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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 11 ČÍSLO 6/2002

Použitím pravděpodobnostní metody SBRA [1] je analy-
zována trvanlivost (tj. bezpečnost v závislosti na čase)
osově zatíženého ocelového prutu vystaveného účinkům
koroze. Vstupní parametry jsou zavedeny jako náhodné
veličiny. Přímou metodou Monte Carlo je podle SBRA
určen časový průběh pravděpodobnosti poruchy Pf (t).
Na základě tohoto apriorního výpočtu jsou se zřetelem k
zadané návrhové pravděpodobnosti Pd plánovány pro-
hlídky konstrukce. V závislosti na výsledku prohlídek je
upřesněn korozní model a korigována predikce funkce
Pf (t).

Úvod
Rychlý rozvoj výpočetní techniky v poslední dekádě ovliv-

ňuje vývoj a aplikace pravděpodobnostních metod posu-
zování spolehlivosti konstrukcí. Pozornost je v následujícím
textu zaměřena na jednu z metod využívajících simulační
techniku a vedoucích ke kvalitativně novému přístupu k po-
sudku bezpečnosti, použitelnosti a trvanlivosti konstrukcí
aplikovatelnému v projekční praxi.

Simulační technika, jmenovitě přímá metoda Monte
Carlo, a filozofie mezních stavů jsou základními nástroji
metody SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment
Method) podrobně popsané v [1] a [2]. V porovnání s meto-
dami posuzování spolehlivosti aplikovanými v současných
normách představuje SBRA pravděpodobnostní koncepci
založenou na vyjádření jednotlivých stochastických pro-
měnných useknutými histogramy, přičemž projektant ana-
lyzuje interakci náhodně proměnných veličin přímou meto-
dou Monte Carlo a spolehlivost vyjadřuje porovnáním
vypočtené pravděpodobnosti poruchy Pf s návrhovou prav-
děpodobností Pd požadovanou např. v ČSN 73 1401-1998
Příloha A. Použité počítačové programy (M-Star,
AntHill, LoadCom, ResCom a DamAc [2]) nava-
zují na databáze odpovídajících histogramů. 

Náhodná vstupní veličina je v přístupu SBRA obvykle vy-
jádřena součinem dvou parametrů. Nech� je např. náhodná
veličina X vyjádřena výrazem X = X0 · Xvar. Parametr X0 je
deterministická hodnota, která určuje nominální, popř. ma-
ximální velikost veličiny X. Obvykle se tedy značí Xnom,
popř. Xmax. Parametr Xvar vyjadřuje náhodnost dané veličiny
a je reprezentován v metodě SBRA převážně useknutým
histogramem [1] až [3], [5].

Použitelnost metody SBRA byla již demonstrována na
stovkách příkladů, viz např. [1], [2], [4] a publikace uvedené
na www.itam.cas.cz/SBRA. Následující studie se zabývá
posudkem spolehlivosti ocelového prutu vystaveného
korozi. Metoda SBRA umožňuje výpočet časově závislé
pravděpodobnosti poruchy Pf (t), což dovoluje využití meto-
dy např. pro plánování termínů inspekcí konstrukcí, ke ko-
rekci předem určeného průběhu akumulace poškození prutu
korozí a výsledně k upřesnění odhadu životnosti konstrukce.

1. Popis zadaného problému
Pro analýzu byl zvolen příklad jednoduchého konstrukč-

ního dílce namáhaného tahem. Obrázek 1 schematicky na-
značuje vstupní data k tomuto příkladu. 

1.1. Rozměry
Geometrickou charakteristikou prvku je v tomto případě

plocha průřezu prutu A. Počáteční (nezkorodovaná) no-
minální plocha je Anom = 450 mm2 a s předpokládaným
výrobním rozptylem v rozsahu ±10 % nominální hodnoty.
Proměnná hodnota plochy průřezu je vyjádřena rovnicí A =
= Anom · Avar, kde veličina Avar popisuje rozptyl plochy a je
definována neparametrickým useknutým histogramem bez-
rozměrné veličiny. Tento histogram, označený v databázi ja-
ko AREA-S, je znázorněn na obr. 2.

1.2. Účinek zatížení 
Účinek zatížení (vyjádřený osovou silou S) sestává ze tří

složek – z účinků stálého zatížení (síla DL), dlouhodobého

Odhad spolehlivosti prutu vystaveného korozi 
a určení plánu inspekcí metodou SBRA

Ing. Jan KOROUŠ 
prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Praha

Obr. 1. Namáhání prutu kombinací osových sil 
DL – od stálého zatížení, LL – od dlouhodobého nahodilého zatí-
žení, SL – od krátkodobého nahodilé zatížení, L – výsledné osové
zatížení, A – plocha průřezu, Fy – mez kluzu

Obr. 2. Histogram AREA-S slouží k vyjádření rozptylu plochy
průřezu
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nahodilého zatížení (síla LL) a krátkodobého nahodilého
zatížení (síla SL). Každá složka je určena jako součin její
maximální hodnoty a proměnného bezrozměrného koeficien-
tu vyjadřujícího její rozptyl. Koeficienty jsou reprezen-
továny histogramy uvedenými v tab. 1 a znázorněnými na
obr. 3.

Tab. 1. Charakteristiky účinků zatížení vyjádřené maximálními hod-
notami a neparametrickými histogramy

Maximální hodnoty účinků stálého a dlouhodobého naho-
dilého zatížení jsou uvažovány jako časově závislé veličiny.
V případě stálého zatížení je uvažován a modelován nárůst
o 10 % na konci desetiletého provozu, tzn. že maximální
hodnota osové síly je 55 kN pro čas t > 10 let. Tento efekt
lze vyjádřit rovnicí

DLmax (t) = DLmax + 0.1 · DLmax · NEG (10 – t) [kN] ,    (1)

kde NEG (10 – t) je speciální funkce dostupná v programech
AntHill a M-Star a má význam:

a) NEG(10 – t) = 1 pro 10 – t < 0, tj. 10 < t, 

b) NEG (10 – t) = 0 pro 10 – t ≥ 0, tj. 10 ≥ t.         (2)

Výsledně je účinek stálého zatížení DL (t) dán součinem
časově závislé maximální hodnoty DLmax (t) podle rovnice
(1) a proměnné DLvar (tab. 1)

DL (t) = DLmax (t) · DLvar [kN] .                 (3)

Pro dlouhodobé nahodilé zatížení je v zadání příkladu
předpokládán monotónní nárůst maximální hodnoty osové

síly podle vztahu

LLmax (t) = LLmax · (1 + 0,7 · (t / ttot)1.5) [kN] ,       (4)

kde ttot = 50 let a pro t = ttot je nárůst maximální hodnoty
70 % vzhledem k výchozímu stavu. Podobně jako u stálého
zatížení je i zatížení dlouhodobé nahodilé vyjádřeno silou

LL (t) = LLmax (t) · LLvar [kN] .                    (5)

Maximální hodnota krátkodobého zatížení SL je uvažována
konstantní podle tab. 1. 

Výslednou kombinaci vnějšího zatížení L (t) všech tří
složek lze zapsat jako

L (t) = DLmax (t) · DLvar + LLmax (t) · LLvar + SLmax · SLvar [kN].  (6)

označení hodnota [kN] označení histogram [2]

stálé DL max 50 DL var DEAD2

dlouhodobé 
nahodilé

LL max 30 LL var LONG1

krátkodobé 
nahodilé

SL max 40 SL var SHORT1

Maximální hodnota 
účinku zatížení

Proměnná veličina
Zatížení

Obr. 3. Histogramy zatížení
a – DEAD2 stálé zatížení, b – LONG1 dlouhodobé nahodilé zatížení,

c – SHORT1 krátkodobé nahodilé zatížení

a)

b)

c)

Obr. 4. Rozptyl jednotlivých zatížení a jejich kombinace 
v závislosti na čase t

a – stálé, b – dlouhodobé nahodilé, c – krátkodobé nahodilé,
d – výsledná kombinace zatížení

a)

b)

c)

d)
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Obrázek 4 znázorňuje rozptyl („mraveniště“) uvažovaných
složek zatížení, jakož i jejich výslednou kombinaci v zá-
vislosti na čase t.

Odezva na zatížení L (t) je vyjádřena osovou silou S (t).
V tomto příkladě je L (t) = S (t).

1.3. Odolnost
Součin meze kluzu Fy = Fynom · Fyvar a plochy průřezu A =

= Anom · Avar vyjadřuje časově nezávislou odolnost prutu R
(tj. referenční hodnotu použitou při výpočtu pravděpodob-
nosti poruchy Pf prutu neoslabeného korozí). U prutu
vystaveného účinkům koroze závislých na čase je v tomto
příkladě vyjádřena odolnost R (t) výrazem

R (t) = R · C (t) / 1 000  [kN],                      (7)

kde C (t) je součinitel zvoleného korozního modelu závislý
na čase.

Nominální hodnota meze kluzu Fynom pro použitý mate-
riál je 235 MPa. Rozptyl meze kluzu je vyjádřen součinem
Fynom a bezrozměrného proměnného součinitele Fyvar,
reprezentovaného histogramem FY235A (obr. 5). Funkce 

C (t) vyjadřuje úbytek průřezové plochy v důsledku koroze.
V tomto příkladě je k osvětlení aplikace metody SBRA po-
užit jednoduchý model. Účinek koroze je zahrnut do výpoč-
tu úbytkem průřezové plochy. Funkce C (t) je zavedena ve
tvaru

C (t) = 1 – K · (t / ttot)n ,                        (8)

kde K je koeficient definovaný jako Knom · Kvar. Hodnota
Knom byla v daném příkladě zavedena zvolenou hodnotou
0,4 a proměnná Kvar, která přibližně popisuje rozptyl koefi-
cientu K, je uvažována ±10 % a vyjádřena histogramem
AREA-S (jako v případě variabilní složky plochy průřezu
Avar – viz obr. 2). Exponent n je zaveden deterministickou
hodnotou 3,5. 

Kombinací vztahů (7) a (8) lze vyjádřit výslednou odol-
nost prutu R (t) ve tvaru

R (t) = F · A · C (t) = (Fynom · Fyvar) · (Anom · Avar) ·

· (1 – (Knom · Kvar) · (t / ttot)n) .                           (9)

Vliv proměnnosti koeficientu K, plochy průřezu A a meze
kluzu Fy na odolnost R (t) je uveden na obr. 6.

Vztah odolnosti prutu R (t) (obr. 6d) a výsledné kombi-
nace účinků zatížení S (t) (obr. 4d) lze ke zvýšení názornos-
ti řešení vyjádřit dvěma „proudy“ bodů, viz výstup z AntHillu
na obr. 7.

2. Apriorní odhad pravděpodobnosti poruchy
Apriorní odhad pravděpodobnosti poruchy je určen po-

mocí časové funkce spolehlivosti RF (t). Tato funkce je de-
finována jako 

RF (t) = R (t) – S (t) ,                    (10)

kde funkce R (t) a S (t) jsou dány rovnicemi (7) a (6).
Pravděpodobnost poruchy konstrukčního prvku vyplývá
z analýzy funkce RF (t) použitím simulační metody Monte
Carlo. Pro každý časový okamžik ti koresponduje pravděpo-
dobnost poruchy Pf (t) = P [R (t) < S (t)], tj. pravděpodob-
nost, že odolnost konstrukce R (t) je menší než S (t), s ana-

Obr. 5. Histogram FY235A

Obr. 6. Vliv vstupních parametrů na odolnost, viz rovnice (7)
a – K, A, Fy, n deterministické konstanty, b – K variabilní (A, Fy, n
konstantní), c – K, A variabilní (Fy, n konstanty), d – K, A, Fy varia-
bilní (n konstanta)

a)

b)

c)

d)

Obr 7. Odolnost R (t) a kombinace zatížení S (t) jako funkce času
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logickou podmínkou vyjádřenou výrazem

Pf (t) = P [RF (t) < 0].                       (11)

Rovnici (11) lze analyzovat programem M-Star. Při vý-
počtu se provádí postupně simulace pro zvolenou posloup-
nost časů ti a získají se odpovídající histogramy funkce 
RF (ti). Například pro čas ti = 25 let je výsledek znázorněn
na obr. 8. Pravděpodobnost poruchy odpovídající tomuto
času je Pf = 0,000 283. 

Výsledky výpočtů vedou k určení závislosti pravděpo-
dobnosti poruchy Pf (t) na čase (obr. 9). Toto je „apriorní“
odhad. Termín „apriorní“ je použit vzhledem k tomu, že při
analýze funkce spolehlivosti byla ve vztazích pro korozní
model použita data, která byla uvažována (odhadnuta apod.)
v okamžiku uvedení konstrukce do provozu. Korekci koroz-
ního modelu lze provést na základě vyhodnocení výsledků
prohlídky konstrukce. Prohlídka by měla poskytnout infor-
mace o skutečném stavu zkoumaného prutu konstrukce
v době prohlídky, což by mělo vytvořit podklad pro korekci
výchozích předpokladů a zpřesnění parametrů korozního
modelu, a tím i časového průběhu pravděpodobnosti po-
ruchy prutu. Je vhodné připomenout, že výstižné zhodnoce-
ní stavu konstrukce vystavené korozi je pro inspekční týmy
velice náročný úkol, jehož zvládnutí je třeba věnovat zvýše-
nou pozornost.

3. Plán inspekcí sestavený na základě odhadu
pravděpodobnosti poruchy 

Čas t1 první prohlídky konstrukce může být stanoven např.
na základě odhadu pravděpodobnosti poruchy. Blíží-li se
vypočtená pravděpodobnost poruchy k návrhové pravděpo-
dobnosti poruchy např. Pd = 0,002 (stanovené provozovate-
lem zařízení, normou, či jiným předpisem) je třeba usku-
tečnit inspekci a na základě výsledků této inspekce rozhodnout
o dalším provozu konstrukce. V předloženém příkladě je
použito následující kritérium: kontrolu konstrukčního prvku
je nutno provést tehdy, dosáhne-li hodnota pravděpodobnos-
ti poruchy (vypočtená na základě apriorních předpokladů,
dat či odhadů) jedné čtvrtiny hodnoty návrhové pravděpo-

dobnosti. To znamená, že inspekce konstrukce se naplánuje
na čas, kdy apriorní vypočtená pravděpodobnost poruchy
má dosáhnout této hodnoty. Podle údajů v obr. 9 je v souladu
se zavedenými předpoklady čas první inspekce t1 = 26,5 let
po uvedení konstrukce do provozu.

4. Korekce korozního modelu
Informace, které jsou výsledkem inspekce konstrukce, lze

pro korekci modelu použít např. takto: 
a) úbytek plochy průřezu zjištěný při kontrole konstrukč-

ního prvku budiž označen ∆A; 
b) měřením plochy průřezu po 26,5 letech bylo zjištěno,

že maximální úbytek plochy průřezu způsobený korozí je
∆Amax = 8 mm2. Vzhledem k tomu, že je tato hodnota jistě
ovlivněna m. j. přesností měření, volbou místa měření, chy-
bějící informací o skutečné původní velikosti plochy na po-
čátku atd., je zcela na místě předpokládat, že tento výsledek
bude zatížen jistou chybou. Tuto nepřesnost lze zohlednit
zjednodušeně např. tím, že bude úbytek plochy průřezu ∆A
považován za náhodnou proměnnou. Za předpokladu, že
zaznamenaná hodnota úbytku ∆A má exponenciální rozdě-
lení, lze vyjádřit úbytek plochy průřezu ∆A ve formě

∆A = ∆Amax · ∆Avar = ∆Amax · (1 + (EX)/20) .    (12)

Náhodný parametr EX je popsán histogramem EXPON1
(obr. 10). Hodnota EX se podle tohoto obrázku pohybuje od
0 do 5. Dosazením do vztahu (11) se tedy hodnota ∆A bude
za daných předpokladů pohybovat v rozmezí 8 až 10 mm2.

Rovnice (12) může být nyní zahrnuta do výpočtů pravdě-
podobnosti poruchy a může být určen nový odhad (model)
pro čas t > 26,5 let. K tomu lze využít vztah pro odolnost
prutu (9). Degradace korozí je vlastně představována úbyt-
kem nosné plochy, takže podle vztahu (9) lze časovou závis-
lost plochy průřezu A (t) vyjádřit

A(t) = (Anom · Avar)·(1 – (Knom · Kvar)· (t / ttot)n) .    (13)

Jelikož je aktuální plocha průřezu A(t) dána rozdílem pů-
vodní plochy a jejím úbytkem, tj. A(t) = A (t = 0) – ∆A (t),
lze úbytek ∆A (t) vyjádřit z rovnice (13) takto

∆A(t) = (Anom · Avar)·(Knom · Kvar)· (t / ttot)n .      (14)

Rovnice (12) a (14) je pak možné použít k určení korigo-
vaných hodnot korozního modelu. Exponent n v rovnici (14),
jako deterministický parametr, lze určit podle vztahu s vy-
užitím nominálních, resp. maximálních hodnot vstupních
veličin. Veličiny s indexem var jsou v tomto případě rovny
jedné. Korigovaná hodnota exponentu n je označena jako nc,
kterou lze snadno vyjádřit z rovnice (14) následovně

Obr. 8. Analýza funkce spolehlivosti RF (t) pro čas t = 25 let 
programem M-Star

Obr. 9. Odhad pravděpodobnosti poruchy Pf (t) a návrh času 
první inspekce

Obr. 10. Useknutý histogram EXPON1
µ = 1, s = 1
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Obdobně lze též modifikovat proměnnou Kvar, přesněji
řečeno, její histogram. S pomocí rovnice (16) je vypočtena
při každém simulačním kroku hodnota Kvar c (veličiny Anom
a Avar jsou popsány v oddíle 2.1).

Takto opravené vstupy poskytnou nové hodnoty funkce
spolehlivosti RF (t) pro dobu provozu t > 26,5 let. Výsledky
jsou znázorněny na obr. 11, z něhož vyplývá, že odhad prav-
děpodobnosti poruchy byl konzervativní a korigované hod-
noty korozního modelu jsou nižší.

Podobně jako v předchozím případě lze naplánovat čas
dalších prohlídek konstrukce. Aplikací stejného postupu vy-
jde, že další kontrola by měla být provedena v době ti = 30,5
let od zahájení provozu. Využijí-li se opět výsledky druhé
kontroly, lze opětovně korigovat korozní model a lze pro-
vést další predikci pravděpodobnosti poruchy. Obecně ře-
čeno, tento postup je možné opakovat podle potřeby více-
krát. Ve zde uvedeném příkladě by inspekční intervaly pro
čas t > 30,5 let byly poměrně krátké. Vzhledem k tomu, že
hlavním cílem studie je návrh metodiky simulačních postu-
pů při posuzování trvanlivosti, nebyly již další intervaly pro-
hlídek určovány.

Lze ještě poznamenat, že všechny naznačené opravy od-
povídají modifikaci odolnosti konstrukčního prvku R (t)
vzhledem k oslabení korozí. Závislost odolnosti R (t) na čase
je tedy změněna, což je evidentní z porovnání obr. 7 a obr. 12.

5. Závěr
Jednoduchý příklad posudku bezpečnosti taženého oce-

lového prutu vystaveného účinkům koroze naznačuje mož-
nosti metody SBRA při hodnocení trvanlivosti (spole-

hlivosti závislé na čase) konstrukcí a při plánování prohlídek.
Intervaly prohlídek mohou být stanoveny na základě ana-
lýzy pravděpodobnosti poruchy zvoleného konstrukčního
prvku. Vzhledem k tomu, že prohlídky konstrukce mají při-
nést cenné informace o skutečném stavu konstrukce, byl ve
studii naznačen jeden z postupů vedoucích k zahrnutí zís-
kaných informací do následné analýzy a jejich využití ke
zpřesnění apriorních odhadů.

V uvedeném příkladě jsou na základě výpočtů navrženy
dvě prohlídky konstrukčního prvku. I tento malý počet na-
vržených inspekcí naznačuje možnosti předloženého řešení,
např. to, že za příhodných podmínek lze očekávat prodlou-
žení předpokládané životnosti konstrukce. Podle obr. 11 je
po dvou kontrolách stanovena životnost prvku (odpovídající
hodnotě návrhové pravděpodobnosti Pd = 0,002) celkem 41 let,
což je nárůst v porovnání s hodnotou 33 let pro případ, kdy
by byl uvažován pouze odhad pravděpodobnosti poruchy
bez inspekcí.

Navržený postup je závislý na použitém modelu agre-
sivnosti koroze. K ověření parametrů, které nejvíce ovlivňu-
jí spolehlivost konstrukčního prvku, je vhodné provést citli-
vostní analýzu, dále porovnat různé korozní modely včetně
údajů z literatury apod. Přístup SBRA vytváří předpoklady
pro použití názorných komplexních modelů. Výrazný vliv
na výsledek rozboru trvanlivosti má především výstižnost
dat získaných při prohlídce konstrukce. V uvedeném příkla-
dě byl zvolen konzervativní apriorní odhad v porovnání se
skutečností. Obdobně lze očekávat, že výsledky inspekce
mohou ve skutečných případech upozornit na podcenění
degradačního procesu, tj. na zkrácení životnosti odpovída-
jící požadované návrhové pravděpodobnosti. V takovém pří-
padě je nutno přerušit provoz, zajistit výměnu oslabeného
dílce, snížení zatížení apod. K názornému sledování rozdílu
mezi odhadem akumulace poškození prutu korozí a korigo-
vanou akumulací poškození (na základě výsledků prohlí-
dek) může posloužit porovnání obr. 7 a obr. 12 (získaných
metodou SBRA a odpovídajícím programem AntHill, tj.
technikou „mraveniště“). 

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení grantových
projektů č. 103/01/1410 a č. 105/01/0783 GA ČR.
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Korouš, J. – Marek, P.: Reliability Assessment of a Steel
Bar Exposed to Corrosion and Determination of
Inspection Intervals Using SBRA Method

Durability of a steel bar exposed to variable load
combination and to corrosion is evaluated using SBRA
(Simulation-Based Reliability Assessment) method.
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Obr. 11. Oprava odhadu pravděpodobnosti poruchy

Obr. 12. Časová závislost opravené odolnosti R (t) a kombinace
zatížení S (t)
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Input quantities are assumed to be random variables.
Using the direct Monte Carlo simulation technique and
the SBRA method, the time dependent probability of
failure Pf (t) is calculated. Considering the a priori
calculation of the time dependent probability of failure,
inspection intervals can be proposed. The obtained data
resulting from the inspection are used for modification
of corrosion model parameters and consecutively for
correction of function Pf (t).

Korouš, J. – Marek, P.: Schätzung der Zuverlässigkeit
eines der Korrosion ausgesetzten Stabs und Festlegung
eines Inspektionsplans mit der SBRA-Methode 

Durch Anwendung der Wahrscheinlichkeitsmethode
SBRA [1] wird die Dauerhaftigkeit (d.h. die Sicherheit
in Abhängigkeit von der Zeit) eines axial belasteten
Stahlstabs analysiert, der Korrosionswirkungen aus-
gesetzt ist. Die Ausgangsparameter wurden als
Zufallsgrößen eingeführt. Durch die direkte Monte-
Carlo-Methode wird nach der SBRA der zeitliche
Verlauf der Wahrscheinlichkeit einer Störung Pf
(t)bestimmt. Auf Grund dieser A-priori-Berechnung der
Wahrscheinlichkeit einer Störung werden unter
Berücksichtigung der vergebenen Entwurfswahrschein-
lichkeit Pd augenscheinliche Überprüfungen der
Konstruktion geplant. In Abhängigkeit von den Ergeb-
nissen der augenscheinlichen Überprüfungen wird das
Korrosionsmodell präzisiert und die Prädiktion der
Funktion Pf (t) präzisiert.

�veletrhy

Jako místo mezinárodního setkání pro památkáře, restaurá-
tory, architekty, plánovače, kunsthistoriky, archeology, mu-
zeology, řemeslníky, komunální politiky, investory a vlast-
níky památkových objektů je Lipsko ideálním místem, kde
lze prezentovat odborné veřejnosti produkty, znalosti a know-
-how. Na pátém evropském veletrhu tohoto oboru očekávají
pořadatelé na 580 vystavovatelů z Evropy i zámoří. Také v le-
tošním roce půjde o kombinaci výstavy a mezinárodního
kongresu, zvláštních přehlídek a exkurzí, burz a informačních
center, jejichž hlavním tématem bude průmyslová architektu-
ra. Sdružení památkové péče organizuje například v rámci to-
hoto tématu kolokvium a výstavu. Jeden seminář pracovní
skupiny stavebních techniků se bude věnovat problematice
poškození vlhkostí. Také během veletržní akademie se bude
jednat o problémech průmyslové výstavby a památkové péče.
Studenti a absolventi z oborů architektury a památkové péče
zde budou prezentovat své koncepty nového využití prů-
myslových staveb ve středním Německu. Na dorost se obrací
Fórum mládeže, na kterém se představí vzdělávací instituce
pro restaurátory a řemeslníky jak z Německa, tak ze za-
hraničí.

Ve stejném termínu se bude konat již třetí kongresový ve-
letrh EUREGIA – regionální vývoj v Evropě a HolzTec, od-
borný veletrh pro zpracování dřeva a vnitřní výstavbu.

Tisková informace

Denkmal 
30. října – 2. listopadu 2002, Lipsko

�dizertace
Numerical Modelling of the Long-Term 
Performance of Concrete
Ing. Martin Kulhavý

V dizertaci se sledují dlouhodobé deformace betonových
konstrukcí. V teoretické části se uvádějí modely pro predikci
dotvarování a smrš�ování betonu a výsledky se porovnávají
s experimenty dosaženými na betonových válcích uložených
v teplotně vlhkostní klimatizační komoře. Postup se aplikuje
na výpočet kolektoru.

Aplikace databázových technologií 
v digitální kartografii
Ing. Martin Soukup

Práce je zaměřena na aplikace databází s důrazem na interne-
tové technologie. Dizertant vypracoval atlas orientačních
map, informační systém místních jmen a provedl generalizaci
digitální katastrální mapy pro vyhledávání lokalit při dálko-
vém přístupu k datům.

Využití paralelních výpočtů v geodézii
Ing. Martin Jeřábek

Autor se zaměřil na využití paralelních výpočtů v geodézii a
kartografii a jako první u nás využívá metodu LTS, kterou
obohatil o dva typy genetických algoritmů. Na úlohách
dálkového průzkumu Země prokázal možnosti vyplývající
z paralelního zpracování.

Behaviour of Continuous Composite Girders
Prestressed by External Unbonded Deviated
Tendons
Ing. Mohamed Abd El Azis Safan

V dizertaci je navržen model predikce chování spřaženého
předpjatého nosníku včetně vlivu předpětí a vzniku trhlin.
Model je porovnán s experimentem. Výsledkem práce je pro-
gramový modul do rozsáhlejšího programu. 

Matematické modelování objektů stokové sítě
Ing. Jaroslav Pollert

Řešení problematiky je založeno na Reynoldsově přístupu 
k řešení Navierových - Stokesových rovnic. Pro simulační
modelování byl použit programový prostředek FLUENT.
Dizertace přinesla původní výsledky týkající se přístupu a
metodiky tvorby geometrie složitých hydraulických objektů a
vytvoření výpočetní mřížky. Komplexní program byl imple-
mentován pro řešení podmínek množství i jakosti vody. 

Viskoelastické vlastnosti ortotropního
biokompozitu
Ing. Lenka Melzerová

Práce pojednává o experimentálním a analytickém ověření
viskoelastických vlastností stehenní kosti člověka se zřetelem
k věku, pohlaví a velikosti fyziologického zatížení. Předkládá
se matematický model chování kostní tkáně při krátkodobém
i dlouhodobém dynamickém zatížení. Výsledky najdou
uplatnění v klinické i kriminalistické praxi a v kosmonautice.
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V příspěvku jsou diskutována možná rizika statické
elektřiny ve vnitřních prostorách budov. V této souvis-
losti je věnována zvláštní pozornost podlahovým kon-
strukcím a jejím nášlapným vrstvám.

Úvod
Elektrostatické efekty, tj. působení elektrického pole zne-

hybněných elektrických nábojů v jejich okolí, nejsou novým
jevem. Projevy statické elektřiny znali již antičtí Řekové.
V průběhu další doby se ukázalo, že projevy tohoto
působení mohou být jak příznivé (např. využití v xerografii,
v nástřikovém nanášení barev), tak nepříznivé (nebezpečí
jiskry, znehodnocení technologických procesů, dráždění
organizmu). Tento příspěvek je věnován zejména nepříz-
nivým vlivům statické elektřiny v budovách a jejich bezpeč-
nostním rizikům.

Protipožární opatření v budovách jsou nezbytnou součástí
jejich bezpečného provozu. V případech, kdy má budova
sloužit rizikovému provozu, např. výrobě či skladování tě-
kavých látek, vystupuje nutnost protipožárních opatření
zvláš� naléhavě do popředí. V rizikových provozech může
dojít k iniciaci požáru či výbuchu nejen selháním lidského
faktoru, ale také opomenutím fyzikálních zákonitostí, na
které by mělo být pamatováno i během projektových prací.
Názornou ilustrací tohoto požadavku jsou např. rizika spo-
jená s výskytem statické elektřiny, která každoročně v ce-
losvětovém měřítku způsobují značné škody nejen jako
zdroj požárů a výbuchů v průmyslových prostorech, ale také
jako znehodnocující činitel mnoha průmyslových výrobků
při jejich běžném užívání. Rovněž nelze pominout ne-
příznivé vlivy statické elektřiny na pohodu vnitřního klima-
tu budov a s tím spojené zdravotní ovlivnění lidí. Celý tento
komplex problémů je přitom vyvolán na první pohled velmi
jednoduchou fyzikální zákonitostí, tj. schopností elektricky
nevodivých materiálů udržovat na svém povrchu po určitou
dobu elektrické náboje, které svým statickým polem zasahu-
jí i do okolí. Dostoupí-li jejich plošná hustota kritické meze,
dochází neodvratně k povrchovému mikrovýboji často
pozorovanému vizuálně nebo akusticky, a rovněž nelibě po-
ci�ovanému lidským organizmem, avšak v každém případě
s tragickými následky, pokud je okolí naplněno výbušnými
parami nebo hořlavým materiálem. 

Statická elektrizace materiálů
Podstatou elektrizace těles je porušení jejich nábojové

neutrality. Existuje několik způsobů elektrizace. Tuhá těle-
sa, kapaliny a jejich dvoufázové soustavy se mohou nabíjet
kontaktováním a následným rozdělením. Tuhá dielektrika se
mohou nabíjet koronovým výbojem, rychlou změnou teplo-
ty nebo třením. Vodiče i dielektrika mohou být elektrizová-
na indukcí, resp. polarizací.

Pro elektrizaci kontaktem existuje triboelektrická řada.
Materiály jsou seřazeny v pořadí, které respektuje polaritu a

velikost náboje vzniklého kontaktováním, a to tím způso-
bem, že materiály ležící více vlevo se nabíjejí kladným ná-
bojem při kontaktu s materiálem ležícím více vpravo, při-
čemž vzniklé náboje jsou tím větší, čím příslušné materiály
leží v řadě dále od sebe.

Zvláštním případem elektrizace je nabíjení částic látky,
které jsou dispergovány v jiné látce, např. nabíjení částic
jedné kapaliny uvnitř jiné kapaliny nebo prachových částic
v kapalině, ale také dispergovaných kapalin v plynech, nebo
prachových částic v plynech. Většinou jde o dvoufázové sy-
stémy, v nichž malé dispergované částice třením o druhou
fázi na sebe váží elektrický náboj. 

Způsoby elektrizace můžeme tedy shrnout do čtyř základ-
ních skupin – elektrizace kontaktem, třením, primárním vý-
bojem a indukcí (resp. polarizací). Pro účinnou ochranu
před bezpečnostními a zdravotními riziky statické elektřiny
je především nutné určit, který z těchto mechanizmů v da-
ném případě převažuje, a na základě toho volit odpovídající
ochranná opatření.

Stavební materiály a statická elektřina
Existuje celá řada problematických materiálů používa-

ných ve stavebnictví, zejména v interiérech budov, které
s sebou mohou přinášet nejen bezpečnostní rizika statické
elektřiny, ale také zdravotní potíže vyplývající z působení
elektrických nábojů na lidský organizmus. Zde se soustře-
díme pouze na vybranou třídu interiérových prvků, a to po-
vrchy podlah.

Na trhu s podlahovinami je k dispozici velké množství
různých nášlapných vrstev podlah, především:
� koberce – vyráběné nejen z přírodních materiálů (vlny),

ale často také z materiálů syntetických (hlavně polyami-
du, polypropylenu, jejich kombinace, popř. polyakry-
lonitrilu);

� linolea – vyrábějí se z lněných vláken, dřevité moučky, kala-
funy, vápence a dalších, především přírodních materiálů;

� PVC – polyvinylchlorid, známý termoplast;
� parkety a vlysy – tradiční podlahy z masivního dřeva;
� korek – přírodní materiál;
� laminátové podlahy – ve formě několikavrstvých desek

obvykle se systémem per a drážek, svrchní ochrannou
vrstvou, nejspodnější vrstvou bývá vysoce odolný lami-
nát (HPL), střední vrstvy tvoří dekor a dřevovláknitá des-
ka (HDF);

� dlaždice – z přírodního kamene (žuly, mramoru) nebo
pálené keramiky;

� speciální podlahy – do operačních a počítačových sálů,
tělocvičen, některých výrobních provozů apod.

Z přehledu je patrné, že velká část podlahovin (PVC,
koberce, laminát) se vyrábí z organických amorfních látek
(polymerů), které se téměř bez výjimky vyznačují vysokou
rezistivitou (řádově až 1020 Ωm). Vysoká rezistivita je cha-
rakteristická také pro keramiku a ani přírodní materiály jako
dřevo či korek nejsou typickými vodiči.

Módním interiérovým prvkem posledních let jsou laminá-
tové plovoucí podlahy, jejichž povrch bývá z vysoce rezis-
tivního materiálu (např. melaninové pryskyřice apod.). Ma-
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teriály tohoto druhu, pokud nejsou ošetřeny některým anti-
statickým činidlem, jsou velmi náchylné k povrchové aku-
mulaci elektrostatického náboje. Tímto nedostatkem trpí
nejen plovoucí podlahy, ale i podlahy povlakové, tj. podla-
hové povlaky z PVC, pryže nebo umělého textilu (koberce
kovralového typu obsahující polymerní látky, jako jsou po-
lyamidy a polypropyleny). Při chůzi po podlaze s vysoce re-
zistivním povrchem může lidské tělo přijmout značně velký
elektrický náboj. V literatuře se uvádí [1], že elektrický po-
tenciál lidského těla při takové chůzi může dosahovat 10 až
15 kV (elektrická kapacita lidského těla se pohybuje kolem
200 pF, takže elektrický náboj dosahuje řádově velikosti
mikrocoulombu). V důsledku toho může vzniknout jiskrový
výboj se značným proudem, i když s krátkým trváním (10–8

až 10–9 s). Zda skutečně dojde k přeskoku mikrojiskry
ovšem záleží také na dalších faktorech, jako je vlhkost ovz-
duší, vodivost obuvi apod. Není třeba zdůrazňovat, že mi-
krovýboj tohoto druhu ve výbušném nebo hořlavém pro-
středí může znamenat téměř jistou katastrofu. 

Zdravotní rizika spojená se statickou elektřinou nejsou
sice tak okamžitá a přímočará jako možnost exploze či po-
žáru v nebezpečných prostorech, avšak vzhledem k plošné-
mu působení na velkou část populace znamenají rovněž

velké hospodářské ztráty. Pomineme-li „diskutabilní“ ne-
příznivý účinek samotného elektrického pole povrchových
nábojů na lidský organizmus, pak rozhodně nelze zanedbat
jejich prokazatelně nepříznivý vliv na alergiky nebo lidi
náchylné k alergiím. Povrchové náboje totiž elektricky při-
tahují drobné prachové částice a hromadí je na povrchu
nosné látky, v našem případě podlahy. Elektrostatické vazby
jsou natolik silné, že často ani pečlivé setření vlhkou stěrkou
povrchové částice zcela neodstraní. Ty se naopak mohou
uvolnit při chůzi, a být tak zdrojem neustálých alergických
potíží. Na obrázcích 1 a 2 je vidět povrchové náboje ve
formě strimerního větvení na povrchu polyetylentereftaláto-
vé fólie. Náboj byl zviditelněn [2] díky elektrostaticky přil-
nutým kontrastním prachovým částicím mikroskopické
velikosti. 

Metody eliminující statickou elektřinu
Je třeba zdůraznit, že neexistuje univerzální metoda od-

stranění statické elektřiny. V každém případě je však třeba
rozpoznat dominující mechanizmus elektrizace a podle typu
nabíjení volit vhodné opatření. Metody můžeme rozdělit
zhruba na dvě velké skupiny podle toho, zda jde o ochranu
elektricky vodivých látek, nebo elektrických izolantů.

U elektricky vodivých látek volíme různé typy uzemnění.
Z hlediska elektrostatiky se vodivý objekt považuje za
uzemněný, je-li jeho elektrický odpor menší než 1 MΩ. Tato
hodnota byla stanovena na základě průmyslových potřeb.
V průmyslu se totiž vyskytují elektrické proudy vzniklé
z elektrizace řádově 10–6 až 10–4 A, které na odporu 1 MΩ
dávají napětí U = RI = 106 . 10–4 = 100 V, což je hodnota
ležící bezpečně pod minimální zápalnou hodnotou
Paschenova napětí pro iniciaci vzdušné jiskry (~ 350 V).
Lidské tělo je z hlediska elektrostatiky vodivým objektem.
K tomu je třeba přihlížet jak při stanovování bezpečnostních
kritérií v průmyslových objektech, tak v občanských bytech.
O akumulaci značného elektrického náboje na povrchu lid-
ského těla při chůzi po podlaze se silně rezistivním umělým
povrchem jsme se zmínili již v předešlém odstavci. Ochra-
nou proti tomuto jevu je použití zvodivělých (antistatic-
kých) povrchů u umělých podlah a ve zvláš� kritických pro-
vozních místnostech také použití antistatické obuvi (za horní
limit rezistance takové obuvi se považuje hodnota 1,5 · 105 Ω).
Větší snížení rezistance obuvi naráží na opačný požadavek
elektrické bezpečnosti v elektroprovozech s pracovním
napětím vyšším než 250 V.

U elektrických izolantů mohou náboje Q relaxovat v čase
t dvěma způsoby – objemově, nebo povrchově. V obou pří-
padech exponenciálně, ale s různou relaxační dobou τ

Q = Qo exp(–t / τ) .                              (1)

Aby se náboj nahromaděný a� již v objemu, nebo na
povrchu izolantu rychle rozplynul, je třeba dosáhnout toho,
aby relaxační konstanta τ byla co nejmenší. Jednou z nej-
jednodušších metod, jak toho dosáhnout, je zvýšení relativní
vlhkosti okolního vzduchu. Dojde tím ke zvýšení vlhkosti
povrchu izolantu, v důsledku čehož se zvýší vodivost a hod-
nota relaxační konstanty klesne. Tento jev funguje při rela-
tivní vlhkosti vyšší než 30 % a dosahuje maxima při 65 až
70 %. Vytvoření vlhkého povlaku na povrchu rovněž záleží
na tom, zda je povrch látky hydrofilní (smáčivý), nebo
hydrofobní (nesmáčivý). Často se používá i metoda antista-
tických aditiv. Malé množství (obvykle zlomky procent) se
přidává k polymerní látce, čímž se mírně zvyší její elek-
trická vodivost [3] a sníží relaxační konstanta τ. Existují
vnitřní a vnější aditiva. Vnější se aplikují, většinou mecha-

Obr. 1. Větvené povrchové elektrostatické náboje [2]

Obr. 2. Preparované povrchové elektrostatické náboje [2]
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nicky, na povrch izolantu; jejich působení je však časově
velmi omezené. Vnitřní aditiva [4] se vpravují do látky
(během její přípravy), tzn. že zvyšují její objemovou vodi-
vost. Časem však difundují k povrchu, čímž zvyšují i povr-
chovou vodivost. Působení většiny objemových aditiv je
rovněž časově omezené, avšak jejich životnost bývá pod-
statně delší než u povrchových aditiv.

Zvláštní kapitolu tvoří umělé materiály používané pro
zhotovení elektrostaticky vodivých podlah umis�ovaných ve
speciálních prostorách, např. v operačních a počítačových
sálech, elektronických laboratořích. U těchto materiálů se
musí dosáhnout trvalého elektrostatického zvodivění přede-
psaného ČSN 32 2030. K lepení nášlapné vrstvy se používá
vodivých lepidel. Nášlapná vrstva se pokládá na vodivou sí�
vytvořenou z měděných pásových vodičů (obr. 3), které jsou
uzemněny. Správná funkce elektrostaticky vodivé podlahy
by měla být ověřena státní zkušebnou.

Závěr
Z předešlého výkladu vyplývá, že hlavní rizika statické

elektřiny jsou trojího druhu – bezpečnostní, zdravotní a
technologická. Bezpečnostní rizika s sebou přinášejí nebez-
pečí požáru nebo výbuchu v prostorech vznětlivých nebo
výbušných. Zdravotní rizika jsou spojena s nepříznivým ov-
livňováním lidského organizmu drážděním pokožky, změ-
nou hodnot biologických potenciálů apod. Technologická
rizika představují především výrobní ztráty, např. znehodno-
cování citlivých výrobků, jako jsou fotografické emulze,
elektronické systémy a zařízení nebo rušení elektrických
signálů. Eliminace elektrických nábojů je tedy nezbytná,
mají-li být vnitřní prostory budov bezpečné, hygienicky
nezávadné a přijatelné pro technologicky náročné výrobní
postupy. Zvláštní antistatické ošetření je třeba provádět ve
speciálních prostorách operačních a resuscitačních sálů,
elektronických a počítačových laboratoří, výroben výbuš-
ných a vznětlivých látek apod. Zde je nutné antistatické
ošetření rezistivních povrchů, na nichž by mohlo docházet
k hromadění elektrického náboje, a� již lidskou činností,
nebo v důsledku výrobního procesu. K těmto kritickým po-
vrchům patří zejména nášlapné vrstvy podlah, jejichž anti-
statickému zvodivění musí být věnována zvláštní péče.

Na uvedené zásady bezpečnosti, hygieny a technologické
nezávadnosti vnitřních prostor by mělo být pamatováno již
v projektové fázi, nebo� dodatečná opatření, realizovaná ná-
hradními antistatickými pomůckami, mají většinou jen
dočasný účinek a nezabezpečují trvalé řešení elektrostatic-
kých problémů.

Literatura
[1] Horvath, T. – Berta, I.: Static Elimination. New York, J. Wiley 1982.
[2] Ficker, T.: Electrostatic Discharges and Multifractal Analysis of

their Lichtenberg Figures. Journal of Physics D: Applied
Physics, 32 (1999) 219 – 226.

[3] Ficker, T. – Šikula, J.: Spark and Glow DC-Partial-Discharges in
Dielectrics. Japanesse Journal of Applied Physics, 23 (1984)
1263 – 1264.

[4] Ficker, T.: Elektrické degradační procesy v tuhých izolantech a
způsoby jejich potlačování. Elektrotechnický obzor, 75 (1986)
274 – 280.

[5] Steiner, L. – Matucha, M.: Podlahoviny – technologie po-
dlahářství. Praha, ABF 1995.

Ficker, T. – Benešovský, P.:  Negative Impact of Static
Electricity in Buildings

In this paper possible risks of static electricity in inner
spaces of buildings are discussed. In this respect, special
attention is paid to floor structures and their surface
layers.  

Ficker, T. – Benešovský, P.: Negative Einflüsse statischer
Elektrizität in Gebäuden

Im Beitrag werden die möglichen Risiken statischer
Elektrizität in den Innenräumen von Gebäuden
diskutiert. In diesem Zusammenhang wird den
Fußbodenkonstruktionen und deren Trittschichten
besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Obr. 3. Antistaticky vodivá podlaha [5] �zprávy

Dne 22. května byl slavnostně proražen východní tunel Mrázovka,
čímž byly dokončeny tunelářské práce na této části městského
dopravního okruhu. Do konce stavby, který je stanoven na druhou
polovinu roku 2004, bude v tunelech probíhat montáž izolací proti
vodě, betonáž druhotné obezdívky tunelů a montáž technologických
zařízení (větrání, informačních, signalizačních a zabezpečovacích
prvků apod.). Stavba tunelu této části městského dopravního okruhu,
jehož oficiální název je „Radlická – Strahovský tunel“, začala v pro-
sinci 1998 a do provozu měla být uvedena v září 2001. Průběh stav-
by však o tři roky zdržela řada odvolání jejích odpůrců, takže posled-
ní stavební povolení na ražbu východního tunelu bylo vydáno až
v květnu 2001. Navazující úsek „Zlíchov – Radlická“ bude zpro-
vozněn letos na podzim. Po dokončení tunelu Mrázovka bude pro-
pojen městský dopravní okruh od ulice Patočkovy v Praze 6 přes
Smíchov a Barrandovský most až do Prahy 10 do prostoru Skalky a
centrum města začne být chráněno kapacitní a bezpečnou komu-
nikací. Tunel byl ražen novou rakouskou tunelovací metodou, která
byla zvolena proto, že nejlépe umožňuje reagovat na proměnlivé
geologické podmínky.

Investorem stavby je hl. m. Praha, zastoupená Odborem měst-
ského investora magistrátu hl. m. Prahy, výkon investorské činnosti
zajiš�uje VIS, a. s., generálním projektantem je PÚDIS, a. s., tunel
včetně technologických zařízení projektuje SATRA, a. s. Zhotovite-
lem stavby je Sdružení Metrostav, a. s – SUBTERRA, a. s., pod ve-
dením Metrostavu. Metrostav razil tunely od severu od ulice Plzeňské,
SUBTERRA od jihu od ulice Radlické. Stavba probíhala v prostoru ulic
Ostrovského a U Nikolajky velice nízko pod terénem (nejnižší nad-
loží bylo cca 12 m) a tomu byl přizpůsoben i způsob ražby. Pro
omezení poklesu byl hlavně v těchto částech tunel ražen po několika
menších částech členěným porubem. Tento postup umožnil dodržet
velice přísná kritéria na velikost poklesu terénu a zajistil, že všechny
domy, které se nad tunely nacházejí, byly trvale obývány a nemusely
být vyklizeny. 

Tisková informace

Prorážka tunelu Mrázovka
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Prach a kapalné aerosoly vstupují do interiéru jednak
z venkovního ovzduší, jednak vznikají přímo uvnitř bu-
dovy v důsledku činnosti člověka. Pro člověka jsou nej-
nebezpečnější částice, které se drží v ovzduší, procházejí
horními cestami dýchacími až do plic, kde se usazují.
V článku jsou uvedeny zásady pro volbu a provoz čis-
tiček vzduchu, jež v mnoha případech jsou nejúčinněj-
ším řešením.

Úvod
Prach, tj. pevné aerosoly, a kapalné aerosoly, vytvářející

aerosolové mikroklima, jsou závažnými činiteli čistoty pro-
středí v interiéru budov, které působí na celkový stav člově-
ka. Aerosoly jsou pevné nebo kapalné částice od velikosti
cca 0,8 mm, rozptýlené v ovzduší (obr. 1). Mikroby se vzhle-

dem ke specifickým účinkům na lidský organizmus považují
za složky zvláštního druhu mikroklimatu, a to mikrobiál-
ního. Rovněž radioaktivní aerosol je složka zvláštního mi-
kroklimatu – ionizačního [1]. 

Zákonitosti výskytu aerosolů
�� Pevné aerosoly
Pevné aerosoly, běžně nazývané prach, vznikají při čin-

nosti člověka, např. při opracovávání pevných materiálů, při
spalování organických látek (kouř) nebo při oxidaci anor-
ganických látek (kovových par vzdušným kyslíkem). Prach
lze třídit podle různých hledisek. Základní dělení je podle
původu, a to na prach organický, anorganický a smíšený.
Mezi anorganické patří prach nekovový (křemičitany, SiO2
atd.) a kovový (mě	, nikl, olovo atd.). Organický prach je
jednak původu živočišného (z rohoviny, perleti, žíní, peří,
chlupů), jednak rostlinného (ze dřeva, bavlny, konopí, lnu,
tabáku, mouky, cukru, rostlinný pyl). Prachové částice rost-
linného a živočišného původu jsou lehčí než částice anorga-
nické. Většinou jsou vláknité, rozvětvené v chomáčcích, za-
tímco nerostné částice jsou hranolovité nebo kulovité

s hladkými nebo ostrými hranami, často hranaté nebo
špičaté. Smíšený prach se nachází v průmyslových pro-
vozech, v dolech, při zpracování lnu a bavlny, při sklizni
obilí a dalších plodin.

Speciálním problémem ve stavebnictví je azbestový
prach, který se uvolňuje do vzduchu jednak při zpracování
azbestocementu, jednak při jeho zvětrávání. Účinkem ero-
zivních pochodů i působením kyselých deš�ů probíhají fy-
zikální a chemické pochody na povrchu azbestu. U nepokry-
tých desek (tl. asi 4 mm) dojde během čtyřiceti let v městském
ovzduší k přirozenému oděru 0,3 až 0,4 mm. Pomocí ras-
trovacího elektronového mikroskopu bylo zjištěno, že
rychlost koroze činí v průměru 0,024 mm/rok, což odpovídá
6 % tlouš�ky desky.

Narůstajícím zdravotním problémem jsou alergeny vyvo-
lávající alergie. Prach převážně organického původu (zví-
řecí srst, roztoči, švábi, pyly), nebo i kovový, vyvolává
u člověka přehnanou intenzivní obrannou reakci. V USA
jsou za nejnebezpečnější zdroj alergenů považováni švábi,
jejichž trus a mrtvolky obsahují nejsilnější antigen – látku
vyvolávající intenzivní obrannou reakci (podle experimentů
prof. Evanse z dětské kliniky v Chicagu ze zkoumaného
souboru 1 528 dětí reagovalo negativně, tj. alergicky, 38 %).
Vzhledem k poměrně chladným klimatickým podmínkám
převažují u nás jako zdroj antigenů spíše roztoči a pyly.
Roztočů je nejvíce v přikrývkách a matracích. Uplatňují se
živí i mrtví, a to včetně výtrusů. Jejich vývoj trvá jen čtyři
týdny, takže se jich na lůžku mohou objevit až dva miliony.
Pyl, tj. samčí zárodečné buňky rostlin (nejčastěji trav, stro-
mů a plevelných bylin), je složen z mikroskopických zrnek,
přenášených z rostliny vzduchem v době květu. K alergic-
kému onemocnění mohou přispět i některé dráždící látky,
které sice přímo alergii nevyvolávají, ale usnadňují její
vznik (např. tabákový kouř).

Fyzikální vlastnosti
Většina prachových částic je nosičem elektrického nábo-

je, jež získávají třením o vzduch, třením mezi sebou nebo
o pevná tělesa a absorpcí iontů z ovzduší. Nekovový prach
se nabíjí kladně, kovový záporně, kyselinotvorné kysličníky
kladně, zásadotvorné záporně. Pohyb částic je značně ovliv-
ňován těmito náboji, nebo� se pohybují v závislosti na tomto
náboji, a intenzitou přirozeného nebo umělého elektrostatic-
kého pole. 

Tepelné síly v podobě nárazů molekul (molekuly jsou od
teplejších ploch více odráženy než od ploch chladnějších, a
tak udělují částicím pohyb ve směru klesající teploty) způ-
sobují, že se částice pohybují od teplých povrchů k chlad-
ným (termoprecipitace). Důsledky tohoto jevu jsou patrné
např. na chladných stěnách za teplými trubkami rozvodu
ústředního vytápění. Usazené částice mají opačný elektrický
náboj než stěna, takže na ní pevně ulpívají a obtížně se od-
straňují. Difúze je pohyb aerosolu v důsledku jeho rozdíl-
ných koncentrací v prostoru, a to ve směru těžší plynové
komponenty. Svazek intenzivního světla může rovněž uvá-
dět prachové částice do pohybu – jev se nazývá fotoforéza.

Sedimentace je usazování částic prachu z ovzduší půso-
bením zemské přitažlivosti. Uplatňuje se při ní odpor vzdu-
chu a elektrická polarita jednotlivých ploch v prostoru. Ta

Závažnost čistého prostředí – prach a kapalné aerosoly
prof. Ing. Miloslav JOKL, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Obr. 1. Druh a velikost aerosolů
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bývá také hlavní příčinou znečištění ploch z plastů (např.
tapet), nebo� snadno získávají elektrostatický náboj. Vlivem
tíže začne částice, jejíž počáteční rychlost je nulová, klesat.
Proti jejímu pohybu působí odpor prostředí, který roste se
zvětšováním pádu, takže po jisté době padání se vyrovná
hmotnost částice s odporem prostředí a její nerovnoměrně
zrychlený pohyb přejde v rovnoměrný, částice padá mezní
rychlostí. Pohyb malých částic (menších než 1 µm) je více
ovlivňován nárazy molekul na jejich povrch než gravitací
Brownovým pohybem molekul. Prašná částice, která je
v kterémkoli okamžiku vzdálena 100 cm od země, se usadí
při velikosti:  100,0 µm asi po 3 až 4 sekundách,

10,0 µm asi po 5 až 6 minutách,
1,0 µm asi po 7 až 8 hodinách,
0,1 µm asi po 29 až 34 dnech.

V ovzduší zamořeném prachem tudíž převládají částice
kolem 1 µm, jež jsou zároveň z hygienického hlediska nej-
nebezpečnější (obr. 5).

�� Kapalné aerosoly
Nejznámějším z kapalných aerosolů (částic) rozptýlených

v ovzduší je mlha vznikající kondenzací vodní páry při po-
klesu teploty vzduchu pod rosný bod. Další vznikají v prů-
myslových provozech při nanášení laků stříkáním, mokrém
broušení a leštění, čištění povrchu odlitků a postřiku země-
dělských kultur a stromů. Dělí se na monodisperzní, s čás-
ticemi v podstatě stejné velikosti, a polydisperzní, obsahu-
jící částice různě velké. Aerosolové oblaky obsahující
částice menší než 10–4 µm se nazývají páry, při průměru
větším než 10 µm jde o spreje.

Fyzikální vlastnosti
Okamžitě po vzniku podléhají kapalné aerosolové částice

řadě proměn – změně velikosti následkem odpařování teku-
tiny nebo koagulaci, tj. shlukování částic při vzájemných
srážkách (monodisperzní aerosol se mění v polydisperzní,
hovoříme o jeho „stárnutí“), jemuž nejčastěji podléhají aero-
soly s vysokou koncentrací. Doba potřebná ke snížení pů-
vodní koncentrace na polovinu se nazývá poločas aerosolu.

Kapalné aerosolové částice získávají rovněž záporné a
kladné náboje, takže pro ně platí vše obdobně jako pro prach.
Stejně tak podléhají i fotoforéze, difúzi a termoprecipitaci.

Zdroje aerosolů
Aerosoly vstupují do interiéru jednak z venkovního ovz-

duší, jednak vznikají přímo uvnitř budovy – v důsledku čin-
nosti člověka, popř. uvolňováním ze stavebních materiálů.

�� Aerosoly z exteriéru
Ve venkovním prostředí může být zdrojem prachu provoz

na komunikacích, stavební činnost, větrná eroze neudržo-
vaných a zanedbaných ploch zbavených vegetačního krytu a
emise z nedokonalých spalovacích procesů bez odlučovačů
(popílek, ale i tmavý dým). Obrázek 2 uvádí roční aritme-
tický průměr koncentrace prachu na území Prahy. Je zřejmé,
že pro vytváření místní koncentrace je rozhodující konfigu-
race terénu – nejvyšší byla naměřena v údolí Vltavy a v celé
střední části Prahy, které vlastně vytvářejí velkou sedimen-
tační nádobu. Nejhorší je asi 1 m a 3,5 m od vozovky, kam
je aerosol dopravován pohybem aut a teplem výfukových
plynů, takže otvory pro přívod venkovního vzduchu do
budovy by měly být situovány bu	 ve výšce 2 až 3 m, nebo
až 4 m nad vozovkou (obr. 3). 

�� Aerosoly z interiéru
Přehled obsahu prachových částic v interiéru budov je

uveden v tab. 1. Je zřejmé, že stoupá s počtem uživatelů jed-

notlivých místností, což potvrzuje tab. 2 udávající počet
částic dodaných do ovzduší různou činností člověka. Zdro-
jem je i organizmus člověka – ovzduší v bytech obsahuje až

Obr. 2. Prach na území Prahy – pole ročních aritmetických průměrů kon-
centrací v roce 1995 podle měření Českého hydrometeorologického ústavu

Obr. 3. Koncentrace prachu (s částicemi prachu většími než 1 µm)
u budovy v různých výškách nad vozovkou za bezvětří

Tab. 1. Koncentrace prachových částic v ovzduší

Prostředí [mg/m3]

školy, školky 10

obchody 8

kanceláře, čekárny 5

kuchyně při přípravě jídel 5

města 1 až 3

hory, venkov 0,02 až 0,50

Tab. 2. Počet částic dodávaných do ovzduší při různé činnosti 

Činnost [částice/minuta]

klid 100 000

lehké pohyby rukou ve stoje nebo v sedě 500 000

pohyby rukou, hlavou, tělem ve stoje 
nebo v sedě

1 000 000

usednutí na židli nebo podobná činnost 2 500 000

pomalá chůze (cca 3,5 km/h) 5 000 000

rychlá chůze (cca 6 km/h) 7 500 000

chůze po schodech 10 000 000

cvičení nebo hry 15 000 000 - 30 000 000
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1 % nepatrných částic kůže (v londýnském metru jich bylo
zjištěno až 10 %), jež se uvolňují při regeneraci pokožky
(dospělý člověk ztrácí každý den v průměru l g kožních šu-
pin, což je dostatečná potrava až pro milion roztočů). Kon-
centrace aerosolu v interiéru je v závislosti na větrání ovliv-
ňována venkovním ovzduším. Například hodinový liják
sníží koncentraci prachu uvnitř o 20 %.

Působení na lidský organizmus
Hlavním traktem vstupu aerosolů do organizmu jsou dý-

chací cesty (obr. 4), ale dochází též k expozici pokožky a
spojivkového vaku. Jak již bylo uvedeno, v klidném prostře-

dí se větší částice za několik minut po vzniku ukládají
v těsné blízkosti zdroje, takže v ovzduší zamořeném pra-
chem převládají částice především s rozměry kolem 1 µm,
resp. až do 2,5 µm (obr. 5). Ty jsou nejnebezpečnější, pro-
tože mohou pronikat (penetrovat) hluboko do dýchacích
cest, a to až do plicních sklípků (respirační aerosol). 

Částice v ovzduší s aerodynamickým průměrem 0,1 až
2,5 µm se nazývají respirabilní rozptýlené (Respirable

Suspended Particles – RSP) a všechny částice celkem (do
velikosti 100 µm) celkem rozptýlené (Total Suspended
Particles – TSP). Poměr RSP/TSP tedy udává podíl nebez-
pečného vdechovaného aerosolu na celkovém množství
aerosolu. Při nedostatečném větrání činí v interiéru budov
82 až 98 % [3]. Částice o velikosti kolem 2,5 µm se z 20 %
zadržují v nose, o velikosti 9 µm se v nose zachytí téměř
z 90 %, o velikosti 1 µm však projdou dále. Způsob, jakým
jsou částice v nose zachycovány (retinovány), se nazývá im-
pakce, tzn. že větší a těžší částice ulpívají na stěnách nosní
dutiny, menší a lehčí částice jsou vzdušným proudem zaná-
šeny dále. V plicích se zachycuje asi 50 % částic o velikosti
1 µm a necelých 40 % o velikosti 0,2 až 0,5 µm (obr. 5).
Čím jsou částice menší, tím hlouběji pronikají, zachycování
se zmenšuje s velikostí až k 0,2 µm, pod touto velikostí se
opět zvyšuje díky Brownovu pohybu (přirozenému pohybu
molekul). 

Samočištění plic od pevných částic má dvě složky. V hor-
ních dýchacích cestách spočívá v hlenovitém povlaku sliz-
nice s transportem zajiš�ovaným řasinkovým (ciliárním)
pohybem. Druhá, sklípková (alveolární) komponenta, spo-
čívá jednak v pohyblivém krycím filmu, jednak v pohlcová-
ní částic bílými krvinkami (fagocytóze). Tyto fyziologické
mechanizmy dopravují asi 90 % inhalovaného prachu do
hltanu. Pohyb řasinek má frekvenci asi 1 300 za minutu a
umožňuje pohyb hlenové vrstvy silné 5 µm rychlostí 15 až
18 µm za minutu. Při eliminaci kapalných aerosolů se na
rozdíl od pevných částic neuplatňuje fagocytóza ani ciliární
pohyb, ale sedimentace, impakce a Brownův pohyb. Z hlta-
nu se zachycené částice mohou vykašlat, popř. vysmrkat,
obvykle jsou však z hltanu polykány. Aerosol, který nebyl
odstraněn fyziologickými mechanizmy, vytváří plicní úlo-
žiště (depozici) tím, že alveolární membrána plicního sklíp-
ku nebo trubičky reaguje na prachové částice (obr. 5). 
Z těchto míst se pak odstraňuje jen velmi zvolna.

Biologický účinek závisí nejen na toku aerosolu do orga-
nizmu, ale i na době expozice a na koncentraci aerosolu,
jeho chemickém složení a fyzikálních vlastnostech (na těch-
to základních charakteristikách závisí velikost částic, jejich
tvar a pevnost, elektrický náboj, rozpustnost v biologických
tekutinách, toxicita atd.). Podle účinku na organizmus lze
rozdělit působení na fyzikální (hlavně mechanické), chemic-
ké (hlavně toxické), fyzikálně chemické (hlavně fibrogenní)
a biologické (hlavně alergizující – produkující alergie).
Kromě toho je aerosol nositelem různých mikroorganizmů.

Mechanicky působí aerosoly na pokožku, ve spojivkovém
vaku, na sliznici, blokováním lymfatických cest v plicích
apod. Při delší expozici působí dráždivě a výsledkem býva-
jí nespecifické změny kůže, spojivek a sliznic v závislosti na
chemickém složení částic, jejich množství, velikosti, tvaru,
hloubce působení a individuální reakci. Toxickým je ozna-
čován účinek vedoucí k charakteristickým lokálním nebo
celkovým příznakům (např. intoxikace olovem po inhalaci
olověného prachu). Fibrogenní jsou účinky, které vedou
k tvoření nového vaziva. Jsou charakteristické zvláště pro
křemičitý a azbestový prach a podle posledních výzkumů
(pravděpodobně) pro každý vláknitý prach (v USA bylo za-
kázáno používání azbestu při výstavbě budov již v roce
1972, v Evropě bylo první Švýcarsko, kde se již od roku
1995 nesmí používat). Karcinogenní jsou účinky vyvoláva-
jící zhoubné bujení na kůži nebo v dýchacích cestách. Způ-
sobuje je kovový aerosol (chrom, nikl, arzen), některé
uhlovodíky nebo ionizující záření. Výstražný je vliv aero-
solu v ovzduší na úmrtnost (obr. 6), a to zvláště u starších a
nemocných (z původních 250 na více než 800 denně).

Obr. 4. Dýchací cesty exponované aerosolem
1 – aerosol, 2 – průdušnice, 3 – mesotheliom (rakovina pohrud-
nice), 4 – průduška, 5 – žaludeční stěna, 6 – rakovina plic, 7 – plíce,
8 – pohrudnice, 9 – poškození pohrudnice, 10 – bránice, 11 – za-
prášení pevným aerosolem, 12 – plicní sklípek (alveola), 13 – krev-
ní cévy, 14 – azbestóza, silikóza (onemocnění způsobené vdecho-
váním osinkového, resp. křemičitého prachu)

Obr. 5. Retence (zachycování) prachu v plicích a v horních
dýchacích cestách v závislosti na průměru částic
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Alergizující účinek se projevuje přecitlivělostí kůže,
spojivek nebo dýchacích cest. Tato vlastnost organizmu
bývá částečně vrozená, je však výrazně ovlivněna průběhem
kojeneckého a dětského věku. Je-li jeden z rodičů alergik, je
riziko alergie u dítěte 20 až 30 %, jsou-li alergičtí oba ro-
diče, stoupá toto riziko až na 75 %. Významně se na rozvo-
ji alergie podílí častý styk vnímavého dítěte s alergizujícími

látkami v okolí. Mohou to být alergeny jak z venkovního
(pyly), tak z vnitřního prostředí (zvířecí srst, roztoči, švábi,
prach). Hlavní typy alergických onemocnění: 

– kopřivka, tj. kožní reakce projevující se svěděním, za-
rudnutím a otokem. Častou příčinou je alergie na některé
potraviny, látky nebo infekci, štípnutí hmyzem, někdy i nad-
měrná tělesná, duševní a emoční zátěž;

– senná rýma (pylová rýma, pylová alergie) je přecitli-
vělost vůči některým pylům stromů nebo jiných rostlin pro-
jevující se nejčastěji svěděním, slzením a zarudnutím očí,
ucpáním nosu a vodnatou rýmou při kontaktu s některými
typy pylů, na které je nemocný alergický (pylová zrnka způ-
sobují tvorbu protilátek – imunoglobulinu E, ten se váže na
buňky sliznic nosu, dýchacích cest a spojivek, čímž dochází
k uvolňování histaminu působícímu otok sliznic, kýchání,
překrvení a ucpání nosu, svědění a slzení očí). Pylové obdo-
bí trvá již od února do konce září, vrchol sezóny bývá v ob-
dobí od května do července;

– astma je alergická reakce organizmu na cizorodý pr-
vek (prach, ale i plyn), která zablokuje drobné průdušinky,
jež přivádějí vzduch k plicním sklípkům (obr. 7). Tím se
přestává krev okysličovat a hromadí se v ní oxid uhličitý,
který je ve vyšší koncentraci pro člověka jedovatý. Astma
může být různé intenzity – od téměř neznatelných obtíží až
po silné záchvaty, jež mohou být i smrtelné (mohou se obje-
vovat i jiné, méně časté formy, např. bolesti hlavy). 

Obr. 6. Vliv obsahu pevného aerosolu a SO2 ve vzduchu na úmrtnost
(Londýn, prosinec 1952) (1 ppm SO2 = 2,8 mg SO2/m3)

Obr. 7. Vznik astmatu [4]
A – plíce s průdušnicí a průdušinkami (bílé), B – končící-
mi v alveole a dopravujícími vzduch do krve (alergická
reakce způsobovaná alergeny blokuje průdušinky, oxida-
ce krve klesá, CO2 se hromadí v krvi) 
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Na vzniku alergického onemocnění se mohou podílet i
některé dráždivé látky, které sice přímo alergii nevyvoláva-
jí, ale usnadňují její vznik (zvláště tabákový kouř). Nejno-
vější výzkumy ukazují na závažnou roli životního stylu. By-
lo zjištěno, že v západní části Německa trpí alergiemi každý
třetí člověk, zatímco v bývalé NDR, s podstatně více zne-
čištěným ovzduším (s hodnotami až desetkrát většími), je
alergický jen každý pátý člověk. Důvody jsou tři: 
a) ve východním bloku se děti dříve díky menší nabídce

mediální zábavy pohybovaly více venku místo doma
u televizoru; 

b) imunita se vyvíjí v prvních letech života, kdy děti větši-
nou navštěvovaly jesle a mateřské školky, a tudíž byly
neustále v kontaktu s viry a bakteriemi, čímž si posilova-
ly obranný systém; 

c) v důsledku dobré organizace zdravotní služby a bezplat-
ného očkování došlo k poklesu infekčních chorob (spal-
niček, tuberkulózy, černého kašle atd.), které provázejí
nárůst výskytu astmatu.

Přípustné limity 
V interiéru by neměly být o mnoho vyšší než přípustné

hodnoty předepsané pro venkovní ovzduší, ovšem měly by
být nižší než přípustné hodnoty pro pracoviště. Pro venkov-
ní ovzduší jsou stanoveny nejvýše přípustné koncentrace
(NPK) škodlivin vyhláškou č. 58/1981 Ministerstva zdra-
votnictví ČR (hlavního hygienika). Je to koncentrace, která
nevyvolává přímý nebo nepřímý nepříjemný nebo i škodlivý
účinek na organizmus člověka, nesnižuje jeho pohodu a pra-
covní schopnost. Nejvýše přípustné koncentrace jsou denní,
tj. průměrné 24hodinové (Kd), krátkodobé maximální
(Kmax), což jsou střední hodnoty koncentrací zjištěných na
stanoveném místě v časovém úseku 30 minut, a průměrné
roční (Kr), definované jako střední hodnoty koncentrací
zjištěných na stanoveném místě v časovém úseku jednoho
roku. Počet měřicích dnů by měl být 240, rozložených rov-
noměrně během ročního období. 

Přípustné expoziční limity pro prach v pracovním pro-
středí jsou předepsány nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kte-
rým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci. Přípustné expoziční limity prachu PEL jsou časově
vážené průměry koncentrací za pracovní směnu. Přípustný
expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou

frakci) prachu se označuje PELc, pro respirabilní frakci pra-
chu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor
částic poletavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem
nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotnostní frakce
vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích
cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Za res-
pirabilní vlákno se považuje částice, která vyhovuje součas-
ně podmínkám: 

– tlouš�ka < 3 µm, 
– délka > 5 µm, 
– poměr délky a tlouš�ky > 3. 

Přípustný expoziční limit prachu v pracovním ovzduší pro
pravděpodobně nejčastější případ – prach s možným fibro-
genním účinkem – uvádí tab. 3. Pokud prach obsahuje méně
než 1 % krystalického SiO2 a neobsahuje azbest, považuje
se za prach s převážně nespecifickým účinkem (potom platí
PELc = 10 mg/m3).

Speciálně pro interiér budov existují předpisy pouze v Ja-
ponsku (od roku 1970), které stanoví limit pro částice do 
10 µm nezávisle na době expozice 15 mg/m3, a ve Finsku,
kde jsou zavedeny tři třídy pro TSP – Class AQ1 0,06 mg/m3

(maximální hodnota), Class AQ2 0,015 mg/m3 a Class AQ3
určovaná projektantem a uživatelem. U nás byl navržen
limit pro RSP pro průměr za 24 h (průměrný 150 a optimál-
ní 100 mg/m3) a pro průměr za 1 h (průměrný 250 a optimál-
ní 150 mg/m3).

Pro speciální laboratorní, tovární a nemocniční prostory
(výroba léčiv a infúzních roztoků, operační sály, výroba mi-
kroelektroniky, zhotovování přístrojů pro kosmický vý-
zkum) se zavádí označení superčisté (bílé) prostředí, tzv.
clean rooms. Tyto prostory, které mají mimořádně vysoké
požadavky na čistotu ovzduší, se hodnotí podle US Federal
Standard: Fed-Std-209E Airborne Particulate Cleanliness
Classes in Clean Rooms and Clean Zones (třídy čistoty
v čistých místnostech a zónách). Třídy čistoty jsou zřejmé
z tab. 4, uvádějící maximálně přípustný počet částic rov-

Tab. 3. Prach s možným fibrogenním účinkem

Látka  PEL [mgm-3]

amorfní SiO2 4

svářečské dýmy    5

bentonit 6

Tab. 4. Třídy čistoty v čistých místnostech a zónách (US Federal Standard: Fed-Std-209E)

SI angl. [m3] [ft3] [m3] [ft3] [m3] [ft3] [m3] [ft3] [m3] [ft3]

M 1 350 9,91 75,7 2,14 30,9 0,875 10 0,283 - -

M 1,5 1 1 240 35 265 7,5 106 3 35,3 1 - -

M 2 3 500 99,1 757 21,4 309 8,75 100 2,83 - -

M 2,5 10 12 400 350 2 650 75 1060 30 353 10 - -

M 3 - 35 000 991 7 570 214 3 090 87,5 1 000 28,3 - -

M 3,5 100 - - 26 500 750 10 600 300 3 530 100 - -

M 4 - - 75 700 2 140 30 900 875 10 000 283 - -

M 4,5 1000 - - - - -. - 35 300 1 000 247 7

M 5 - - - - - - 100 000 2 830 618 17,5

M 5,5 10 000 - - - - - - 353 000 10 000 2 470 70

M 6 - - - - - - 1 000 000 28 300 6 180 175

M 6,5 100 000 - - - - - - 3 530 000 100 000 24 700 700

M 7 - - - - - - 10 000 000 283 000 61 800 1 750

Název třídy

Limitní počet částic [mm]

0,1 0,2 0,3 0,5 5

objemová jednotka

Třída
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ných a větších než daná velikost. Všechny třídy je možné
hodnotit pro částice ≥ 0,5 µm. Kromě toho lze určit limit i
pro velmi jemné částice (menší než 0,02 µm) zavedením
deskriptoru U. Příklad označení třídy čistoty – M 1,5 (pro
0,3 µm), U (2 000) – určuje prostor, kde nesmí být více než
106 částic/m3 velikosti 0,3 µm a větších, a nikoli více velmi
jemných částic než 2 000 částic/m3.

Odstraňování z ovzduší
Aerosoly lze z interiéru odstranit zásahem do zdroje, do

ovzduší nebo na člověku. V podstatě jsou tyto možnosti:
� změna technologie bývá nejúčinnějším opatřením, ale

obvykle také nejméně možným. Je zcela záležitostí specia-
listů daného výrobního oboru;
� mísení sypkého materiálu s přídavnými látkami,

a to bu	 kapalinami, nebo práškovými hmotami. Nejstarší po-
užívanou kapalinou je voda, a stěží by bylo možné určit, kdy
poprvé někoho napadlo mírně postříkat, např. dvůr, před za-
metáním. Je většinou nejdostupnější a běžně se používá i
v průmyslovém měřítku, např. v dolech, přestože její smáči-
vost je poměrně malá – předpokládá se, že částice tuhé látky
jsou obaleny filmem vzduchu, který brání vodě obalit části-
ci. Na povrchu kapaliny se vytváří tenká blanka (10–7 cm),
která má snahu se smrš�ovat, aby povrch tekutiny byl co nej-
menší. Smrš�ovací síla na povrchu tekutiny vytváří povrcho-
vé napětí, které lze snížit přidáním látek hromadících se na
jejich povrchu, tzv. smáčedel. Nejčastěji se používá chlorid
sodný, méně již chlorid vápenatý, hořečnatý, železitý, hli-
nitý. Firma Du Pont nabízí smáčedla vyráběná průmyslově,
např. teflon K, což je vodní suspenze fluórkarbonu. Práško-
vé látky, přidávané k sypkým hmotám, brání vzniku pevné-
ho aerosolu, jak je zřejmé z obr. 8, na kterém je patrný úči-
nek přídavné látky teflon K, složením fluórkarbonový
polymer;
� uzavření zdroje pevným krytem nebo aerosolovou

clonou vytvořenou z kapalných přídavných látek. Jde o vel-
mi účinné opatření, avšak značně závislé na technologii vý-
roby;
� odstranění zdrojů alergenů, především prachu z do-

mácích zvířat, švábů a roztočů. Odstranění pylových zrn

z ovzduší bez čističky vzduchu se ukazuje být v podstatě
nemožné. Přestat chovat domácí zvířata bývá však velmi ob-
tížné. Často je nutné dokonce uvážit, co bude menším zlem
– nebezpečí alergie, nebo psychické trauma dítěte ze ztráty
milovaného zvířete. Pro dítě nebývá jen dokonalou (živou)
hračkou, ale přispívá i k formování jeho charakteru – učí se
nemyslet jen na sebe, starat se o druhé. 

Švábů se každý rád zbaví, ale je to z praktického hlediska
velmi obtížné, nebo� se zdají být nezničitelní (přežili i svr-
žení atomové bomby v Hirošimě), takže se jejich hubení stá-
vá kontinuálním procesem. Největších úspěchů se dosahuje
při likvidaci roztočů – již jen pravidelné použití vysavačů
nebo snižování relativní vlhkosti pod 45 % je výrazně likvi-
duje (běžná vlhkost vzduchu by neměla přesáhnout 60 %).
Dále se doporučuje používat jen hladké podlahové krytiny,
nikoli koberce, nepoužívat textilní závěsy, případně jen leh-
ké a z umělého vlákna, nepoužívat ložní prádlo s péřovou
náplní ani matrace s přírodní náplní (koňské žíně, mořská
tráva), nepoužívat plyšové hračky plněné vlnou, peřím apod.,
pouze hračky ze syntetických materiálů, dřeva apod., dobře
umyvatelné. Z peří lze roztoče odstranit čištěním párou
o teplotě 360 ˚C. V pračce zlikviduje roztoče až voda teplo-
ty nad 60 ˚C, kterou však snesou jen některé výrobky, např.
z dutých polyesterových vláken. Při nižších teplotách praní
je nutná přísada speciálních přípravků (např. Acaril, Alle-
rite). Roztoče nelze vyhladovět – živí se šupinkami kůže,
vlasy, papírem, koňskými žíněmi, mořskou trávou, peřím,
ovčím rounem, takže potravy mají všude dostatek; 

� zásahem do ovzduší, zejména: 
– omezením šíření aerosolů v budově stejně jako u mi-

kroklimatu odérového a toxického konstrukčními úpravami,
tj. vertikálním rozdělením budovy do pokud možno herme-
tických částí, nebo vhodným umístěním zdrojů v budově (do
nejvyšších podlaží); 

– větráním. Množství čerstvého vzduchu [m3/h ], které je
zapotřebí přivést do exponovaného interiéru, je dáno vzta-
hem

kde m. je množství vznikajícího aerosolu [mg/h],
NPK – nejvýše přípustná koncentrace (přípustný limit) 

aerosolu v ovzduší [mg/m3],
ρo – koncentrace aerosolu v čerstvém vzduchu [mg/m3].

Přívod čerstvého vzduchu a odvod kontaminovaného zajiš-
�ují vzduchotechnická zařízení ventilační, klimatizační,
popř. teplovzdušného vytápění;

– filtrací všemi druhy filtrů používaných ve vzducho-
technických zařízeních;

– koagulací aerosolových částic, při níž rozprašováním
kapalného aerosolu s vysokou smáčivostí (s nízkým povr-
chovým napětím, tj. opět s přídavnými látkami kapalnými)
dochází ke shlukování malých částic ve větší, které vlivem
tíže sedimentují, popř. k přímému srážení částic kapkami
rozprašovaného aerosolu. Výhodné je rozprašování kapalin
s malým povrchovým napětím;

– nanášením adhezivních filmů. Úspěšně se používají
rohože Plasto-Tera-Syn rozměrů 1 x 1 m, tlouš�ky 3 nebo
5 µm, na nichž ulpívají (bez použití lepidel nebo impreg-
nace) aerosolové částice, které nemohou být již zvířeny do
ovzduší (lze je odstranit pouze mokrou houbou). Dají se spo-
jovat horkým vzduchem jako PVC;

– ionizací vzduchu založenou na zvýšené sedimentaci
aerosolových částic v ionizovaném vzduchu (cca 4,5 · 105

a) b)

Obr. 8. Účinek přídavných práškovitých látek (teflonu K)
na vznik prachu

a– s teflonem K, b – bez teflonu K

,V
oNPK

m
ρ−

• •

= (1)
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iontů/cm3). Například doba usazování částic o průměru 1 µm
klesne z 36 000 na 230 s, o průměru 10 µm ze 130 na 24 s,
tj. čím menší jsou částice, tím větší je účinek ionizace. K to-
muto účelu jsou vhodné ionizátory se zabudovaným filtrem,
přičemž polaritu ionizace je nutné volit podle charakteru ae-
rosolu;

– čističkami vzduchu s vodním, elektrostatickým nebo
výměnným filtrem. Přístroje s vodním filtrem jsou nej-
jednodušší – po proprání vzduchu se nečistoty ukládají do
nádrže s vodou. Nemohou nahradit větrání, nebo� vzduch
pouze čistí, ale neobnovují jeho složení. Jejich výhodou je,
že současně s odpařováním vody se zvlhčuje vzduch v míst-
nosti, nízká cena, v podstatě nulové provozní náklady (není
nutné kupovat filtrační vložky, stačí pouze pravidelně dolé-
vat a vyměňovat vodu), lze je použít k aromaterapii
(přidávání léčivých a vonných esencí, jež však samy mohou
být alergeny, a proto je alergologové příliš nedoporučují).
Nevýhodou je nízká účinnost (kolem 50 %, jen výjimečně
vyšší) a dále množení škodlivých mikroorganizmů v ná-
držce (nutnost čištění dezinfekčními prostředky). Pro zvý-
šení účinnosti se někdy tyto čističky doplňují elektrostatic-
kým filtrem. Jsou určeny k nepříliš náročným účelům,
nejčastěji do obytného a kancelářského prostředí. 

Čističky s elektrostatickým filtrem pracují na principu
elektrostatického odlučování nečistot (aerosol ve vzduchu
získává elektrický náboj v elektrostatickém poli a takto na-
bité částice se pak snadno zachycují na elektrodách opačné
polarity, odkud jsou pak smývány vodou). Předností těchto
přístrojů je, že zachycují nejen pevné, ale i kapalné aerosoly
(např. aerosol dehtu), dobře zachycují tabákový kouř a ku-
chyňské pachy, elektrody s usazeným aerosolem (tzv. kovo-
vý filtr) se dají vyjmout a umýt v saponátovém roztoku. Je-
jich účinnost není velká, i když je vyšší než u čističek
s vodním filtrem (60 až 80 %). Jsou určeny do veřejných
místností, kde se kouří, např. do restaurací. 

Kvalitní přístroje s výměnným filtrem mají filtrační
vložky z aktivního uhlí, které se musí asi dvakrát ročně vy-
měňovat, popř. i dříve, podle údaje indikátoru zanesení fil-
tru. Pro omezení nákladného vyměňování filtračních vložek,
a zároveň zvýšení účinnosti celého zařízení, se doplňují dal-
šími filtry (obr. 9). Jak velké částice jsou jednotlivé filtry

schopny zachytit je souhrnně uvedeno na obr. 1. Výhodou
těchto čističek je vysoká účinnost (většinou přes 80 %), ioni-
zace vzduchu (pokud je jí přístroj vybaven), schopnost za-
chytit většinu alergenů. Nevýhodou je vysoká cena a značné
provozní náklady (lze je výrazně snížit používáním regene-
rovaných filtračních vložek). Mohou splnit velmi náročné
požadavky a jsou určeny do obytného, ale i pracovního pro-

středí, kde se nekouří (tabákový kouř je rychle zanáší). Pro
příliš suché prostředí se tyto čističky kombinují se zvlh-
čovači vzduchu.

Pro alergiky jsou nejvhodnější čističky třetího typu, přičemž
nutno vzít v úvahu, že proti nejsilnějšímu alergenu v domácím
prachu – roztočům, nejsou příliš účinné, nebo� pouze část
jejich těl a výtrusů je rozptýlena ve vzduchu, většinou se
vyskytují v lůžkovinách a matracích. Proti roztočům je proto
nutné bojovat častou výměnou lůžkovin, luxováním atd.

Hlavní podmínky pro volbu a provoz 
� podle požadavků zvolíme vhodný typ – vyplatí se pre-

ferovat renomované firmy, i když jejich výrobky bývají
dražší. Požadujeme-li i vlhčení vzduchu, volíme přístroj
se zvlhčovačem, jehož funkce by však měla být samo-
statná, s možností regulace relativní vlhkosti vzduchu
v místnosti;

� přístroj by měl mít takový výkon, aby za hodinu vyčistil
nejméně jedenapůlnásobek (u alergiků dvojnásobek až
trojnásobek) objemu vzduchu v místnosti (např. pro míst-
nost 5 x 4 x 3 m, tj. 60 m3, je minimální výkon přístroje
pro alergiky 60 m3 x 2 = 120 m3/h);

� volíme přednostně přístroj s ukazatelem zanesení filtru;
� před koupí si ověříme hlučnost přístroje (pro provoz při

spánku by měla být menší než 35 až 36 dB, max. 40 dB);
� ve výjimečných případech (např. u těžkých alergií) do-

plníme čističku vzduchu kyslíkovým generátorem, čímž
snížíme nutnost větrání místnosti na minimum; 

� přístroj umístíme do interiéru tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému přisávání nečistot (nikoli na podlahu, k ra-
diátoru ústředního topení, k oknu nebo dveřím). Hlavní
proud vzduchu by měl směřovat do dýchací zóny lidí (kde
spí, pracují, píší domácí úkoly); 

� přístroj vybavený ionizátorem umístíme tak, aby proud
vzduchu vystupoval do prostoru kolmo od nejbližší stěny
(jinak se stěna a ostatní povrchy v blízkosti v krátké době
pokryjí záporně nabitým prachem); 

� během provozu přístroje neotevíráme okna, a pokud možno
ani dveře. Snížení obsahu škodlivin ve vzduchu se projeví
asi po hodině provozu, minimální obsah škodlivin bude asi
po třech hodinách, dále se bude zlepšovat jen nepatrně;

� během pobytu v místnosti necháváme přístroj trvale v pro-
vozu, nebo� v případě vypnutí se obsah škodlivin v inte-
riéru vrátí do původního stavu už asi za hodinu. Mylná je
tudíž představa, že vyčistíme vzduch v jedné místnosti, a
pak přeneseme přístroj do druhé.

Zásah na člověku je poslední opatření, jež by mělo být
v praxi aplikováno. Jde jednak o nošení respirátorů, popř.
skafandrů, brýlí a kukel, jednak o profylaxe inhalacemi. No-
šení respirátorů a ostatních osobních ochranných pomůcek
značně obtěžuje a respirátor nefiltruje jemný podíl prachu.
Jsou tedy vhodné jen pro nárazové a mimořádné použití.
Profylaktické podávání inhalací různých ochranných aero-
solů vychází z předpokladu, že ochranné látky obalí např.
křemennou částici vrstvou, jež by zabránila jejímu styku se
živou tkání. 
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Obr. 9. Čistička vzduchu s výměnným filtrem 
1 – mechanický vstupní filtr nejhrubšího aerosolu, 2 – elektrosta-
tický filtr, 3 – filtrační vložka z aktivního uhlí, 4 – ionizátor
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Jokl, M.: The Importance of Clean Building Interiors –
Dust and Liquid Aerosols

Dust and liquid aerosols enter into building interiors
partly from outdoors, and partly originate indoors - as a
result of man's activity. Particles about one mm are most
dangerous for human body: being raised into atmosphere
they need several hours for sedimentation, after inhalation
they pass through the upper breathing ways down into the
lungs where they deposit. The principles of cleaner air
selection and operation are presented – air cleaners are, in
many cases, the most effective solution to indoor air quality
problems.

Jokl, M.: Über die Bedeutung einer sauberen Umwelt –
Staub und Flüssigaerosole

Staub und Flüsigaerosole gelangen einesteils aus der
Außenluft in die Innenräume, anderenteils entstehen sie
direkt im Gebäudeinnern in Folge menschlicher
Tätigkeit. Für den Menschen sind die Teilchen am
gefährlichsten, die sich in der Luft halten und durch die
oberen Luftwege bis in die Lunge gelangen, wo sie sich
absetzen. Im Artikel werden Grundsätze für die Auswahl
und den Betrieb von Luftreinigungsanlagen angeführt,
die in vielen Fällen die wirksamste Lösung sind. 

�zprávy

Komplex budov na náměstí Republiky v Praze, známý
jako kasárna Jiřího z Poděbrad, má poměrně dlouhou a zají-
mavou historii. První velkou rekonstrukci provedl rakousko-
-uherský císař Josef II., který bývalý klášter a špitál přeměnil
na vojenská kasárna. Armáda je využívala až do roku 1999.

O čtyři roky dříve schválila
vláda svým usnesením jako
vítěze v soutěži na architekto-
nické řešení rekonstrukce a do-
stavby kasáren firmu Euro-
Property Fund. Na projektu se
investičně podílí Evropská
banka pro obnovu a rozvoj a
Immofinanz AG. V současné
době probíhá územní řízení ve-
doucí k územnímu rozhodnutí.
Poté může investor žádat o sta-
vební povolení. Celkové ná-
klady na rekonstrukci a do-
stavbu mají dosáhnout 5,5 mld.
Kč.

Areál byl po desetiletí pro ob-
čany nepřístupnou zónou. Zá-
měrem investora je zde vytvo-
řit multifunkční centrum, které
do nevyužitého a po desetiletí
devastovaného areálu přinese
život a otevře tento prostor
veřejnosti. Návštěvníci zde na-
leznou nové obchodní plochy a
centrum pro kulturu, zábavu a odpočinek. Páteří projektu je
atrium o ploše 2 800 m2, vznikne zde prostor pro odpočinek s
mobilní a interiérovou zelení, který bude sloužit i pro
společenské a kulturní události a sezónní aktivity. Ve dvou
nadzemních podlažích vznikne na 150 drobných obchodů a
služeb včetně pošty, banky, kadeřnictví, rychloopravny bot,
čistírny atd. Cílem je doplnit stávající sí� obchodů o cenově
přístupné zboží a služby. Potěšitelnou zprávou je, že zde
nebude hypermarket. Dalších 16 068 m2 je určeno pro kultu-
ru a zábavu, objekt vytvoří prostor pro pořádání pravidel-
ných výstav a koncertů. Přínosem bude i přímé propojení s
metrem – investor vynaloží nemalé prostředky na rekon-

strukci a modernizaci současné podoby vestibulu na náměstí
Republiky.

Na pozemku byl proveden archeologický výzkum, který
neprokázal žádné nálezy, které by bylo nutné v terénu kon-
zervovat. Pozemek nebude zcela zastavěn, vnitřní veřejně

přístupné náměstí bude mít
rozlohu téměř 3 000 m2. Stav-
ba je navržena tak, že z žád-
ného místa Prahy se nikterak
nepromítá do panoramatických
pohledů. Maximální výška ob-
jektu, a to pouze v malé části,
je 26 m. Žádná z památkově
chráněných budov není navr-
žena k demolici. Výsledná po-
doba areálu byla opakovaně
projednávána v širokém gré-
miu odborníků poradního sbo-
ru ředitele Státního ústavu pa-
mátkové péče pro Prahu, byli
rovněž konzultováni nezávislí
odborníci. Současná architek-
tura areálu je podle požadavků
památkářů i urbanistů konci-
pována tak, aby podtrhla budo-
vu jízdárny a nikterak tomuto
historickému šperku nekon-
kurovala. Po konzultacích s od-
borem územního rozhodování
byla významně redukována
hmota s cílem navázat citlivěji

na historickou zástavbu v ulici Truhlářské, a zajistit tak
dostatečný odstup od stávajících bytových objektů. Zároveň
byl objekt snížen o další podlaží, celkově o 8 000 m2. V panora-
matických pohledech ve střešní krajině Nového Města se
nový objekt už nebude téměř uplatňovat. 

Dalším z hlavních cílů investora je zklidnění celého ná-
městí. Dopravní řešení dává jednoznačně přednost chod-
cům, a zároveň umožňuje zrušit placená parkovací místa na
náměstí i v jeho okolí. Zachována budou pouze místa pro
rezidenty. Z 910 nově vytvořených parkovacích stání pod
objektem bude 622 určeno pro veřejnost.

Tisková informace

Nová podoba náměstí Republiky
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Vliv výstavby tunelů Mrázovka na režim 
proudění podzemní vody

Ing. Jana VALENTOVÁ, CSc.
Ing. Petr VALENTA, CSc. 
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V souvislosti s výstavbou nových ražených tunelů Mrá-
zovka, které jsou součástí městského okruhu Radlická –
Strahovský tunel – Mrázovka v Praze, bylo třeba se mi-
mo jiné zabývat problematikou vlivu těchto staveb na
režim podzemních vod. Byl zpracován numerický model
proudění podzemní vody v okolí stavby, jehož cílem bylo
určit velikost přítoků podzemní vody do tunelů, posoudit
možnost snížení hladiny podzemní vody realizací
odvodňovacích prvků v těsné blízkosti tunelových trub a
určit stav hladiny ovlivněný realizací díla. 

Úvod
Tunelové dílo je tvořeno dvěma hlavními tunelovými

troubami – východní a západní větví, které začínají portálem
v blízkosti ulice Plzeňská proti výjezdu ze Strahovského
tunelu, podcházejí vrch Mrázovka a dále vedou pod ulicemi
Ostrovského, U Nikolajky, U Santošky, Bieblovou, Na
Doubkové a Pod Pavím vrchem, z něhož ústí portálem do
ulice Radlická. Pod Pavím vrchem z každé větve odbočují
další dva tunely menšího průřezu. Délka každé hlavní větve
je přibližně 1 km. Hlavní tunelové větve mají šířku výrubu
15 m, výšku výrubu 12 m, plocha výrubního průřezu je cca
140 m2. 

Geologické poměry
V prostoru budovaných tunelových děl se vyskytují dvě

hydrogeologicky velmi odlišná prostředí. Ražba se provádí
v horninách krystalinika, které je zastoupeno devonskými
vápenci až ordovickými břidlicemi, jež jsou v okolí tunelů
v různém stupni rozkladu [1], [2]. V některých úsecích se
objevují polohy řevnických křemenců. Málo propustné hor-
niny krystalinika jsou bází pro propustnější vrstvu fluviál-
ních sedimentů různé mocnosti. V úseku mezi Mrázovkou a
Pavím vrchem se nalézá několikametrová vrstva navážek.
V okolí projektované stavby se provádí velmi podrobný geo-
logický a hydrogeologický průzkum, který naznačuje selek-
tivní chování horninových bloků až mikroregionů v okolí
ražby. Mimořádná hustota pozorování ukázala, že puklinový
režim je složitější, než se předpokládalo. V některých vrtech
se objevuje několikametrové časově omezené rozkolísání
hladin, které nelze vysvětlit ani probíhající ražbou, ani sráž-
kovou činností. 

Výchozí předpoklady modelování
Z výsledků hydrogeologického průzkumu i z morfologie

zájmové oblasti vyplývá, že proudění podzemní vody zde
má třírozměrný charakter. Nicméně s ohledem na liniový
charakter modelovaného tunelového díla i cíle řešení lze
považovat za oprávněný předpoklad dominantního dvou-
rozměrného proudění vody ve směru kolmém k ose tunelu.
Pro zpracování byl proto zvolen model dvourozměrný,
přičemž výpočty proudění vody v okolí tunelu se prováděly

ve třech vybraných charakteristických svislých řezech:
– profil v ulici U Nikolajky,
– profil v oblasti Pavího vrchu,
– profil v oblasti vrchu Mrázovka.
Proudění podzemní vody puklinovým systémem nejspíše

připomíná pohyb vody komplikovanou sítí vzájemně propo-
jených potrubí různé světlosti. V ustáleném režimu lze před-
pokládat, že obalová čára hladin v puklinách je spojitá a od-
povídá hladině v průlinovém prostředí. 

K modelování proudění vody v puklinovém prostředí lze
teoreticky přistoupit dvojím způsobem. První metoda spo-
čívá v podrobném modelování puklinového systému slo-
ženého z jednotlivých puklin. Tento postup však vyžaduje
znalost rozměrů a prostorového rozložení jednotlivých puk-
lin, tedy takové podklady, jaké v praxi nejsou k dispozici.
Druhý přístup spočívá v zavedení analogického průlinového
prostředí, které se v globálním měřítku chová obdobně jako
modelovaný puklinový systém. Schematizace je tím menší,
čím je sí� puklin hustší a čím je šířka puklin menší. Tento
předpoklad o možnosti náhrady skutečného prostředí pro-
středím s průlinovou propustností byl použit i v rámci
provedené studie.

Cílem výpočtů nebylo modelovat změny režimu proudění
podzemní vody v jednotlivých fázích výstavby tunelového
díla, nýbrž odhadnout základní parametry potřebné pro
návrh tunelu a jeho odvodňovacího systému pro stav po rea-
lizaci stavby. Z tohoto důvodu byl numerický model kon-
cipován jako ustálený, modelující stav po dosažení rovno-
vážného ustáleného režimu proudění podzemní vody.

Použitý model
Výpočty byly provedeny pomocí numerického modelu

GWFLOW, který metodou konečných prvků simuluje ustále-
né proudění vody s volnou nebo napjatou hladinou v na-
syceném porézním prostředí a poskytuje jako výsledek hod-
noty piezometrické výšky, rychlosti proudění, průběh
gradientů piezometrické výšky, popř. hodnoty tlakové výšky
potřebné pro stanovení tlakových sil na obtékané konstruk-
ce. Model byl v minulosti již vícekrát použit při modelování
proudění podzemní vody v úlohách souvisejících s návrhem
inženýrských děl, zejména hydrotechnických objektů [3],
[4]. Je vybaven i modulem pro řešení transportu rozpuš-
těných látek v podzemní vodě [5].

Základem numerického modelu GWFLOW je rovnice
popisující stacionární dvourozměrné proudění vody v nasy-
ceném heterogenním a anizotropním porézním prostředí 

kde x, y jsou osy kartézského souřadného systému, rovno-
běžné s hlavními osami anizotropie,

h – piezometrická výška [m],
kxx, kyy– složky tenzoru hydraulické vodivosti [ms–1],
W – objemový tok na jednotku objemu (bodové

zdroje či propady) [s–1].
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V modelu je možné použít dva základní typy okrajových
podmínek:
– Dirichletovu, vyjadřující známou hodnotu piezometrické

výšky na hranici modelovaného území nebo na její části;
– Neumannovu, která vyjadřuje známou hodnotu toku ve

směru kolmém k hranici (jejím speciálním případem je
nepropustná hranice).

Numerický model GWFLOW řeší řídící rovnici metodou
konečných prvků. Aplikace této metody k řešení řídících
rovnic proudění podzemní vody je dostatečně popsána v od-
borné literatuře, např. [6]. V dalším textu se proto omezíme
na stručný popis modelu a jeho možnosti. Model používá
izoparametrické konečné prvky s kvadratickou aproximací
piezometrické výšky. Umožňuje kombinovat v rámci jedné
výpočetní sítě čtyřúhelníkové prvky s osmi uzly a trojúhel-
níkové prvky se šesti uzly. Strany prvků mohou být přím-
kové, popř. zakřivené. Cílem řešení výchozí rovnice jsou
hodnoty piezometrické výšky v řešené oblasti, z jejichž prů-
běhu je možné vypočítat směr a velikost vektorů rychlosti
proudění, velikost gradientů piezometrické výšky a tlak
proudící vody na obtékanou konstrukci.

Při aplikaci modelu je třeba nejprve definovat hranice ře-
šené oblasti, zvolit okrajové podmínky a řešenou oblast
nahradit sítí konečných prvků, zadávanou souřadnicemi
uzlů konečných prvků. Tvar sítě je třeba přizpůsobit skladbě
a heterogenitě modelovaného profilu a tvaru obtékané kon-
strukce, nejlépe tak, aby hranice prvků ležely na rozhraní
jednotlivých vrstev. Hydraulické charakteristiky materiálu
jsou zadávány pomocí nasycené hydraulické vodivosti sa-
mostatně pro každý prvek.

Model je vybaven algoritmem pro hledání polohy a tvaru
volné hladiny ve dvou alternativách. První alternativa pracu-
je na bázi postupné modifikace výchozí sítě konečných
prvků tak, aby ve výsledném řešení korespondoval modi-
fikovaný tvar odpovídající části hranice sítě konečných
prvků s nalezeným tvarem volné hladiny [6]. Druhá metoda
spočívá ve zjednodušeném modelování nenasycené zóny
nad hladinou podzemní vody (za použití pevné výpočetní
sítě), volná hladina je pak konstruována jako křivka spoju-
jící body s nulovým tlakem. Zjednodušení spočívá v apli-
kaci idealizovaného vztahu pro redukci hydraulické vodi-
vosti v závislosti na velikosti sacího tlaku [8]. Ve studii byla
použita kombinace obou metod, kdy konečné prvky v oblas-
ti vysokých sacích tlaků (ve větších vzdálenostech od volné
hladiny) byly v průběhu iteračního hledání volné hladiny
automaticky odstraňovány z výpočetní sítě, zatímco druhá
metoda byla aplikována pouze v bližším okolí volné hla-
diny.

Pro přípravu dat a pro názorné vyhodnocení dosažených
výsledků, které představují mimořádně rozsáhlé číselné
vstupní a výstupní soubory, byl použit systém grafických
preprocesorů a postprocesorů koncipovaný jako aplikace
ADS pro grafický editor AutoCAD. Tento systém umožňuje
vyhodnotit výsledky modelu GWFLOW ve formě výkresů
obsahujících zobrazení sítě konečných prvků, izolinií piezo-
metrických výšek, proudnic, rychlostních polí a barevných
map velikostí gradientů piezometrické výšky.

Popis modelovaných profilů a řešených variant
Profil I, vedený ulicí U Nikolajky, charakterizuje poměry

nehluboko vedeného tunelu s relativně mocnou vrstvou
deluvií, navážek a kvarteru v nadloží skalních hornin (ordo-
vických břidlic), ve kterých se provádí ražba. Profil II cha-
rakterizuje poměry na lokalitě Paví vrch, tunelové trouby
jsou zde vedeny hluboko pod povrchem v horninách skal-

ního podloží, jejichž propustnost klesá s rostoucí hloubkou
pod povrchem. Profil III je veden vrchem Mrázovka opět
kolmo na trasu tunelových trub. Horniny ordoviku jsou
v tomto profilu tvrdší než ve dvou předchozích, v profilu se
vyskytují horniny v různém stupni rozkladu, od zcela roz-
ložené, přes zvětralý, navětralý a slabě navětralý stav až ke
zdravému stavu. V tomto profilu se také objevuje poloha
křemenců, které jsou vzhledem ke zdravé hornině zhruba
o řád propustnější. 

V každém profilu byly zkoumány dvě varianty, které se
lišily předpokládaným stavem horniny a odvodňovacích
prvků v těsné blízkosti ostění tunelového díla. Varianta A
uvažuje případ, kdy se hydraulická vodivost v blízkém okolí
tunelového díla neliší od hydraulické vodivosti okolního
horninového prostředí. Ostění tunelu je nepropustné a pro-
sakující podzemní voda je odváděna drénem vybudovaným
pode dnem tunelové trouby. Hladina v drénu je čerpáním
udržována v úrovni dna tunelu. 

Varianta B počítá s mimořádně zvýšenou propustností na
kontaktu horninového prostředí s tunelovou troubou. Voda,
která přitéká k nepropustné obezdívce, je zachycena touto
vysoce propustnou vrstvou a je jí bez výraznějších hydrau-
lických odporů svedena do drénu pode dnem tunelu. Ob-
dobný stav by ve skutečnosti mohl nastat při výrazném roz-
volnění hornin v okolí tunelového díla ražbou, rozrušení a
rozpadu primární obezdívky (s nímž se v dlouhodobém ho-
rizontu podle údajů projektanta počítá) nebo v případě, že
by u pláště tunelu byl záměrně vybudován účinný drenážní
systém plnící stejnou funkci za účelem snížení tlaků vody na
tunelové dílo. Varianta rovněž s určitou přibližností repre-
zentuje stav těsně po ražbě před zhotovením tunelové obe-
zdívky.

Rozsah modelované oblasti, okrajové 
podmínky, kalibrace modelu

Modelovaná oblast v každém ze tří profilů má zhruba
obdélníkový tvar. Dolní hranice modelu (z hlediska proudě-
ní vody uvažovaná jako nepropustná) byla volena asi 20 m
pode dnem nejníže uloženého tunelu, svislé hranice byly
voleny v dostatečné vzdálenosti od tunelového díla, aby ře-
šení v okolí tunelů nebylo ovlivněno zadanou okrajovou
podmínkou. Na svislých hranicích byla zvolena okrajová
podmínka konstantní hodnoty piezometrické výšky. Délka
každého z modelovaných profilů byla přibližně 300 m.
Horní ohraničení modelovaných oblastí tvořila vždy hladina
podzemní vody, jejíž tvar byl součástí řešení. 

Výpočetní sítě byly tvořeny téměř výhradně čtyřúhel-
níkovými izoparametrickými prvky s osmi uzly, pouze
v místech vzájemného napojení dílčích sítí byly dle potřeby
aplikovány prvky trojúhelníkové. Výpočetní prvky měly
proměnnou hustotu, větší prvky byly použity u bočních
okrajů modelu a směrem k tunelovým troubám se rozměry
konečných prvků postupně zmenšovaly. Nejmenší rozměry
měly konečné prvky v okolí tunelového díla, kde byly
očekávány nejvýraznější změny v charakteristikách proudě-
ní podzemní vody. Zahuštění sítě umožnilo i přesnější mo-
delování proudění vody v okolí drénů, které představují sin-
gulární body řešení (v singulárních bodech není definován
směr proudění a rychlost je zde teoreticky neomezená –
podrobný rozbor této problematiky včetně dalších možných
způsobů zpřesnění řešení v okolí singulárních bodů uvádí
[7]). Příklad tvaru výpočetní sítě v profilu Paví vrch je zná-
zorněn spolu s detailem sítě v okolí tunelů na obr. 1.

Koeficienty hydraulické vodivosti zadávané do modelu
primárně vycházely z charakteristik hydraulického odporu
prostředí, stanoveného na základě vyhodnocení přítokových
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zkoušek v hydrogeologických vrtech. Přítokovými zkouška-
mi byla určena transmisivita, stanovená pro rozsah celého
vrtu. V každém řešeném profilu bylo nutné zadat rozdílné
hodnoty hydraulické vodivosti odpovídající rozdílnému lito-
logickému složení různých útvarů. Rozdělení modelované
oblasti na zóny různé propustnosti a úprava hodnot hydrau-
lických vodivostí byla předmětem kalibrace modelu. Ke
kalibraci modelů v jednotlivých profilech byly využity hod-
noty měřených hladin podzemní vody v hydrogeologických
vrtech nacházejících se v blízkosti, resp. údaje o předpoklá-
daných hladinách podzemní vody před zahájením ražby. Pro
kalibraci bylo tedy nutné řešit také stav proudění podzemní
vody v zájmové oblasti před ražbou, popř. po dokončení
jedné tunelové trouby, což odpovídalo existujícím řadám
měření hladin ve vrtech. Rozložení zón s různě uvažovaný-
mi velikostmi hydraulických vodivostí v jednotlivých pro-
filech je zřejmé z příloh obsahujících výsledky simulací
proudění podzemní vody. Různé hydraulické vodivosti
odpovídají různé typy šrafování. U některých vrstev byla
zavedena mírná či větší anizotropie hydraulické vodivosti.
Ta se nejvíce projevila u vrstvy navážek se zastoupením
kvarterních sedimentů v profilu U Nikolajky, kde byla
uvažována výrazně vyšší hydraulická vodivost v horizontál-
ním směru než ve směru vertikálním.

Výsledky modelového řešení
Cílem modelového řešení proudění podzemní vody v oko-

lí tunelové stavby bylo jednak stanovit hodnoty přítoků do
tunelových trub a jednak určit, zda je možné výrazně
ovlivnit výšku hladiny podzemní vody nad touto stavbou
zavedením vhodného drenážního opatření. Ve všech třech
výpočetních profilech byla řešena jednak varianta A, kdy
ostění tunelové trouby je zcela nepropustné a ve dně tunelu
je osazen drén, ve kterém je hladina udržována na konstant-
ní úrovni, a jednak varianta B, v níž je kolem celého obvodu
tunelu uvažována drenážní vrstva o tlouš�ce 0,5 m s velmi
malým hydraulickým odporem a která zajiš�uje odtok
přitékající vody. Výsledné ovlivnění tvaru hladiny podzem-
ní vody je v těchto dvou variantách velmi rozdílné. 

Na obrázcích 2 a 3 jsou vykresleny izolinie piezometrické
výšky, trajektorie proudící vody a hladina podzemní vody
v profilu U Nikolajky, kde je tunelové dílo vedeno v poměr-
ně malé hloubce pod terénem. Obrázek 2 znázorňuje koneč-
ný stav s oběma tunelovými troubami a variantou, kdy je
voda odváděna pouze drénem uloženým pode dnem tunelu.
Je zřejmé, že nedochází k výraznějšímu poklesu hladiny
v blízkosti tunelů. Naproti tomu výsledky varianty, kdy je
uvažována velmi propustná vrstva po obvodu tunelu, zná-

Obr. 1. Výpočetní sí� v profilu Paví vrch
a – celá modelovaná oblast, b – detail v okolí tunelů

a)

b)

Obr. 2. Profil U Nikolajky, varianta A – trajektorie a izolinie piezometrické výšky
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zorněné na obr. 3, ukazují vznik výrazného poklesu hladiny
podzemní vody s dosahem asi 15 m od os tunelů; mezi
oběma tunelovými troubami je hladina téměř vodorovná.
Přítok do tunelů činí celkem ve variantě A 0,07 l/s a ve va-
riantě B 0,19 l/s na 1 m délky tunelu, přitom přítok do zá-
padní tunelové trouby je jen nepatrně větší než přítok do vý-
chodní trouby.

Výsledky numerických simulací v profilu Paví vrch jsou
znázorněny na obr. 4 a obr. 5. Profil na Pavím vrchu je

charakterizován celkově menší hydraulickou vodivostí,
hlubším uložením tunelové stavby (západní tunel je asi 30 m
pod hladinou podzemní vody) i vyšším spádem hladiny me-
zi vstupní a výstupní hranicí modelu. Nicméně výsledky
hodnocené z hlediska ovlivnění hladiny podzemní vody
tunelovou stavbou jsou obdobné jako u profilu 1. K výraz-
nému snížení hladiny podzemní vody dochází jen u výpoč-
tové varianty B (obr. 5), která předpokládá bu	 propustnou
obezdívku, nebo zapojení zóny v těsném okolí tunelové

Obr. 3. Profil U Nikolajky, varianta B – trajektorie proudící vody a izolinie piezometrické výšky

Obr. 4. Profil Paví vrch, varianta A – trajektorie proudící vody a izolinie piezometrické výšky

Obr. 5. Profil Paví vrch, varianta B – trajektorie proudící vody a izolinie piezometrické výšky

Obr. 6. Profil Mrázovka, varianta A – trajektorie proudící vody a izolinie piezometrické výšky
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obezdívky do drenážního působení. Za těchto předpokladů
zachycuje v modelových výsledcích západní tunelová trou-
ba většinu přítoku (cca 0,02 l/s) ze směru od vrcholu Pavího
vrchu a hladina podzemní vody je snížená k vrcholu tune-
lové trouby. Ve variantě A dojde k nepatrnému snížení hla-
diny podzemní vody proti původnímu stavu, přítok do všech
tunelových trub činí asi 0,016 l/s a je jen nepatrně nesymet-
ricky rozdělen. 

V profilu Mrázovka jsou výsledky numerického řešení,
uvedené v obr. 6 a obr. 7, podobné jako v profilu Paví vrch.
Vzhledem k tomu, že zvodnělá část modelovaného profilu
má podobné hydraulické vlastnosti jako v případě profilu na
Pavím vrchu a že celkový gradient piezometrické výšky me-
zi vstupní a výstupní hranicí je menší než v profilu Paví
vrch, je také přítok do tunelového díla menší a činí ve va-
riantě A asi 0,01 l/s a ve variantě B 0,015 l/s. Z obrázku 6,
znázorňujícího výsledky varianty A (drén pode dnem tune-
lu), je zřejmé jen nevýrazné snížení hladiny podzemní vody
nad tunelovým dílem, naproti tomu na obr. 7 je vidět za-
klesnutí hladiny podzemní vody způsobené odvodňovacím
prvkem tvořeným silně propustnou vrstvou kolem tunelu
(varianta B). Ve variantě B veškerý přítok z Pavího vrchu
zachycuje západní tunelová trouba.

Kromě vyhodnocení tvaru hladin podzemní vody, izolinií
piezometrických výšek a trajektorií proudící vody byly pro
všechny varianty stanoveny také hodnoty gradientů piezo-
metrické výšky a rychlosti vody. Ve variantě A se oblast
zvýšených gradientů vyskytuje zejména pode dnem tunelů,
hodnota gradientu piezometrické výšky roste se zmenšující
se vzdáleností od drénu. Hodnoty větší než 1 se vyskytují v pro-
filech Paví vrch a Mrázovka max. do vzdálenosti 10 m od
obvodu tunelové trouby, v profilu U Nikolajky do 5 m.
V případě varianty B je oblast s většími hodnotami gradien-
tu rozsáhlejší. V profilu U Nikolajky není oblast zvýšených
gradientů nijak významná vzhledem k relativně malému
výškovému poklesu hladiny podzemní vody (18 m), který
je vyvolán vysoce propustnou odvodňovací vrstvou kolem
tunelu, ale v profilech Paví vrch a Mrázovka se zóna gra-
dientů s hodnotou v rozmezí 1 až 2 rozkládá až do vzdá-

lenosti 30 m od obvodu tunelové trouby na straně přítoku
vody od vstupní hranice modelu. To je dáno velkým pokle-
sem hladiny (30 až 35 m). Prostorové rozložení gradientů
piezometrické výšky v profilu Paví vrch je zřejmé z obr. 8 a
obr. 9. Světle šedé barvě odpovídá hodnota menší než 0,5,
tmavší barvě hodnota v rozmezí 0,5 až 1,0 a černá barva
zobrazuje hodnoty větší než 1. 

Oblast se zvýšenými gradienty piezometrické výšky kores-
ponduje s oblastí vyšších filtračních rychlostí, i když na
celkové rozložení rychlostí v modelované oblasti má výraz-
ný vliv i uvažované zonální rozložení hydraulických vodi-
vostí. Výraznější rozsah oblasti s vyššími rychlostmi filtrač-
ního proudění se objevuje ve variantě B, která vykazuje
celkově vyšší přítok do drenážních prvků. Maximální rychlosti
filtračního proudění se vyskytují ve variantě A v blízkosti
odvodňovacího drénu, u varianty B zasahují i vysoce pro-
pustnou drenážní vrstvu kolem tunelových trub.

Závěry
Hlavním cílem numerického modelování proudění pod-

zemní vody v okolí ražené části tunelu Mrázovka bylo sta-
novit velikost přítoků do tunelového díla a určit, zda realizací
odvodňovacího drénu pod tunelovou stavbou lze význam-
ným způsobem snížit hladinu nad tunelovým dílem. 

Provedené simulační výpočty ukázaly, že pouhá realizace
spodní drenáže nemá na snížení hladiny vody nad tune-
lovým dílem významný pozitivní účinek. Výrazný pokles
hladiny podzemní vody by mohl nastat při použití propust-
ného ostění tunelu nebo v případě využití účinného dre-
nážního prvku na styku tunelové obezdívky s horninovým
prostředím. Problematické je ovšem samotné nalezení vhod-
ného odvodňovacího prvku zajiš�ujícího spolehlivou dre-
nážní funkci za ostěním tunelu. Při hledání způsobu zajištění
účinného drenážního prvku je patrně možné uvažovat nejen
o návrhu vhodného technického opatření, ale i o využití
drenážního účinku hornin v okolí tunelu rozvolněných
ražbou. Nabízí se teoretická úvaha, že zóna rozvolněné

Obr. 7. Profil Mrázovka, varianta B – trajektorie proudící vody a izolinie piezometrické výšky

Obr. 8. Profil Mrázovka, varianta A – gradienty piezometrické výšky

Obr. 9. Profil Mrázovka, varianta B – gradienty piezometrické výšky
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horniny na styku s tunelem by mohla přirozeným způsobem
plnit funkci drenážního prvku a případně i funkci odvodňo-
vací v podélném směru tunelu.

Obdobné úvahy však narážejí na nejistotu, zda a do jaké
míry k rozvolnění horniny skutečně dojde, jaké bude mít
rozvolněný horninový materiál na styku s tunelem filtrační
parametry a jak tyto budou případně ovlivněny provedený-
mi injektážními pracemi realizovanými v některých úsecích
stavby. Je tedy nejisté, zda rozrušená zóna může předpoklá-
danou drenážní funkci spolehlivě plnit a zda je její funkce
zajištěna po celé délce a obvodu tunelu a lze s ní počítat po
celou dobu životnosti díla.

Pro ověření správné funkce drenážního systému určeného
ke snížení hladiny podzemní vody (a� již by byl realizován
jakýmkoli způsobem) by bylo vhodné osadit v tunelech
piezometry na bázi tlakových čidel schopné registrovat
změny tlaku vody za ostěním tunelu, a tedy i kontrolovat
zatížení ostění hydrodynamickým tlakem. Získané informa-
ce by mohly být využitelné i při návrhu a realizaci obdob-
ných tunelových staveb v budoucnosti.
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Valentová, J. – Valenta, P.: The Impact of Mrazovka
Tunnels on Groundwater Flow

The Mrazovka Tunnels will be a part of the system of
structures within the proposed Prague City Ring. One of
the preliminary studies necessary for structural design is
the estimation of the tunnel construction impact on the
groundwater flow pattern. A numerical model of
groundwater flow in the area of interest was created. It
was used as the tool for the determination of the water
seepage into the tunnels and for the estimation of the
decrease of groundwater free surface in the neighbouring
zone.

Valentová, J. – Valenta, P.: Der Einfluss der Mrazovka
Tunnel auf das Regime der Grundwasserströmung

Die Mrazovka Tunnel stellen einen Teil eines Komplexes
baulicher Anlagen im Zuge des geplanten Prager City-
Ringes dar. Eine der Grundlagen für die Gestaltung des
Bauwerks bildete die Abschätzung des Einflusses der
Tunnelkonstruktion auf die Grundwasserströmung. Für
das Einflussgebiet wurde daher ein numerisches Grund-
wassermodell erstellt und als Prognoseinstrument zur
Vorhersage der Tunneldurchsickerung und zur Ab-
schätzung der Grundwasserabsenkung in der engen
Umgebung der Tunnelröhren eingesetzt.

�recenze

Od samého počátku své existence žije člověk trvale v moři
záření – světelného, tepelného, ultrafialového, kosmického,
radioaktivního. Zdroje záření mohou být i umělé, vytvořené
člověkem, např. rentgen, mobilní telefon, počítač nebo televi-
zor. Záření jsme prostě vystaveni neustále, aniž máme mož-
nost tomu zcela zabránit. Uvádí se, že všechny přírodní zdro-
je dohromady představují asi 83 % středního ročního
dávkového ekvivalentu (veličina pro vyjádření účinku záření
na člověka) pro jednotlivce. Zbývající dávkový ekvivalent je
způsobován umělými původci (většinou lékařskými), kterých
jsme se naučili využívat v mnoha oborech lidské činnosti.
Jevy a účinky různých záření jsou rozdílné, ale pro fyzika
jsou to všechno formy elektromagnetického záření, které se
vzájemně liší jen vlnovou délkou a intenzitou.

Zatímco se v průběhu dlouholetého vývoje člověk a živoči-
chové na účinky přírodního záření adaptovali, jinak je tomu
se zářením z umělých zdrojů. Jelikož o subtilních účincích a
nebezpečí těchto záření máme mnohdy jen nepříliš spolehlivé
informace a jejich vliv na zdraví je hodnocen různě, je při
zacházení se zářením, vlnami a poli důležitá obezřetnost a

potřeba realizovat preventivní opatření. Abychom však mohli
tomuto požadavku dostát, musíme být o různých formách
elektromagnetického záření a jeho vlivech na člověka při-
měřeně informováni s přihlédnutím k profesním i osobním
potřebám. 

Naplnit tento úkol si předsevzali německý architekt a
ekolog Holger König a elektrotechnik a stavební biolog Peter
Erlacher ve shora uvedené publikaci. Po přehledu vlastností a
účinků stejnosměrných a střídavých elektrických a magnetic-
kých polí a vysokofrekvenčního, slunečního a ionizujícího
záření vysvětlují autoři mezní hodnoty polí a záření v budo-
vách požadované stavebními biology a zdravotníky zabýva-
jícími se životním prostředím. Popisují, jak se pole a záření
měří, a přinášejí rady a doporučení, jak se vyhnout rizikům.
Podrobně jsou ukázána technická opatření a stavební zásahy
u nových i dosavadních staveb, jimiž je možné vytvořit pro-
středí k bydlení s co nejmenší přítomností záření.

Publikace je vybavena mnoha technickými údaji, četnými
obrázky, schématy, tabulkami a fotografiemi.

(tes)

Köning, H. – Erlacher, P.

Neviditelná hrozba – elektromagnetické pole kolem nás

HEL, Ostrava, 2001, 1. české vydání, 120 s.
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Předložená studie je součástí komplexního měření
vlhkostních, teplotních a objemových změn velkoobje-
mových monolitů ze samozhutnitelného betonu, jehož
specifikace je uvedena v [1]. Pro měření vlhkosti byl
použit dielektrický měřič vlhkosti zemin, současně byla
měřena teplota čidly fy National Semiconductor typu
LM35CA. Zjištěné hodnoty byly překalibrovány na hod-
noty vlhkosti pomocí gravimetrické metody. Výsledky
plně prokazují její využitelnost k měření obsahu volné
vody v betonu.

Úvod
Dielektrická metoda měření vlhkosti porézních materiálů,

která byla původně rozpracována pro měření vlhkosti půd,
se osvědčila také při stanovení vlhkostních změn u beto-
nových vzorků včetně měření v průběhu hydratace. Jak
vyplývá z [2], dielektrický měřič vlhkosti byl úspěšně vy-
zkoušen při laboratorním měření na malých válcových vzor-
cích betonu. Z výsledků těchto měření dále vyplývá, že
v počáteční fázi hydratace je měření výrazně ovlivněno jed-
nak teplotními změnami v důsledku vývoje hydratačního
tepla, jednak objemovými změnami (smrš�ováním). Odchyl-
ky zjištěných hodnot v první fázi hydratace není možné vy-
světlit pouze teplotní závislostí. Vzhledem k výraznému
zvýšení teplot v první fázi hydratace je ovšem nezbytné do-
plnit měření vlhkosti měřením teploty.

Na základě výsledků laboratorních měření teplotních,
vlhkostních a objemových změn vzorků samozhutnitelného
betonu v rámci řešení grantu byla dielektrická metoda po-
užita také k monitorování vlhkostních změn v poloprovoz-
ních podmínkách na rozměrných modelech.

Uspořádání experimentů
Měření vlhkosti a teploty [1] bylo součástí komplexního

experimentu. Ve spolupráci s TBG Metrostav byly v zastí-
něném prostoru (tak, aby měření nebylo negativně ovliv-
něno povětrnostními vlivy) vybetonovány kvádry o ploše
1,00 m2 a tlouš�ce 1,00 m, 0,75 m, 0,50 m a 0,25 m. Před
betonáží kvádrů byly do bednění osazeny novodurové pří-
stupové pažnice tak, aby bylo umožněno měření vlhkosti
v profilu kolmém na čelní stěny jednotlivých kvádrů.
S ohledem na další zabudovaná čidla byly přístupové
pažnice osazeny ve výši 20 cm od horního povrchu. Tomuto
uspořádání bylo přizpůsobeno umístění teplotních čidel. 

K měření vlhkosti se používal dielektrický měřič vlhkosti
s válcovými elektrodami s vnějším rozptylovým polem [4].
Data odečtená z obrazovky přístroje se následně zpracová-
vala tabulkovým editorem Excel. Vlhkost se měřila v ekvi-
distantních vzdálenostech 5 cm. Intervaly měření byly vole-
ny s ohledem na rychlost vlhkostních změn. Prvních 14 dnů

se vlhkost měřila v jednodenních intervalech, poté byly
intervaly prodlouženy na 1 týden, a po měsíci od započetí
zkoušek jednou za měsíc. Zjištěné hodnoty byly přepočítány
na hodnoty vlhkosti. Na základě výsledků dlouhodobých
měření [2], [3] byla pro kalibraci uvažována lineární závis-
lost, přičemž počáteční hodnota byla vypočítána na základě
známé vodní hodnoty betonu; pro stanovení další hodnoty
vlhkosti byl odebrán vzorek betonu současně s měřením
dielektrickým měřičem vlhkosti. Vlhkost odebraného vzor-
ku betonu byla stanovena gravimetrickou metodou.

Pro teplotní měření byla použita přesná polovodičová
teplotní čidla fy National Semiconductor typu LM35CA,
u nichž výrobce uvádí absolutní přesnost měření ±0,2 ˚C při
teplotě 25 ˚C a podobně příznivou nelinearitu ±0,15 ˚C v ce-
lém teplotním rozsahu snímače –40 až +110 ˚C. Celkově
bylo v blocích osazeno dvacet měřicích míst, další dvě
sloužila pro měření a registraci okolní teploty vzduchu.

Výstupy teplotních čidel byly zesíleny a digitalizovány
pomocí dvou karet převodníků A/D typu ADC1216 (Adi-
com Praha). Obslužný program pro sběr dat byl napsán
řešiteli grantu v jazyce C speciálně pro danou aplikaci a byl
určen – s ohledem na dlouhodobou spolehlivost provozu –
pro práci v operačním systému MS DOS. Datové soubory
z měření byly ukládány v sloupcovém textovém formátu
určeném pro rychlé načtení do tabulkového kalkulátoru
Excel.

Měřicí intervaly byly nastaveny po dobu počátečních
osmi hodin na dvacet minut, dále se měření provádělo vždy
po jedné hodině.

Vyhodnocení výsledků měření
Výsledky měření teploty a vlhkosti jsou uvedeny na obr. 1

až obr 4. Pro přehlednost výstupů z velmi rozsáhlých měření
jsou zde vyhodnocena pouze měření na blocích o tlouš�ce
1,00 m, 0,50 m a 0,25 m, a to vždy ve středu příslušného
bloku. Vzhledem k tomu, že některá měření pokračují, byl
destruktivně odebrán vzorek betonu pro kalibraci hodnot
naměřených dielektrickým měřičem vlhkosti pouze z bloku
o tlouš�ce 1,00 m. Pro další bloky byla pro přepočet použita

Měření vlhkosti a teploty v průběhu hydratace
samozhutnitelného betonu

doc. Ing. Václav KURÁŽ, CSc.
Ing. Jan MATOUŠEK

Ing. Jiří LITOŠ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Časový průběh vlhkosti betonových bloků – počáteční 
stadium měření
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stejná kalibrační závislost. Je ovšem nutné brát v úvahu pří-
padnou nehomogennost jednotlivých bloků – kalibraci je
proto nutné považovat za přibližnou, pokud jde o absolutní
hodnoty vlhkosti. Relativní změny vlhkosti jsou ovšem jed-
noznačně průkazné, jejich průběh byl ověřen laboratorními
zkouškami [3].

Na obrázku 1 je uveden časový průběh vlhkosti ve
středech jednotlivých bloků během počátečního stadia
hydratace. Průběh měření je v souladu s předchozími po-
kusy. Pro srovnání je na obr. 3 uveden časový průběh teplot
ve shodné úrovni příslušných bloků. K největšímu nárůstu
teploty během počátečního stadia hydratace došlo u bloku
s tlouš�kou 1,00 m (maximální hodnota > 50 ˚C), u bloku
s tlouš�kou stěny 0,25 m byla maximální naměřená teplota
o 13 ˚C nižší.

Při měření vlhkosti se hydratace projevuje změnou trendu
hodnot vlhkosti. Mimo jiné dochází i k jejich zvýšení, což
by mohlo být paradoxně interpretováno jako nárůst obsahu
volné vody. Z obrázku 1 vyplývá, že k takovým anomáliím
při měření také docházelo. Nejvýrazněji se tento jev uplatnil
u bloku o tlouš�ce 1,00 m, nejméně u bloku o tlouš�ce 0,25 m.
Průběh u bloků o tlouš�ce 0,25 a 0,50 m je téměř shodný,
v rámci přípustné experimentální chyby. 

Na obrázku 2 je uveden časový průběh vlhkosti pro celé
měřené období, tzn. cca 18 měsíců. Na obrázku 4 je ve stej-
ném časovém měřítku uveden průběh teplot. Vnitřní teploty
byly již ovlivňovány pouze vnějšími teplotami, k žádným
rozdílům zde nedocházelo.

Časový průběh vlhkosti je mnohem zajímavější. Z vý-
sledků pro všechny vyhodnocované bloky je zřejmé, že i
v delším časovém období pokračovala hydratace, popř. další
chemické procesy, jejichž důsledkem je přechod volné vody
na vodu pevně vázanou. Zde je nutno upozornit, že dielek-

trickou metodou měříme obsah volné vody, pevně vázaná
voda má relativní dielektrickou konstantu výrazně nižší než
volná voda – dielektrická konstanta pevně vázané vody má
hodnotu srovnatelnou s touto hodnotou pro pevnou fázi, při
měření vlhkosti se proto neuplatňuje.

Úbytek vlhkosti v delším časovém období, který byl na-
měřen u všech bloků a v celém jejich profilu, není možné
vysvětlit pouze výparem z betonu. 

Výsledná vlhkost je u bloku o tlouš�ce 1,00 m cca o 1 %
hmot. vyšší než u bloku o tlouš�ce 0,25 m. Vliv výparu se
uplatnil u tenčích bloků ve větší míře, plocha povrchu v po-
rovnání s objemem je větší u tenčích bloků.

Závěry
Výsledky měření vlhkosti betonových monolitů a vyhod-

nocení časového průběhu naměřených hodnot jednoznačně
prokazují využitelnost dielektrického měřiče vlhkosti v po-
loprovozních podmínkách.  

V počátečním stadiu hydratace, jehož délka vyplývá z mě-
řeného průběhu vnitřních teplot, dochází při měření vlhkosti
k jistým anomáliím, které jsou způsobeny jednak teplotní
závislostí dielektrické konstanty, dále – v menší míře – obje-
movými změnami. Změny hodnot v počátku hydratace není
proto možné vyhodnocovat jako změny v obsahu vody.

K největšímu poklesu obsahu volné vody samozřejmě do-
chází v průběhu hydratace. Mezi důležité závěry patří
ovšem další pokles obsahu volné vody v časovém období
mezi 12 až 18 měsíci po betonáži ve všech sledovaných
blocích. Za hlavní příčinu tohoto jevu považujeme mimo
výparu a pokračující hydratace další chemické procesy s ní
související, které vedou ke změně vazby vody.

Dosažené výsledky byly získány za podpory grantových
prostředků č. 103/99/0767 GA ČR.
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Obr. 2. Časový průběh vlhkosti betonových bloků – celá doba měření

Obr. 3: Časový průběh teploty v blocích – počáteční stadium měření

Obr. 4. Časový průběh teploty v blocích – celá doba měření
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Kuráž, V. – Matoušek, J. – Litoš, J.: Measurement of
Moisture and Temperature During Hydration of Self-
Compacting Concrete

The submitted study is part of complex measurement of
moisture, temperature and volume changes of bulky
monoliths from self-compacting concrete, whose
specification is given in [1]. The dielectric meter of soil
moisture content was used for measurement of moisture.
At the same time, temperature was measured using
detector LM35CA of the National Semiconductor
company. The detected values were readjusted to
moisture values using the gravimetric method. The
measurement outcomes have proved the applicability of
the method for measurement of free water content in
concrete.

Kuráž, V. – Matoušek, J. – Litoš, J.: Messung der
Feuchtigkeit und Temperatur im Verlauf des Abbindens
selbstverdichtenden Betons

Die vorliegende Studie ist Bestandteil einer komplexen
Messung der Feuchtigkeits-, Temperatur- und Volumen-
änderungen großvolumiger Monolithe aus selbst-
verdichtendem Beton, dessen Spezifizierung in [1]
angeführt ist. Für die Messung der Feuchtigkeit wurde
ein Gerät zur dielektrischen Messung der Erdfeuchtigkeit
benutzt. Gleichzeitig wurde die Temperatur durch
Messfühler der Firma National Semiconductor von Typ
LM35CA gemessen. Die ermittelten Werte wurden auf
Feuchtigkeitswerte mit Hilfe der gravimetrischen
Methode umkalibriert. Die Messergebnisse erweisen ihre
Anwendbarkeit zur Messung des Gehalts an freiem Wasser
im Beton. 

�zprávy
Výstavba automobilky v Kolíně

Dlouhodobá jednání koncernů PSA Peugeot Citroën a
Toyota Motor Corporation byla završena v červenci loňského
roku podpisem dohody o společné výrobě malých automo-
bilů. Symbolickým zasazením české lípy, francouzského
dubu a japonské sakury byla začátkem dubna zahájena v Ko-
líně–Ovčárech výstavba nové automobilky Toyota Peugeot
Citroën Automobile (TPCA). V nejbližším okolí, na ploše
120 ha pro samotné výrobní objekty a stejně velkém území
pro výrobce komponentů v těsné blízkosti, vyroste jeden
z největších továrních komplexů v naší republice. Celkové
investice projektu se odhadují na 1,5 mld. eur. V nové továrně
s roční kapacitou kolem 300 tis. vozů by měl být zahájen
provoz v roce 2005. 

Práce nulté etapy stavby zahájilo sdružení firem, jehož
reprezentantem je IPS SKANSKA, a. s., členy DSH, a. s.,
SSŽ, a. s., Geosan Group, a. s. Během čtyř měsíců musí jeho
pracovníci přemístit bezprecedentní množství zemní hmoty a
upravit terén tak, aby nebyly narušeny hydrogeologické
poměry  podloží budoucí stavby. Dodavatelé musí urovnat
pozemek včetně vnitřního a vnějšího odvodnění, vybudovat
první fázi retenční nádrže, přeložit stávající vodoteče a
odvodňovací kanály a zřídit nové staveništní komunikace. Je
také nutné odstranit zbytky starých komunikací, staveb a
vyrovnat výškové rozdíly terénu. Zakázka takového typu
vyžaduje enormní nasazení strojní mechanizace, a proto se
v této fázi bude na stavbě nacházet na 250 expertů na pro-
vádění zemních prací z celé republiky. 

Podmínkou veřejné obchodní soutěže, kterou vyhlásilo
město Kolín, bylo dokončení zakázky do 31. 8. 2002. Pro
splnění tohoto termínu je nutné každou minutu zpracovat více
než 20 m3 zemní hmoty (za předpokladu nepřetržitého
provozu stavby), což je srovnatelné s objemem rodinného
bazénu. Celkem má být za 123 dní přemístěno 3,6 mil. m3

zemní hmoty. Pro srovnání – při budování 13,8 km dlouhého
úseku dálnice D8 bylo přemístěno 1 367 512 m3 zemních
hmot (výkopů), z toho 592 765 m3 ornice a lesní půdy, ale
výstavba trvala dva roky.

Součástí územního rozhodnutí je přesná lokace využití
ornice i podorničí. Takto bude přesunuto celkem 900 000 m3

ornice a podorničí, přičemž jsou již dnes naplánovány trasy
nákladních vozů tak, aby přeprava ovlivnila život obyvatel co
nejméně. Ke stavbě existuje schválená studie EIA. Výstavba
nové automobilky bude mít zásadní vliv na další vývoj
regionu. V nové továrně nalezne práci 3 tis. zaměstnanců a
předpokládá se, že v návaznosti na zahájení výstavby a
později provozu továrny vznikne na 11 tis. pracovních míst. 

Tisková informace

Katedra geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave poriada 

pod záštitou dekana Stavebnej fakulty 
STU Bratislava 

2. medzinárodnú konferenciu inžinierskej geodézie 

INGEO 2002
11. – 13. novembra 2002 

Na organizácii konferencie kooperujú Komora 
geodetov a kartografov, Slovenský zväz geodetov.

Odborný program a sprievodná výstava budú pre-
bieha� v priestoroch kongresového centra Slovenskej

sporite
ne v Bratislave na Záhradníckej ulici.

Tematické smerovanie:
sekcia č. 1: Tvorba modelov a spracovanie údajov
sekcia č. 2: Meranie deformácií
sekcia č. 3: Aplikovaná fotogrammetria
sekcia č. 4: Meracie systémy a laserové zariadenia
sekcia č. 5: Informačné systémy inžinierských konštrukcií

Kontaktná adresa: Katedra geodézie – INGEO 2002,
Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, SK – 813 68
Bratislava, �+421 2 59274 559, fax: +421 2 52494 334, 

e-mail: ingeo@svf.stuba.sk,

http://www.svf.stuba.sk/kat/GDE
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Zlepšení plavebních podmínek na labské vodní cestě je
podmíněno nejen výstavbou chybějících plavebních
stupňů, ale i úpravou příbřežních zón podél toku. V člán-
ku jsou stručně shrnuty výsledky výzkumu revitalizace
vegetačního doprovodu a břehů vodní cesty v přírodních
úsecích toku. Zvláštní pozornost je věnována rozdílné-
mu charakteru úprav příbřežních zón v urbanizovaných
územích.

Úvod
V souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje krajiny

nabývá přeprava zboží po vodních cestách, zejména na vel-
ké vzdálenosti, mimořádného významu, nebo� je průkazně
nejšetrnější k přírodnímu a životnímu prostředí. Vodní cesty
neznamenají trvalý zábor přírodního prostředí pro dopravní
účely, ale jeho vhodnou transformaci s mnohostranným
využitím. Nicméně výstavba i provoz vodních cest a sou-
visejících vodních staveb ovlivňuje do větší nebo menší
míry vodní tok, příbřežní zóny a okolní přírodní i urbanizo-
vané prostředí. 

V rámci současně probíhajícího výzkumu interakce vod-
ních cest a objektů na vodním toku s okolním prostředím je
zkoumán vliv regulačních úprav na morfologii koryta toku,
stabilitu koryta a úpravu jeho břehů, vliv plavebních stupňů
na změny vodního režimu a na příbřežní zóny v přírodních a
urbanizovaných úsecích, i možnosti ochrany, popř. náhrady
existujících biotopů s vzácnými a ohroženými rostlinnými a
živočišnými druhy. Jedním z konkrétních výstupů tohoto
výzkumu je řešení problému revitalizace příbřežních zón
labské vodní cesty. 

Rozvoj labské vodní cesty a okolní krajiny
Oba interaktivní prvky – řeka Labe a krajina, kterou pro-

téká – byly v průběhu staletí ovlivňovány a přetvářeny lid-
skou činností někdy v pozitivním, jindy v negativním smys-
lu. Území podél řeky bylo ve stále větším rozsahu a intenzitě
využíváno k zemědělským účelům, lesy byly uměle obno-
vovány, podél řeky vznikalo stále hustší osídlení a rozvíjel
se průmysl, protože řeka byla po dlouhá staletí nejen přiro-
zeným zdrojem vody a energie, ale i nejvhodnějším spoje-
ním s vnějším světem.

Význam řeky Labe spočívá nejen v tom, že v Čechách,
orografickém vrcholu střední Evropy, byla v celém histo-
rickém vývoji – a nadále zůstává – podnětem ke vzniku a
rozvoji hospodářského a společenského života, podnětem
k rozvoji sídel, obchodu, průmyslu a zemědělství, ale že
poskytuje přirozené, přírodní území nezabírající a k okolí
nejšetrnější dopravní spojení s ostatními evropskými státy,
s mořem, a tím i s ostatními kontinenty.

Samotná řeka byla postupně upravována nejen pro lodní
dopravu zboží i osob, ale i pro využívání jejího energetic-
kého potenciálu, a v neposlední řadě pro zvýšení ochrany
obyvatel proti ničivým účinkům povodní. Nejintenzivněji se
tyto antropogenní vlivy začaly projevovat ve druhé polovině
devatenáctého století, k nejnepříznivějším zásahům pak

došlo ve druhé polovině dvacátého století především inten-
zivní průmyslovou zástavbou příbřežních zón, bezohledným
znečis�ováním vody, ale i nedostatečnou péčí o údržbu
příbřežních zón.

Z uvedeného je zřejmé, že dnes již nelze hovořit o původ-
ním přírodním charakteru řeky a okolní krajiny, který by
podle některých ochránců přírody měl zůstat nedotčen. To
by totiž v podstatě znamenalo zakonzervování všech minu-
lých negativních zásahů a anulování možnosti jejich ná-
pravy – v přírodních úsecích říční nivy možnost revitalizace
toku a jeho příbřežních zón, v urbanizovaných úsecích pak
možnost dořešení protipovodňových opatření a úprav ná-
břeží k jejich celoročnímu zpřístupnění a využívání obyva-
telstvem i návštěvníky. 

Přesto lze říci, že Polabí v Čechách zůstalo – přes některé
necitlivé zásahy – v převážné části výjimečným krajinným
skvostem poskytujícím krásné, příjemné a esteticky cenné
životní prostředí zde usídleným obyvatelům a budícím
zájem a obdiv návštěvníků z jiných koutů České republiky i
ze zahraničí. 

Při nutném zlepšování plavebních podmínek na regulačně
splavněných úsecích toku a při revitalizaci negativně dot-
čených příbřežních zón je však třeba rozlišovat, a to zásad-
ně, mezi ovlivňováním přírodního prostředí v extravilánu
měst a ovlivňováním životního prostředí lidí v urbanizova-
ném prostředí intravilánu měst i větších sídel. Tomu je třeba
přizpůsobit řešení. Zatímco revitalizaci příbřežních zón
v extravilánu je třeba zaměřit na obnovu, resp. doplnění
vegetačního doprovodu řeky, obnovu přirozeného charak-
teru břehů, ochranu vzácných rostlinných a živočišných
druhů, obnovu a zřizování nových biotopů apod., revitaliza-
cí příbřežních zón v intravilánu měst je třeba rozumět
úpravy směrující k začlenění řeky do mnohotvárného života
města, k dořešení ochrany obyvatel proti povodním, k archi-
tektonické a funkčně estetické úpravě nábřeží sloužící ke
společenskému životu obyvatel, jejich odpočinku, rekreaci,
sportům a dalšímu všestrannému využití. 

Výsadba a obnova vegetačního doprovodu
na středním a dolním Labi

Při splavňování Labe souvislou kaskádou plavebních
stupňů v prvních desetiletích minulého století usilovali naši
předchůdci nejen o vytvoření optimálních podmínek pro roz-
víjející se lodní dopravu, ale i o citlivé začlenění budo-
vaných vodních děl do okolní krajiny a v neobydlených
úsecích o rychlou obnovu přírodního prostředí dočasně na-
rušeného výstavbou. Tehdy realizované vegetační úpravy
podél toku se staly přirozenou součástí polabské krajiny,
dnes již nerozlišitelnou od okolí (obr. 1). 

Úprava a obnova příbřežních zón labské vodní cesty
prof. Ing. Pavel GABRIEL, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Obr. 1. Vyhovující vegetace na středním Labi
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Nicméně v řadě úseků došlo v uplynulém období urba-
nizací, průmyslovou činností i jinými civilizačními vlivy
k estetickému i funkčnímu narušení původního přirozeného
stavu. Přitom původní vegetační doprovody, i výsadby
prováděné v první polovině dvacátého století, na řadě úseků
v dnešní době dožívají (obr. 2). Na některých úsecích toku

nebyl doprovodný dřevinný porost realizován vůbec (obr. 3).
Průzkumem bylo zjištěno, že stav břehových porostů v ně-
kterých úsecích Labe neodpovídá požadavkům na ekologicky
funkční vegetační doprovod vodního toku, ani nevyhovuje
z hlediska potřeb a bezpečnosti plavby [1]. Přitom dlouho-
leté zkušenosti potvrdily, že v kulturní krajině, jakou Polabí
je, nelze očekávat samovolný vznik stromových a keřových
porostů podél toku, které by vyhovovaly požadavkům bez-
pečného plavebního provozu, i požadavkům estetickým a
krajinotvorným. Proto bylo třeba přijmout dlouhodobá opat-
ření zahrnující jejich obnovu a usměrnění jejich žádoucího
vývoje. 

Vegetační doprovod vodní cesty plní funkci ochrannou,
estetickou a ekologickou. Výsadbou, resp. jeho obnovou, se
sleduje zvýšení ochrany dnes používaných tlačných soulodí
proti nepříznivému působení větru, zlepšení prostorové orien-
tace posádek za nepříznivých povětrnostních podmínek, a
tím zvýšení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu,
jakož i zlepšení přírodního prostředí v daném úseku.Vy-
žaduje to obnovu a novou výsadbu břehových a doprovod-
ných porostů podél toku, i výsadbu vhodné vegetace v areá-
lech vodních děl.

V rámci řešení výzkumného úkolu „Technicko-provozní
podmínky labské vodní cesty ovlivňující vegetační do-
provod“ [1], iniciovaného správcem vodního toku Povodím
Labe, byly na středním a dolním Labi vytypovány úseky a
lokality, ve kterých jsou v důsledku nekrytých břehů při
působení bočních větrů mimořádně nepříznivé podmínky
pro plavbu. Pro uvedené úseky a lokality byly ve spolupráci
s dendrologem vypracovány návrhy na výsadbu nových bře-
hových porostů, popř. úpravu porostů stávajících, s konkrét-
ním doporučením jejich druhové skladby a prostorového
rozmístění. Nová výsadba byla svým uspořádáním a dru-
hovou skladbou řešena v přírodě bližším charakteru a vzhle-
du proti původní zpravidla monotónní liniové výsadbě
topolů (obr. 4). Tyto návrhy se staly výchozím podkladem
pro zpracování rekonstrukčního projektu vegetačního do-
provodu labské vodní cesty.

Založení doprovodné vegetace je složitým procesem z
hlediska ekologického, krajinářského i provozního a před-
stavuje trvalou a finančně náročnou činnost. Vzhledem k
rozsáhlosti zásahu byla proto obnova vegetačního doprovo-
du rozložena do několika etap. Přednostně byly řešeny
úseky, kde vegetační doprovod zcela chyběl a biokoridor
podél Labe byl narušen.

V první etapě byl v letech 1996 až 1998 zřízen vegetační
doprovod na dolním Labi v lokalitách Hněvice, Račice a
Nučničky, kde dosud zcela chyběl (obr. 5). Při pásové vý-
sadbě podél břehů Labe v šíři 6 m bylo vysázeno v délce
5 600 m celkem 2 400 stromů a 2 100 keřů na ploše 3,3 ha.
Tato revitalizace představuje nejen významný krajinotvorný
prvek a zkvalitnění biokoridoru Labe, ale vytvořením barié-
ry proti bočním větrům bude po potřebném vzrůstu přispívat
ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu. Kromě toho
byl v lokalitě Mlékojedy na levém břehu Labe revitalizován
neudržovaný pozemek se skládkami a odumírajícími stromy
zarostlý buření. Na upravené ploše o rozloze asi 3 ha bylo
vysázeno 140 stromů a 400 keřů, celá plocha byla oseta tra-
vou, byly zpevněny cesty, osazeny lavičky a odpadkové ko-
še. Vznikl tak přírodní komplex příměstské rekreační zóny
využitelný pro rekreaci a odpočinek obyvatel.

Lze předpokládat, že ve shodě s projektem dojde v dalších
etapách k obdobné výsadbě nových, popř. úpravě stávají-
cích břehových porostů i na středním Labi v úseku Po-
děbrady – Mělník. K doplnění stromových a keřových po-
rostů bude účelné přikročit i v areálech některých vodních
děl (Týnec nad Labem, Obříství, Dolní Beřkovice).

Revitalizace říčních břehů v úseku 
Střekov – Hřensko 

Nové zásady revitalizace břehů jsou uplatňovány při
přípravě investiční akce zlepšení plavebních podmínek na
dosud regulačně splavněném úseku Labe mezi Střekovem a
státní hranicí ČR/SRN v Hřensku. Při původních regulač-
ních úpravách zde byly břehy opevněny převážně kamennou
dlažbou na sucho opřenou o kamennou záhozovou patku a
doplněnou v horní části zatravněním. Svislé nábřežní zdi
byly vybudovány pouze v místech překladních poloh v pří-
stavech a překladištích. 

Opevnění kamennou dlažbou na sucho a záhozem na šik-
mých svazích je odolné proti vlnám i namáhání při průcho-
du velkých vod a neomezuje infiltraci říční vody do okol-
ních pozemků. Šikmé svahy umožňují živočichům snadnou
komunikaci mezi souší a vodou. Spáry mezi kamenivem
pod vodní hladinou i nad ní jsou stanovištěm mnoha drob-
ných živočichů a výše situované části svahů se staly domo-
vem pobřežních rostlin, které jsou vhodným hnízdištěm
různých ptačích druhů a útočištěm drobných suchozems-
kých zvířat. Nicméně z dnešního hlediska nelze tuto klasic-
kou úpravu břehů pokládat vždy za optimální.

K návrhu regenerace břehů Labe, které nejsou z ekologic-
kého nebo vodohospodářského hlediska nejvhodněji upra-
veny, se přistupuje se zřetelem k funkcím, jež mají splňovat
v krajinných a městských úsecích. V intravilánech měst je
preferováno jako prioritní hledisko architektonicky, estetic-
ky a hygienicky vyhovujícího řešení se stabilizací hladin a
s parkovou úpravou břehů. V extravilánu měst pak jsou
maximálně respektovány ekologické aspekty, tj. zachování,
resp. obnovení přírodního charakteru břehů a příbřežních
zón, biotopů a rostlinných a živočišních společenstev.

Technické řešení úprav břehů musí být navrženo v sou-
ladu s mezinárodní klasifikací vodních cest. Přitom příčný
profil vodní cesty a jeho parametry se stanovují na základě
optimalizace interakčních účinků lodí a břehových částí

Obr. 2. Odumírající vegetační doprovod

Obr. 3. Příbřežní zóna bez vegetace
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Obr. 4. Návrh břehového porostu v lokalitě Lobkovice

Obr. 5. Nová výsadba
vegetačního doprovodu

koryta toku, ekonomických podmínek plavebního provozu i
potřeb údržby koryta toku. Na základě výsledků experimen-
tů je možné navrhnout stabilní úpravu pro různé sklony
svahů s uplatněním poznatku, že čím povlovnější je břeh,
tím menší velikost opevňovacího kamene lze použít.
V kombinaci s vodními rostlinami to umožňuje vytvářet
vhodné úpravy břehové tlumicí zóny. 

Úpravy břehů v přírodních úsecích jsou navrženy s při-
hlédnutím k jejich členění na kvalitativně různé funkční
úseky. Přitom řešení vycházejí ze zásady:
– vytvářet přirozeně přístupné břehy s malým sklonem;
– oddělit aktivní říční a příbřežní mělké inundační části

vodního toku;
– upravit vazby souběžných slepých ramen na vlastní tok.

Významnou součástí břehových úprav je vytváření příbřež-
ních zón bu	 využitím koncentračních staveb v korytě, nebo



190 STAVEBNÍ OBZOR 6/2002

výstavbou v terénu za původní břehovou čárou. Důležité pro
obě řešení je přitom zachování kontaktu volné řeky s pros-
torem za stavbou. Vhodnější pro labské podmínky je
vytváření užších příbřežních mokřadů šířky 3 až 10 m.
V místě mokřadu je upravena břehová hrana ve formě boč-
ního přelivu pro spojení s řekou. Takto vytvořený prostor
pak může být plynule začleněn do okolní krajiny, a to mírně
stoupajícím terénem, doplněným měkkou dřevní zónou. Na
dolním úseku Labe jsou takové možnosti především
v lokalitách za vybudovanými koncentračními hrázemi.
Předpokladem vytváření mokřadů, resp. nových příbřežních
a vegetačních zón za břehovou čárou, je totiž široký pás
pozemků, které správce vodního toku nevlastní.

Návrh revitalizace břehů má snahu navrátit do krajiny
přírodní prvky, které při regulačních úpravách realizo-
vaných na přelomu minulého století téměř zmizely. Proto je
potřebné – kromě zachování proudových úseků řeky v pří-
rodně nejcennějších úsecích – zachovat přírodní podmínky
režimu regulovaného toku i u zdrží s ustálenou hladinou, a
to umožněním alespoň částečného kolísání hladin. Do těch-
to prvků je ovšem nutné začlenit kulturní a rekreačně spor-
tovní funkce, jako jsou pěší a cyklistické stezky, sportoviště
s vazbou na vodní plochu, kotviště sportovních lodí apod.

Navrhované úpravy břehů (obr. 6) používají kombinace
klasických přírodních materiálů s vhodnými stavebními prv-
ky a s oživením vodními rostlinami. Tyto břehové úpravy
splňují dvě základní funkce – chrání břehy proti účinkům
proudění a dynamickým účinkům vody (vlnění) a vytvářejí
rozmanité krajinotvorné příbřežní zóny pro člověka, faunu a
flóru.

Úprava příbřežních zón v urbanizovaných
územích

Po dlouhodobém civilizačním vývoji se na řadě úseků po
jednom nebo obou březích Labe rozkládají města i obce,
jimž řeka vytváří přirozenou osu. Řeka tu plní významnou
estetickou, architektonickou, společenskou i hospodářskou
funkci, kolem níž se více nebo méně soustře	uje život oby-
vatel. Míra a schopnost plnění této funkce je závislá na tom,
jak je řeka v těchto intravilánech upravena. 

Lze to dokumentovat na příkladu Prahy, Ústí nad Labem
a Děčína, ale i mnoha evropských měst situovaných na
březích velkých řek (Vídeň, Bratislava atd.). V Praze jsou
vltavská nábřeží a mosty díky stabilizovaným hladinám (již
od 14. století) vyhledávaným místem společenského života,
odpočinku a turistického ruchu – v podstatě bez ohledu na
změny hydrologického režimu řeky (obr. 7). V Ústí nad
Labem a v Děčíně, ale ani např. v Dráž	anech, tomu tak není,
nebo� v dlouhých obdobích nízkých průtoků dochází k za-
klesávání vodní hladiny a obnažování velké části dna koryta
řeky, vesměs znečistěného (obr. 8). Nábřeží nejsou zapojena
do života těchto měst, nejsou do nich urbanisticky včleněna a
architektonicky dořešena, a tedy ani obyvateli využívána k od-
počinku a rekreaci. Řeka není využívána k vodním sportům.

Řešení je pouze v zabezpečení stabilizovaných hladin v
intravilánu města, a to v celé šířce koryta řeky a v dostatečně
širokém rozsahu průtoků (od průtoku minimálního po prů-
tok přibližně jednoleté povodně). Toho lze nejlépe dosáh-
nout výstavbou nízkých plavebních stupňů, u nichž vzdou-
vací stavbu tvoří jez s pohyblivými a plně vyhraditelnými
hradicími konstrukcemi.

Základní funkcí pohyblivého jezu je zajištění nutných
minimálních plavebních hloubek pro umožnění plavebního
provozu v období minimálních průtoků řekou. Při vysokých
a povodňových průtocích, kdy dochází k pohybu dnových
materiálů, je však jez vyhrazován a řeka se vrací do původ-
ního stavu, aniž by byly průběhy hladin a proudové poměry
včetně pohybu splavenin ovlivňovány. Výstavba plavebního
stupně představuje dynamické řešení, které v období střed-
ních průtoků umožňuje operativně a rychle vytvářet v úseku

Obr. 6. Návrh úpravy břehové zóny ve zdrži Malé Březno

Obr. 7. Vltavské nábřeží v Praze

Obr. 8. Obnažené dno Labe v Ústí nad Labem
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nad ním různé podmínky podle stanovených priorit – od
opětného vytvoření původních podmínek při vyhrazení jezů
(požadavky ochrany přírodního prostředí) až po vytvoření
stabilizovaných hladin při plném vzdutí (požadavky zlepše-
ní životního prostředí obyvatel). Míra vlivu plavebního
stupně na úsek řeky nad ním tedy závisí zcela na stanovení
priorit odpovědnými orgány při jeho provozu. Stojí za při-
pomenutí, že v minulosti byly po půl století na dolním Labi
i dolní Vltavě jezy každoročně na tři měsíce vyhrazovány, a
tím obnovovány přirozené říční poměry, aniž by to zjevně
narušilo plavební využití řeky.

Výstavbou plavebního stupně pro stabilizaci hladin v in-
travilánu města se dosáhne: 
– zlepšení životního prostředí a životních podmínek oby-

vatel v celém dosahu vzdutí;
– zvýšení ochrany životů a zdraví obyvatel při povodních,

zejména zimních; 
– odstranění hygienických a estetických závad z obna-

žování části koryta toku; 
– možnosti urbanistického a architektonického dořešení

městských nábřeží, jejich zapojení do městské infrastruk-
tury a využití pro rekreaci a odpočinek obyvatel;

– vytvoření nových příležitostí pro rozvoj rekreace a
sportů;

– rychlejšího rozvoje hospodářství vyplývajícího ze snad-
nější přepravy nákladů po vodní cestě a zvýšeného pře-
kladu zboží v přístavech a překladištích, i ze zlepšené
osobní lodní dopravy.

Je třeba litovat, že zatímco podle oficiálního projektu
zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi návrh vod-
ního díla Prostřední Žleb s kótou nominálního vzdutí
124,50 m n. m. umožňuje kromě zabezpečení požadovaných
plavebních hloubek zvýšit ochranu města Děčína proti
povodním (zejména zimním) a výrazně zlepšit životní pros-
tředí jeho obyvatel, u vodního díla Malé Březno s radikálně
sníženou kótou vzdutí byla před stabilizací hladin a od-
straněním hygienicko-estetických závad v intravilánu města
Ústí nad Labem i před dořešením jeho protipovodňové
ochrany dána přednost problematickým ekologickým priori-
tám, jako je zachování obnažovaných štěrkových lavic
(trvale znečis�ovaných) a slepého ramene ve Svádově, po-
zůstatku nedokončených regulačních úprav.

Závěr
V článku je zdůrazněna rozdílná funkce řeky Labe pro-

tékající přírodní krajinou a urbanizovaným územím. Z toho
vyplývají různé požadavky na úpravy příbřežních zón i řeky
samotné v extravilánech a intravilánech měst. Zatímco
v přírodních úsecích směřuje úsilí k revitalizaci příbřežních
zón doplňováním vegetačního doprovodu a k obnově při-
rozených břehů, v městských úsecích je třeba považovat za
prioritní zlepšení životního prostředí a životních podmínek
obyvatel. Základním předpokladem pro to je stabilizace
hladin pomocí výstavby nízkých plavebních stupňů.
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Gabriel, P.: Adjustment and Restoration of Riverside
Zones on the Labe Waterway 

Navigability improvement on the Labe waterway is
conditioned not only by the construction of missing
navigation steps (locks and weirs) but also by the
adjustment of environment and riverside zones along the
river. In the article, research results of the restoration of
complementary vegetation cover and waterway banks in
the natural sections of the river are summarized.
Particular attention is given to the different character of
adjustments of riverside zones in the inhabited areas.  

Gabriel, P.: Anpassung und Erneuerung der Uferzonen
an der Elbewasserstraße
Die Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen auf der
Elbewasserstraße ist nicht nur durch den Bau der
fehlenden Stau- und Schleusenanlagen, sondern auch
durch die Anpassung und Erneuerung der Uferzonen
entlang des Flusslaufes bedingt. In dem Artikel sind die
Forschungsergebnisse der Erneuerung der anliegenden
Vegetation und der Ufer der Wasserstrasse in den natür-
lichen Abschnitten des Flusslaufes kurz zusammenge-
fasst.  Besondere Aufmerksamkeit wird dem unter-
schiedlichen Charakter der Regelungen der Uferzonen
in besiedelten Gebieten gewidmet.   

TECHSTA 2002
Technologie pro udržitelný rozvoj 

ve stavebnictví

16. – 18. října 2002, Praha

Třetí mezinárodní konferenci shora uvedeného názvu uspo-
řádá v polovině října Katedra technologie staveb Fakulty
stavební ČVUT v Praze za přispění akciových společností
Průmstav, Konstruktiva Branko, Konstruktiva KONSIT,
Metrostav a Hünnebeck Bohemia, s. r. o. Záštitu nad kon-
ferencí převzali Český svaz stavebních inženýrů, Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz
podnikatelů ve stavebnictví. Jednacími jazyky jsou čeština,
angličtina a slovenština.

Témata:

� nové trendy ve stavebně technologické přípravě 
staveb 

� nové technologie stavebních procesů 
� životnost staveb a jejich údržba 
� vliv jakosti stavebních prací na kvalitu staveních 

konstrukcí, jejich kontrola a vyhodnocování výsledků
� příčiny poruch stavebních konstrukcí 
� technologie pro rekonstrukce staveb 
� zvyšování bezpečnosti práce na stavbách 

efektivním řízením 
� minimalizace nepříznivých vlivů stavební výroby 

na životní prostředí 

web.fsv.cvut.cz/k122/techsta
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�veletrhy

Festivalový palác ve francouzském Cannes, proslulý ze-
jména Mezinárodním filmovým festivalem, otevřel v polovi-
ně března své brány odborníkům z oblasti realit a nemovitostí.
Na tomto největším a nejproslulejším světovém veletrhu
svého druhu se tradičně účastní investoři, developeři, realitní
makléři, zástupci světových bank, měst i celých regionů. Za
čtyři výstavní dny přijelo do Cannes na 16 tis. účastníků z ví-
ce než 60 zemí reprezentujících na 6 tis. společností. Celková
výstavní plocha činila více než 17 tis. m2. V pořadí již čtrnác-
tý ročník veletrhu MIPIM se v Cannes uskuteční 3. až 6. břez-
na příštího roku.

Také Česká republika byla letos na veletrhu silně zastoupe-
na – podle celkového počtu vystavovatelů jí patří desáté mís-
to. Z padesáti našich vystavovatelů mají stále větší zastoupení
města a regiony. K tradičním vystavovatelům Praze a Ostravě
tak s vlastním stánkem přibyl Moravskoslezský kraj a na kon-
ferenci České republiky se navíc vedle Pardubic a zmíněných
měst a regionů poprvé představily i České Budějovice. Pro
města se stále více osvědčuje model sdružené prezentace, kdy
jednotlivé stánky současně sdílejí i komerční firmy aktivní
v příslušném městě či regionu. Příkladem takového modelu
prezentace je Sdružení Praha – MIPIM, které vedle hlavního
města a jeho Hospodářské komory tvoří i několik komerčních
firem (ING Real Estate Development, IPS/Skanska Property,
Passerinvest Group, PSJ Invest, Trade Centre Praha). Stejně
tak Ostrava vystavovala na stánku se společnostmi IPS
Skanska (divize Pozemní stavitelství Morava), TCHAS a ŽS
Brno (divize Pozemní stavitelství Ostrava). Spoluvysta-
vovateli na stánku Moravskoslezského kraje pak bylo Sdru-
žení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska, K+Ven-
ture Partners a ŽS Brno. Investoři si tak mohli udělat ucelenou
představu o realitním trhu v příslušném městě či regionu.

Co zaujalo na stáncích českých měst? Na pražském to byla
zejména nová koncepce, kdy všech více než dvacet projektů
města i komerčních firem bylo vyznačeno na obrovské
letecké mapě Prahy s možností získat o jednotlivých projek-
tech informace jak z tištěných brožur, tak prostřednictvím in-
teraktivní prezentace na plazmatické obrazovce. Na stánku
Ostravy byl velkým magnetem hokej, kde si investoři mohli
vyzkoušet své sportovní nadání při střelách na branku – to vše
v souvislosti s tím, že Ostrava má být v roce 2004 jedním
z pořadatelských měst Mistrovství světa v ledním hokeji. 

V rámci doprovodného programu uspořádala česká města a
regiony konferenci „Česká republika – země na vzestupu

stále v kurzu“ (Czech Republic – Booming Country Still in
Demand). Zástupci zde nejčastěji hovořili o úspěšně realizo-
vaných projektech a o investičním potenciálu, jenž město či
region nabízí s cílem přilákat zahraniční investory. Vzhledem
k tomu, že o totéž se na veletrhu snaží v podstatě všechna
města od Paříže po Istanbul, jde skutečně spíše o dlouho-
dobou strategii, málokdy přinášející okamžité výsledky. S tím
má zkušenosti právě Ostrava, jejíž několikaletá účast na ve-
letrhu letos přinesla konkrétní výsledky v podobě závěreč-
ných jednání o investici do rozvojového území Karolina
v centru města. Vážným zájemcem je německá společnost
ECE, která již více než třicet let staví po celé Evropě nejen
nákupní a administrativní centra, ale i nádraží (Lipsko, Kolín
nad Rýnem, Hannover), letiště a logistická centra.

V rámci soutěže MIPIM Awards odborná porota v čele
s bývalým pražským primátorem Janem Kaslem musela vybí-
rat z bezmála devadesáti projektů ucházejících se o titul nej-
lepší stavby světa. Do finále vybrala osmnáct projektů a o ví-
tězích hlasováním rozhodli účastníci veletrhu. Kromě toho
byla předána zvláštní cena poroty, jež letos putuje do dánské-
ho města Kastrup za unikátní terminál „Vilhelm Lauritzen“,
postavený již v roce 1939 ve funkcionalistickém slohu. Před
několika lety stavba musela ustoupit expanzi letiště, a proto
byla přestěhována o 3,5 km dále a zcela restaurována. 

Vítězové MIPIM Awards

�� administrativní centra
FORUM, Amsterdam, Nizozemí

�� obchodní centra
VIALIA ESTACION, Salamanca,
Španělsko

�� bytová výstavba
ISTANBUL, Istanbul, Turecko

�� rekonstruované kancelářské budovy
HÔTEL DE LIGNE, Brusel, Belgie 

�� hotely
CARLTON PALACE HOTEL, Lisabon, Portugalsko

�� turistické komplexy
CLUB MED SERRE CHEVALIER, La Salle les Alpes,
Francie

Co bylo letos charakteristické pro MIPIM obecně? Po-
kračující trend veletrhu spojovat projekty a vystavovatele na-
příč světadíly. Bylo možné sledovat novou vlnu zájmu
účastníků z Dálného Východu, kteří po krizi na konci deva-
desátých let přijeli na veletrh ukázat zásadní změny a nové
možnosti. Například vystavovatelé ze Singapuru, Thajska,
Vietnamu a Malajsie zde byli vůbec poprvé. Patrně události
z 11. září loňského roku byly také důsledkem zvýšené účasti
investorů z USA a Kanady. Právě konference na téma „Dopa-
dy tragédie ve World Trade Centru na investice, architekturu,
bezpečnost a pronájem vysokých budov“ vyvolala největší
zájem účastníků veletrhu.

Tisková informace
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riziku výskytu a dopadu náhlých a velkých povodní na
rozsáhlých územích.

Hlavním rysem změn bude postupné stoupání hladiny svě-
tových oceánů (cca 0,5 m kolem roku 2050) a s tím spjatá
potřeba ochrany území nebo opuštění záplavové oblasti.
V důsledku větší extremality průtoků vzniknou ve vnitrozemí
vyšší nároky na funkci protipovodňové ochrany nádrží a hrází
i na jejich zásobní a ochranný objem. V energetice jako celku
budou kladeny nižší požadavky na vytápění v zimních měsí-
cích. Množství energie získané z hydroelektráren může být
ovlivněno rozkolísaností průtoků.

Vodní doprava na řekách bude podléhat sezónním výky-
vům průtoků. V zimních obdobích budou menší problémy
s ledovými jevy, v době častějších extrémů bude vyřazena
z provozu. Ani rekreace nezůstane ušetřena globální změny
klimatu. Pozitivním jevem bude zvýšení teploty vody, a tím i
prodloužení provozu rekreačních míst, nepříznivým pak
problémy s eutrofizací?.

Česká republika bude vystavena stejným problémům jako
řada dalších států ve světě. Bude se potýkat se stejnou extre-
malitou průtoků a srážek. I zde se zvýší nároky na závlahovou
a pitnou vodu. Na rozdíl od přímořských států nebude naše
území přímo ohroženo vzestupem hladiny světových oceánů.
Východiskem z některých problémů jsou adaptační opatření,
např. racionalizační (snižování potřeby vody, ztrát a zvýšení
využití vodních zdrojů).

Vliv na rekultivaci a revitalizaci zbytkových
jam po povrchové těžbě uhlí

Tento článek má shrnout závěry studie důsledků změny kli-
matu na rekultivace a revitalizace zbytkových jam po povr-
chové těžbě uhlí na Sokolovsku, zejména dolů Jiří – Družba a
Bílina. S uvedením krajiny do původního stavu (před těžbou)
se nepočítá jednak vzhledem k nákladům na přesun obrov-
ského objemu materiálů, ale především k možnostem nové
architektury krajiny rekultivací zbytkových těžebních jam.
Uvedením do původního stavu není žádoucí, protože by se
vytvořilo příliš mnoho orné půdy, která je z krajinotvorného
hlediska méně stabilním prvkem krajiny. 

Sledování a modelování vlivu klimatických změn probíhá
v několika vybraných lokalitách v povodí řeky Ohře. Jejich
základní technické parametry jsou uvedeny v tab. 2. Plocha
vlastního povodí nádrže Jiří – Družba je 24,85 km2, průměrná
dlouhodobá roční výška srážek v této oblasti 685 mm.
Hodnota pro dané území byla převzata z předchozího projek-
tu a z údajů studie Podnebí ČSR [?]. Průměrný dlouhodobý
roční průtok Ohře v místě plnění (zdroj plnění nádrže Jiří –
Družba) je 18,9 m3.s–1 [2]. Předpokládaný počátek plnění
nádrže Bílina je kolem roku 2037 a dolu Jiří – Družba kolem
roku 2038. V době plnění budou již tyto lokality ovlivňovány
klimatickou změnou, se kterou je nutné v připravovaných
záměrech zatápění počítat. Zdroji vody budou řeky Ohře a
Bílina (obr. 1, obr. 2). Při téměř současném plnění obou nádrží
bude vodní bilance v těchto lokalitách velmi napjatá (i za
nynějších klimaticky nezměněných podmínek). Vzhledem kdobě
plánovaného počátku plnění je pravděpodobné, že obě nádrže
budou ovlivněny klimatickou změnou. Napjatost vodní bilance
by se snížila posunutím počátku plnění Bíliny na rok 2045.

Řešení plnění zbytkových jam za klimatické změny se
provede při plnění z přirozených odtoků z povodí (tj. bez
ovlivnění vodohospodářskou soustavou) pro tři základní
hydrologické stavy, a to málovodný, vodný a průměrný. Stav
vodný je nejpříznivější, stav málovodný je nejméně příznivý.
Přibližná pravděpodobnost překročení těchto stavů se od-
haduje na 1/(n + 1), kde n je délka pozorování. Plnění za kli-
matické změny se počítalo pro vybrané klimatické scénáře
podle zprávy IPCC (International Panel of Climate Change)
[6?]. 

Při řešení možností revitalizace a rekultivace po zatápění
zbytkových jam se řešil nejen problém získání vodních zdro-
jů pro jejich naplnění (v našem případě dolu Jiří – Družba
o objemu 515 mil. m3 a dolu Bílina o objemu 645 mil. m3), ale
také vliv této aktivity na vodohospodářskou soustavu v po-
vodí Ohře včetně aktivit pod nádrží Nechranice na dolním
toku Ohře.

Závlahy
Ze studií klimatické změny v ČR vyplývá možnost zvýšení

aridity (český termín?) oblasti dolního povodí Ohře. Jako
adaptační opatření se zde uvažoval rozvoj závlah zeměděls-
kých pozemků v rozsahu asi 35 tis. ha. Tento rozsah závlah se
již v minulosti plánoval a nádrž Nechranice byla dimenzová-
na s ohledem na tento rozsah. Vlivem klimatické změny by se
však zvýšily nároky závlah na vodní zdroj.

V naší studii jsme se proto pokoušeli zjistit, zda nároky na
současné plnění nádrží Jiří – Družba a Bílina a uvažovaný
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Tab. 2. Technické parametry [4]

Nádrž
Počátek 
plnění

Plocha hladiny 
[ha]

Kóta hladiny 
[m.n.m]

Objem nádrže 

[mil.m3]
Průměrná 

hloubka [m]
Maximální 

hloubka [m]

Jiří-Družba 2038 1322,3 394,0 514,9 40,6 93,0

Bílina 2037 1145 200,0 645,0 56,0 170,0

Obr. 1. Hydrologická situace nádrže Bílina 

Obr. 2. Hydrologická situace nádrže Jiří – Družba
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rozsah závlah nebudou překračovat kapacity vodohospo-
dářské soustavy v povodí Ohře s nádržemi Jesenice, Skalka,
Nechranice. Pro řešení tohoto problému jsme sestavili model
SIMO2, kterým jsme simulovali základní funkce vodohospo-
dářské soustavy. Jako vstup jsme použili matematický model
závlahových nároků SIM. Tento model vychází z bilance
vláhy v půdě a je kalibrován podle skutečných odběrů vody
pro závlahové soustavy v povodí Labe [2]. Při reakci na zvý-
šení teploty se uvažují také ostatní meteorologické veličiny,
pokud mají statisticky významnou regresní vazbu na teplotu.
Vstupní údaje pro model závlahových nároků jsme uvažovali
v souladu s hydrologickým modelem BILAN. Data vycházela
z lokálního (přírůstkového) klimatického scénáře, který uva-
žoval vzestup průměrné teploty o 4 ˚C a pokles srážek o 5 %. 

Závěr
V článku jsme se zaměřili na některé výsledky zpracová-

vané studie vlivu klimatické změny na hydrologické pod-
mínky pro předpokládané plnění zbytkových jam po povr-
chové těžbě dolů Jiří – Družba a Bílina. Očekávané výsledky
by měly přispět k rozhodnutí, zda je tato alternativa rekulti-
vace možná i za klimatické změny a jak budou nově vzniklé
nádrže ovlivňovat hospodaření s vodou v povodí Ohře. Na
základě předběžných výsledků lze konstatovat, že při vhodné
koordinaci počátků plnění nádrží je možné očekávat jejich
naplnění v politicky i ekologicky přijatelné době, tj. zhruba do

sedmi let. Požadavek na relativně krátkou dobu plnění
vyplývá z řešení stability svahů při plnění jezera.

Článek byl vypracován za podpory grantu č. 300102711
ČVUT CTU „Vodní hospodářství zbytkových jam
Severočeské hnědouhelné pánve za klimatické změny“.
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Košková, R. –  Sláma, J. – Kos, Z.: Assumed Impacts of

Climate Change on Water Management Solution of

Residual Surface Coal Pits Filling

Global climate change is an aspect that can influence not

only the water resources analysis of residual coal pits

filling in the brown-coal region of Northern Bohemia but

also other areas of human activities in the Czech

Republic and worldwide.

Košková, R. – Sláma, J. – Kos, Z.: Vorausgesetzte
Auswirkungen der Klimaveränderung auf die wasse-
wirtschaftliche Lösung der Flutung von Tagebaurest-
löchern

Die globale Klimaveränderung ist ein Aspekt, welcher
nicht nur die wasserwirtschaftliche Lösung der Flutung
der Tagebaurestlöcher des nordböhmischen Braun-
kohlenbeckens, sondern auch einige andere Bereiche
menschlicher Tätigkeit in Tschechien und in der Welt
beeinflussen kann.
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