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v příštím roce uplyne deset let od vydání prvního čísla ča-
sopisu Stavební obzor. Odborné časopisy jsou zdrojem nej-
novějších informací o výsledcích a pokroku v oblasti výzku-
mu i v praxi dosažených v posledním období.Vznik prvních
technických časopisů spadá do období průmyslové revoluce
v 19. století, kdy dochází k bouřlivému rozvoji technických
oborů a hromadění nových poznatků, o jejichž všeobecné
rozšíření měli technici zájem.

K nejstarším časopisům patří Zprávy spolku architektů a
inženýrů v království Českém, založené v roce 1861. Kon-
cem devatenáctého století, v roce 1893, vydává Spolek
architektů a inženýrů časopis zaměřený na stavebnictví
Technický obzor. V tomto časopise bylo publikováno velké
množství odborných a teoretických statí z oblasti teorie
stavebních materiálů a konstrukcí, stavební mechaniky,
inženýrských staveb, geotechniky a dalších oborů. Současně
s rozpuštěním Spolku architektů a inženýrů v roce 1950 jako
nežádoucí stavovské organizace bylo zastaveno i vydávání
časopisu Technický obzor.

Postupně po roce 1950 začíná vycházet řada časopisů za-
měřených na dílčí obory z oblasti stavebnictví. Po roce 1990

dochází k ekonomickému tlaku na vydávání mnoha převáž-
ně dotovaných technických časopisů. Některé časopisy
zanikají a místo nich se objevují nové, v řadě případů ko-
merčně zaměřené.

Navázat na tradici časopisu Technický obzor, popř. ná-
sledných odborně zaměřených časopisů, jejichž vydávání
bylo počátkem devadesátých let zastaveno, a potřeba nové-
ho časopisu výrazně odborně zaměřeného na šíření nových
poznatků a technický pokrok v oblasti stavebnictví, to byly
hlavní důvody pro zahájení vydávání časopisu Stavební
obzor v roce 1992.

Rád bych při tomto významném výročí popřál časopisu
hodně kvalitních článků, které svým obsahem zaujmou
trvale narůstající počet čtenářů, aby i v dalších letech byl
významným a vyhledávaným zdrojem nových teoretických
a technických poznatků v oblasti stavebnictví a stal se
nepostradatelnou pomůckou celoživotního vzdělávání sta-
vebních inženýrů.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
rektor ČVUT

Vážení čtenáři časopisu Stavební obzor,
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časopis tímto číslem zahajuje druhou
dekádu své existence, a zdá se tedy, že
je vhodné se zamyslet nad minulými
deseti roky snahy vydávat univerzální
odborný a lektorovaný časopis pro
všechny oblasti stavebnictví.

Stavební obzor vznikl na jaře roku
1992, kdy bylo jasné, že po zániku vět-
šiny časopisů podporovaných státní
administrativou nebude v České repu-
blice dále vycházet žádné odborné pe-
riodikum pokrývající mnohostrannou
tematiku stavebnictví. Mluvíme přitom
o časopise, v němž budou publikovány
lektorované původní práce vycházející
z vlastního výzkumu či bádání, případ-
ně popisující unikátní konstrukční ře-
šení nebo realizované stavby. 

Všeobecně se ví, že Stavební obzor
zahájil svou existenci z iniciativy ny-
nějšího rektora ČVUT prof. Ing. Jiřího
Witzanyho, DrSc., který jako děkan
Fakulty stavební ČVUT v roce 1992
umožnil vznik časopisu, jenž měl na-
vázat na tradice nejstaršího českého
technického periodika nazývaného
Technický obzor (vycházel od roku
1938 do roku 1950). Ke spolupráci na
vydávání se tehdy přihlásil i Český
svaz stavebních inženýrů a časopis
záhy získal 1 200 předplatitelů, zejmé-
na právě z řad členů ČSSI. Přesto byl
tento náklad určitým zklamáním, pro-
tože zejména představitelé inženýrské-
ho svazu věřili, že všichni jeho členo-
vé si časopis předplatí. 

Vydavatelská krize v prohlubující se
ztrátovosti časopisu byla částečně za-
žehnána v roce 1994, kdy k původním
vydavatelům přistoupila ještě Stavební
fakulta VUT Brno a Česká komora
inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě a společně se nyní podílejí na
hospodaření časopisu. V roce 1999 se
k vydavatelům připojila ještě nově
vzniklá Stavební fakulta VŠB-TU

Ostrava. Od tohoto roku navíc podpo-
ruje vydávání časopisu tříletý grant
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR, který vydavatelé získali
v rámci projektu na rozšiřování vý-
sledků vědy a výzkumu do praxe. 

Časopis řídí redakční rada složená
z odborníků nominovaných všemi pěti
spoluvydavateli. Za dosavadní dobu
vydávání časopisu prošlo redakcí a ná-
sledně časopisem téměř 1 200 článků
ze všech oborů stavebnictví. Připo-
meňme jen, že zde čtenáři najdou pub-
likace z betonových konstrukcí a mos-
tů, ekonomiky a řízení stavebnictví,
fyziky, geodézie a pozemkových úprav,
geotechniky, hydrauliky a hydrologie,
hydromeliorací a životního prostředí,
hydrotechniky, inženýrské informati-
ky, konstrukcí pozemních staveb, ma-
tematiky, ocelových konstrukcí, silnič-
ních staveb, software, stavebních hmot,
stavební mechaniky, technických zaří-
zení budov, technologie staveb, zdra-
votního inženýrství a železničních
staveb. Všechny články jsou pečlivě
lektorovány a uveřejněny jen po vše-
obecném souhlasu redakční rady
s obsahem i formou. To ovšem nezna-
mená, že by redakční rada za obsah
článků přebírala odbornou či jinou
odpovědnost.

Časopis v pravidelných rubrikách
informuje o obhájených vědeckých
pracích na všech stavebních fakultách
v ČR, uveřejňuje recenze domácích i
zahraničních publikací spjatých se
stavebnictvím, informuje o odborných
konferencích a seminářích, seznamuje
s výsledky soutěží atd.

Časopis má svou internetovou strán-
ku přístupnou přes portály ČVUT a sta-
vební fakulty, na níž jsou k dispozici
stručné výtahy z jednotlivých článků,
rejstřík článků podle oborů, pokyny pro
autory, údaje o předplatném, inzerci atd.

Menší zájem čtenářů o časopis je
mnohdy vysvětlován přílišnou odbor-
ností, nebo dokonce vědeckostí jeho
obsahu. K tomu se redakční rada ně-
kolikrát vracela na svých jednáních a
přes různé náměty na oživení časopisu
nakonec nemůže než konstatovat, že
časopis netiskne nic jiného, než co je
k otištění nabídnuto. A skutečností je,
že autoři se rekrutují dosud převážně
z vysokých škol a tematika a její po-
dání tedy odpovídají jejich profesi. To,
že inženýři z praxe nemají potřebu své
poznatky publikovat, je diskutováno
znovu a znovu (a příčiny se hledají
všemožné), nové autory však tato dis-
kuse neobstará. Nejčastější domněn-
kou je, že aktivní inženýři nemají čas
na zdlouhavé vypracovávání publi-
kace, jiní si myslí, že je nechu� svěřo-
vat své know how zdarma kolegům,
nebo že autoři nestojí o lektorský po-
hled na svou publikaci, atd. Určitě také
nelze přehlédnout, že během deseti let
vznikly nové stavební časopisy, bohatě
vybavené, s barevným tiskem, možná
lákavěji uspořádaným obsahem a určitě
nesrovnatelnou čtenářskou obcí. Již ze
samotného naturelu těchto časopisů však
vyplývá, že hranice mezi odborným nezau-
jatým sdělením a komerčním laděním člán-
ku je mnohdy nezřetelná.

Přes všechny potíže však Stavební
obzor vychází, má za sebou deset
ročníků a je zrcadlem odborné stránky
českého stavebnictví. Věřím, že je
stále dostatek prostoru ke zlepšování
obsahu našeho časopisu a že tyto mož-
nosti autoři využijí. Přispějí-li i čtenáři
svým zájmem a případně i přestupem
mezi autory, má náš časopis naději při-
blížit se kvalitě a tradici Technického
obzoru.

prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.
předseda redakční rady

Vážení čtenáři,
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Evropský výzkumný ústav železniční (ERRI) připravil
nový předpis Mezinárodní unie železniční (UIC) pro
návrh a posuzování železobetonových a předpjatých že-
lezničních mostů na únavu. V článku jsou vysvětleny
nejdůležitějěí zásady výpočtů výztuže a betonu na úna-
vu, jakož i konstrukční opatření, která vylepšují chování
mostů při dynamickém a únavovém zatížení.

1. Úvod 
Výbor znalců Evropského výzkumného ústavu železnič-

ního (ERRI) zkoumal v posledních letech za vedení autora
článku chování železobetonových a předpjatých železnič-
ních mostů na únavu [1]. Na výzkumu se podílelo patnáct
odborníků z devíti zemí, experimenty se prováděly v ÚTAM
Praha, EPFL Lausanne, LUT Luleå a SNCF Paříž.

Experimentálně se na únavu zkoušely železobetonové
desky v Lausanne a spolupůsobení desek s trámy v Praze ve
zmenšeném měřítku. V měřítku 1 : 1 se na únavu ověřovaly
švédské mosty malého rozpětí v Luleå a francouzský pre-
fabrikovaný předpjatý spojitý nosník v Paříži. Výsledky
jsou uveřejněny ve zprávách [2], [3] a [4].

Z výzkumu vyplynula řada poznatků o chování železobe-
tonových mostů a jejich prvků při mnohokrát opakovaném
dynamickém zatížení [5]. To vyústilo v zásady pro navrho-
vání a posuzování betonových mostů na únavu [6]. Všechny
poznatky pak byly shrnuty do návrhu nového předpisu
Mezinárodní unie železniční (Leaflet UIC 774.1), který byl
zveřejněn v závěrečné zprávě [7] a jenž bude sloužit k revizi
Eurocode 2.

Účelem článku je zpřístupnit českým odborníkům novou
metodiku navrhování a posuzování betonových mostů na
únavu a připravit je tak na evropské poměry v tomto oboru.

2. Chování betonových mostů při opakovaném
dynamickém zatížení 

Je-li mostní konstrukce namáhána mnohokrát opakova-
ným dynamickým zatížením (např. provozním zatížením od
vozidel), mohou se objevit poškození, trhliny apod. jak ve
výztuži, tak v betonu, a to i v případě, že dosahovaná napětí
jsou nižší než statická. Tento jev se nazývá únava.

Pro chování jednotlivých prvků, tj. výztuže a betonu,
jakož i celé konstrukce, je při cyklickém namáhání typický
poměrně rychlý růst deformací nebo poškození v první fázi,
ve druhé pomalý spojitý růst a ve třetí fázi porušení, která
jsou způsobena trhlinami výztužné oceli, taženého betonu a
drcením betonu v tlačené zóně. Porušení začínají obvykle
v místech koncentrace napětí.

Na výztužné oceli lze pozorovat tyto zvláštnosti z hle-
diska únavy:

� rozkmit napětí (tj. rozdíl lokálních maxim a minim, ∆σ = 
= σmax – σmin) je hlavním faktorem, který ovlivňuje únavu
výztužné oceli. Vliv středního napětí je překryt ostatními
faktory. To je obdobné jako u ocelových konstrukcí;

� zakřivení betonářského prutu zmenšuje únavu až o 68 %
při malém poměru křivosti prutu k jeho průměru;

� únavové namáhání prutu slabě klesá se vzrůstajícím prů-
měrem prutu;

� přeplátované spoje prutů mají malý vliv, pokud délka
přeplátování je větší než dvacet průměrů prutu. Svařova-
né spoje zmenšují únosnost až na polovinu;

� předpínací výztuž není příliš citlivá na únavu při relativ-
ně malých změnách napětí při provozu;

� otěrová únava se objevuje při dotyku předpínacích kabe-
lů s ochrannými trubkami. Tento jev je horší u ocelových
trubek než u plastových;

� koroze je nebezpečná, jestliže je koncentrována. Slabá
stejnoměrná koroze příliš nevadí.

Zvláštnosti betonu z hlediska únavy:
� absolutní hodnoty napětí ovlivňují únavu betonu;
� modul pružnosti betonu při únavovém zatížení klesá až

na 60 % počáteční hodnoty;
� při čistém tlaku rychle vzrůstají mikrotrhliny v poslední

fázi;
� je-li beton namáhán tahem, vznikající trhliny obnažují

výztužnou ocel, která zde rezaví. Tento jev je velmi zá-
važný;

� beton namáhaný tahem i tlakem zhoršuje své vlastnosti
při opakovaném zatížení, protože nastává interakce různě
orientovaných trhlin;

� únava betonu není zdaleka tak podrobně prozkoumána
jako únava oceli. To platí zvláště pro únavu betonu při
intenzivním smykovém namáhání.

Únava železobetonových konstrukcí, ve kterých spolupů-
sobí výztužná ocel s betonem, se projevuje zhoršením sou-
držnosti mezi ocelí a betonem, trhlinami výztuže spolu s trh-
linami okolního betonu, odprýskáváním betonu nebo jeho
drcením v tlačené zóně. To vše vyús�uje ve větší průhyby
konstrukce.

Na nosnících bez smykové výztuže se objevují smykové
trhliny po několika málo cyklech zatížení. Nosníky se
smykovou výztuží mívají únavová poškození třmínků nebo
odprýskává beton kolem nich. Na deskách se může objevit i
propíchnutí, protože kola vozidel způsobují změnu znamén-
ka napětí, a tím i zhoršení únavy.

Mezi železobetonovými a předpjatými konstrukcemi není
výraznější kvalitativní rozdíl při únavovém zatížení. U před-
pjatých mostů se ovšem vyskytují malé rozkmity napětí
způsobené provozním zatížením, které zvyšují jejich úna-
vovou odolnost.

3. Zásady navrhování betonových mostů 
na únavu 

Dále uvedená metoda výpočtu mostů na únavu se uplat-
ňuje při mnohocyklové únavě, kdy počet cyklů napětí pře-
sahuje asi padesát tisíc. To je u železničních mostů s životností
kolem sta let mnohokrát překročeno. Mohou se tak posuzo-
vat mosty nové i stávající konstrukce a účelem výpočtu je
zajistit bezpečnost mostu po celou dobu jeho životnosti.

Únava mostů je způsobena především užitným pohybli-
vým zatížením a pro výpočet vnitřních sil a napětí se uvažu-

Únava betonových železničních mostů
prof. Ing. Ladislav FRÝBA, DrSc.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Akademie věd ČR

Praha
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jí síly podle norem, tj. u železničních mostů zatěžovací
model UIC 71 včetně normového dynamického součinitele.
Počítá se s lineárním modelem konstrukce v pružné oblasti,
ale tahová napětí v betonu se neuvažují.

Pokud předpínací výztuž je soudržná, pak je nutné uvažo-
vat vliv rozdílného chování betonářské a předpínací vý-
ztuže. U nesoudržné předpínací výztuže se napětí počítá ite-
rativně.

Na únavu se posuzuje zvláš� výztuž v tahu a zvláš� beton
v tlaku. Nemusí se posuzovat mostní prvky, u kterých není
třeba počítat s normovým dynamickým součinitelem. Toto
ustanovení platí např. pro konstrukce s přesypávkou, pro
základy, pilíře a opěry, pokud nejsou pevně spojeny s nos-
nou konstrukcí.

Na únavu se uvažuje kombinace zatížení

Sd,fat = Gk + Pk + a.Qk + b.Tk,                    (1) 

kde Gk, Pk, Qk, Tk jsou charakteristické hodnoty postupně
stálého zatížení, předpětí, pohyblivého zatížení a teploty.
Koeficienty a = 0,8 (1,0), b = 0,6 (0,8) se uplatňují při zjed-
nodušeném posouzení podle rovnice (7), popř. (11), nebo při
obecném posouzení podle (8), popř. [9] (pro posledně jme-
novaný případ jsou hodnoty a, b uvedeny v závorkách).

Rovnice (1) platí jak pro posuzování oceli, kde však hod-
noty Gk, Pk, Tk se vyruší při výpočtu ∆σ podle (4), (7), (8),
tak i pro posuzování betonu, kde se tyto hodnoty uplatní při
výpočtu σmax, σmin, viz rovnice (11) až (14).

Vliv rozdílného působení soudržné betonářské výztuže a
předpínací výztuže se vystihuje zvětšením napětí v betonář-
ské oceli součinitelem

kde As, Ap je plocha betonářské, popř. předpínací oceli,
∅s, ∅p – průměr betonářské, popř. ekvivalentní předpí-

nací výztuže, 
∅p = 1,6 √Ap pro svazky,
∅p = 1,75 φwire pro pramence do 7 drátů,
∅p = 1,20 φwire pro pramence do 3 drátů,

ξ – poměr namáhání předpínací a betonářské oce-
li (tab. l).

Pro určení sil ve výztuži i betonu v prvcích se smykovou
výztuží se má použít příhradový model. Sklon tlačené vzpě-
ry Θfat má být

tan Θfat = √tan Θ ≤ 1,                        (3) 

kde Θ je úhel mezi tlačenou vzpěrou a osou nosníku.

4. Posouzení výztuže 
Únavová pevnost betonářské i předpínací výztuže je za-

jištěna podmínkou

kde Sd,fat je výpočtová hodnota při únavovém zatížení,
∆σs(Qfat) – rozkmit napětí v oceli při únavovém zatí-

žení,
∆σRsk (N*) – rozkmit napětí při N* cyklů na Wöhlerově

křivce (tab. 2),
Rd,fat – návrhová hodnota namáhání při únavě,
γs,fat = 1,15 faktor spolehlivosti oceli.

Mezní rozkmity napětí ∆σRsk jsou předepsány v tab. 2 pro
betonářské oceli a předpínací výztuž, jakož i pro jejich sty-
kování. Je to kategorizace betonářské a předpínací výztuže
obdobná kategorizaci detailů ocelových konstrukcí.

Wöhlerova S – N křivka se uvažuje v této formě

(∆σRsk)m = N ,                                   (5) 

kde m = k1 pro N < N* a m = k2 pro N > N*.

Únavové namáhání ohýbaných prutů se redukuje ζ∆σRsk,
jestliže je D < 25φ, kde D je průměr ohýbacího válce, φ je
průměr prutu a redukční součinitel 

ζ = 0,35 + 0,026 D/∅.                        (6) 

Předpis [7] umožňuje jednoduché ověření únavové pev-
nosti výztuže

kde m je sklon Wöhlerovy křivky: m = 5 pro všechny typy
výztuže s výjimkou svařovaných a jiných spojů, kde je m = 3,

ND = 5 . 106 .

Jestliže výztuž nevyhovuje podmínce (7), pak se použije
obecnější podmínka s korekčním faktorem λ (součinitel
provozního zatížení na únavu [8])

kde ekvivalentní rozkmit napětí 

∆σs,equ = λs . ∆σs (Qfat)                         (9) 

a korekční faktor 

λs = λs1 . λs2 . λs3 . λs4 (10) 

závisí na (viz [8], [9]):
λs1 – rozpětí prvku a typu provozního zatížení [8],
λs2 – ročním objemu přepravy,
λs3 – očekávané nebo plánované době životnosti konstrukce,
λs4 – počtu kolejí na mostě.

V rovnici (8) se dále používá γf = 1 a γsd = 1,1.

(2)

(4)

(7)

(8)

Tab. 1. Poměr namáhání předpínací a obyčejné výztuže při jejich
spolupůsobení

předem předpjatá    dodatečně předpjatá

přímé pruty, dráty         - 0,3

kabely                0,6 0,5

hřebínková ocel           0,7 0,6

rýhovaná ocel             0,8 0,7

ξ
Předpínací výztuž 

–
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5. Posouzení betonu 
Pro beton v tlaku je únava závislá na úrovni napětí, tj. σmax,

popř. σmin. Jednoduché ověření se provede podle podmínky

kde σc,max, popř. σc,min, je maximální, popř. minimální napě-
tí betonu v tlaku při kombinaci zatížení (1),

fcd = fck /γc, kde γc = 1,5 .

V praxi často postačí velmi jednoduchá podmínka pro
únavu

σc,max ≤ 0,5 fcd ,                             (12) 

kde fcd je nominální pevnost betonu v tlaku. Vzrůst pevnos-
ti betonu v tlaku s časem lze vzít do úvahy podle [9]. V pří-
padě, že beton na únavu nevyhovuje podmínce (11), musí se
postupovat podle [9].

V mostních prvcích bez smykové výztuže se nemusí ově-
řovat beton ve smyku, pokud jsou splněny podmínky

kde τmax, popř. τmin, je maximální, popř. minimální napětí ve
smyku při obvyklé kombinaci zatížení (v průřezu, kde se
vyskytuje τmax),

τRd = VRd /(bw.d) je smykové napětí podle [9].

V případě smyku při propíchnutí musí maximální a mi-
nimální smyková napětí vyhovovat podmínkám (13) a (14).
Jestliže podmínky (13) a (14) nejsou splněny, je nutné
podrobné ověření únavy betonu ve smyku.

6. Konstrukční opatření 
Kategorizace napětí ∆σRsk v tab. 2 dovoluje rozeznat

místa s malou únavovou pevností již v návrhu konstrukce.
Když tato místa nemohou být odstraněna, doporučuje se
umístit je do oblastí s malými rozkmity napětí. Dále se do-
poručují tato opatření:

� svařovat předpínací výztuž je zakázáno;
� rovněž svařování obyčejné výztuže včetně sítí by se mělo

omezit, protože význačně snižuje únavovou pevnost;
� při stykování se může výztuž svařovat na tupo (je-li to

nezbytné), nikoli stehovat;
� při mechanickém stykování výztuže nebo při svařování

na tupo se únavová pevnost styků ověřuje experimentem;
� všechny mostní prvky, a zvláště desky mostovky se smy-

kovou výztuží, musí mít hlavní výztuž a třmínky obaleny
dostatečně silnou vrstvou betonu;

� poloměry křivosti prutů musí být větší než minimální hod-
noty předepsané v normách (v rozích rámů apod.);

� kotvení a spojky předpínací výztuže mají být umístěny
v místech s malým rozkmitem napětí;

� není-li předpínací výztuž soudržná s betonem, je kotvení
rozhodujícím faktorem pro únavu;

� při ukládání a zpracování betonu se nesmí poškozovat
výztuž ani její umístění.

7. Závěry 
Provozní zatížení mostů způsobuje v některých případech

únavová poškození. Projevují se zmenšením soudržnosti
mezi betonem a výztuží, trhlinami v tažené výztuži a okol-
ního betonu, drcením tlačeného betonu nebo jeho odprýská-
váním v tlačené zóně. Únavová pevnost výztuže je přibližně
stejná jako únavová pevnost holých prutů. Smykové na-
máhání nepříznivě ovlivňuje únavu konstrukcí. Plně před-
pjaté konstrukce nejsou příliš citlivé na únavu, protože mají
malé rozkmity napětí.

Příspěvek zveřejňuje návrh Mezinárodní unie železniční
výpočtu betonových železničních mostů na únavu. Zavádí
se zvláš� posouzení výztuže a zvláš� betonu ve dvou stup-
ních – jednodušším a obecnějším. K obecnějšímu ověření se
přistupuje pouze tehdy, není-li splněna jednodušší podmín-
ka. Tímto způsobem se šetří čas i náklady na projekt nebo
posouzení.

Vhodná konstrukční opatření omezují pravděpodobnost
únavových poruch a zajiš�ují tak vyhovující chování mostů
při dlouhodobě opakovaném provozním zatížení.

Označení 
V článku se užívá běžné označení podle Eurocode 2 [9],

zvláště:
Q – užitná síla
R – namáhání
S – vnitřní síla
∆σ – rozkmit napětí
γfat = 1,15 – bezpečnostní součinitel při únavě

Indexy
c – beton
d – návrh
fat – únava
k – charakteristika
p – předpětí
s – ocel

Příspěvek vznikl za podpory ERRI a grantů č. 103/01/0243
GA ČR a  č. A 2071103 GA AV ČR.

(13)

(14)

(11) Tab. 2. Mezní rozkmity napětí v betonářské a předpínací výztuži

k 1 k 2

betonářská ocel        

přímé a zakřivené pruty 106 5 9 162,5

pruty svařované na tupo 107 3 5 58,5

spojky    107 3 5 35

předem předpínaná ocel 106 5 9 185

dodatečně předpínaná ocel     

kabely v plastových trubkách 106 5 9 185

zakřivené kabely:

       – v plastových trubkách 106 5 10 150

       – v ocelových trubkách 106 3 7 120

spojky 106 3 5 80

 ∆σRsk (N *) 
[MPa]
při N *

 Exponent
Výztuž     N *

σc,max σc,min

min min

minminmax

max

max

max
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de poutres industrielles précontraintes pour tablier de ponts-
rails. [Technický dokument ERRI D 216/DT 377], Utrecht,
1999.

[5] Frýba, L.: Chování železobetonových mostů a jejich elementů
při dynamickém a únavovém zatížení. [Sborník], 6. konference
„Železniční mosty – správa a výstavba“, SUDOP, ČD, Praha
2001, s. 54 – 58 + disketa. 

[6] Frýba, L.: Zásady pro navrhování a posuzování betonových
mostů na únavu. [Sborník], konference „Mosty 2001“, Brno,
2001, s. 179 – 183. 

[7] Frýba, L. – Bousquet, Ch. – Brühwiler, E.: Fatigue of Concrete
Railway Bridges. Final Report. [Výzkumná zpráva ERRI D 216/RP
3]. Utrecht, 2002.

[8] Frýba, L.: Dynamika železničních mostů. Praha, Academia 1992.
[9] Eurocode 2, ENV 1992-2, Appendix F 106. 

Frýba, L.: Fatigue of Concrete Railway Bridges

The European Rail Research Institute (ERRI) prepared
a new leaflet for the International Union of Railways
(UIC) on the design and verification of reinforced and
prestressed concrete railway bridges regarding fatigue.
The most important principles of the assessment of both
the reinforcement and concrete regarding fatigue are
explained in the paper. The recommended right
detailing could improve the dynamic and fatigue
behaviour of bridges.

Frýba, L.: Ermüdung von Eisenbahnbrücken aus Beton

Das Europäische Eisenbahnforschungsinstitut (ERRI)
hat eine neue Vorschrift des Internationalen
Eisenbahnverbandes (UIC) für den Entwurf und den
Nachweis von Eisenbahnbrücken aus Stahlbeton und
Spannbeton auf Ermüdung vorbereitet. Im Artikel
werden die wichtigsten Grundsätze für die Berechnung
der Bewehrung und des Betons auf Ermüdung sowie
auch konstruktive Maßnahmen behandelt, die das
Verhalten der Brücken bei dynamischer und
Ermüdungsbelastung verbessern.  

Hancock, G.J. – Murray, T.M. – Ellifritt, D.S.

Cold-Formed Steel Structures 
to the AISI Specification

Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2001, 1. vydání, 398 s.,
cena 165 USD, ISBN 0-8247-9294-7

Profesor Dr. G. Hancock (University of Sydney) napsal a 
v minulosti úspěšně v Austrálii vydal stejnojmennou knihu 
(v několika vydáních)  o ocelových za studena tvarovaných
konstrukcích, což je obor, v němž mnoho let bádá. Pro ame-
rické čtenáře nyní připravil, ve spolupráci se dvěma ame-
rickými profesory (autory kap. 1 a kap. 10), nové vydání
upravené na poněkud jiné poměry. Pro české čtenáře je sice
nepříjemné, že se vrátil k imperiálním jednotkám, jde však
o modernizované vydání zachycující poslední poznatky v obo-
ru a navazující na americké Specification for the Design of
Cold-Formed Steel Structural Members z roku 2000.

První kapitola je úvodem do problematiky a vysvětluje, jak
postupovat podle v Americe nové metodiky mezních stavů
(LRFD) i podle tradičních dovolených namáhání (ASD).
Druhá kapitola se věnuje materiálu pro tenkostěnné kon-
strukce a třetí pojednává o stabilitě tlačených prutů. Zde se
nejvíce uplatňují Hancockovy práce z posledních dvaceti let,
v nichž zkoumá metodou konečných pásů chování prutů
s velmi štíhlými a výrazně nesouměrnými průřezy, kde se
uplatní všechny možné tvary vybočení včetně těch, při nichž
dochází k přetvoření příčného řezu. Čtvrtá kapitola se zabývá
lokálním boulením vyztužených i nevyztužených prvků.
V páté kapitole se řeší pruty ohýbané, které také mohou ztratit
(globálně i místně) stabilitu. Šestá kapitola se věnuje stěnám
s otvory i bez otvorů a v sedmé kapitole se mluví o praktic-
kém návrhu tlačených prutů. Kombinace tlaku s ohybem je
náplní osmé kapitoly a devátá kapitola se zabývá spojováním
tenkostěnných prvků. V desáté kapitole se řeší střešní a stě-
nové systémy, v nichž tenkostěnné prvky spolupracují s rov-
něž tenkostěnným pláštěm. Jedenáctá kapitola se věnuje dnes
často uplatňovaným regálovým konstrukcím a systémům.
Poslední dvanáctá kapitola naznačuje, jak lze kvalitativně
jiným způsobem, bez uplatnění koncepce efektivních šířek,
řešit tlačené tenkostěnné prvky.

Všechny kapitoly jsou doplněny odkazy na další literaturu
a většina i číselnými příklady dokumentujícími předchozí
výklad. Pro omezený rozsah knihy se však neopakují usta-
novení ze "specifikací", a proto je k plynulému pochopení
nutné tento americký předpis mít při ruce.

Knihu lze doporučit všem, kteří se zajímají o tuto část
oboru ocelových konstrukcí a mají co do činění s americkým
prostředím. Její uplatnění lze kromě oblasti bezprostředních
producentů tenkostěnných konstrukcí vidět zejména ve spe-
cializovaných kurzech vysokých škol a v postgraduálním
studiu. 

Jiří Studnička

� recenze

Technický slovník naučný – 1. svazek
Encyklopedický dům, s.r.o., Praha, 2001, formát A5, 500 s., cena 390 Kč, ISBN 80-86044-17-3

Koncem září letošního roku se na knihkupeckých pultech objevily výtisky prvního svazku nově vydávaného slovníku pro
technickou veřejnost. Autorské práce, zahájené v září 1998, průběžně pokračují a vyústí v postupné vydání dalších svazků.
Poslední, osmý svazek, by měl vyjít v prosinci 2004. Kolektiv autorů zpracoval v rámci tohoto úctyhodného projektu na 
42 tisíc hesel. Každý svazek má barevnou přílohu v rozsahu 8 až 16 stran, kromě toho je ve všech dohromady na tři tisíce
černobílých ilustrací. –klí–
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Je provedena statistická analýza mezního momentu únos-
nosti ohýbaných průřezů vyrobených z betonů s příměsí
recyklovaných složek a vyztužených betonářskou ocelí.
V parametrické studii se sleduje vliv měnící se šířky a
výšky průřezu, podílu vyztužení a vlastností betonu
různé kvality a množství příměsí recyklovaných složek
na některé statistiky mezního momentu. Pro výpočet
mezního momentu je použit výpočetní model vycházející
z ČSN P ENV 1992-1-1 [1]. Výsledky jsou porovnány se
standardním betonem a s normovými hodnotami. Celkem
je analyzováno 1 550 různých průřezů. Jako náhodné
vstupní veličiny jsou zvoleny pevnost betonu v tlaku,
pevnost betonářské výztuže, modul její pružnosti, výška a
šířka průřezu a poloha této výztuže. Pro potřeby statis-
tické analýzy je použita metoda Monte Carlo (Simple
Random Sampling). 

1. Úvod
Pozornost je věnována statistické analýze mezního mo-

mentu únosnosti obdélníkového betonového průřezu z recy-
klovaného betonu vyztuženého betonářskou výztuží a na-
máhaného na prostý ohyb. Parametrická studie je provedena
v závislosti na měnící se šířce a výšce průřezu pokrývající
celé spektrum vyráběných prvků, vyztužení od minimální do
maximální přípustné hodnoty, a konečně v závislosti na vlast-
nostech betonu různé kvality a množství příměsí recyklo-
vaných složek. Cílem je posoudit vliv přítomnosti betonu
vyrobeného z recyklovaných příměsí na základní statistiky
momentu únosnosti a na spolehlivost průřezu navrženého
podle ČSN P ENV 1992-1-1 [1]. Pro výpočet mezního mo-
mentu únosnosti je použit deterministický model vycházející
z [1]. V příspěvku jsou publikovány výsledky pro střední
hodnotu a výběrové rozpětí mezního momentu. V navazující
části budou diskutovány výsledky pro další statistiky, mj.
směrodatnou odchylku, variační koeficient, šikmost apod. [2].

2. Popis studie
Předpokládá se, že průřezy jsou vyrobeny z betonu třídy

C20/25 a betonářské oceli S500. Průřez je zpevněn vrstvou
výztuže v tažené oblasti a je namáhán prostým ohybem.
Nominální vzdálenost těžiště výztuže od spodního okraje prů-
řezu je 0,03 m. Parametry, jejichž vliv na výsledek analýzy se
sleduje, jsou šířka průřezu B, výška průřezu H, podíl vy-
ztužení ρ a vlastnosti betonu s příměsí recyklovaných složek.

Šířka průřezu se mění v intervalu 0,1 až 2,0 m a výška
v intervalu 0,1 až 1,0 m. Rozměry jsou zvoleny tak, aby po-
krývaly všechny rozměrové typy prvků, které přicházejí
v praxi v úvahu (analyzováno je celkem 31 různých rozměrů). 

Vyztužení je voleno tak, aby pokrývalo všechny hypote-
tické hodnoty. Minimální hodnota ρmin je rovna 0,15 %, maxi-
mální ρmax je 4,0 %, přičemž vyšší hodnoty jsou zavedeny
pouze pro posouzení možných trendů. Další mezilehlé hod-

noty jsou 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,1, 1,5, 2,0 a 2,8 %. Celkem se
tedy analýza pro každý průřez provádí pro deset různých
možností vyztužení.

Jsou uvažovány čtyři typy betonu odpovídající třídě
C20/25 (typ 1 – 4) s příměsí recyklovaných složek:

typ 1 – kvalitní beton obsahující pouze hrubý betonový 
recyklát;

typ 2 – kvalitní beton obsahující hrubý i jemný beto-
nový recyklát v poměru cca 8 : 1;

typ 3 – méně kvalitní beton obsahující hrubý i jemný
betonový recyklát v poměru cca 3 : 1;

typ 4 – nejméně kvalitní beton obsahující hrubý i jemný
betonový recyklát v poměru cca 1 : 1, popř. 
další recyklované příměsi (např. zbytky zdiva).

Pro porovnání výsledků vlivu recyklátu v betonu na vý-
sledky statistické analýzy je zvolen standardní beton třídy
C20/25, který je označen jako typ 0. Dále je určována
hodnota normového mezního momentu podle [1] získaného
s uvažováním charakteristických hodnot a dílčích součinite-
lů materiálu. Jde o hodnotu mezního momentu, která se
uplatňuje v příslušných dimenzačních podmínkách jako
odpor (bariéra) konstrukce. Tato hodnota je pochopitelně
pro dané vyztužení pouze jedna, nebo� stávající předpisy
nerozlišují vlastnosti betonu podle přítomnosti recyklátu v
betonu, a tedy pro normovou hodnotu mezního momentu je
rozhodující pouze zařazení betonu do příslušné třídy.
Statistická analýza se vždy provádí pro každý rozměr
průřezu, každý typ vyztužení i betonu. Celkem je tedy ana-
lyzováno 1 550 různých variant betonového průřezu. 

Pro statistickou analýzu je využita jednoduchá metoda
Monte Carlo (Simple Random Sampling). Ve studii se po-
užívá 5 000 simulací, tj. vyčíslení výpočtového modelu se
opakuje 5 000krát s náhodně generovanými realizacemi
vstupních veličin, které splňují dané požadavky na rozdělení
pravděpodobnosti a statistické parametry. Simulací získaný
soubor mezních momentů únosnosti {M} se statisticky vy-
hodnocuje, přičemž dostaneme střední hodnotu µM, směro-
datnou odchylku σM, variační koeficient vM, šikmost αM,
minimální a maximální hodnotu v souboru minM, resp.
maxM, vhodné rozdělení pravděpodobnosti, popř. další sta-
tistiky.

3. Deterministický výpočtový model
Ke zjištění mezního momentu únosnosti betonového prů-

řezu vyztuženého betonářskou výztuží a namáhaného na
prostý ohyb je zvolen deterministický výpočetní model vy-
cházející z [1]. Model je založen na těchto předpokladech:

– poměrné přetvoření jednotlivých vláken průřezu je pří-
mo úměrné jejich vzdálenosti od neutrální osy průřezu; 

– beton v tahu nepůsobí; 
– v tlačené části průřezu je v betonu napětí rovné pevnos-

ti betonu v tlaku rovnoměrně rozděleno až do vzdálenosti
rovné 0,8násobku vzdálenosti neutrální osy od krajního tla-
čeného vlákna; 

– pracovní diagram betonářské oceli je bilineární s kon-
stantní plastickou částí a je symetrický v tahu a tlaku; 

Parametrická studie náhodného chování ohýbaných
průřezů z recyklovaného betonu – 1. část

Ing. Aleš FLORIAN, CSc.
VUT – Fakulta stavební

Brno
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– mezní únosnosti průřezu je dosaženo v okamžiku, kdy
poměrné přetvoření jednotlivých materiálů dosáhne alespoň
v jednom případě mezní hodnoty, která je pro beton εc = 0,0035
a pro betonářskou výztuž εs = 0,02; 

– průřez je symetrický podél svislé osy a je namáhán na
prostý ohyb působící ve svislé rovině procházející osou sy-
metrie; 

– poloha neutrální osy se určuje iterativně za splnění
podmínek kompatibility a podmínek rovnováhy průřezu.

4. Náhodné vstupní veličiny
Za náhodné vstupní veličiny, jejichž vliv na náhodnou pro-

měnlivost mezního momentu únosnosti sledujeme v závis-
losti na zmíněných parametrech, jsou zvoleny pevnost be-
tonu v tlaku fc, pevnost betonářské výztuže fy, modul
pružnosti betonářské výztuže Es, výška průřezu H, šířka
průřezu B a poloha těžiště betonářské výztuže v průřezu mě-
řená od spodního taženého okraje xs. O všech těchto veliči-
nách se předpokládá, že jsou popsány normálním rozděle-
ním pravděpodobnosti a jsou vzájemně statisticky nezávislé.

U pevnosti betonu jsou statistické parametry významně
ovlivněny přítomností, vlastnostmi a poměrem jednotlivých
složek recyklátu. V současné době teprve začíná systema-
tičtější výzkum v této oblasti [3], a proto reprezentativní
výsledky nejsou zatím k dispozici. Přesto první publikované
informace umožňují definovat tyto obecné závěry:
� přítomnost recyklátu snižuje střední hodnotu pevnosti a

zvyšuje jeho náhodnou proměnlivost v porovnání se
standardním betonem bez recyklátu;

� nepříznivější důsledky má přítomnost jemných frakcí
recyklátu a snižování jejich poměru k frakcím hrubým.

Základní statistické parametry standardního betonu třídy
C20/25 jsou uvedeny v normě [1] – charakteristická hodnota 
fck = 20 MPa a střední hodnota fc

––
= 28 MPa, čemuž odpovídá

variační koeficient vc = 0,1739 a směrodatná odchylka 
σc = 4,87 MPa. Protože o statistických parametrech betonů s
příměsí recyklátu neexistují reprezentativní informace, byly
s uvážením výše uvedených faktů a s přihlédnutím k prvním
experimentálním výsledkům odpovědně odhadnuty. Přitom
se pro každý typ betonu s recyklátem (typ 1 až 4) statistiky
vztahovaly ke statistikám standardního betonu (typ 0) jako
určitý násobek jeho střední hodnoty a variačního koeficien-
tu. Tyto násobitele se uvažovaly svou konzervativní hodno-
tou, tj. na straně bezpečnosti. Násobitele a odpovídající sta-
tistiky použité v analýze pro jednotlivé typy betonu jsou
uvedeny v tab. 1.

Statistické parametry zbývajících vstupních veličin jsou
uvedeny v tab. 2, odpovídají průměrné úrovni výroby a kon-
troly kvality [4]. Pro betonářskou ocel je uvažována charak-
teristická hodnota fyk = 500 MPa. Veličiny kH, kB a kx jsou

jako pomocné veličiny určeny k popisu náhodné proměnli-
vosti výšky H, šířky B a polohy výztuže xs podle vztahů

H = Hnom + kH, 

B = Bnom + kB,                               (1)

x = xnom + kx,

kde Hnom, Bnom, xnom jsou nominální hodnoty příslušných
veličin a kH, kB, kx jsou náhodné veličiny se střední hodnotou
rovnou nule a příslušnou směrodatnou odchylkou. 

5. Výsledky studie
Z výsledků statistické analýzy byla k diskusi vybrána

střední hodnota popisující průměrné trendy mezního mo-
mentu únosnosti a výběrové rozpětí, ve kterém se moment
únosnosti může vyskytovat. Z velkého množství graficky
zpracovaných výsledků jsou uvedeny pouze reprezentativní
obr. 1 až obr. 6.

5.1. Střední hodnota
V obrázcích 1 a 2 jsou uvedeny pro daný rozměr průřezu

v závislosti na měnícím se vyztužení průběhy střední hod-
noty mezního momentu únosnosti pro jednotlivé analyzo-
vané typy betonu (značení "typ 0 – 4"). Dále je zde uveden
normový mezní moment získaný podle [1] s uvažováním
charakteristických hodnot a dílčích součinitelů materiálu
(značení "norma").

Přítomnost recyklátu v betonu se projevuje poklesem střed-
ní hodnoty. Do vyztužení cca 0,8 až 1 % je velmi malý,
v podstatě zanedbatelný, není významnější rozdíl mezi jed-
notlivými betony, a proto se přítomnost recyklátu významně
neprojevuje. Při větším vyztužení dochází k diferenciaci
jednotlivých betonů a pokles je významný – činí až 20 %
v porovnání se standardním betonem. Pokles střední hodno-

Tab. 1. Násobitele a statistické parametry pevnosti betonu 

typ 0 1 1 28 0,1739 4,87

typ 1 min 0,95 max 1,15 26,6 0,2000 5,32

typ 2 min 0,90 max 1,20 25,2 0,2087 5,26

typ 3 min 0,85 max 1,25 23,8 0,2172 5,17

typ 4 min 0,75 max 1,30 21 0,2262 4,75

Násobitel Statistické parametry [MPa]

střední 
hodnota

Beton
variační 

koeficient
střední 

hodnota
variační 

koeficient
směrodatná 
odchylka

Tab. 2. Statistické parametry vstupních náhodných veličin

f y  [MPa] 560 0,0536 30

E s  [Gpa] 200 0,05 4

k H  [m] 0 – 0,006

k B  [m] 0 – 0,004

k x [m] 0 – 0,009

Statistické parametry
Náhodná 
veličina střední 

hodnota
variační 

koeficient
směrodatná 
odchylka

Obr. 1. Střední hodnota momentu únosnosti průřezu rozměru 
B = 0,4 m, H = 0,1 m
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ty není ovlivněn šířkou ani výškou průřezu, ale pouze pří-
tomností, charakteristikou a kvalitou recyklátu v betonu. 

5.2. Výběrové rozpětí
Výběrové rozpětí je interval mezi maximální a minimální

hodnotou momentu únosnosti, které byly získány během 5 000
opakování výpočtu. Tato veličina poskytuje odhad intervalu,
v němž se moment únosnosti může vyskytovat v reálné konstruk-
ci a dává také představu o jeho náhodné proměnlivosti. Čím
větší je rozpětí, tím je obecně větší náhodná proměnlivost.

Na obrázcích 3 a 4 je uveden pro daný průřez průběh střed-
ní, minimální a maximální hodnoty mezního momentu únos-

nosti v závislosti na měnícím se vyztužení. Výsledky pro typy
0, 2 a 4 reprezentují beton s příměsí recyklátu ve vynikající
kvalitě (blížící se vlastnostmi betonu standardnímu bez re-
cyklátu), průměrné kvalitě, a konečně velmi nízké kvality.
V obrázcích je uveden i průběh normového mezního momentu.

Rozpětí se zvyšuje s podílem vyztužení, klesající kvalitou
betonu a relativně se snižující se výškou průřezu. Průběh
minimálních a maximálních hodnot je zcela odlišný. Ma-
ximální hodnoty plynule rostou s podílem vyztužení, při-
čemž trend tohoto růstu je po grafické stránce v podstatě to-
tožný pro všechny průřezy bez přihlédnutí k jejich výšce
nebo šířce. Přítomnost recyklátu v betonu se projevuje po-
klesem maximálních hodnot, přičemž rozdíl mezi jednotli-
vými typy betonu je výraznější až pro silné vyztužení. 

V průběhu minimálních hodnot se na rozdíl od maximál-
ních projevuje nejen vliv podílu vyztužení, ale i výrazný
vliv kvality betonu a výšky průřezu. Přítomnost recyklátu
v betonu se projevuje poklesem minimálních hodnot, při-
čemž tento vliv je mnohem výraznější než na maximální
hodnoty. Výrazný rozdíl mezi jednotlivými typy je již u nepatr-
ného vyztužení, s rostoucí výškou se dále prohlubuje. Mini-
mální hodnoty plynule a pomalu rostou s vyztužením do 0,5
až 0,8 %, potom rostou téměř neznatelně k určité hraniční hodnotě
vyztužení, a nakonec mohou klesat limitně až k nule. Hraniční
hodnota je v jednotlivých grafech označena jeho ukončením.

Hraniční hodnota vyztužení závisí na kvalitě betonu a
výšce průřezu, přičemž klesá s klesající kvalitou betonu a
rostoucí výškou průřezu. U kvalitního betonu (typu 0) se
hraniční hodnota projevuje od průřezu většího než 0,4 m,
u průměrného betonu (typu 2) již u průřezů větších než 0,15 m
a u betonu nízké kvality (typu 4) u průřezů všech výšek.
Existence hraniční hodnoty, po jejímž překročení mohou
klesat minimální hodnoty limitně k nule, je vysvětlitelná a
má fyzikální podstatu. Pro určité kombinace velmi nízké
kvality betonu (nízké pevnosti) a relativně velkého množství
(nad hraniční hodnotu) relativně kvalitní oceli je nutná k do-
sažení rovnováhy značná tlačená oblast betonu. Tím ovšem
klesá rameno sil, a tím může dojít k poklesu minimálních
hodnot, i když vyztužení vzrostlo. Limitně může dojít až
k tomu, že betonářská výztuž by měla ležet v tlačené části,
což není možné, a proto moment únosnosti může limitně
mířit k nule. Pravděpodobnost, že pevnost betonu bude
velmi nízká, přitom roste s klesající kvalitou betonu a abso-
lutní změna ramene sil je výraznější pro vyšší průřezy.

V obrázcích 4 a 5 je uveden poměr maxM/minM, tj. veliči-
na udávající, kolikrát je maximální hodnota větší než mini-
mální. Tento poměr je znázorněn pro betony typu 0 a 4 v zá-
vislosti na výšce průřezu a opět v závislosti na měnícím se

Obr. 2. Střední hodnota momentu únosnosti průřezu rozměru 
B = 0,2 m, H = 1,0 m

Obr. 3. Intervaly a střední hodnoty momentu únosnosti průřezu
rozměru B = 2,0 m, H = 0,15 m

Obr. 4. Intervaly a střední hodnoty momentu únosnosti průřezu
rozměru B = 0,2 m, H = 0,6 m Obr. 5. Poměr max/min momentu únosnosti pro beton typ 0
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vyztužení. Existují extrémní rozdíly mezi maximálním a
minimálním momentem únosnosti, které v důsledku náhod-
né proměnlivosti vstupních veličin mohou jinak nominálně
identické průřezy vykazovat. Zvětšují se s rostoucím vy-
ztužením, klesající výškou průřezu a s klesající kvalitou be-
tonu v důsledku přítomnosti recyklátu.

Normová hodnota momentu únosnosti je vždy větší než
získané minimální hodnoty, s výjimkou průřezů z kvalitního
betonu vyšších než 0,2 m a vyztužených do cca 0,8 %, kdy
jsou normové a minimální hodnoty v podstatě totožné.
Znamená to, že pro většinu případů existuje reálná možnost,
že moment únosnosti průřezu může být menší než hodnota
stanovená normou. Přitom čím menší je minimální hodnota
v porovnání s normovou, tím menší spolehlivost norma za-
ručuje, nebo� můžeme očekávat větší pravděpodobnost pod-
kročení normové hodnoty.

Závěr
Jak vyplývá z výsledků statistické analýzy, vliv recyklátu

v betonu se nepříznivě projevuje na mezním momentu únos-
nosti. Se snižující se kvalitou betonu klesá střední hodnota
mezního momentu a zvětšuje se interval, ve kterém se
moment únosnosti může vyskytovat. Tento trend je přitom
ovlivněn podílem vyztužení a výškou průřezu a nezávisí na
šířce. Nepříznivé důsledky se projevují především u nízkých
průřezů do cca 0,2 m a průřezů vyztužených nad cca 0,8 %. 

Normová hodnota mezního momentu je jednotlivými analy-
zovanými typy betonu zaručena s různou spolehlivostí. Je totiž
možné ji definovat jako určitý kvantil rozdělení pravděpo-
dobnosti mezního momentu. Protože se pro jednotlivé typy
betonu od sebe odlišují, mimo jiné, střední hodnoty a náhod-
ná proměnlivost, bude se jistě odlišovat i pravděpodobnost,
s jakou bude normová hodnota zaručena. Nejméně příznivý
stav je pro beton typu 4. Obecně samozřejmě nejde o nic
neočekávaného, či dokonce závadného, nebo� normové
předpisy založené na metodě parciálních součinitelů spoleh-
livosti vše stanoví pouze s určitou spolehlivostí kvantifiko-
vanou pravděpodobností porušení či indexem spolehlivosti.
Problém je v tom, že ačkoli normové předpisy by měly
zaručit (pokud samozřejmě není řečeno jinak) stejnou spo-
lehlivost všech průřezů bez ohledu na rozměry, kvalitu be-
tonu, podíl vyztužení a přítomnost recyklátu v betonu,
v realitě tomu tak není a tato spolehlivost bude vždy u be-
tonů s příměsí recyklátu menší než u standardního betonu
bez příměsi recyklátu. Samozřejmě to neznamená, že prů-
řezy vyrobené z recyklovaného betonu jsou nespolehlivé –
stále mohou předpisům vyhovovat a podmínky spolehlivosti

splňovat. Důležité ovšem je, že současné normy vliv přítomnosti
recyklátu na spolehlivost průřezu namáhaného na prostý ohyb
nepostihují, a tím neposkytují oporu při jejich navrhování.

Práce, jejíž výsledky jsou publikovány v tomto příspěvku,
vznikla v rámci výzkumného záměru CEZ J22/98:261100008,
VUT FAST Brno.
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Florian, A.: Statistical Analysis of Reinforced Cross-
Sections from Recycled Concrete – A Parametric Study

The influence of recycled concrete on the ultimate
capacity of reinforced cross-sections is analyzed taking
into account random properties of input variables.
Statistical analysis is performed in the form of a
parametric study with respect to different dimensions of
cross-sections, different amounts of mild steel, and a
different number and quality of recycled components.
The following input variables are supposed to be
random - strength of concrete, strength and modulus of
mild steel, width and depth of the cross-section, and
position of mild steel in cross-section. Totally, 1,550
different reinforced cross-sections are statistically
analyzed. Simple Random Sampling is used for the
statistical analysis. Results are compared with standard
concrete and with design values from ESN P ENV 1992-
1-1 (Eurocode).

Florian, A.: Parameterstudie des zufälligen Verhaltens
gekrümmter Querschnitte aus Recycling – Beton

Es wird eine statistische Analyse des Grenzmoments der
Tragfähigkeit von gekrümmten Querschnitten vorge-
nommen, die aus Betonen mit Beimischung rezyklierter
Bestandteile und mit Betonstahl bewehrt hergestellt
sind. In einer Parameterstudie wird der Einfluss der sich
verändernden Breite und Höhe des Querschnitts, des
Prozentsatzes der Bewehrung und der Eigenschaften des
Betons mit unterschiedlicher Qualität und Menge der
Beimischungen rezyklierter Bestandteile auf einige
Statistiken des Grenzmoments verfolgt. Für die
Berechnung des Grenzmoments wird ein von der Norm
ČSN P ENV 1992-1-1 (1994) ausgehendes Modell
verwendet. Die Ergebnisse werden mit Standardbeton
und den Normwerten verglichen. Im Ganzen werden
1550 verschiedene Querschnitte analysiert. Als Zufalls-
Eingangsgrößen werden die Druckfestigkeit des Betons,
die Festigkeit der Bewehrung, das Elastizitätsmodul der
Bewehrung, die Höhe und Breite des Querschnitts und
die Lage der Bewehrung gewählt. Für die Bedürfnisse
der statistischen Analyse wird die Monte-Carlo-
Methode (Simple Random Sampling) verwendet. 

Obr. 6. Poměr max/min momentu únosnosti pro beton typu 4



STAVEBNÍ OBZOR 1/2002 11

V článku je prezentována mikrovlnná impulsní metoda
měření vlhkosti a její aplikace při monitorování obsahu
volné vody v raném stadiu hydratace cementové pasty.
Pro porovnání jsou provedeny doplňkové experimenty
spočívající v určení začátku a konce tuhnutí a průběhu
pevnosti v ohybu, pevnosti v tlaku, Youngova modulu
pružnosti a vývoje hydratačního tepla v raném stadiu
hydratace. Výsledky těchto experimentů ukazují, že
nejrychlejší pokles obsahu volné vody je pozorován v ob-
dobí mezi koncem tuhnutí, určeným Vicatovou zkouš-
kou, a začátkem tvrdnutí, tedy okamžikem, kdy jsou
získány první měřitelné hodnoty mechanických para-
metrů.

1. Úvod 
V průběhu hydratačního procesu přechází cementová pas-

ta z tixotropní formy kapalného skupenství do "jílovité"
formy, a nakonec do ztvrdlého stavu. Během "jílovité" fáze
je beton relativně tvarově stálý, ale nemá dostatečnou pev-
nost. Vystavení betonového prvku mechanickému zatížení
během tohoto stavu může vést k jeho destrukci. Přechod z
"jílovité" fáze do ztvrdlého stavu také není příliš rychlý a
není jednoduché určit přesnou dobu, kdy může být materiál
považován za opravdu ztvrdlý. Ze stavebního hlediska jsou
tedy potřebné spolehlivé informace o vývoji materiálových
vlastností během procesu tvrdnutí.

V laboratorních podmínkách se pro monitorování hydra-
tace cementu používají jako nejvíce spolehlivé a uznávané
metody difrakce rentgenového záření, elektronové mikro-
skopie a tepelné analýzy (viz [1] až [3]), které jsou schopny
určit koncentraci produktů chemických reakcí. Nejsou to
však metody kontinuální a nejsou vhodné pro výzkum
hydratačních procesů in situ.

Další způsob, jak určit průběh hydratačních procesů, je
monitorování obsahu volné vody. Voda reaguje se všemi
složkami portlandského cementu, což má za následek vznik
různých hydrátů. Množství vody, potřebné k těmto reakcím,
je relativně vysoké, takže změny obsahu volné vody v hy-
dratující směsi je možné dobře pozorovat.

Metody, založené na měření obsahu vody, byly použity
k monitorování průběhu hydratace cementu během posled-
ních desetiletí v řadě případů. Nejpoužívanější z nich byly
elektrické metody, založené na měření elektrické vodivosti
nebo dielektrických vlastností hydratujících směsí, protože

jsou kontinuální a v principu je lze použít pro monitorování
hydratačních procesů nejen v laboratoři, ale i na stavbách.
Příkladem úspěšného použití dielektrické metody pracující
v oblasti 60 MHz jsou práce [4], [5]. 

Reboul [6] byl pravděpodobně první, kdo použil mikro-
vlnnou metodu pro monitorování hydratace v čerstvé ce-
mentové pastě. Určil komplexní permitivitu čerstvé cemen-
tové pasty rezonanční metodou při frekvenci 3 GHz. Metodu
dále vyvíjeli např. Gorur a kol. [7], Moukwa a kol. [8],
Zhang a kol. [9], [10], Thompson [11], kteří zjistili, že
mikrovlnná metoda je pro sledování hydratace cementu
citlivější než kalorimetrická metoda a vhodnější pro studium
velmi rané hydratace.

Metody z prací [6] až [11] využívají kontinuální mikrovl-
ny. Další možností, jak určit obsah vlhkosti užitím mikrovln,
je měření doby průchodu a absorpce krátkých (cca 100 ps)
mikrovlnných impulsů ve vzorku materiálu známé tlouš�ky
[12]. Výhodou takové metody je, že měření jsou zcela ne-
destruktivní a mohou se rychle snímat velké povrchy.

V tomto článku je použita pro monitorování obsahu vlh-
kosti v počátečních hydratačních stadiích cementové pasty
mikrovlnná impulsní metoda analogická experimentálnímu
uspořádání z práce [12]. Průběh úbytku obsahu volné vody
ve vzorcích cementové pasty je porovnán s měřením za-
čátku a konce tuhnutí, pevnosti v ohybu, pevnosti v tlaku,
Youngova modulu pružnosti a produkce hydratačního tepla
během raného stadia hydratace.

2. Konstrukce mikrovlnného vlhkoměru
Mikrovlnný vlhkoměr byl zkonstruován v laboratoři trans-

portních procesů v materiálech na Fakultě stavební ČVUT
ve spolupráci s firmou Radan, s.r.o. Při návrhu mikrovln-
ného vlhkoměru jsme definovali tyto základní požadavky na
zařízení: 

a) mělo by být schopné vykonávat laboratorní i polní 
měření, 

b) mělo umožnit měření jak na speciálně upravených
vzorcích, tak na skutečných stavebních prvcích, 

c) finanční náklady měly být přijatelné, ovšem při za-
chování potřebné přesnosti zařízení.

Aplikace mikrovlnné impulsní techniky z [12] může být
považována za přijatelný kompromis mezi cenou a nezbyt-
nou přesností (body a) i b) je vcelku jednoduché splnit).
Nejdražšími částmi při sestavování takového experimentál-
ního zařízení jsou osciloskop a impulsní generátor. Jestliže
však není požadováno špičkové zařízení, cena je o mnoho
nižší a přesnost je stále přijatelná. Již zmíněné důvody

Monitorování obsahu volné vody v raném stadiu
hydratace cementové pasty pomocí mikrovlnné
impulsní metody
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společně s hlavními výhodami impulsní techniky, zejména
nedestruktivní charakter, vedou k sestavení experimentál-
ního zařízení založeného na pulsních radarových princi-
pech.

Nejdůležitější částí každé pulsní radarové metody je
impulsní generátor. Musí být schopen vytvořit velmi krátké
impulsy přibližně trojúhelníkového tvaru, s amplitudou
minimálně několik voltů. Na druhé straně nesmí být výkon
generátoru příliš vysoký, aby jeho používání neohrozilo
bezpečnost pracovníků, kteří s ním pracují. Šířka impulsu
má také určitá omezení. Vysílací a přijímací antény jsou
v principu tvořeny přechodem koaxiál/vlnovod a trychtýřem
pro přenos mikrovlnné energie do volného prostoru a z něj.
Vlnovod je z hlediska přenosu mikrovlnné energie horní
frekvenční propust, celý přechod je obvykle upravený pro
určité pásmo. Proto sama anténa může být považována za
určitý filtr. Pro naše měřicí zařízení jsme vybrali pásmo
frekvence 7 až 8 GHz, podobně jako v úspěšné realizaci po-
dobného zařízení od Maierhofer a Wöstmann [12], a použili
vlnovod R84. Podle pravidel harmonické analýzy by měla
být šířka impulsu 150 až 250 ps. Podobný typ impulsního
generátoru ovšem není běžně dostupný, proto byl vyvinut
pro tento účel firmou Radan, s.r.o.

Další nevyhnutelnou součástí experimentálního zařízení
je vzorkovací osciloskop s postačující citlivostí (okolo 1 mV),
šířkou pásma vstupních obvodů (nejméně 9 až 10 GHz) a
rozlišením časové základny (nejméně 50 až 100 ps). Kla-
sický displej osciloskopu by měl být dostačující za předpo-
kladu, že signál se snímá digitálním fotoaparátem nebo vi-
deokamerou. Toto jednoduché řešení přináší podstatnou
úsporu finančních prostředků v porovnání s digitálním
vzorkovacím osciloskopem při zachování přijatelné přes-
nosti. 

Spojení trychtýřových antén s generátorem a oscilosko-
pem je zajištěno koaxiálními kabely. Jejich délka musí být
zvolena podle dvou faktorů působících proti sobě, a to me-
chanické dosažitelnosti vzorku a ztrát v kabelu. Přijatelný
kompromis zachovávající dostatečnou přesnost systému je
okolo 2 až 3 m.

3. Experimentální zařízení
Měřicí systém je relativně kompaktní a skládá se ze tří

částí (viz obr. 1) – impulsního generátoru, aplikátoru a vzor-
kovacího osciloskopu. Generátor GPSI-1a (Radan, s.r.o.)

produkuje trojúhelníkové impulsy šířky 250 ps a amplitudy
2 V s frekvencí 1 kHz. Energie jednoho pulsu je maximálně
0,75 · 10–11 J, takže maximální výkon je 0,75 · 10–8 W. Gene-
rátor zahrnuje samotný impulsní generátor, jeho napájecí
obvody, ovládací a kontrolní zařízení, pomocné a ochranné
obvody. Výstup energie je proveden třemi koaxiálními
konektory SMA. Tyto signály umožňují určit měřenou pozi-
ci impulsu a synchronizaci vzorkovacího osciloskopu. 

Aplikátor spojený s výstupy generátoru zajiš�uje nezbyt-
nou orientaci měřených a referenčních vzorků. Zahrnuje dva
páry vysílacích a přijímacích antén tvořených přechodem
koaxiál/vlnovod a trychtýřem. Páry antén jsou upevněny pa-
ralelně v oddělených držácích zajiš�ujících definovanou po-
zici a stabilitu a reprodukovatelnost měření. Vzorky zkou-
šených materiálů jsou vloženy do aplikátoru mezi měřící
antény. Tlouš�ky vzorků jsou mechanicky limitovány do cca
100 mm, z elektrického hlediska jsou omezeny útlumem
v měřeném materiálu a citlivostí osciloskopu. Dynamika
signálu je přes 20 dB.

Vzorkovací osciloskop Tektronix 7603 analyzuje impuls-
ní signály. Kromě jiného obsahuje vzorkovací časovou zák-
ladnu 7T11A a dvě vzorkovací jednotky se vzorkovacími
hlavami S-4. Časové rozlišení osciloskopu je okolo 10 ps a
citlivost 2 mV. Frekvenční pásmo je až do 14 GHz. Signál se
z displeje osciloskopu snímá digitálním fotoaparátem a
zpracovává na počítači.

4. Použité vzorky
Cementová pasta byla zhotovena z portlandského cemen-

tu CEM I 42,5 R (ENV 197-1) (Králův Dvůr, CZ) a vody.
Vodní součinitel směsi byl určen w = 0,3. Vzorky byly ulo-
ženy v obdélníkové formě, jejich tlouš�ka byla 23 mm.

5. Výsledky a diskuse
Na obrázku 2 je obsah volné vody v hydratující cemento-

vé pastě definován jako hmotnost volné vody ve směsi bě-
hem hydratačních procesů dělený součtem počáteční hmot-
nosti cementu a vody v závislosti na době hydratačního
procesu během prvního dne. Na obrázku je uveden charak-
teristický průběh mezi pěti měřenými vzorky. Je zde vidět,
že počáteční část křivky, přibližně do pěti hodin od začátku
hydratačních procesů, vykazuje velmi malé změny v obsahu
vody. Hlavní pokles obsahu volné vody nastává v době od

Obr. 1. Experimentální uspořádání mikrovlnné impulsní metody pro měření vlhkosti
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5 do 7 hodin. Poté obsah volné vody zůstává přibližně kon-
stantní až do 26 hodin.

Mírné zvýšení obsahu volné vody v počáteční fázi (cca do
dvou hodin od počátku hydratace) není reálné, jde pravdě-
podobně o vliv nepřesností při interpretaci výsledků měření
způsobených např. změnami dielektrických vlastností hy-
dratačních produktů v této fázi hydratace. Obdobné výsled-
ky získali pro tuto počáteční fázi Kuráž a kol. [5], kteří
přisoudili nepravidelnosti v časovém průběhu naměřených
dat zejména změnám teploty ve vzorku cementové pasty
v důsledku uvolňování hydratačního tepla. 

Pro zjištění vztahu mezi vývojem obsahu naměřené volné
vody a vývojem dalších významných parametrů charakteri-
zujících rané stadium hydratace cementové pasty jsme pro-
vedli doplňkové experimenty. Měřili jsme čas počátku a
konce tuhnutí a průběh pevnosti v ohybu, pevnosti v tlaku,
Youngova modulu pružnosti a produkce hydratačního tepla
během raného stadia hydratace. Počátek a konec tuhnutí byl
určen pomocí Vicatova přístroje. Podle Vicatovy zkoušky
začal proces tuhnutí po 170 minutách a skončil po 300 mi-
nutách.

Pevnost v ohybu se určovala podle standardní tříbodové
zkoušky v ohybu na měřicím zařízení MTS 500 kN. Vzorky byly
prizmatického tvaru s rozměry 40 x 40 x 160 mm. Výsledky
měření jsou prezentovány na obr. 3. První měřitelná hodno-
ta pevnosti v ohybu byla zjištěna okolo 7 hodin po začátku
hydratačního procesu a po 25 hodinách již dosáhla hodnoty
12 MPa. 

Kvalitativně podobné výsledky jako u pevnosti v ohybu
byly pozorovány u pevnosti v tlaku a u Youngova modulu

pružnosti. Ty jsou znázorněny na obr. 4 a obr. 5. Pevnost
v tlaku byla určena tlakovou zkouškou na zařízení MTS 
500 kN na částech vzorků použitých při zkouškách pevnos-
ti v ohybu. Stlačovaná plocha vzorků byla 2 500 mm2. Na
obrázku 4 je vidět, že první měřitelná hodnota pevnosti v tla-
ku byla zjištěna po 7 hodinách a po 25 hodinách již byla
pevnost v tlaku okolo 35 MPa.

Při zkouškách Youngova modulu byly vzorky vybaveny
zařízením pro záznam relativních délkových změn s měře-
ním délky 50 mm. Zařízení bylo vybaveno dvěma senzory
LVDT PEEKEL Instruments s pracovním rozpětím ±1 mm.
Senzory se zařízením byly upevněny ve střední části testo-
vacího hranolu. Senzory registrovaly podélné deformace až
do patrného poškození vzorku. Tlakové zkoušky byly znovu
provedeny na zařízení MTS 500 kN, míra zatížení byla zvo-
lena 0,02 mm/s. Hodnoty Youngova modulu byly odvozeny
z měřených deformací a odpovídajícího použitého tlaku.
První měřitelná hodnota byla zjištěna okolo 7 hodin po za-
čátku hydratačních procesů a po 16 hodinách dosáhla hod-
nota Youngova modulu téměř konstanty okolo 18 GPa.

Časový vývin hydratačního tepla se měřil adiabatickým
kalorimetrem. Tím je možné pozorovat vývoj teploty během
hydratačních procesů v cementové pastě. Měřicí jednotkou
je reakční nádoba z tvrdého polystyrenu v kovové nádobě
s elektrickými topnými spirálami na stěně. Nádoby jsou te-
pelně izolovány pěnovým polystyrenem. Teplotní změny
v reagujícím vzorku jsou indikovány odporovým Pt-sen-

Obr. 2. Závislost obsahu volné vody v hydratující cementové pastě
na čase během hydratační reakce určené mikrovlnnou metodou 

za časový interval 1 den od začátku hydratačního procesu

Obr. 3. Závislost pevnosti v ohybu hydratující cementové pasty na
čase během hydratační reakce za časový interval do 25 hodin 

od začátku hydratačního procesu

Obr. 4. Závislost pevnosti v tlaku hydratující cementové pasty na
čase během hydratační reakce za časový interval do 25 hodin 

od začátku hydratačního procesu

Obr. 5. Závislost Youngova modulu pružnosti hydratující cemen-
tové pasty na čase během hydratační reakce za časový interval 

do 25 hodin od začátku hydratačního procesu
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zorem, umístěným přímo v cementové pastě. Teplotu vně
reakční nádoby indikuje senzor místěný na kovové nádobě.
Regulační jednotka udržuje mezi měřeným vzorkem a vzdu-
chem vně reakční nádoby v kalorimetru teplotu 0 ˚C. To
znamená, že teplotní ztráty z reakční nádoby jsou přibližně
rovny nule, protože jsou kompenzovány elektrickou topnou
spirálou. Na začátku experimentu byl měřicí systém na-
staven na počáteční teplotu cementu. Poté byla rychle
přidána voda stejné teploty, směs vložena do reakční nádo-
by pokryté inertním olejem a uzavřena tepelně izolačním
obalem.

Křivka produkce hydratačního tepla v cementové pastě je
znázorněna na obr. 6. Jak je vidět, po relativně velmi poma-
lém nárůstu vytvořeného hydratačního tepla v prvních něko-
lika hodinách je hlavní hydratační proces započat po při-
bližně 4 hodinách.

Porovnáním výsledků měření obsahu vlhkosti během
hydratačních procesů v obr. 2 s výsledky mechanických
zkoušek lze říci, že v počáteční fázi se obojí výsledky dobře
shodují. Po počáteční fázi bez jakýchkoli podstatných změn
se vlhkost rychle sníží mezi 5 a 7 hodinami. To je čas mezi
koncem procesu tuhnutí a momentem, kdy jsou zjištěny prv-
ní měřitelné hodnoty pevnosti v ohybu, pevnosti v tlaku a
Youngova modulu pružnosti.

Porovnání s měřením vývoje hydratačního tepla také uka-
zuje přijatelnou shodu. Kvalitativní charakter změn křivek
vývoje hydratačního tepla a ztráty volné vody v důsledku
hydratace je velmi podobný, pouze náhlé změny na křivce
vývinu hydratačního tepla začínají o něco dříve, 4 hodiny po
začátku hydratačního procesu. Zřejmým důvodem je, že
hydratační procesy v adiabatickém kalorimetru jsou rychlej-
ší než v podmínkách našeho experimentu pro měření vlh-
kosti, protože probíhají za zvýšené teploty. Zatímco maxi-
mální teplota vzorku cementové pasty během měření
vlhkosti byla okolo 40 ˚C, teplota v adiabatickém kalo-
rimetru byla již po 6 hodinách okolo 90 ˚C.

Článek vznikl za podpory grantu č. 103/99/0024 GA ČR. 

6. Závěr
Mikrovlnná impulsní metoda byla úspěšně použita pro

monitorování obsahu volné vody v raných stadiích hydra-
tace cementové pasty. Porovnání měření vlhkostních změn
s vývojem základních mechanických parametrů cementové
pasty ukazuje, že doba nejrychlejšího poklesu vlhkosti od
5 do 7 hodin po začátku hydratační reakce je identická s do-
bou mezi koncem procesu tuhnutí a začátkem procesu tvrd-
nutí, charakterizovaným získáním prvních měřitelných
parametrů pevnosti v ohybu, pevnosti v tlaku a Youngova
modulu pružnosti. Vývoj hydratačního tepla vykazuje
kvalitativně podobné rysy, ale rychlé zvýšení produkce hy-
dratačního tepla je pozorováno trochu dříve, po 4 hodinách.
Tento časový rozdíl je zřejmě důsledkem vyšší teploty při
měření hydratačního tepla. 
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Obr. 6. Křivka produkce hydratačního tepla za časový interval 
do 7 hodin od začátku hydratačního procesu
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beginning and end of setting, and of the course of
bending strength, compression strength, Young's
modulus and hydration heat production during the
early hydration period are performed in order to find a
possible correlation between the measured moisture
changes, development of mechanical parameters and
hydration heat release. It is observed that the fastest
decrease of residual moisture content coincides with the
early stages of the hardening process, i.e. with the time
period between the end of setting and  the moment when
the first measurable values of mechanical parameters
are obtained.

vorgestellt. Zum Vergleich werden zusätzliche Experi-
mente durchgeführt, die in der Bestimmung des
Erhärtungsbeginns und -endes und des Verlaufs der Biege-
festigkeit, der Druckfestigkeit, des Youngschen Elastizitäts-
moduls und der Entwicklung der Hydratationswärme
im Frühstadium des Abbindens bestehen. Die Ergebnisse
dieser Experimente zeigen, dass die schnellste Abnahme
des Gehalts an freiem Wasser im Zeitraum zwischen
dem durch eine Vicat-Prüfung festgestellten Erhärtungsende
und dem Erhärtungsbeginn, also dem Augenblick, in
dem die ersten messbaren Werte der mechanischen
Parameter gewonnen werden, zu beobachten ist.

�zprávy

Ukazuje se, že výstavba nových administrativních center v Praze,
stejně jako nová bytová výstavba jsou perspektivní obory s velkým
rozvojovým potenciálem. Úspěch v této oblasti úzce souvisí s po-
ptávkou po nových, kvalitních kancelářských plochách a dále také s
makroekonomickou situací celé ekonomiky. Motto „jste na dobré
adrese“  provází výstavbu komplexu BB Centra, jehož architektem je
Jan Aulík z Atelieru A. V dopravně nejlépe dostupné části Prahy 4 –
na křižovatce dálnice D1 a Vyskočilovy třídy, nedaleko Jižní spojky,
roste nová dominanta. V konečné podobě bude představovat repre-
zentativní moderní evropskou administrativní čtvr� s širokou nabídkou
obchodů, služeb, sportovních a relaxačních
aktivit, ve které najde práci v příjemném
pracovním prostředí nejméně patnáct tisíc
lidí.

V červnu 1998 dokončená budova C
získala hlavní cenu v soutěži „Best of
Reality“ mezi kancelářskými objekty po-
stavenými po roce 1989 na území České
republiky. Hlavními nájemci zde jsou
společnosti Hewlett-Packard, 3M Česko,
Radiomobil a Trane. 

Jižní pláš� budovy B, dokončené na podz-
im 1999, je opatřen dvojitou fasádou
s vnějšími žaluziemi. Tento prvek, v České
republice zatím ojedinělý, přináší maximální
komfort při práci lidí vzhledem k možnos-
tem přirozeného větrání, elektrického ovlá-
dání žaluzií a zajištění optimálních pod-
mínek pro funkci počítačové techniky.
Hlavním nájemcem v této budově je společ-
nost GE Capital Bank, zbývající část je
rozdělena mezi společnosti REGUS, Pro-
vident Financial a Goodyear.

Lokalita umožňuje další rozsáhlý vývoj.
V roce 2000 byla zahájena stavba kance-
lářské budovy A. Na pronájem této budovy
o ploše 21 300 m2 kancelářských ploch a
410 parkovacích stání má již podepsanou
smlouvu o smlouvě budoucí společnost
Eurotel, spol. s r. o. Současně byly zahájeny
i zemní práce pro budovu D, která bude mít šest nadzemních a dvě
pozemní podlaží. Objekt má jedno komunikační jádro se scho-
dištěm a výtahem a je mimořádně technologicky vybaven. I v budově
D o celkové ploše přibližně 3 800 m2 bude hlavním nájemce spo-
lečnost Eurotel, která využila opční právo na tento objekt. Plánované
dokončení je v prvním čtvrtletí roku 2002. 

V září 2000 byla zahájena výstavba Office Parku, který sestává ze
dvou domů spojených společným přízemím s  obytným blokem
Residence BB Centrum. Celkem bude pro nájemce k dispozici 7 500 m2

kancelářských ploch v šesti nadzemních podlažích. V podzemních
garážích bude 250 parkovacích stání. 

Nyní dochází k významnému obohacení funkčního rozpětí BB
Centra o prvek nadstandardního bydlení. Luxusní vila Rezidence
BB Centrum je situována v klidové části areálu za obchodně admi-
nistrativními budovami, které ji chrání před ruchem Vyskočilovy
třídy i magistrály. Z druhé strany přímo navazuje na plánované
zelené plochy s parkovou úpravou. Stavba této etapy bude dokonče-
na v březnu 2002. 

Zeleň a parková úprava na střechách garáží v meziblocích navazu-
je na bezprostřední okolí a oživuje areál. Díky výhodné poloze je
v nedalekém okolí veškerá občanská vybavenost (obchody, služby,

škola, poliklinika). Výborná je i dopravní
dostupnost jak do centra města, tak i na
dálniční tah do Brna a na vnější pražský
okruh ve směrech Plzeň, Hradec Králové a
Teplice. Tím bude ukončena první etapa
výstavby areálu. Budou dobudovány inže-
nýrské sítě a povrchové komunikace včet-
ně křižovatek. Celkové investiční náklady
na budovy A, D, Office Park a Residence
BB Centrum jsou plánovány na 1,65 mld.
Kč, přičemž náklady na samotnou budovu
A přesáhnou 1 mld. Kč. 

V současné době se připravují projekty
administrativních objektů Alpha, Beta a
Gamma. Budova Alpha je objekt o třech
podzemních a osmi nadzemních podlažích
v pohledově exponované poloze celého
areálu. Expresivní severní fasáda se stane
protipólem objektů A a B. Vnitřní atrium
se skleněným světlíkem má navodit pří-
jemnou atmosféru. Zakřivená jihozápadní
fasáda umožní umístění ojedinělých log na
kovových obkladech objektu. Budova
Beta, umístěná naproti budovy EuroTelu,
se třemi podzemními a osmi nadzemními
podlažími bude vybavena netradičními
atrii, z nichž jedno je uzavřené, se zaskle-
ním střešní roviny, a druhé otevřené umož-
ní kontakt s venkovním prostředím. Objekt

bude umístěn mezi plochu městského parku
a klidovou pěší zónu areálu, v přízemí budou umístěny různé typy
restaurací. Největší z budov v komplexu BB Centra – Gamma – s po-
lohou přímo u dálnice, má netradiční a vysoce efektivní architekton-
ické a dispoziční řešení. Objekt o třech podzemních a deseti nadzem-
ních podlažích je komponován do jakéhosi novodobého bloku
organického tvaru s vlastním chráněným prostředím zeleně a vodních
prvků uvnitř struktury. Velikosti a významu objektu odpovídá i velko-
rysost prosklené dvorany s komunikačním a společenským zázemím
objektu. Fasády objektu mají navrženy speciální stínicí systémy a
obklady. 

Tisková informace

Výstavba BB Centra pokračuje
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V článku sú uvedené výpočtové vz�ahy na určenie
podmienok nulového tepelného toku ako medznej hod-
noty pre smerovanie tepelných tokov cez obalové
konštrukcie s vetranou vzduchovou vrstvou a transpa-
rentným alebo netransparentným vonkajším pláš�om.

1. Úvod
Množstvo tepelnej energie transportovanej cez obalový

pláš� budovy, ak uvažujeme obdobie roka, sa skladá z tepel-
ného toku z vnútra budovy do exteriéru – tepelná strata a
z tepelného toku z exteriéru do vnútra budovy – tepelný
zisk.

Kvantitatívne tepelné straty a zisky závisia priamo úmer-
ne od doby trvania tepelných tokov. Doba trvania tepelných
tokov závisí od okrajových podmienok, ktoré predstavuje
materiálová a rozmerová skladba vlastnej obalovej kon-
štrukcie, a od teplotných podmienok okolitého prostredia.

Suma množstiev transportovanej energie jedným a dru-
hým smerom môže predstavova� energetickú efektívnos�
obalovej konštrukcie.

2. Výpočtové vz�ahy pre určenie podmienok
nulového tepelného toku

Pre špecifické tepelné toky cez obalové konštrukcie pod�a
obr. 1 až obr. 4 a pre jednopláš� platia vz�ahy:

� jednopláš�ová konštrukcia

q = (ti – te,ekv.).k ,                            (1)

Jg . A
te,ekv. = te + –––––––– ;                         (2)

ae

� dvojpláš�ová konštrukcia – netransparentný pláš� (obr. 1)

q = (ti – tw). kvn ;                           (3)

� konštrukcia s dvoma vzduchovými vrstvami – netrans-
parentný pláš� (obr. 2)

q = (ti – tw,2). kvn ;                         (4)

� dvojpláš�ová konštrukcia – transparentný vonkajší 
pláš� (obr. 3)

q = (ti – tw,i). k’vn ;                          (5)

� konštrukcia s dvoma vzduchovými vrstvami – transpa-
rentný vonkajší pláš� (obr. 4)

q = (ti – tw,2). kvn .                         (6)

Ke	že hodnoty te,ekv., tw, tw,i, tw,2 sú, za inak rovnakých tep-
lotných a niektorých konštrukčných okrajových podmienok,
vzájomne rozdielne, budú aj hodnoty špecifických te-
pelných tokov rozdielne. Ak budeme uvažova� taký teplotný

Dĺžka dôb tepelných tokov cez energetické fasády
Ing. Ján KRÁLIK 

STU – Stavebná fakulta 
Bratislava
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režim v obalovej konštrukcii, že z interiéru alebo do interié-
ru cez obalový pláš� nebude transport tepla, treba poveda�
okrem iného, kedy sa tak stane.

2. Výpočtové vz�ahy na určenie podmienok
nulového tepelného toku

Základným predpokladom nulového tepelného toku je, aby

ti = akceptovate�nej teplote za obalovým pláš�om.    (7)

Akceptovate�ná teplota je taká, ktorú treba uvažova� na od-
vrátenej strane od interiéru pri transporte tepla cez vnútorný
pláš� budovy. Dosadením do vz�ahu (7) dostaneme vz�ahy
(8) až (21) vyjadrujúce také hodnoty závisle premenných Jg
a nezávisle premenných te, ke	 tepelný tok z interiéru do
exteriéru sa rovná nule. Z takto vypočítaných hodnôt možno
prostredníctvom meteorologických údajov urči� dátumy,
kedy sa tak stane. Ďa�šie podmienky uvažované pri odvo-
dení:

� ustálený tepelný tok;
� vyhovujúca dosiahnutá presnos�;
� teplota vzduchu vstupujúceho do vzduchových 

vrstiev je rovná teplote vonkajšieho vzduchu;
� tepelný odpor tienidla R je ve�mi malý.

Jednopláš�ová konštrukcia 

1Jg = (ti – te). αe . ––– .                         (8)
A

Dvojpláš�ová konštrukcia pod�a obr. 1. 

Avo ti – teJg ––––– = B ––––––– + ti – te.                (9)
αe kvo

Trojpláš�ová konštrukcia pod�a obr. 2.

AvoJg ––––– kvo = ti [(kvo + B1) (km + B2)km
–1 + B2] – 

αe

kvo + B1– te [kvo + B1 + B2 + B2 –––––––––].            (10)
km

Dvojpláš�ová konštrukcia s transparentným vonkajším pláš-
�om pod�a obr. 3.

T . Aw,i kvo . Avo k'vn kvo + BJg ( –––––– + –––––– ) = ti (K1 – –––– ) – te (––––––– ), (11)
αw,i αe . K2                    αw,i K2 

k'vn αw,iK1 = 1 + –––––– – –––––––––––  ,                (12)
αw,i kvo + B + αw,i

K2 = kvo + B + αw,i .                    (13)

Konštrukcia s transparentným vonkajším pláš�om a tienid-
lom vo vzduchovej vrstve pod�a obr. 4

Avo . kvo . αw1,i K5           
Jg(T+ –––––––––––––) = ––––– (ti .K4 – ti . kvn – te .B2 ) – 

αe.K3                 αw2,e

ti . kvn . αw2,e B2 . αw2,e kvo . αw1,i B1. αw1,i– –––––––––– – te(–––––––– + ––––––––– + –––––––),(14)
K4                      K4                K3                K3 

K3 = kvo + B1 + αw1,e ,                    (15)

K4 = kvn + B2 + αw2,e ,                    (16)

αw1,i . αw2,e (αw1,i )2

K5 = αw1,i + αw2,e – –––––––––  –  –––––  .     (17)
K4                K3

Pre vz�ahy (8) až (17) platia vz�ahy:

B = ρv . c . dw . cv . l–1 ,                       (18)

te,ekv. = te + JA . αe
–1 ,                          (19)

k'vo = [Ro,vo – αe
–1]–1 ,                          (20)

k'vn = [Ro,vn – αw,i
–1]–1.                        (21)

Označenia
α – súčinite� prestupu tepla [Wm–2K–1]       
A – činite� pohltivosti slnečného tepelného žiarenia [–]
c – špecifické teplo [Jkg–1K–1]
cv – rýchlos� pohybu vzduchu vo vzduchovej vrstve [ms–1]
dw – hrúbka vzduchovej vrstvy [m]
J – intenzita slnečného tepelného žiarenia [Wm–2]              
k – súčinite� prechodu tepla [Wm–2K–1]
l – dĺžka vzduchovej vrstvy v smere prúdenia vetrajúceho 

vzduchu [m]
ρv – objemová hmotnos� vzduchu [kg m–3]
Ro – tepelný odpor prechodu [m2KW–1]       
R – činite� odrazu slnečného žiarenia
t – teplota [˚C]
te,ekv.– celková teplota vonkajšieho vzduchu [˚C]
tw,0 – teplota vzduchu pri vstupe do vzduchovej vrstvy [˚C]
T – činite� priepustnosti slnečného tepelného žiarenia

Indexy
e – vz�ahujúce sa na exteriér
i – vz�ahujúce sa na interiér
w – vz�ahujúce sa na vzduchovú vrstvu
vo – vz�ahujúce sa na vonkajší pláš�
vn – vz�ahujúce sa na vnútorný pláš�
w,e– vz�ahujúce sa vonkajší povrch vzduchovej vrstvy
w,i – vz�ahujúce sa na vnútorný povrch vzduchovej vrstvy
g – globálne
m – vz�ahujúce sa na konštrukciu medzi vonkajším a vnú-

torným pláš�om 
A – vz�ahujúce sa na absorbciu slnečného tepelného žiarenia
T – vz�ahujúce sa na priepustnos� slnečného tepelného

žiarenia
1 – vz�ahujúce sa na prvú vzduchovú vrstvu
2 – vz�ahujúce sa na druhú vzduchovú vrstvu



18 STAVEBNÍ OBZOR 1/2002

Príklad
Uvažujme konštrukcie pod�a obr. 1 až obr. 4. Parametre

obalových konštrukcií pod�a týchto obrázkov a jedno-
pláš�ovej konštrukcie, ktorá má k = 0,5 W m–2 K–1, A = 1, 
αe = 20 W m–2 K–1:
� obr. 1 kvo = 7,15 Wm–2K–1, kvn = 0,5 Wm–2K–1, 

B = 1 Jm–1s–1K–1, Avo = 1,αe = 20 Wm–2K–1, ti = 20 ̊ C;
� obr. 2 kvo = km = 7,15 Wm–2K–1, kvn = 0,5 Wm–2K–1, 

B1 = B2 = 1 J–1s–1K–1, Avo = 1, αe = 20 Wm–2K–1, ti = 20 ̊ C;
� obr. 3 kvo = 7,15 Wm–2K–1, kvn = 0,5 Wm–2K–1, B= 1 Jm–1s–1K–1,

T = 0,9, Avo = 0,04 , Aw,i = 1, αe = 20 Wm–2K–1,
αw,e = αw,i = 10 Wm–2K–1, ti = 20 ˚C; 

� obr. 4 B1 = B2 = 1 J–1s–1K–1, Aw1,i = 1, αw1,e = αw1,i = αw2,e=
= αw2,i = 10 Wm–2K1, 
ostatné parametre sú rovnaké ako pre konštrukciu
pod�a obr. 3.

Ak sa uspokojíme s nie presným výpočtom, môžme dosta�
použitím vz�ahov (8) až (21) závislos� Jg a te, ktorá je zná-
zornená na obr. 5. Tento obrázok umožňuje konštatova�, že
najmenšie nároky na intenzitu slnečného žiarenia pri
nulovom tepelnom toku, ke	 te < 20 ˚C, má konštrukcia
pod�a obr. 3. Najväčšie má konštrukcia pod�a obr. 2.

Králik, J.: Duration of Periods of Thermal Flux
Through Energetic Facades

The article presents computational relationships for
determination of thermal null flux conditions. These
conditions serve as the limiting values to direct thermal
fluxes. Thermal flux crosses the building through the
sheathing with an aerated layer, and with a transparent
or non-transparent external encasement.

Králik, J.: Zeitdauer thermischer Strömungen durch
energetische Fassaden. 

Der Artikel enthält Berechnungsbeziehungen zur
Bestimmung der Bedingungen des Nullwärmeflusses als
Grenzwerte für die Leitwegsteuerung der Wärmeflüsse
durch Umhüllungskonstruktionen mit Hinterlüftungs-
schicht und einer transparenten oder nicht transpa-
renten Außenhülle.

Obr. 5.
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Stavební substance bytových domů je oceňována Čes-
kým statistickým úřadem na 5 025,6 mld. Kč (bez zasta-
věných pozemků). Jde o hodnotu vytvořenou generace-
mi. Jen pro její prostou údržbu bychom potřebovali
1/100 až 2/100 uvedené částky ročně. Na zlepšení věkové
struktury a užitných vlastností pak bychom museli uve-
denou částku navýšit mnohonásobně. Chceme-li zlepšit
existující stavební substanci jen bytových domů v prů-
běhu jedné generace (~ 20 let), jde o enormní požadavek
na nové stavební práce a konstrukce. Veřejnost na
takový krok není připravena. Znamená to, že generace
v produktivním věku budou v budoucnosti muset změnit
strukturu svých výdajů. Spotřební koš občana ČR
v tomto věku se bude muset přiblížit spotřebnímu koši
občana EU, který vydává namnoze větší polovinu svých
spotřebních výdajů na bydlení a ubytování.

Evropská unie má v mnoha svých programech1) včleněnu
snahu podporovat rozvoj měst a obcí a sleduje udržitelnost
pozitivního rozvoje urbanizovaných území. Nejde o náhod-
nou nebo krátkodobou snahu. Město, obec a území mají
důležitou funkci na spojnici ekonomického rozvoje a rozvo-
je kvality života a životního prostředí. Již v roce 1987 byl
v tzv. Brundlandské zprávě zdůrazněn význam měst a život-
ního prostředí. Spojené národy zaměřily svou pozornost k
této otázce na konferenci UNCED2) , kde bylo zdůrazněno
zásadní spojení mezi městem a životním prostředím. Vznik-
la komponenta Agenda 21. Local Agenda 21 byla formu-
lována na První evropské konferenci udržitelných měst a
obcí3). Výsledkem bylo vydání Aalborgské charty v roce
1994. Charta se zaměřuje na roli evropských měst a muni-
cipalit, stanovuje směrnice o způsobech jejich udržitelnosti.
Jde o dlouhodobou strategii ochrany a upoutání pozornosti
k problematice osídlení. Myšlenka upevňování udržitelné-
ho, dlouhodobého zdravého rozvoje v místních a regionál-
ních podmínkách byla předmětem druhé a třetí konference
European Sustainable Cities and Towns (Lisabon, 1996 a
Hanover, 2000)4). 

Tolik na úvod ke zdůraznění podstatných souvislostí.
Jakkoli je budeme zdůrazňovat, tak v konečném důsledku je
obraz obce i města vytvářen tím, s jakou péčí jsou spravová-
ny a udržovány jeho domy. Domy ve starém i novém čes-
kém městě trpí společným neduhem – nedostatečnou
údržbou, mnohdy předstíranou péčí o jejich stavební sub-
stanci. Vzletná přiznání k péči o globální problémy mají kon-
krétní naplnění v lokálních detailech údržby a obnovy do-
mů, péči o veřejné a soukromé objekty, prostranství a
plochy. Výzva ke globálnímu myšlení a lokálnímu jednání
je manifestem racionálnosti. Detail oplechování parapetů
oken, balkonů, lodžií či způsob umístění nádob na odpadky
manifestují lokální pokrokovost, nebo její opak, více, než si
dokážeme připustit.

Péče o svěřené hodnoty je vizitkou státní správy stejně ja-
ko samosprávy nebo fyzické osoby. Je vizitkou schopnosti
podnikatelských subjektů a obcí udržet svěřený majetek
v produktivním stavu. Péče o stavební substanci majetku je
dokonce součástí povinností ukládaných stavebním záko-
nem. Fyzický stav každého stavebního objektu je technic-
kým a ekonomickým dokladem toho, jak byla litera staveb-
ního zákona v uplynulých desetiletích naplňována.

Je nesporné, že existuje mnoho bytových a občanských
staveb, u nichž je na první pohled patrné, že prostředky na
údržbu, a� byly jakkoliv úsporně kalkulovány a regulovány,
nebyly vždy do stavební substance objektu vraceny.

Jak velké mají být zdroje použité na údržbu?
Stanovit jednoduché pravidlo pro rozsah údržby pro úze-

mí nebo stavební objekt se na první pohled může zdát složi-
tou a neprůhlednou úlohou. Složité otázky mají jistě i jedno-
duché odpovědi. Jednou takovou je odpově	 z hlediska
udržitelného rozvoje. Hospodaříme-li se zdroji, které ne-
chceme vyčerpat, a území (město, obec), stavební objekt a
jeho majetek takovým zdrojem jistě je, pak platí, že do
stavební podstaty, kterou užíváme, by mělo být vráceno
alespoň tolik zdrojů, aby nedocházelo k jejímu znehodnoco-
vání v průběhu životnosti. Jinými slovy, je třeba formou
údržby a obnovy vracet tolik zdrojů, aby hmotný majetek
setrvával alespoň na úrovni výchozího stavu. Pokud se tak
neděje, je technickoekonomická podstata znehodnocována –
hospodaření na úkor podstaty je kriticky označováno za vy-
bydlování, tunelování, žití na úkor budoucích generací.

Z ekonomických důvodů se tak jistě v některých přípa-
dech i stane. Likvidace a odstranění je také součástí ekono-
miky území nebo ekonomiky stavebního objektu. Mělo by
se tak dít plánovitě a s průkazem, že získané hodnoty budou
použity účelně jiným způsobem. Doklad o tom, že se tak
děje, by měl být evidentní a běžně dostupný. Majetek města,
družstva, sdružení vlastníků, fyzických osob lze zhodnocovat
mnoha způsoby. Doložení, že se tak děje kvalifikovaně, by
mělo patřit ke kultuře správy věcí veřejných i soukromých.

Odpově	 na otázku, jak velké mají být zdroje použité na
údržbu, je jednoduchá. Spravuje-li obec nebo fyzická osoba
majetek (území), jehož hodnota je 1 000 mil. Kč, a jeho ži-
votnost má skladbu např. podle tab. 1, pak hrubým odhadem
činí jeho roční spotřeba 39,7 mil. Kč. 

Péče o svěřené území a jeho objekty
doc. Ing. Václav BERAN, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

1) akcí, iniciativ, ale i doporučení k daňovým opatřením (např. dani z nemovitostí)
2) United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro (1992)
3) First European Sustainable Cities and Towns Conference
4) další regionální konference se konaly v Turku (1998), Sofii (1998), Seville (1999), Haagu (1999) a Torinu (2000)

Tab. 1. Životnost objektu

Životnost Hodnota
Roční 

spotřeba

[roky]

funkční části životnosti: 10 200 20,00

– krátkodobé (technická zařízení apod.) 30 500 16,67

– střednědobé (mosty, komunikace, byty apod.)

– dlouhodobé (konstrukční části mostů, 
   komunikací, bytů apod.)

100 300 3,00

celkem (průměrná životnost, hodnota, spotřeba) 47,00 1000 9,67

[mil. Kč]
Majetek
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Velmi rychle zjistíme, že uvedený majetek se nedá provo-
zovat (užívat), jestliže jeho opotřebení klesne pod určitou
hranici5), např. 50 % jeho výchozího stavu (technické pro-
vozní a bezpečnostní požadavky, tržní mechanizmus nabíd-
ky a poptávky apod.). Potřeba nahrazení ročního opotřebe-
ní6) tak může stoupnout až na dvojnásobek (cca 80 mil. Kč)7).

Stanovením prostředků na údržbu, obnovu8) dostává sprá-
va majetku konkrétní formu. Udržitelnost nabývá konkrétních
forem. Základní myšlenka může být jednoduše ilustrována
na příkladu stavebního objektu. Vztahy, které lze v mikro-
úrovni ilustrovat na stavebním objektu, platí v souhrnu i
v makroúrovni obce, města nebo územního celku.

Údržba a obnova stavebního objektu 
– Business Plan

Předpokládejme, že vlastník při údržbě a obnově svěře-
ného stavebního objektu diferencuje údržbu společných
ploch a konstrukcí a individuálně užívaných ploch a kon-
strukcí. Výpočet prognózy kumulovaných nákladů na údrž-
bu společných prostor a konstrukcí představuje významnou
informaci o ekonomické udržitelnosti objektu. Obdobně
lze postupovat i při stanovení ekonomické udržitelnosti
městských částí, průmyslových zón, revitalizačních projektů
apod.

Pro ilustrační výpočet budeme předpokládat, že objekt se
skládá z dílčích funkčních prvků, které mají být udržovány a
obnovovány z prostředků vlastníka. Jsou jimi zejména pláš�
objektu a společné prostory (včetně schodiš�, kotelen, sušá-
ren apod.). Členění funkčních prvků pro zvolený objekt pří-
kladu je uvedeno v tab. 2.

Pro jednotlivé funkční prvky objektu jsou navrženy cykly
údržby v rocích a náklad na údržbu je vyjádřen v procentu z
pořizovací hodnoty (aktuální pořizovací hodnoty) 9). Cykly a
procenta údržby jsou uvedeny v tab. 3.

Je třeba uvést, že cykly údržby i procenta k nim uvedená
závisí na tom, jaký uživatelský standard má být vytvořen.
V tomto ohledu je každý stavební objekt více než indivi-
duální. Byl navržen s jinou architektonickou, konstrukční a
realizační erudicí. Kvalitní provedení a kvalitní architekto-
nická a konstrukční řešení prodlužují cykly obnovy a snižují
náročnost údržby. Individualita stavebního objektu se proje-
vuje nejen při zpracování jeho technické dokumentace a
jeho realizaci, ale i při jeho užívání. Rozvrh údržby a obno-
vy, zejména pak jejich skloubení, je znázorněno v tab. 4.
Jednotlivé cykly údržby a obnovy se mohou vzájemně prolí-
nat. Věcné technické znalosti jsou proto žádoucí10). 

Propočet s finančními údaji uvádí tab. 5. Ke každé tabul-
ce je doplněn součet potřeb finančních prostředků v jednot-
livých letech a součtové čáry finančních potřeb pro prvních
třicet let užívání. V předpokladech rozvrhu nákladů na údrž-
bu byla zvolena pouze ta část konstrukcí a ploch objektu,
která se týká společného užívání. Nebylo zahrnuto vybavení
bytů a individuálně užívaných ploch. Uvedená situace odpo-
vídá skutečnosti u většiny bytů dlouhodobě pronajímaných
nebo předaných do trvalého užívání vlastníkům bytů v obec-
ních či družstevních bytových objektech. 

Pro potřebu ilustrace výnosů z pronajatých ploch objektu
je uvedena tab. 6. Jsou z ní patrné příjmy pro potřebu údrž-
by a obnovy objektu. Nezahrnuje provozní náklady, z nichž
jsou hrazeny poruchy a poškození vzniklá při provozu ob-
jektu v běžném roce. U údržby a obnovy je tomu zcela jinak.
Využívá část nájemného adresně pro potřeby údržby a
obnovy. Prostředky na údržbu se kumulují v rámci jednotli-
vých cyklů údržby (běžně 5 až 10 let). Obnova se kumuluje
často i několik desetiletí (viz uvedený příklad). Z hlediska
financování údržby a obnovy vzniká finanční efekt dlouho-
dobého uložení finančních prostředků. 

Nebudeme pro transparentnost příkladu zavádět úročení
kumulovaných výnosů ani index růstu cen stavebních prací
a služeb. Předpokládejme, že se oba trendy v průběhu zvo-
leného období vyrovnávají. Pro doplnění si však uve	me ty-
pickou situaci mnoha objektů, a to odstranění zanedbané údržby
a obnovy. Podle obrázku 1 je v prvním roce užívání vynalože-
na částka 4 000 tis. Kč na odstranění závad vzniklých zaned-
báním údržby objektu. Výnosy z objektu s navrženým pro-
gramem údržby stačí na to, aby uvedená částka byla splacena
v průběhu deseti až patnácti let. Stanovení rozsahu obnovy
objektu je záležitostí vlastníka. Je vhodné propočítat eko-
nomickou udržitelnost zadaného rozsahu zanedbané údržby
a obnovy pomocí samostatné studie proveditelnosti. Není
správné revitalizovat stavební objekt bez stanovení eko-
nomického limitu, do jehož výše ještě lze náklady na obnovu
objektu akceptovat. Ve výpočtu podle tab. 5 jde o stanovení
(maximální) částky, kterou lze akceptovat pro vložení do
součtů v prvním (výchozím) roce.

Situace propočtená v tab. 5 a graficky znázorněná na obr. 1
platí zcela pro údržbu a obnovu. Bylo by nesprávné do této
úvahy zahrnovat úvahy o ceně pozemku. Renta tohoto druhu
patří do kategorie běžných ročních nákladů, popř. výnosů.
Ve většině případů však jde o případy, kdy cena pozemku je
relativně zanedbatelná (např. nejde o exponovanou polohu
družstevních objektů na pozemcích zvýhodněných státem,
ale o vysokopodlažní objekty se zanedbatelným podílem

Tab. 2. Členění funkčních prvků pro zvolený objekt

1 5 10 15 20 25 30
fasáda

okna

dveře a zárubně

schodiště

vertikální rozvody 
(voda, plyn) 

společné prostory

Doba užívání [roky]Funkční 
prvek

Tab. 3. Cykly a hodnota údržby

Funkční prvek Pořízení Životnost 
prvku 

[tis. Kč] cyklus [%] [roky]

  fasáda 400 10 10 25

  okna 200 10 5 25

  dveře a zárubně 100 5 3 25

  schodiště 150 5 10 30

  vertikální rozvody (voda, plyn) 175 5 6 30

  společné prostory 100 5 20 30
 
 celkem 1 125 – – –

Údržba

5) Dosavadní legislativní opatření stanovovala minimální (nepřekročitelné) hodnoty při oceňování nemovitostí, např. rodinného domku, max. 
80 %. Současná vyhláška č. 279/1997 Sb. doporučuje analytický postup (členění do jednotlivých funkčních dílů, viz tab. 4 a tab. 5).

6) fyzické, morální
7) Přesné stanovení částky z makroekonomické úvahy není možné, zde je patrně hlavní důvod, proč je třeba přikročit k podrobnějším výpočtům.
8) Vedle těchto prostředků je nezbytné disponovat zdroji na provoz (tj. na běžné provozní opravy a poruchy, které nemají charakter plánované

cyklické údržby a obnovy).
9) reprodukční hodnoty
10) Účelně vypouštíme nebo redukujeme údržbu tam, kde se ve stejném (popř. bezprostředně následném) období provádí obnova.
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Funkční prvek
1 5 10 15 20 25 30

  fasáda

  okna

  dveře a zárubně

  schodiště

  vertikální rozvody (voda, plyn)

  společné prostory

údržba

1 5 10 15 20 25 30
  fasáda

  okna

  dveře a zárubně

  schodiště

  vertikální rozvody (voda, plyn)

  společné prostory

obnova

1 5 10 15 20 25 30
  fasáda

  okna

  dveře a zárubně

  schodiště

  vertikální rozvody (voda, plyn)

  společné prostory

údržba obnova

Funkční prvek Doba užívání [roky]

údržba + obnova

Doba užívání [roky]

Funkční prvek Doba užívání [roky]

1 5 10 15 20 25 30
fasáda 10 10 25 40 20 40
okna 10 5 25 10 5 10
dveře a zárubně 5 3 25 3 3 3 1,5 3
schodiště 5 10 30 15 15 15 15 15
vertikální rozvody (voda, plyn) 5 6 30 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
společné prostory 5 20 30 20 20 20 20 20

0 48,5 98,5 48,5 72 45,5 63,5
celkem 0 48,5 147 195,5 267,5 313 376,5

1 5 10 15 20 25 30
fasáda 10 10 25 400
okna 10 5 25 200
dveře a zárubně 5 3 25 100
schodiště 5 10 30 150
vertikální rozvody (voda, plyn) 5 6 30 175
společné prostory 5 20 30 100

0 0 0 0 0 700 425
0 0 0 0 0 700 1125

1 5 10 15 20 25 30

fasáda 10 10 25 40 20 400 40
okna 10 5 25 10 5 200 10
dveře a zárubně 5 3 25 3 3 3 1,5 100 3
schodiště 5 10 30 15 15 15 15 15 150
vertikální rozvody (voda, plyn) 5 6 30 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 185,5
společné prostory 5 20 30 20 20 20 20 20 100

0 48,5 98,5 48,5 72 745,5 488,5
celkem 0 48,5 147 195,5 267,5 1013 1501,5

Údržba + obnova
Pořízení 
[tis. Kč]

Životnost 
prvku 
[roky]

1 125

Údržba

cyklus 

Údržba
Pořízení 
[tis. Kč] cyklus 

Životnost 
prvku 
[roky]

Údržba

[%] 

Obnova
Pořízení 
[tis. Kč]

175
100

400
200
100
150

100

celkem

[%] 

Doba užívání [roky]

1 125

200
100
150
175

400

Doba užívání [roky]
Životnost 

prvku 
[roky]

Údržba

cyklus [%] 

1 125

150
175
100

Doba užívání [roky]

400
200
100

Tab. 4. Rozvrh údržby a obnovy v období 30 let

Tab 5. Výpočet s finančními údaji
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úhrad za cenu pozemku. V mnoha případech bude nutné
vzdát se uvedeného podílu, má-li být objekt vůbec majet-
kově zachráněn. Špatně stanovené vstupní zadání na rozsah
obnovy objektu (staré objekty) nebo na maximální náklady
na pořízení nového objektu má vážné ekonomické důsledky
ve lhůtě splacení takových vstupních investic. Důsledkem je
finanční neschopnost realizovat řádnou údržbu a obnovu
v průběhu užívání. Nesprávné je také pominout zanedbanou
údržbu a s objektem pracovat jako se zdravým objektem.
Takovou situaci znázorňuje obr. 2. Dlouhodobě nelze počí-
tat s udržitelností příjmů z pronájmu uvedených v tab. 6. 

Závěr
Existuje mnoho strategií, jak maximalizovat výsledný

efekt z hospodaření se svěřenými nemovitostmi a z nich ply-
noucích hodnot. Existuje snaha o maximalizaci užitku u uži-
vatelů a výsledných ekonomických efektů u vlastníků.
Aplikovaná rozhodovací kritéria preferují různým způso-
bem dlouhodobé, střednědobé nebo dlouhodobé záměry. Ve
všech případech však je nezbytné zhodnotit výchozí stav
svěřeného majetku a jeho technickoekonomické vyhlídky
do budoucnosti. Propočty analytického typu, jak je článek
uvádí, napomáhají kvantifikovat a standardizovat celý přístup.

Příspěvek vznikl jako dílčí část výzkumného záměru
MSM: 210000006 "Management udržitelného rozvoje
životního cyklu staveb, stavebních podniků a území",
financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy ČR.
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Beran, V.: Protection of Assigned Regions and Their
Buildings

The building substance of apartment buildings in the
Czech Republic is estimated by the Czech Statistical
Office to be 5 025.6 milliard Kč (not including the built-
up land). This value has been created by entire
generations. For its mere maintenance, 1/100 to 2/100 of
the above amount would be needed yearly. In order to
improve the age structure and useful properties of the
buildings, the amount would have to be multiplied. If the
current building substance of apartment buildings only
is to be improved during the life of a single generation
(i.e. approximately 20 years), an enormous bulk of new
construction works and building structures will be
required. The public is not prepared for this step,
however. It means that productive generations will have
to change their expense structure. The consumer basket
of a Czech citizen of the productive age will have to look
more like that of an EU citizen, who spends a much
greater part of his consumer expenses on housing.

Beran, V.: Pflege eines anvertrauten Gebiets und seiner
Objekte

Die Bausubstanz von Wohnhäusern in der ČR wird
durch das Statistische Amt der ČR auf 5025,6 Milliarden

Tab. 6. Rozpis údržby a obnovy v nájemném

Obr. 1. Součtová čára nákladů (na údržbu a obnovu) a výnosů 
za 30 let užívání (stálé ceny)

Obr. 2. Objekt bez odstranění zanedbané údržby

měsíčně ročně 1 5 10 15 20 25 30
Novák I. 0,25 3 0 15 15 15 15 15 15

Neuman J. 0,6 7,2 0 36 36 36 36 36 36

Norbert K. 0,3 3,6 0 18 18 18 18 18 18

Nosek L. 0,4 4,8 0 24 24 24 24 24 24

obchod 17 204 0 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020

celkem 18,55 222,6 0 1 113 1 113 1 113 1 113 1 113 1 113

0 1 113 2 226 3 339 4 452 5 565 6 678kumulovaný výnos celkem

Nájemné
Výnos [Kč] Doba užívání [roky]
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Kč (ohne Grundstücke) geschätzt. Es handelt sich um
einen Wert, der durch Generationen geschaffen worden
ist. Nur für die bloße Unterhaltung würde man jährlich
eine Summe benötigen, die 1/100 bis 2/100 des genanten
Wertes beträgt. Für die Aufbesserung der Alters-
struktur und der Nutzungseigenschaften wäre die
Summe um ein Mehrfaches zu erhöhen. Wenn wir die
bestehende Bausubstanz nur der Wohnhäuser selbst
während einer Generation (~ 20 Jahre) verbessern
wollen, handelt es sich um einen enormem Bedarf an
Bauleistungen. Die Öffentlichkeit ist auf so einen Schritt
nicht vorbereitet. Das bedeutet, dass die produktiven
Generationen in Zukunft die Struktur ihrer Ausgaben
verändern müssen. Der Verbrauchskorb eines Bürgers
der ČR im produktiven Alter wird sich dem Ver-
brauchskorb eines Bürgers der EU-Länder annähern
müssen, der vielfach über die Hälfte der privaten
Haushaltsausgaben für Wohnen und Unterbringung
ausgibt.

Moderní palác v centru města se stává evropským tématem.
Jako historický archetyp sloužil městský palác jako adminis-
trativní a obytné místo zároveň. Dnes se využívá k nejrůz-
nějším veřejným účelům. Podobně jako v Paříži nebo v Lon-
dýně se i pražské paláce změnily v nákupní centra a tvoří te	
specifickou část města. Jsou považovány za jedinečný typ
budov. Již počátkem 20. století se v pražských palácích obje-
vovaly první obchody, kance-
láře, různé služby, zábavní cen-
tra, kina, taneční sály a nahrávací
studia. 

V Praze má tento typ stavby
již tradici. Češi ho považují za
místo, kde kvalitně nakoupí,
pobaví se a najdou mnohé jiné
zajímavosti. Pražské moderní
paláce, jako Dunaj, Atlas, Lu-
cerna, nebo paláce na Vinohra-
dech, jako Radiopalác, Maceška
a další, byly významnými cen-
try po celá desetiletí.

V Paláci Flora se tým návr-
hářů zaměřil na moderní praž-
ský palác odrážející současný
způsob života, nakupování, zá-
bavy a moderních trendů jako takových, a tím vytvořil para-
digma nynějšího a snad i budoucího městského života.
Projekt se nachází na strategicky významném místě, téměř v
centru města, a je obklopen spoustou zajímavých obytných
budov. Samotný palác se nachází přímo nad stanicí metra.

Budova sestává z podzemní garáže a čtyř pater nákupních
ploch s multikinem. Ve třetím a čtvrtém patře budou na ploše
80 tis. m2 kanceláře typu A. Je členěna do několika křídel tak,
aby ladila s okolními budovami, a zároveň aby sloužila dané-
mu účelu a poskytla dostatečné soukromí všem, kteří budou v
budově sídlit. 

Park s javory, lavičkami a kašnami má sloužit k relaxaci.
Veškerá zeleň na střechách a podél budovy má zapadat do
konceptu zeleně v parku kolem Olšanských hřbitovů. Zeleň
má být nedílnou součástí komplexu, a tím vyzvednout jméno
této pražské čtvrti, tedy Flory.

Jako materiál pro stavbu bude sloužit sklo, matné sklo a
český pískovec. Fasády budovy budou kombinací skleněné a

kamenné závěsové stěny v přírod-
ních barvách.

Hlavní krytý vchod do budo-
vy bude z Vinohradské třídy,
vstup umožní i dva podzemní
vchody z vestibulu metra. Jak-
mile návštěvník vstoupí do bu-
dovy, nepřehlédne vchod do
nákupního centra. Prostor bude
rozjasněn světlíky a obchody
budou umístěny po obou stra-
nách hlavní pasáže centra, která
povede až k oválu s jezdícími
schody, vedoucími do dalších
pater, v nichž návštěvníci nalez-
nou nejrůznější zábavní aktivity.

Centrum jako takové bude
vypadat trochu jako skleněný

dóm. Právě díky tomuto architektonickému řešení bude orien-
tace poměrně jednoduchá. Ve druhém patře jsou umístěny
restaurace a stánky s rychlým občerstvením. Bude zde i vchod
do multikina.

Palác Flora je unikátní multifunkční projekt společnosti
AFRICA-ISRAEL INVESTMENTS. Generálním dodava-
telem stavby je společnost Metrostav. Dokončení obchodního
centra je plánováno na konec roku 2002, administrativní část
bude dokončena v červnu 2003.

Tisková informace

�zprávy

�dizertace

Palác Flora

Kontaktní problémy kompozitních materiálů
Ing. Martin Válek

Dizertace je zaměřena na studium kontaktních problémů na
rozhraní vlákna a matrice a jejich řešení pomocí Uzawova
algoritmu. Byl vypracován aparát umožňující lokální homo-
genizaci se zahrnutím nepružných efektů včetně odtržení
vlákna od matrice. Práce je aplikována na problémy klasic-
kých kompozitů i zemin.

Analýza konfliktů při integraci systémů
Ing. Marek Kalika

Práce se zabývá požadavkem praxe projektování systémů.
Účinně kombinuje metody a přístupy soft a hard. Identifikují
se tři základní typy úloh a u dvou je navržen algoritmus
řešení. Výsledky jsou aplikovatelné zejména na ekonomické
a sociální systémy.
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Obecně nízká účinnost podnikových organizačních no-
rem je překážkou uplatnění stejnorodé úrovně řídících
činností v celém stavebním podniku – tuto skutečnost
posiluje značná prostorová rozptýlenost stavebních jed-
notek a jejich přirozeně decentralizované fungování.
K řešení tohoto problému se navrhuje široké zavedení
standardních rozhodovacích procedur a postupů ve
formě kontrolních seznamů (checklistů), které zaručí
snížení rizika z nekomplexního rozhodování jak v úrovni
podniku, tak jednotlivých projektů (staveb). Takovéto
procedury umožňují lepší informovanost jednotlivých
řídících stupňů a zaručují respektování často draze
získaných zkušeností z minulého fungování firmy.

Pojetí stavebního podniku a decentralizace
rozhodování

Velké stavební firmy, obdobně jako velké průmyslové pod-
niky, často produkují složité finální výrobky – stavby, cha-
rakterizované mimořádnými nároky na koordinaci velkého
množství řízených subjektů, zejména z hlediska časové
posloupnosti a dodržení technologických návazností. Při
usměrňování jednotlivých dílčích zakázek, tj. staveb, vzni-
kají, vzhledem k prostorové vzdálenosti od řídícího centra
podniku, značné problémy. Z hlediska rozsahu, času reakce
podřízených subjektů a typu přijímaných řešení ve staveb-
nictví jsou vcelku nesrovnatelné s jinými odvětvími.

Stavební podnik je, na rozdíl od tradiční organizační struk-
tury průmyslového podniku, možné popsat jako souhrn
jednotlivých, vcelku autonomních zakázek – staveb, a je
obsluhující a jim sloužící řídící nadstavby. Většina přijí-
maných rozhodnutí musí být z výše uvedených důvodů flexi-
bility řízení realizována na nižších úrovních, tj. na úrovni
divize nebo spíše přímo v úrovni projektového manažera
dané stavby. Takto pojímaný systém řízení je charakteri-
zován značnou decentralizací rozhodování. Navíc je zde
vždy značné riziko spjaté s novostí a individualitou každé
stavby – tato situace musí být řešena delegováním mimořád-
ných pravomocí na vedoucího projektu nebo stavbyve-
doucího, umožňujících bez zbytečného otálení a konzultací
s centrálou podniku většinu podnikatelských situací řešit.

Je zřejmé, že tato základní okolnost musí najít vyjádření i
v organizační struktuře, tj. stanovit odpovídající postavení
vedoucího projektu (projektového manažera) a jeho napo-
jení na liniově štábní struktury nadřízené divize nebo závo-
du. Pro realizaci takto chápaného systému řízení je třeba
disponovat kvalitním managementem, a to i v úrovni pro-
jektů – staveb. Takový management je pak nositelem pod-
nikového know how, nabytého za dobu trvání podniku, a je
jeho nejcennějším aktivem. 

Nutnost zavedení systému řízení rizika
Pro průměrný stavební podnik je charakteristická nízká

kapitálová náročnost a relativně malá vybavenost investič-

ním majetkem, což umožňuje dosahovat i poměrně velkého
obratu při relativně malé kapitálové přiměřenosti, a tedy i
malých finančních rezervách. Celková úroveň podnikového
rizika je za těchto podmínek relativně vysoká. Při takové
finanční pozici podniku je značně pravděpodobné, že něko-
lik, nebo dokonce i jen jedna zakázka, může zruinovat daný
podnik. Řešením uvedených problémů je zavedení systému
řízení rizika, jenž musí být, vzhledem ke specifice staveb-
ního podnikání, orientován na potřeby stavebního podniku.
Takový systém je pro podnik významný tím, že poskytuje:
� vyšší uvědomění podnikových pracovníků v oblasti

důsledků rizik;
� možnost zavedení propracovaného a standardního po-

stupu v čelení riziku;
� předávání a sdílení informací o riziku mezi odpovědnými

pracovníky;
·� snížení výdajů spojených s rizikem na jednotlivých

stavbách – projektech.

Je třeba říci, že systémy řízení pro rizikové situace jsou
v podstatě vždy jen zrcadlovým obrazem "normálního" sys-
tému řízení. Je totiž možné uvažovat, že zatímco onen stan-
dardní systém řízení se zaměřuje na výběr a realizaci příleži-
tostí nebo aktivit přinášejících podniku zisk z hlediska
realizace výrobní nebo jiné podnikatelské činnosti, systém
řízení rizika se naopak zaměřuje na vyhledávání příležitostí
a situací, kdy podnik může utrpět ztrátu nebo zbytečné vý-
daje ve svém cash flow.

Nedostatky ve využívání norem 
Oba systémy, tj. systém podnikového řízení na úrovni

vedení podniku nebo závodu a na úrovni staveb (projektů,
zakázek) a systém řízení rizik (jde spíše o subsystém v rámci
podnikového systému řízení), popisuje podniková soustava
organizačních norem (příkazů, směrnic, pravidel apod.).
Proti původní papírové podobě s rozdělovníky pro jednotli-
vé příjemce se nyní publikuje na vnitropodnikové počítačo-
vé síti (intranetu) s různými přístupovými právy. Hlavním
nedostatkem takto realizovaného systému je malá přehled-
nost i úroveň procesních informací. Typickým znakem je
pak neposkytování výčtu (seznamu) činností, které mají být
bezpodmínečně zajištěny nebo provedeny pro realizaci
ziskových příležitostí, popř. zamezení možným rizikům.
Vynutitelnost dodržování osvědčených podnikových po-
stupů, jež jsou součástí podnikové organizační kultury
vyjádřené normami, je bez náročného kontrolního systému
velmi nízká.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nositelem pod-
nikového know how, získaného v průběhu podnikatelské
činnosti podniku, jsou jeho pracovníci všech úrovní.
Jeho písemná i technická realizace je představována orga-
nizačními, ekonomickými, popř. technickými normami a
postupy. Jejich plnění, např. sledováním v rámci pod-
nikové informační soustavy na intranetu, lze kontrolovat
pouze omezeně. Toto hledisko je zvláš� významné v pod-
nikovém systému založeném na značné decentralizaci a
prostorové nebo dislokační vzdálenosti organizačních jed-
notek – staveb.

Standardní procedury jako neopomenutelný nástroj
v řízení stavebního podniku  

Ing. Aleš TOMEK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha
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Metody dosažení vyšší účinnosti 
V odborné literatuře existuje řada metod, jak přenést zku-

šenosti vedoucích pracovníků získané v průběhu jed-
notlivých projektů (staveb) a podnikatelské činnosti stavební
firmy stejně jako poznatky z porovnávání (benchmarkingu)
okolních stavebních podniků. Tyto poznatky jsou v rámci
podniku shromážděny v operačním manuálu (Operations
Manual of Policies and Procedures). V podmínkách našich
podniků jde o obdobnou normu – pravidla vnitropodniko-
vého řízení, zpracovávaná v našem stavebnictví již od
dvacátých let (Ba�a – stavební oddělení, Konstruktiva). Me-
zi jednoduché, a tudíž snadno použitelné metody, patří:

� metoda kontrolních seznamů (checklist), 
� metoda vývojových diagramů,
� metoda analýzy rozhodovacích stromů,
� metoda organizačních schémat.

Výhody i nedostatky těchto metody jsou vcelku známy. 
Metoda vývojových diagramů umožňuje dobře identi-

fikovat jednotlivé fáze rozhodování a řešit situace typu „co
se stane, když?“ (objasnit předem pravděpodobné příčiny a
důsledky daných situací včetně optimalizace vlivu na zisk či
ztrátu firmy). Zřejmou nevýhodou je časová náročnost vy-
hodnocování jednotlivých případů. Metoda analýzy rozho-
dovacích stromů je použitelná zejména při vyhodnocování
potenciálních rizik, je výborným nástrojem pro popis složi-
tých struktur a jejich rizik. Je opět relativně pracná pro větší
počet případů. Metoda organizačních schémat pomůže
odhalit duplicity, neprovázanost činností a neuzavřenost stej-
ně jako nepokrytí některých oblastí v rámci podnikové děl-
by práce (pravomoci a odpovědnosti). Z těchto charakteris-
tik je zřejmé, že jde převážně o metody, které postihují jen
část podnikových rozhodovacích situací.

Metoda kontrolních seznamů 
(Operation Checklists)

Ve stavebnictví může najít maximální a vcelku univerzál-
ní použití, a to jak na úrovni rozhodovacích procesů pod-
nikového centra, tak přímo při řízení jednotlivých etap sta-
vební zakázky (v současném americkém stavebnictví našla
maximální uplatnění). Princip spočívá ve vytvoření sezna-
mu otázek, jejichž plnění se kontroluje v průběhu jednotli-
vých etap daného rozhodovacího (ekonomického, výrob-
ního či jiného) procesu. Výběr otázek je výsledkem dobrých
i špatných zkušeností ze závěrečného posuzování stavby –
zakázky. Teprve po nalezení uspokojivých odpovědí je
možné přijmout rozhodnutí či přikročit k akci. 

Typickým příkladem je (i když z jiné oblasti) prověrka
přípravy letadla ke startu, prováděná povinně piloty podle
kontrolního seznamu otázek a zaznamenávaná do palubních
dokumentů. Teprve na základě stoprocentního výsledku
mohou pokračovat ve startu. Obdobným příkladem je před-
ložení nabídky na uzavření kontraktu, kterou ve stavební
firmě vzhledem k ekonomické závažnosti většinou pode-
pisuje generální ředitel podniku. Kontrolní seznam pak
může obsahovat i více než sto otázek, které musí zodpo-
vědět jednotliví vedoucí pracovníci. Stupeň splnění nemusí
být jen na bázi ano/ne, může být vyznačen i stupeň jistoty
(pravděpodobnost) naplnění dané podmínky. Odpovědní
pracovníci ručí i do budoucnosti za to, že kontrakt dosáhne
daných parametrů a že všechna vytipovaná rizika jsou smluv-
ně, cenově, technicky i organizačně vyloučena, popř. ome-
zena. Je přirozené, že výsledky kontroly podstatně ovlivní
konečné rozhodnutí ředitele podniku jako jediné osoby

zmocněné k podpisu kontraktu. Obecně lze navrhnout čtyři
typy kontrolních seznamů:

� jednoduchý (zaškrtávací) umožňuje kontrolu splnění
nebo existence dané položky seznamu. Příkladem může být
zjištění, zda bylo při tvorbě nabídky přihlédnuto ke geolo-
gickým podmínkám staveniště, ke klimatickým podmín-
kám, obecnému vybavení okolní infrastrukturou. Takový
seznam však nedá odpově	 na stupeň existujícího či latent-
ního rizika;

� typu ano / ne / akce, což je seznam otázek, které umož-
ňují odpově	 ano/ne, popř. ukládají konkrétní postup, tj.
akci. Jasná odpově	 zajiš�uje větší odpovědnost a závazek
hodnotitele než pouhé odškrtnutí položky v seznamu, sou-
časně jej předem daná akce zavazuje k neprodlenému přijetí
opatření, což svým podpisem potvrdí. Příkladem může být
seznam pro vyhodnocení poddodavatelů zpracovávaný pro-
jektovým manažerem, který obsahuje otázky typu „aplikuje
poddodavatel systém kontroly jakosti?“ (ano/ne), „poskytuje
poddodavatel řádné vstupy pro výpočet a aktualizaci
časového plánu stavby?“ (ano/ne) … atd.;

� popisný, který klade otázky a poskytuje možné odpo-
vědi, např. „jsou plněna kritéria bezpečnosti práce při
svářecích pracích poddodavatelů?“ (občas/většinou/vždy),
„efektivnost nákupu materiálu“ (dobrá / průměrná / malá);

� pro provedení předem definovaných činností definu-
je množinu činností v určité situaci. Jako příklad lze uvést
typ zaškrtávací pro případ, že se podmínky staveniště liší od
podmínek z nabídky a kontraktu:

– prostudujte příslušná ustanovení smlouvy 
a postupujtepodle ní;

– pošlete neprodleně psané oznámení
investorovi a žádejte instrukce;

– poři�te dokumentaci – zákres a fotografie.

Metoda kontrolních seznamů by měla být použita v maxi-
mální míře na obou úrovních podnikového řízení, tj. jak na
úrovni podnikového vedení, tak zejména na úrovni projektů
– staveb. Vedení podniku (divize) může využívat kontrolní
seznamy při přípravě strategických rozhodnutí, např. pro
určení postavení firmy na trhu nebo stanovení schopností a
jeho konkurenčních výhod. Podobné dokumenty je výhodné
zpracovávat pravidelně a provádět následnou srovnávací
(meziroční) analýzu. Mohou se stát určitým rozpracováním
známých analýz typu strengths and weaknesses. Další
vhodné aplikace mohou být v oblasti pravidelného personál-
ního hodnocení pracovníků, následně snadno zpracovatelné
výpočetní technikou. Dané hodnocení může být předem
definováno např. takto: vyhovuje své pozici / potřebuje zlep-
šit svůj výkon / přesahuje svými schopnostmi danou funkci /
nelze hodnotit.

V úrovni stavby (zakázky) je možné kontrolní seznamy
hromadně používat ve všech etapách zakázky – od nabídky
až po předání a závěrečné vypořádání stavby. Typické jsou
seznamy pro předložení nabídky, pro řízení poddodavatelů,
pro zamezení nejčastějších chyb řízení projektu, pro výběr
ze skupiny poddodavatelů, pro zpracování smlouvy s pod-
dodavatelem apod.

Velmi významnou částí souboru mohou být specializova-
né kontrolní seznamy pro změny projektu, zpoždění nebo
urychlení stavby, které mohou vést k častým arbitrážím či
soudům.

Konkrétní aplikace metody kontrolních seznamů je velmi
účinný, konzistentní a jednoduchý nástroj řízení, který
umožňuje vyrovnat úroveň řízení na všech rozhodovacích
místech a produkčních jednotkách. Její zavádění je výlučně
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týmovou záležitostí, přičemž lze převzít některé zkušenosti,
zejména z amerického stavebnictví, a aplikovat je na naše
podmínky. V naší republice zatím neexistuje v žádném
stavebním podniku ucelenější systém využívání kontrolních
seznamů.

Webové stránky projektu 
Informačně vyspělé podniky provozují vnitropodnikovou

sí� (Corporate Intranet), která pomáhá překonávat hlavní
problém decentralizovaného řízení stavební firmy, jímž je
nedostatečná komunikace mezi jejími složkami, úrovněmi a
útvary. Novinkou vnitropodnikových informačních systémů
stavební firmy jsou webové stránky projektu. Obsahují
informace specifické pro daný projekt ve všech jeho eta-
pách. Jsou přístupné podle uživatelského oprávnění –  před-
nostně zaměstnancům, výjimečně investorovi, dodavatelům
nebo projektantům. Od původních se liší tím, že obsahují
(kromě dříve uváděných fotografií a e-mailových adres)
aktualizované časové plány, termíny porad týmu a řadu
dalších komunikačních nástrojů (v americkém stavebnictví
je to např. e-Builder firmy MP Interactive Corp., více infor-
mací a demo http://www.e-builder.net).

Jednou z aplikací pro vedení podniku, divize nebo projek-
tu je sledování a pravidelné vyhodnocování předepsaných
kontrolních seznamů, které vyplňují podřízené útvary.
Metodou řízení podle odchylek se lze pak velmi snadno
soustředit jen na problémové úseky, tzn. tam, kde software
signalizuje větší podíl neurčitých či negativních odpovědí.

Závěr
� Přínosem uplatnění kontrolních seznamů ve stavební

firmě je překonání často rozdílné úrovně a rozdílných pří-
stupů ke zpracování základních dokumentů a postupů v zá-
kladních rozhodovacích situacích pomocí standardních pro-
cedur. Tvoří základ podnikového operačního manuálu 
(tj. pravidel vnitropodnikového řízení či pravidel řízení pro-
jektů).

� Značná neúčinnost ve využívání běžných organizač-
ních norem (příkazů, směrnic, pravidel atp.), daná mimo
jiné jejich obtížnou informační uchopitelností ze strany
běžných podnikových pracovníků, je řešena vytvořením
standardních procedur, jež jsou samy nosičem informačního
obsahu podnikových norem a expertní zkušenosti pod-
nikových manažerů.

� Kontrolní seznamy představují rozumný a finančně ne-
náročný přístup k předávání informací mezi různými pod-
nikovými úrovněmi, metoda umožňuje meziroční porovná-
vání úrovně rozhodování ve vazbě na hospodářské výsledky
firmy, podmínkou je kompletní nasazení ve všech útvarech
podniku.

� Metoda se vyznačuje značnou pružností ke změnám,
nebo� většina kontrolních seznamů je pro uživatele přístup-
ná na vnitropodnikové síti (intranetu) a webových stránkách
projektu. Tato skutečnost rovněž zakládá možnost centrální
kontroly využívání seznamů a sledování jednotlivých roz-
hodovacích procesů na konkrétních pracovištích a stavbách.

� Zaváděné standardní procedury zajiš�ují komplexní
přístup k problémům na všech úrovních, veškeré draze
získané zkušenosti z neúspěšných projektů či ekonomického
řízení v úrovni firmy se ihned promítnou do standardních
postupů a stanou se součástí know how a podnikové kultury.

� Kontrolní seznamy tvoří užitečný základ dokumentace
systému řízení kvality, systému řízení rizik stejně jako řízení
průběhu projektů (zakázek) z hlediska všech fází jejich
přípravy, realizace a vypořádání.
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Tomek, A.: Standard Procedures As an Essential Tool in
Management of Construction Companies

The generally low effectiveness of company organization
standards hampers implementation of a homogeneous
level of management activities in the entire construction
firm. A considerable spatial dispersion of construction
units and their naturally decentralized functioning
makes this fact even worse. For the solution of this
problem, introduction of standard decision making
procedures in the format of checklists is suggested. The
checklists will guarantee the reduction of risks resulting
from non-complex decision making on the company as
well as project levels. Such procedures will enable to
improve the quality of informing of all management
levels and ensure that experience gained during the past
operation of the firm and dearly paid for will be
respected.

Tomek, A.: Standardprozeduren als ein unerlässliches
Instrument bei der Leitung eines Unternehmens

Die allgemein geringe Wirksamkeit von unternehme-
nsinternen Organisationsnormen ist ein Hindernis für
die Geltendmachung eines gleichartigen Niveaus der
Leitungstätigkeiten im gesamten Bauunternehmen.
Dieser Sachverhalt wird durch die erhebliche räumliche
Streuung der Baukapazitäten und deren natürlicher-
weise dezentralisiertes Funktionieren verstärkt. Zur
Lösung dieses Problems wird die breite Einführung
standardisierter Entscheidungsprozeduren und -ver-
fahren in Form von Pflichtenheften vorgeschlagen,
welche die Reduzierung der Risiken infolge nicht
komplexer Entscheidungstätigkeit sowohl auf Unter-
nehmensebene, als auch auf der Ebene einzelner Pro-
jekte (Bauvorhaben) garantieren. Derartige Prozeduren
gewähren eine bessere Informiertheit der einzelnen
Leitungsebenen und garantieren die Berücksichtigung
von oft teuer erworbenen Erfahrungen aus dem Betrieb
der Firma in der Vergangenheit.    
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V příspěvku je provedena klasifikace konvexních obalů
(konvexních mnohostěnů) pětice a šestice bodů v E3
podle počtu simplexů (čtyřstěnů), na které lze jejich kon-
vexní obal rozložit.

1. Úvod
Nejdříve připomeneme některé základní pojmy z teorie

konvexních množin a konvexních mnohostěnů, které bude-
me dále používat.

2. Konvexní obal konečné množiny bodů v E3

Konvexním obalem množiny bodů {A1, A2, ..., An} z E3

rozumíme průnik K (A1, A2, ..., An) všech konvexních mno-
žin, které tyto body obsahují. Tento obal nazýváme kon-
vexním mnohostěnem. Bod X je vrcholem mnohostěnu M,
jestliže existuje opěrná rovina množiny M tak, že její průnik
s mnohostěnem M je právě bod X.

Konvexní množina M je k-rozměrná, jestliže existuje pod-
prostor E'k prostoru E3 takový, že M je podmnožinou mno-
žiny E'k a není podmnožinou prostoru dimenze k – 1. Dvoj-
rozměrná podmnožina konvexního mnohostěnu M, která
leží v opěrné rovině mnohostěnu M, se nazývá stěna. Jedno-
rozměrné stěny se nazývají hrany.

Spojnici dvou vrcholů mnohostěnu, která není jeho hra-
nou, nazýváme vnitřní hranou mnohostěnu. Tedy vnitřní
hrana je taková spojnice dvou vrcholů, na které leží aspoň
jeden vnitřní bod mnohostěnu.

3. Konvexní obal pětice bodů v E3

Pětice bodů {A1, A2, A3, A4, A5} z E3 je zřejmě lineárně
závislá. Existuje tudíž nenulová pětice (a1, a2, a3, a4, a5)
reálných čísel taková, že a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 0 a a1A1 +
+ a2A2 + a3A3 + a4A4 + a5A5 = 0. Můžeme předpokládat, že
počet záporných koeficientů z ai, i = 1, ..., 5, je menší nebo
roven počtu koeficientů kladných. Potom pětice daných
bodů je typu:

– 0, jestliže všech pět bodů leží v jedné rovině;
– 1, jestliže její konvexní obal je jeden simplex;
– 2, jestliže její konvexní obal tvoří dva simplexy 

se společnou stěnou.

Typ 0 jsme vyloučili a typ 1 je triviální. Konvexní obaly bo-
dů typu 2 dále můžeme rozdělit do tří tříd podle polohy prů-
sečíku vnitřní hrany a společné stěny obou simplexů. Vnitř-
ní hranu označíme A1A2, pak pro třídy P1, P2, P3 platí: 

� P1 – průsečík vnitřní hrany A1A2 s rovinou A3A4A5 je
vnitřním bodem trojúhelníku A3A4A5. Potom konvexní obal
K (A1A2A3A4A5) je sjednocením tří simplexů A1A2A3A4,
A1A2A4A5, A1A2A3A5 se společnou hranou A1A2.

� P2 – průsečík vnitřní hrany A1A2 s rovinou A3A4A5 je ve
vrcholovém úhlu k úhlu A3A4A5, resp. A4A3A5, resp. A4A5A3.
Potom konvexní obal K (A1A2A3A4A5) je simplex A1A2A3A5,
resp. A1A2A4A5, resp. A1A2A3A4, který lze určit jako sjedno-
cení čtyř simplexů A1A2A4A5, A1A3A4A5, A2A3A4A5,
A1A2A3A4 (analogicky pro zbývající dva případy).

� P3 – průsečík vnitřní hrany A1A2 s rovinou A3A4A5 je
v úhlu A4A3A5, resp. A4A5A3, resp. A3A4A5, vně trojúhelníku
A4A3A5. Potom konvexní obal K (A1A2A3A4A5) tvoří dva
simplexy A1A2A3A5 a A1A2A3A4 nebo tři simplexy A1A3A4A5,
A2A3A4A5, A1A2A4A5 (analogicky pro zbývající dva pří-
pady). 

Konvexní mnohostěny ve vyrovnání prostorových sítí
doc. RNDr. Milada KOČANDRLOVÁ, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Obr. P1

Obr. P2

Obr. P3
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4. Konvexní obal šestice bodů v E3

Jestliže je konvexní obal šestice bodů {A1, A2, A3, A4, A5,
A6} v E3 konvexním mnohostěnem s vrcholy A1, A2, A3, A4,
A5, A6, potom existuje aspoň jedna jeho vnitřní hrana. Zřej-
mě jedním vrcholem procházejí nejvýše dvě vnitřní hrany.
Podle počtu vnitřních hran můžeme tyto mnohostěny roz-
dělit do tříd:

T1 – mnohostěny, jejichž aspoň jedním vrcholem pro-
cházejí dvě různé vnitřní hrany;

T2 – mnohostěny, jejichž každým vrcholem prochází nej-
výše jedna vnitřní hrana.

Mnohostěny třídy T1 lze rozložit na tři simplexy se spo-
lečnou hranou, např. A1A2 tak, že vždy dva sousední mají
společnou stěnu. To snadno nahlédneme, promítneme-li ten-
to mnohostěn kolmo ve směru společné hrany A1A2 do libo-
volné roviny. Průmětem mnohostěnu A1A2A3A4A5A6 je
pětiúhelník A'2A'3A'4A'5A'6. Dále vidíme, že vrcholem A3,
resp. A6, mnohostěnu procházejí právě dvě vnitřní hrany
A3A5, A3A6, resp. A6A3, A6A4, a že daný mnohostěn lze roz-
ložit na tři simplexy A1A2A3A4, A1A2A4A5, A1A2A5A6.

Mnohostěny třídy T1 můžeme rozdělit do pěti (nikoli nutně
disjunktních) podtříd:

T11 – hrany A3A5, A4A6 jsou mimoběžné a bu	 vnitřní
hrany A3A6, A3A5 protínají trojúhelník A1A2A4, nebo vnitřní
hrany A3A6, A4A6 protínají trojúhelník A1A2A5, ve vnitřních
bodech trojúhelníku. Mnohostěny třídy T11 lze rozložit
právě jedním způsobem na tři simplexy se společnou hranou
A1A2, a to A1A2A3A4, A1A2A4A5, A1A2A5A6.

T12 – hrany A3A5, A4A6 jsou různoběžné a rovina
A3A4A5A6 protíná hranu A1A2 v jejím vnitřním bodě. Potom
daný mnohostěn lze rozložit právě jedním způsobem na tři
simplexy se společnou hranou A1A2, a to A1A2A5A6,
A1A2A4A5, A1A2A3A4.

T13 – hrany A3A5, A4A6 jsou různoběžné a v rovině
A3A4A5A6 leží jeden z krajních bodů hrany A1A2. Potom
daný mnohostěn je pětibokým jehlanem s vrcholem A1
(nebo A2) a lze jej rozložit pěti různými způsoby na tři sim-
plexy se společnou hranou A1A2, resp. A1A3, resp. A1A4,
resp. A1A5, resp. A1A6.

T14 – hrany A1A4, A3A5 i hrany A2A5, A4A6 jsou různo-
běžné. Mnohostěn je tvořen čtyřbokým jehlanem A2A1 A5A4 A3,
k jehož jedné stěně (A1A2A5) je přidán simplex A1A5A2A6.
Lze jej rozložit právě třemi různými způsoby na tři simplexy
se společnou hranou A1A2, resp. A2A5, resp. A1A4, a to
A1A2A5A6, A1A2A4A5, A1A2A3A4, resp. A2A5A1A6, A2A5A1A3,
A2A5A3A4, resp. A1A4A2A6, A1A4A2A3, A1A4A5A6.

T15 – hrany A1A4, A3A5 jsou různoběžné a hrana A4A6 pro-
tíná trojúhelník A1A2A5 v jeho vnitřním bodě. Mnohostěn je
čtyřboký jehlan A2A1 A3A4 A5, k jehož jedné  stěně (A1A2A5)
je přidán čtyřstěn A1A2A5A6. Pak jej  můžeme rozložit právě
dvěma způsoby na tři simplexy, a to se společnou hranou
A1A2 na A1A2A5A6, A1A2A3A4, A1A2A4A5 a se společnou hra-
nou A2A5 na A2A5A1A6, A2A5A3A4, A2A5A1A3.

Každým vrcholem mnohostěnu třídy T2 prochází nejvýše
jedna vnitřní hrana (příkladem takového mnohostěnu je pra-
videlný osmistěn). Pak každý z takových mnohostěnů lze
složit třemi různými způsoby ze čtyř simplexů se společnou
hranou tak, že každé dva sousední mají společnou stěnu.

Obr. T1

Obr. T14

Obr. T11

Obr. T15
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Mnohostěny třídy T2 můžeme dále rodělit do čtyř podtříd,
pro které platí:

T21 – každé dvě ze tří vnitřních hran jsou mimoběžné;

T22 – všechny tři vnitřní hrany se protínají v jediném
bodě;

T23 – existuje vnitřní hrana, která protíná zbývající dvě
vnitřní hrany v různých bodech;

T24 – dvě vnitřní hrany jsou různoběžné a třetí hrana je
s nimi mimoběžná.

5. Příklad 
Zadání je převzato z článku [2]. Uvažujeme šest bodů 

A1, ..., A6, z nichž body A3, A5, A6 jsou pevné body trilate-
rační sítě. Souřadnice těchto bodů jsou známé a je třeba určit
souřadnice zbývajících tří bodů, tj. devět údajů. Všech šest
bodů určuje patnáct vzdáleností, z nich tři jsou známé. Dva-
náct vzdáleností je měřeno. Na vyrovnání případných chyb
měření potřebujeme tedy tři podmínky. K jejich určení vy-
užijeme rozklad konvexního obalu K (A1A2A3A4A5A6).

Podle obrázku patří mnohostěn do třídy T1 a můžeme ho
rozložit na sjednocení tří simplexů A2A5A3A6, A2A5A6A4,
A2A5A4A1 se společnou hranou A2A5, nebo A5A6A1A4,
A5A6A1A2, A5A6A2A3 se společnou hranou A5A6, nebo
A5A1A2A3, A5A1A6A3, A5A1A6A4 se společnou hranou A4A1.

Objem V čtyřstěnu ABCD je potom dán jako funkce jeho
hran a, b,c, d, e, f [1]

288V2= 0 a2 b2 c2 1
a2 0 d2 e2 1
b2 d2 0 f2 1         .
c2 e2 f2 0 1
1 1 1 1 0

6. Závěr
V článku [2] je objemová podmínka pro vyrovnání na-

vržena z náhodného výběru pětice bodů z daných šesti bodů,
tj. šest možností. Z těchto šesti možností jsou náhodně vy-
bírány tři pětice bodů. Tedy celkem dvacet možností bez
uvedení kritéria výběru. 

Ve třetím oddílu tohoto příspěvku je pro úplnost uvedena
klasifikace konvexních obalů pětice bodů. Podstatná je však

klasifikace konvexních obalů celé šestice bodů, jak je uve-
dena v oddílu čtvrtém. Ta byla původně použita jako po-
mocný aparát k řešení izoperimetrického problému pro lo-
mené čáry [3]. Tedy čistě teoretická otázka pro řešení
teoretického problému. Po úpravě a doplnění se úplná klasi-
fikace stává jednoznačným kritériem pro hodnocení šestice
libovolně vybraných bodů v prostorových sítích při geode-
tických měřeních.

Příspěvek byl vypracován v rámci výzkumného záměru
č. J04/98/210000010.
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Kočandrlová, M.: Convex Polyhedra in the Adjustment
of Space Grids

This paper presents a full classification of convex hulls of
five or six points in space. The classification is made
according to the number of simplexes in a decomposition
of convex hulls. A volume of a convex hull can be used as
a volume condition for adjustment of length in a space
grid.

Kočandrlová, M.: Konvexe Polyeder beim Ausgleich
räumlicher Netze

Im Beitrag wird eine Klassifizierung konvexer Hüllen
(konvexer Polyeder) eines Pentaeders und eines Sextae-
ders in E3 nach der Zahl der Simplexe (Tetraeder), in die
ihre konvexe Hülle zerlegt werden kann, vorgenommen. 

Na jaře příštího roku se na brněnském výstavišti uskuteční
projekt Stavební veletrhy Brno 2002, který je spojením tří
špičkových odborných veletrhů z oblasti stavebnictví a
investic, tj. stavebního veletrhu IBF, veletrhu sanitární,
vytápěcí a klimatizační techniky SHK Brno a veletrhu
investičních příležitostí URBIS. Nosným tématem je "Dřevo
– stavební materiál 3. tisíciletí". Brno se díky tomuto projek-
tu stane centrem obchodu, místem setkání špičkových
odborníků a investorů. Nově koncipovaný veletrh URBIS
obohatil celý projekt o oblast financí a investic. Po úspěšné
premiéře Fóra investičních příležitostí v rámci veletrhu
URBIS je zřejmé, že se na příští ročník Stavebních veletrhů
Brno již dnes chystá řada významných investičních společ-
ností, odborných svazů a asociací, řada developerských
firem a finančních institucí. Díky stále se zvyšující atrak-
tivnosti České republiky pro zahraniční investory se dá
očekávat, že Stavební veletrhy Brno 2002 nabídnou vše, co
naše stavební firmy, ale také obce a města potřebují.

www.stavebniveletrh.cz

Stavební veletrhy 
Brno 2002
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Česká republika nezbytně potřebuje celorepublikové infor-
mační pracoviště schopné koordinovat a koncentrovat kapac-
ity informační infrastruktury výzkumu a vývoje, terciárního
vzdělávání a hospodářsko-průmyslové sféry, kromě toho
areál technických vysokých škol v Dejvicích dodnes postrádá
centrální knihovnu. Tyto činnosti není schopna Státní tech-
nická knihovna (dále jen STK) ve stávajících prostorách
zajiš�ovat. 

Dlouholeté diskuse o výstavbě národní technické knihovny
jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje,
vzdělávání a veřejných informačních služeb vyústily v pro-
jekt výstavby Národní technické knihovny (dále jen NTK).
Projekt řeší zásadním způsobem informační zabezpečení
oblastí výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informač-
ních služeb, vymezené vědními a praktickými obory technic-
kými. 

Na základě investičního záměru schváleného MŠMT vy-
hlásila STK jako investor regionální architektonicko-urbanis-
tickou soutěž na budovu NTK.  Soutěž probíhala od května
2000 do ledna 2001 za účasti 44 soutěžících týmů. Vítězem se
stalo studio AK ARCHITEKTI (Roman Brychta, Adam Ha-
líř, Václav Králíček, Petr Lešek), tým HŠH architekti získal
třetí cenu, pro čtyři týmy porota určila sníženou třetí cenu a
třem návrhům přiznala odměnu.

Stavební parcela, která byla předmětem řešení, se nachází
v ohnisku střetu téměř všech stavebních epoch této části měs-
ta. Určitá rozporuplnost a neuchopitelnost místa vedla archi-
tekty k přijetí vcelku konzervativní podoby respektující
dejvický blokový koncept. Monoblok NTK bude umístěn
k hlavní ose areálu ČVUT. Směrem k Flemingovu náměstí je
umístěn dlouhý soliterní objem parkingů. Oddechový charak-
ter náměstí je reflektován fasádou ve formě trelážového nosi-
če popínavé zeleně. Fasáda knihovny je naopak neprodyšně,
i když průsvitně uzavřena obíhajícím skleněným pláštěm.

V přízemním pásu je pláš� průhledný a ze čtyř stran prolome-
ný vstupními trychtýři. Tak bude budova ve svém parteru zce-
la přístupná a umožní volný průchod.

Tvar hranolu na půdorysu sférického čtverce zvolili archi-
tekti pro jeho charakter osově orientované centrály. Je to tvar,
který navozuje pocit ochrany a soustředění, pro knihovnu ve-
lice důležitý. Orientace uvnitř budovy je podpořena vložením
podélné dvorany s horním osvětlením. Na dně dvorany, která
sestupuje do úrovně mezipatra přízemí vstupní haly, je umís-
těna hala služeb, veřejnosti přístupná přes jediný kontrolní
bod v přízemí. Tři střední patra jsou věnována především
oddělením volného výběru a studovnám. Poslední patro nad
prosklenou střechou dvorany dává možnost pobytu s knihou
na venkovním vzduchu v prostoru několika atrií. Na tomto
patře jsou soustředěny individuální studovny.

Část budovy přivrácená do vnitrobloku je věnována služeb-
ní části NTK a je obsluhována samostatnou vertikální komu-
nikací se schodištěm a výtahy. Tato část se projeví prolomením
okenních pásů v průsvitné skleněné fasádě. Pro veřejnost jsou

určeny dva výtahy za kontrolním bodem a
otevřená schodiště koncipovaná podle před-
pokládaného pohybu návštěvníka. Uzavřená
schodiště slouží především jako požární
únikové cesty.

V jediném podzemním podlaží jsou
umístěny sklady knih, dílny, šatny personálu
a další technická zařízení knihovny. Do
úrovně tohoto podlaží sjíždí průjezdnou jed-
nosměrnou rampou zásobovací komunikace.
Po technické stránce by měla být budova
NTK jakousi stavební příručkou prezentující
současné technologické trendy stavebnictví.
Protože stále aktuálnějším tématem staveb-
nictví je ekologie, a především energetická
úspornost, tvarovali autoři budovu záměrně
tak, aby její objem měl co nejmenší povrch,
a tím i minimální tepelné ztráty a zisky.
Neprůhlednou část fasády navíc koncipovali
jako dvojitou se žaluziovým stíněním v me-
ziprostoru. Sluncem ohřátý vzduch je možné
v tomto prostoru přesouvat jak vertikálně
samotíží, tak horizontálně axiálními nehluč-
nými ventilátory. I přes ochranu budovy bude
nutné opatřit vzduchotechnický systém zdro-
jem chladu. Uvažuje se o absorpčním zdroji,

�zprávy
Národní technická knihovna
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který spotřebovává lacinou letní páru z místní teplárny, a
navíc pracuje bezhlučně.

Po konstrukčně statické stránce se využívá v nadzemních
podlažích možnost dodatečně křížem předepínaného železo-
betonu. Dosažené rozpony 14,40 x 14,40 m jsou ověřeny sta-
tickým posouzením.

Vítězný soutěžní návrh objektu NTK přichází s tvarováním
objemu a hmot budovy, které vykazuje nezvykle nízkou, a tím
i velmi příznivou geometrickou charakteristiku (blížící se
ideálu tvaru koule). Díky tomu budova z hlediska parametrů
tepelné ochrany splňuje požadovanou, a dokonce s rezervou
i doporučenou normovou tepelnou charakteristiku, tedy para-
metr hovořící o budoucích energetických nárocích budovy.

Dalších výrazných úspor budoucích provozních nákladů na
vytápění a klimatizaci bude dosaženo aktivním využíváním
"inteligentního" pláště budovy, který nebude plnit pouze
funkci vymezení hranice vnitřního a vnějšího prostředí, ale
svým aktivním působením přispěje k tomu, aby požadova-
ných parametrů vnitřního prostředí v budově bylo za všech
klimatických podmínek dosahováno s minimálními nároky na
prvotní energetické vstupy.

Z dopravního hlediska návrh akceptuje dnešní orientaci
hlavního příjezdu Velflíkovou ulicí od třídy Jugoslávských
partyzánů. Ve výhledu je druhý možný napojovací bod Thá-
kurovou dvoualejí od Evropské třídy. Předpokládá se zásadní
vyřešení prostoru před Fakultou architektury ČVUT a dokon-

čení duální komunikace Thákurova až po
Flemingovo náměstí. Toto napojení by ostat-
ně důstojně rehabilitovalo původní regulační
záměr Antonína Engla.

Zřízením NTK se spojí funkce transfor-
mované STK s funkcemi ústředních kni-
hoven Českého vysokého učení technického
a Vysoké školy chemicko-technologické,
čímž by se měla zajistit vysoká úroveň
uspokojování informačních a knihovnických
potřeb veřejnosti a obou veřejných vysokých
škol. Podle rámcové bilance se předpokládají
náklady na výstavbu objektu ve výši 1,5 mld.
Kč. Plánované zahájení realizace stavby je
polovina roku 2002, dokončení na jaře 2005. 

Marcela Klímová

Zpracováno podle publikace "Národní tech-
nická knihovna".

Výuka v dvousemestrovém studiu formou dvoudenních soustředění (čtvrtek, pátek) bude probíhat jeden-
krát za měsíc. Přijetí ke studiu bude potvrzeno na základě přihlášky. Kurz bude otevřen při minimálním
počtu patnácti zájemců dne 28.3.2002. Náklady na studium hradí zájemci z vlastních zdrojů. Účastnický
poplatek, stanovený podle počtu účastníků, by neměl přesáhnout 13 500 Kč (pro členy ČKAIT sleva 20 %).

Cílem výuky je prohloubení geotechnických znalostí stavebních inženýrů, seznámení s nejnovějšími 
poznatky a informacemi z oboru. Kurz bude ukončen vypracováním případové studie. Účastníci získají
osvědčení o absolvování studia.

Podrobnější informace: Katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6,
tel.: 02/24354557 sekretariát pí. Picková, fax: 02/,3333206, tel.: 02/24354542 doc. Jettmar,
02/24354353  ing. Reiser, e-mail: jettmar@fsv.cvut.cz, reiser@mat.fsv.cvut.cz

Katedra geotechniky
Fakulty stavební ČVUT v Praze

si dovoluje oznámit,
že otevírá již III. běh speciálního kurzu

GEOTECHNICKÉ  INŽENÝRSTVÍ
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� recenze

Kniha poskytuje ucelený přehled o teoretických základech a
metodologii posuzování vlivů staveb na životní prostředí ve
smyslu procesu EIA (Environmental Impact Assessment).
Aktuálně zobecňuje mezinárodní poznatky a zahrnuje četné
příklady používaných formalizovaných pracovních postupů
opomíjených v domácí praxi. Rozvíjí pomocné nástroje axio-
logie jako nauky o hodnotě a oceňování v procesu rozhodování
o kvalitě životního prostředí. 

Obsah publikace je členěn do 13 kapitol a předmluvy včetně
seznamu použitých symbolů, zkratek, pojmů, rejstříku, anglic-
kého souhrnu a obsáhlého přehledu literatury. Pojetí je konci-
pováno na současné úrovni poznání, obohacené vlastními teo-
retickými a praktickými zkušenostmi. Po stránce věcného
obsahu text navazuje na dřívější práce autora, které jsou aktua-
lizovány především s ohledem na platné domácí legislativní
normy a předpisy Evropské unie.

Dílo řeší teoretické i praktické možnosti včasného posouzení
potenciálně možných přímých, sekundárních, terciárních a
časově odložených vlivů plánovaných investic s velkým územ-
ním dosahem, ekonomickými náklady, společenskými důsledky
a mírou přijatého ekologického, zdravotního a ekonomického
rizika. Důraz je položen na počáteční etapu tzv. předběžného
posuzování, která zahrnuje pomocné pracovní a formalizované
nástroje pro rozhodovací analýzu procesu EIA. Problematika
EIA v současné době splňuje čtyři požadované postuláty
samostatného vědního oboru tím, že se vyznačuje vlastní teorií,
terminologií, metodologií a zpětnou vazbou v podobě příklado-
vých studií.

Monografie představuje souhrnný přehled problematiky,
která se nachází na pomezí mnoha vědních oborů a praktických
činností. Kapitola 1 nahrazuje formální úvod a zdůrazňuje his-
torický význam této činnosti v rámci řízené péče o životní
prostředí společně s charakteristikou celosvětového dynamic-
kého vývoje procesu EIA. Je patrné, že současný vývoj pře-
konává původní koncepci EIA a nastává transformace celko-
vého úsilí o přímý proces posuzování udržitelného rozvoje, jak
dokládá obsah kapitoly 2. Zde jsou teoreticky doloženy strate-
gické scénáře pro různě definovaný udržitelný rozvoj v návaz-
nosti na funkce statků přírody a jejich exploataci. Demokratický
charakter procesu EIA vyžaduje kvalifikovanou účast veřejnos-
ti, což na podkladě mezinárodních uzancí je podrobně uvedeno
v kapitole 3.

Hlavní pracovní etapy počáteční analýzy představují scree-
ning a scoping. Fundamentální a zcela vyčerpávající výklad
těchto etap poskytují kapitoly 4 a 5. Kromě souhrnného přehle-
du používaných metod je glosován doporučený postup UNDP a
objasněn problém zadávacích podmínek včetně způsobu
určování významnosti očekávaného impaktu. Kapitola 6 pojed-
nává o významu variant, které tvoří jádro procesu EIA. Zde
autor správně přejímá a deklaruje původní myšlenku americ-
kého zákona NEPA z roku 1970, podle které "bez variantního
řešení nelze určit řešení optimální". Problematice určování
potenciálního vlivu je dále věnována samostatná kapitola 7,
kterou autor zpracoval v duchu anglosaského pojmu "assessing".
Problematika technického způsobu posuzování impaktu je
správně spojena s problematikou rizikové analýzy, ekologic-
kým auditem a monitoringem. 

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) je
v současné době pokládáno za "druhou generaci EIA". Této

otázce je věnována samostatná kapitola 8. Ve stati jsou speci-
fikovány rozdíly procesů EIA a SEA a problém je vhodně do-
plněn případovou studií autora z aktuální praxe ČR. V díle je
dále doloženo, že posuzování vlivů na životní prostředí je úzce
propojeno s otázkami biodiverzity a indikátory životního prostředí
(kapitola 9) a ekonomikou životního prostředí (kapitola 10).

Kapitola 11 představuje stěžejní přínos autora pro rozvoj
oboru posuzování vlivů na životní prostředí. Vyčerpávajícím
způsobem pojednává o obsahu, cílech a metodách rozhodovací
multikriteriální analýzy pro účely procesu EIA. Objasňuje stra-
tegii rozhodování a metodologii pro analýzu komplexního sys-
tému životního prostředí včetně ekonomické aktivity a nej-
častěji používaných formalizovaných pracovních postupů.
Studium této statě umožní lépe pochopit axiomatickou teorii
užitku a způsoby její aplikace; podrobně jsou klasifikovány
hlavní modelové přístupy a způsoby využití kvalitativních a
kvantitativních multiplikátorů pro rozhodovací proces.

Text zahrnuje formulaci původní graficko-analytické metody
totálního ukazatele kvality prostředí (TUKP) spolu s dalšími
pomocnými nástroji na podporu této metody v praxi, kterou
autor vyvíjel od roku 1981 a postupně testoval na Fakultě
stavební ČVUT v Praze. 

Dílo uzavírají statě o metodickém materiálu EU pro násled-
nou revizi a přezkoumání vypracovaného dokumentu z hlediska
jeho úplnosti a kvality (kapitola 12) a sta� se stručným kritickým
zhodnocením počátku procesu EIA v ČR od roku 1992 (kapito-
la 13). V obou případech jsou velmi cenné prezentované výsled-
ky případových studií z domácí praxe, na kterých se autor
podílel.

Neobyčejně široké téma je zaměřeno na základní kapitoly
teorie a metodologie procesu EIA. Důraz je kladen na poznání
axiomatické teorie kardinálního užitku MUT (Multiatribute
Utility Theory) a na systémový inženýrský přístup v aplikaci
hodnotové analýzy. Úspěšná práce v této oblasti předpokládá
zvládnout řadu dílčích metodických postupů a pracovních
operací, které souvisejí s etapou screeningu a scopingu, posu-
zováním impaktu a rizika, katalogy kritérií, vyhodnocovacími
funkcemi a křivkami, tvorbou a hodnocením variant, roz-
hodovacím procesem, prací expertů, se stykem s veřejností
apod. Za neoddělitelnou součást procesu EIA je pokládána
riziková analýza.

Monografie skýtá informaci o procesu posuzování vlivu
stavebních záměrů a činností na životní prostředí podle platné
právní úpravy na pozadí závažných předpisů Evropské unie.
Aktuální domácí systém je konfrontován s praxí vedoucích
zemí v problematice EIA pomocí zobecněné časové řady toho-
to procesu, čímž je naznačeno kritické hodnocení dosavadní
domácí praxe. Obsah textu je plně kompatibilní s domácí le-
gislativou pro řízenou péči o životní prostředí a pro posuzování
vlivu na životní prostředí v časové úrovni roku 2000. Obsáhlý
přehled převážně zahraniční literatury orientuje k dalšímu
hlubšímu studiu.

Studium textu přispěje ke správnému pochopení procesů
určujících a ovlivňujících  budoucí vývoj životního prostředí na
základě poznání prvků a interakcí existujících uvnitř kom-
plexního ekosystému člověka. Jde o rozvoj myšlení v souvis-
lostech, které se v současné době formuje jako model ekolo-
gického myšlení příštích generací. Umožňuje individuální
orientaci na hierarchii hodnot.

prof. Ing. Zdeněk Kos, DrSc.

Říha, J.

Posuzování vlivů na životní prostředí – metody pro předběžnou 
rozhodovací analýzu EIA
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