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Pod tlakem operativnosti a hospodárnosti obecně rozví-
jených numerických modelů se mění technologie
budování hydraulických modelů, které v porovnání
s tradičními postupy vedou ke zrychlení a zhospo-
dárnění hydrotechnického výzkumu. Přitom zůstávají
zachovány přednosti fyzikálních modelů, zejména
konkrétní představa o probíhajících hydraulických
jevech v čase a prostoru (včetně postižení případných
singulárních jevů), možnost extrapolace (alespoň kvali-
tativní) do oblasti výskytu extrémních jevů (např.
mimořádných povodní) a řešení otázek interakce
v rámci dynamiky vícesložkového prostředí voda –
vzduch – pevné látky (včetně procesů vymílání a usazo-
vání).

Úvod
Fyzikální modelování bylo před nástupem novodobých

numerických modelů opírajících se o mimořádně výkonnou
výpočetní techniku považováno za významný prostředek
pro studium složitého prostorového chování objektů i
průběhu na ně působících účinků. Proto byly vyvíjeny snahy
o rozvoj technologií směřujících k rozšíření oblasti použití
strukturálních modelů z hlediska chování studovaných
objektů i působících účinků, často za aktivní účasti speciali-
zovaných mezinárodních sdružení (RILEM, AIRH apod.).
Výsledky získané na fyzikálních modelech byly obecně
považovány za kvalitativně hodnotnější a věrohodnější než
výsledky tehdy používaných výpočetních postupů. 

Nástup numerických modelů podmíněný rozvojem
výpočetní techniky znamenal velmi rychlý ústup od fyzikál-
ních modelů v oblasti obvykle přijímaných předpokladů
(např. lineární pružnosti), přičemž se nijak nezpochybňoval
jejich význam pro výzkum mezního chování objektů. Vývoj
v posledních letech lze charakterizovat jako orientaci nu-
merických modelů i do této oblasti, přičemž fyzikální mo-
dely mají sloužit jednak pro poskytnutí potřebných vstup-
ních údajů, jednak pro ověření (alespoň dílčí) výsledků
numerického modelování. Přitom zůstává vcelku rozsáhlá
oblast, kde numerické modely zatím nejsou schopny proble-
matiku řešit na žádoucí úrovni.

Vzhledem k významnému omezení celkového objemu
fyzikálního modelování v této oblasti může docházet k jisté
stagnaci, jejímž důsledkem může být i rezignace na jeho

uplatnění i v případech, kdy numerické modely nejsou
postačující. Racionálním východiskem z hlediska poznávání
nových problémů mechaniky, a konkrétně hydrauliky, je
hledání nových technologií výstavby fyzikálních modelů,
které by zajistily zejména rychlejší odpově� na studované
problémy. Je vhodné připomenout, že v oblasti měření,
přenosu a zpracování dat vývoj kontinuálně pokračoval a
jeho aktuální stav obecně přispívá k rozvoji fyzikálního
modelování. Tyto tendence jsou zřejmé z výzkumných prací
významných světových hydrotechnických laboratoří (i při
značně omezeném celkovém objemu prací).

Hydraulickým modelem označují odborníci fyzikální
model, v němž se jako médium používá voda (na rozdíl od
aerodynamických modelů, kde je médiem vzduch), který při
respektování hydrodynamické podobnosti umožňuje zobra-
zovat a zkoumat hydraulické, morfologické i nautické jevy a
procesy (často prostorově i časově složité). V dalším textu
jsou uvedeny zkušenosti v oblasti technologie výstavby troj-
rozměrných hydraulických modelů získané v rámci
výzkumných programů Katedry hydrotechniky ČVUT
v Praze. 

Technologické postupy při stavbě hydraulických modelů
jsou do značné míry podmíněny tradicí pracoviště a
zkušenostmi výzkumných a technických pracovníků. V pří-
padě vodohospodářské laboratoře stavební fakulty se
v oblasti prostorových modelů říčních tratí (obr. 1) vycháze-
lo zejména ze zkušeností rezortních výzkumných ústavů
(VÚVH v Bratislavě, popř. VÚV v Praze), vlastním
přínosem byla dlouhodobá orientace na výzkum podmínek
funkce jezových uzávěrů a vrat plavebních komor s příslu-

Nové prvky v technologii výstavby trojrozměrných
hydraulických modelů 

prof. Ing. Vojtěch BROŽA, DrSc.
prof. Ing. Dr. Pavel GABRIEL, DrSc.

Ing. Martin KRÁLÍK
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Model říčního úseku Labe s pohyblivým dnem  budovaný
klasickou technologií
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šenstvím, opírající se o kovové konstrukce modelů.
Vysokou úroveň hydrotechnického výzkumu u nás odrážejí
i monografie o této problematice, zejména [1], [2], [3].
K základním hlediskům při racionalizaci stavby hydraulic-
kých modelů patří:

– zrychlení výzkumu, tj. pohotové získání poznatků 
opírající se o rychlou realizaci modelu;

– operativnost úprav modelu v průběhu výzkumu;
– jednoduchost likvidace modelu (včetně minimalizace

objemu odpadu).

Model přelivu a skluzu VD Nechranice 
Racionalizační hlediska byla v širokém měřítku uplatněna

při stavbě modelu přelivného objektu, skluzu a vývaru VD
Nechranice na Ohři [4] pro Povodí Ohře v letech 1996 až
1997 (obr. 2). Pro tento relativně tvarově jednoduchý objekt
jsme zvolili kovovou konstrukci s lícními plochami
z plechu. Těsnění na stycích se zajiš�ovala silikonovým
tmelem. Vzhledem k velké rychlosti proudění ve skluzu
byly pro stykování použity šrouby ∅ 3 až 4 mm se
zapuštěním (zalícováním). Koncová část modelu, tj. pře-
chod do vývaru, vlastní vývar a odpad, byly vyzděny
s cementovou omítkou. Původní obavy z netěsností na kon-
taktu maltovinové a kovové sekce modelu se nepotvrdily,
rovněž použití plastických tmelů se osvědčilo. Model splnil
očekávání z hlediska rychlosti realizace, přestaveb v prů-
běhu výzkumu, a zejména při jeho likvidaci.

Odběrný objekt přivaděče 
do nádrže Rozkoš 

Nové myšlenky pro racionalizaci stavby prostorových
modelů jsme měli možnost rozvinout při výzkumu pod-

mínek ucpávání vtokového objektu přivaděče z Úpy do
nádrže Rozkoš  [5], realizovaném pro Povodí Labe v roce
1998 (obr. 3). Při stavbě úseku toku nad jezem v Babiččině
údolí jsme po tradičním vytvarování reliéfu zatápěné údolní
části pomocí příčných profilů provedli zásyp štěrkopískem
tak, aby pro vytvoření povrchu z cementové malty zbyla
tlouš�ka 0,02 až 0,03 m. Po zatvrdnutí malty (přibližně po
deseti dnech) byly provedeny první ověřovací pokusy;
nepředpokládali jsme totiž pohyb pracovníků přímo na
povrchu tohoto úseku. V jejich průběhu jsme ověřili i nepro-
pustnost tenkého maltovinového pláště.

Plavební stupeň Přelouč
Při zhotovování dvou samostatných modelů v měřítku

1 : 50 pro výzkum plavebních podmínek nově navrho-
vaného plavebního stupně Přelouč [6] na středním Labi pro
Ředitelství vodních cest ČR v Praze v roce 1999 jsme měli
možnost účelně využít poprvé kombinované racionalizační
prvky (obr. 4). Vzhledem k realizaci vodního díla po
etapách v průběhu delšího období bylo nutné předpokládat
celkovou přestavbu modelu. Proto jsme se přiklonili k po-
stupu, který vycházel z cílového řešení, takže časově před-
cházející etapy se realizovaly zpětně samostatnými ve-
stavbami.

Z technologického hlediska šlo o kombinaci celokovo-
vých částí (převážně) s vylehčenými maltovinovými sekce-
mi. Nezbytnost použití kovových částí vyplynula, kromě
nutnosti snadné přestavitelnosti, ze skutečnosti, že ještě
v průběhu prvních fází stavby modelu projektant měnil dis-
pozici některých objektů, zejména půdorysné uspořádání
plavebních komor. Jelikož šlo o model říční trati, popř.
plavebního kanálu s malou rychlostí proudění, a při vytvá-
ření lícních ploch z plechu bylo žádoucí zvětšení drsnosti
povrchu, bylo možné využít podstatně rychlejší postup
stykování plechových částí pomocí dutých hliníkových nýtů
∅ 3 až 4 mm. Vedle silikonového, popř. akrylátového tmelu
ve styčných spárách k vodotěsnosti přispívala i speciální
vodou ředitelná tmelicí barva, do níž se pro zvýšení drsnos-
ti zatlačovala (bezprostředně po nátěru) písková zrna.

Kovová část modelu se stavěla přímo na podlaze halové
laboratoře bez izolační vany (obr. 5), což z hlediska
provozních podmínek bylo poněkud riskantní vzhledem
k možnému úniku vody kdekoli na stycích částí rozsáhlého
modelu. V průběhu experimentů se na některých místech
nevýznamné průsaky objevily zřejmě jako následek větší
lokální poddajnosti konstrukce modelu, nepovažovali jsme
však za nutné řešit je rekonstrukcí příslušné sekce.

Obr. 2. Model přelivu a skluzu VD Nechranice na Ohři 
(kovová konstrukce)

Obr. 3. Model úseku Úpy nad jezem ve Zlíči a vtok do přivaděče
(vylehčený maltovinový model)

Obr. 4. Model dolního úseku plavebního stupně Přelouč na Labi
(kombinace kovové a maltovinové sekce)
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Nosné profily kovových sekcí byly navrženy z uza-
vřených dutých obdélníkových prvků (jeklů) s možností
přesného výškového urovnání výškově nastavitelnými pod-
pěrami. Pro dosažení požadovaného tvaru v oblasti bře-
hových partií, popř. svislých zdí, byly na nosníky přiný-
továny ramenáty z pozinkovaného plechu. Nosné prvky
byly pro vyloučení přetvoření po zatížení vodou dále pode-
přeny doplňkovými podložkami s roztečí 1 m. Na nosnou
konstrukci se nakonec ukládal pláš� z pozinkovaného plechu
vytmelený na styčných plochách.

Úseky původního říčního koryta Labe jsme modelovali
s využitím tenkého pláště z drobnozrnného betonu vyztu-
ženého rozptýlenými plastovými vlákny, na rozhraní
se štěrkovým podsypem, popř. i rabicovým pletivem
(obr. 6). Návrh směsi vznikl v úzké součinnosti s betonář-
skou laboratoří fakulty stavební (K. Kolář), která zajiš�ovala
i dávkování a míchání složek betonu s plastifikátorem.
Tlouš�ka betonového pláště byla v průměru 0,03 m. Zvolený
postup přípravy se z hlediska racionální výstavby i
funkčních vlastností modelu osvědčil. Díky předem
připraveným prvkům proběhla montáž kovových sekcí
velmi rychle (během šesti týdnů). I když jsme původně
nepředpokládali pohyb osob po maltovinové sekci,
v průběhu prací jsme si ověřili pevnost tenkého betonového
pláště spočívajícího na štěrkopískové vrstvě. Jako velmi

racionální se ukázaly zpětné vestavby modelující stav vod-
ního díla budovaného po etapách v počátečních fázích po-
stupné realizace. Postačily pouze tvarové úpravy (zúžení)
přívodního a odpadního kanálu bez nutnosti těsnění styků.

Mimořádný přínos v porovnání s klasickou technologií
jsme shledali při demolici modelů. Nevyužitelný odpad byl
minimální. Kovové konstrukce byly po demontáži uloženy
pro další využití – do značné míry včetně pozinkovaných
plechů opatřených kaučukovým nátěrem. Příznivým prv-
kem byla i rychlost demolice bez nutnosti použití bouracích
kladiv ani jiné speciální technologie.

Model úseku dolního Labe pod plavebním
stupněm Prostřední Žleb

Další etapu vývoje technologie výstavby prostorových
hydraulických modelů představuje polní model úseku dol-
ního Labe (dlouhého přes 6 km) pod navrhovaným plaveb-
ním stupněm Prostřední Žleb [7] pro Ředitelství vodních
cest ČR v měřítku 1 : 70. Modelový výzkum v současné
době probíhá, stavba byla zahájena v roce 2000. Pro  polní
model jsme se museli rozhodnout po zjištění, že se v Praze
nepodaří pronajmout žádnou z nevyužívaných průmyslo-
vých hal za ekonomicky schůdných podmínek. Díky po-

chopení Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM
bylo nakonec možné model vybudovat v jeho areálu. Při
stavbě modelu o délce přes 100 m a šířce 3 až 4 m jsme
důsledně sledovali hospodárnost výstavby, s využitím
dobrých zkušeností zejména s maltovinovými modely na
štěrkopískovém podkladu. Přitom jsme respektovali pod-
mínku, že po dokončení výzkumu bude model dále sloužit
potřebám VÚV TGM, což  nás vedlo k zesílení některých
prvků.

Půdorysné vymezení v terénu se uskutečnilo pomocí
bočnic z pažnic Union (o délce 4 m) přivařených na kovové
sloupky zabetonované do vrtaných děr do podloží. Tyto
sloupky sloužily zároveň pro vodorovné uložení nosníků
vytvářejících jednotnou srovnávací rovinu (měrnou základ-
nu) po celé délce modelu. Jako výplň mezi boční stěny
z pažnic posloužil částečně místní odpad (stavební su�), jako
podklad pod betonový pláš� netříděný štěrkopísek. Po
osazení a upevnění příčných profilů (po 1,5 m) z plechu byla
urovnána štěrkopísková vrstva tak, aby tlouš�ka betonu byla
0,05 až 0,07 m (ve skutečnosti byla většinou větší – obr. 7).
Pro ukládání betonu zvolil dodavatel (Nowastav Praha)
technologii stříkaného betonu s rozptýlenými vlákny.
Povrch byl do požadovaného tvaru upraven v souladu
s tvarem řídících profilů, bez jakéhokoli vyhlazování –
s ohledem na požadovanou drsnost.

V nátokové části byl osazen kovový model plavebního
stupně Prostřední Žleb vyrobený v dílnách vodohos-
podářské laboratoře fakulty stavební (obr. 8). Ještě před
zahájením pokusů se ukázalo, že vzhledem k nečistotám
v ovzduší a dalším rušivým vlivům bude nutné model za-
střešit plastovými plachtami s výztužnou osnovou uložený-

Obr. 5. Osazování příčných  profilů na podlahu haly

Obr. 6. Model odbočení plavebního kanálu z Labe
(kovová sekce kanálu a maltovinová část řeky)

Obr. 7. Polní model dolního Labe
(osazené příčné profily a štěrkopísková výplň)
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mi na trubkové konstrukci (obr. 9). Tato úprava si vynutila
nové řešení přístupnosti a komunikace na modelu, s nutnos-
tí jisté improvizace.

V rámci konstrukčního řešení budoucích staveb velkých
modelů je proto nutné vždy kromě promyšlení funkčních
vlastností modelu zajistit podmínky pro nerušenou práci při
experimentech. Pak bude možné dále pokročit v raciona-
lizaci stavby modelů. Při dostatku místa může být pro polní
modely výhodné uspořádání nosné konstrukce jako hut-
něného zemního násypu se zpevněním v dosahu proudění
vody a zpevněnými přístupovými cestami. Jindy může být
racionální použití skořepinové konstrukce koryta bez pod-
kladních vrstev s podepřením tlakem vody v průběhu expe-
rimentů, popř. další koncepční přístupy přispívající ke
zrychlení a zhospodárnění hydrotechnického modelového
výzkumu.

Modely lodních souprav
Hydraulické modely zaměřené na výzkum podmínek

plavby jsou stále častěji doplňovány o experimenty s plavid-
ly simulujícími podmínky plavby. Významnou úlohu při
tom mají dálkově ovládané modely remorkérů s tlačnými
čluny, popř. motorových nákladních lodí. Kromě geomet-
rické podobnosti má při nich zásadní význam zajištění
rychlosti a manipulačních schopností uvažovaných modelů
soulodí, aby bylo možné věrně simulovat podmínky plavby.
Tomu se musí podřídit modelové řešení hnacího motoru,
lodních šroubů a kormidel s tím, že nezbytné ověření se
provede speciálními zkouškami, které předcházejí nautic-
kým pokusům. Díky zkušenostem studenta doktorského stu-
dia J. Zachovala v oblasti modelářství bylo možné význam-
ně přispět k rozvoji hydraulických modelů i v tomto směru.
Pro potřeby modelového výzkumu zkonstruoval v měřítku
1 : 70 postupně tlačný remorkér, soupravu tlačných člunů,
remorkér s širšími manipulačními schopnostmi a samostatně
plující motorovou nákladní lo� – v souladu s rozměry a
vlastnostmi plavidel uvažovanými pro plavbu na Labi. I v
této oblasti, díky modelářským schopnostem autora a po-
chopení požadavků na vlastnosti modelů plavidel, byl za-
znamenán významný přínos k  aktuálnímu hydraulickému
výzkumu plavebních podmínek (obr. 9).

Závěr
Hydraulické modely složitých hydrotechnických objektů,

říčních tratí a dalších funkčních zařízení jsou nadále
mimořádně významné a často nenahraditelné pro výzkum

příslušných jevů i pro chování konstrukčních, resp.
funkčních celků. Proto je žádoucí, aby tato oblast byla dále
rozvíjena. V posledních letech jsme v technologii jejich
výstavby ověřili četné racionalizační prvky, které umožnily
nahradit pracné a materiálově náročné modely říčních tratí
podstatně jednoduššími a rychlejšími postupy výstavby. Ty
splnily očekávání i pokud jde o nákladnost a dobu likvidace
modelů.

Z tohoto hlediska považujeme za pozitivní, že na mode-
lech realizovaných na Fakultě stavební ČVUT se podíleli
její čerství absolventi, popř. studenti, s aktivním přínosem a
mimořádným zájmem o tuto oblast výzkumu. Potěšitelné je,
že podstatně více než v minulosti se objevují závěrečné
práce doktorského studia opírající se o vlastní hydraulický
výzkum.

Předložené výsledky prací byly realizovány s podporou
grantu č. 103/00/0384 GA ČR.
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Broža, V. – Gabriel, P. – Králík, M.: New Features in
Technology of Construction of 3D Hydraulic Models

Construction technology of hydraulic models is
changing due to operability and economy of commonly
developed numerical models. In contrast to traditional
procedures, they make hydrotechnical research faster
and more economical while maintaining advantages of
physical models. The pros include an opportunity to gain
a concrete picture of ongoing hydraulic phenomena in
time and space (and also potential singularities); to make
extrapolations (at least qualitative) into occurrence of
extreme phenomena, such as extreme floods; and to
solve problems of interactions within the dynamics of the
multi-component environment, water – air – solid
matters, including erosion and settlement processes.

Broža, V. – Gabriel, P. – Králík, M.: Neue Elemente in
der Technologie der Erstellung dreidimensionaler
hydraulischer Modelle 

Unter dem Druck der Operativität und Wirtschaft-
lichkeit allgemein entwickelter numerischer Modelle
verändert sich die Technologie der Erstellung hydrau-
lischer Modelle, die im Vergleich mit den traditionellen
Verfahren zur Beschleunigung und Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit der hydrotechnischen Forschung führen.
Dabei bleiben die Vorteile physikalischer Modelle erhal-
ten, insbesondere die konkrete Darstellung der ablaufen-
den hydraulischen Erscheinungen in Zeit und Raum
(einschließlich der Erfassung eventueller singulärer Er-
scheinungen), die Möglichkeit der Extrapolation (zu-
mindest der quantitativen) auf das Gebiet des Auftretens
extremer Erscheinungen) (z. B. außerordentlicher Hoch-
wässer) und die Lösung von Fragen der Interaktion im
Rahmen der Dynamik des Mehrkomponentenmilieus
Wasser-Luft-Feststoffe (einschließlich der Auslaugungs-
und Sedimentationsprozesse). 

Management rizik ve výstavbě 
z hlediska zhotovitele
Ing. Tomáš Vymazal

Práce se zabývá problematikou řízení rizik ve stavební
výrobě, zejména v případech zhotovování velkých a složitých
inženýrských celků. Činnosti při řízení rizik vycházejí z poli-
tiky řízení rizik určitého podniku. Na základě jasného
pochopení stávajících rizik se vytváří podniková politika
rizik, aby bylo určeno, která část celkového rizika by se měla
vyloučit, redukovat, přenést nebo ponechat. Riziko může být
vyloučeno nebo alespoň redukováno zlepšenými metodami
prevence a ochrany v rámci samotného podniku. Toho se dá
dosáhnout za předpokladu, že podnik má k dispozici funkční
a efektivní systém řízení jakosti. Dizertace ukazuje možný
přístup k řízení rizik stavebních technologií, stavebních doda-
vatelských firem a obecně podnikatelských subjektů zabýva-
jících se nesériovou necyklickou výrobou.

�dizertace

Několik let po německém vydání, které v našem časopise
recenzoval prof. A. Schindler, vychází anglická verze knihy
věnované stavebním ložiskům, napsaná známými německý-
mi odborníky Dr. Eggertem a Ing. Kauschkem.

Kniha má devět kapitol. V první se po historickém úvodu
probírají základní funkce ložisek a definují se odborné ter-
míny. Krátká druhá kapitola pojednává o vztahu ložisek a
konstrukce a probírá zásady umístění pevných a pohyb-
livých ložisek u mostů všeho druhu. Ve třetí kapitole se
rozebírá zatížení působící na ložiska. Kromě mostů se zde
hovoří i o uložení budov v zemětřesných oblastech, kde je
výběr ložisek často rozhodující z hlediska bezpečnosti stav-
by. Rozsáhlejší čtvrtá kapitola se podrobně zabývá všemi
typy moderních ložisek a v páté kapitole se probírá evrop-
ská norma pro ložiska. Z rozsáhlého textu EN 1337 jsou
přetištěny části 1 a 11, které byly schváleny před rokem
2000. Ostatní části této rozsáhlé normy jsou jen zmíněny,
nebo� jejich text ještě v době vydání knihy nebyl dokončen
v definitivním znění. Přehled ložisek schválených pro
použití v Německu je obsahem kapitoly 6. Výtah z nejvý-
znamnějších výzkumů týkajících se ložisek je obsahem
kap. 7. Týká se vesměs německých ověření konaných v sou-
vislosti s vydáním povolení pro užívání určitého výrobku
v Německu. Slovník použitých výrazů je obsažen v kap. 8 a
poslední devátá kapitola obsahuje seznam převážně
německé literatury z tohoto oboru. Publikace je vybavena
rejstříkem, obsahuje 45 tabulek a 272 obrázků.

Kniha je napsána s německou důkladností a obsahuje
velké množství ne zcela dostupných informací. Lze ji
doporučit všem, kteří se zajímají o tuto část stavebních kon-
strukcí a bude užitečná zejména pro odborníky mostního
stavitelství. Protože anglický text je dnes pro většinu
odborníků v ČR přístupnější než německý, lze očekávat, že
si projektové i výrobní organizace, které spolupracují se
zahraničím, knihu do svých příručních knihoven opatří ve
větším počtu než německý originál před několika lety.

Jiří Studnička

� recenze
Eggert, H. – Kauschke, W.

Structural Bearings
Ernst & Sohn, A. Wiley Company, 2002, 393 s., 149 EUR,
ISBN 3-433-01238-5

Evropská asociace pro asfaltové vozovky (EAPA)
Asociace evropských výrobců asfaltů 

EUROBITUME

uspořádají

12. – 14. května 2004 ve Vídni

třetí kongres

EURASFALT & EUROBITUME
na téma

Přednosti asfaltových směsí
Bezpečnost a odpovědnost

www.eecongress.org
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Je navržen způsob vystižení skutečného nerovnoměr-
ného rozložení podélných normálových napětí podél
šířky desek komorových nosníků, spočívající v použití
upraveného tvaru průřezu vstupujícího do výpočtu.
Tento postup je určen pro použití v technických vý-
počtech vycházejících z předpokladu zachování rovin-
nosti průřezů desek komorových nosníků, tj. jejich nede-
planability.

Úvod
Je všeobecně známo, že vlivy ochabnutí smykem na

charakter rozložení podélných normálových napětí v prů-
řezech komorových nosníků mohou být závažné. Rozložení
napětí je významně odlišné od predikce elementární tech-
nickou ohybovou teorií a i maxima hodnot napětí jsou vyšší
proti výpočtu nerespektujícímu ochabnutí smykem. Tento
jev se projevuje i ovlivněním průhybů. 

Ochabnutí smykem vzniká v důsledku smykových defor-
mací vodorovných desek komorových nosníků v jejich
vlastní rovině projevujících se deplanací průřezu – z toho
vyplývá nerovinné rozložení axiálních poměrných deforma-
cí a následně i nerovnoměrné rozložení podélných nor-
málových napětí podél šířek těchto desek. Je všeobecně
známo, že pro intenzitu smykového ochabnutí je rozhodu-
jícím faktorem poměr šířky pásu a jeho rozpětí. Význam
smykového ochabnutí vzrůstá, pokud je velký poměr šířky
komory (popř. vyložení konzol průřezu) a vzdálenosti
průřezů nosníku s nulovými hodnotami ohybových momen-
tů (rozpětí fiktivního prostého nosníku); pro klasické
smykové ochabnutí je vliv tohoto faktoru monotónní, u ne-
gativního smykového ochabnutí je situace složitější [1].
Dále platí, že smykové ochabnutí je nejvýraznější v oblas-
tech působení velkých soustředěných zatížení (např. reakcí)
a obecně v oblastech velkého gradientu posouvajících sil.
Rozložení podélných normálových napětí může odpovídat
klasickému (při němž podélná normálová napětí dosahují
nejvyšších hodnot na okrajích desek a nejnižších uprostřed
jejich šířek) nebo negativnímu smykovému ochabnutí (pro-
jevujícímu se vyššími hodnotami podélných normálových
napětí uprostřed šířky desek než na jejich okrajích) podle
toho, zda jde o prostý nosník, vnitřní, nebo nadpodporovou
část spojitého nosníku, anebo konzolu nebo oblast poblíž
inflexních bodů spojitého nosníku.

Smykové ochabnutí obvykle, kromě nerovnoměrnosti
v rozložení napětí, vyvolává redukci tuhosti, což se ve
většině případů projeví zvýšením průhybů konstrukce. Je to
v souladu s představou o neúplném využití průřezu v dů-
sledku nerovnoměrného rozložení podélných napětí – kon-
strukce vykazuje vyšší průhyby, než by odpovídalo základ-
nímu technickému výpočtu ignorujícímu ochabnutí smykem
i smykové deformace stěn komorového nosníku.

Ve snaze respektovat faktor ochabnutí smykem ve
výpočtech komorových nosníků se často používá koncepce

spolupůsobících šířek. Smykové ochabnutí se v tomto pří-
stupu převádí na redukci průřezu – místo skutečných šířek
desek komorového nosníku se zavedou spolupůsobící
šířky. Je však prokázáno, že zejména v případě negativního
[1],  typického pro konzolová stadia výstavby, a tím více
supernegativního smykového ochabnutí, je koncepce
spolupůsobících šířek, kdy spolupůsobící šířkou je míněna
část šířky stěny při jejích okrajích, v jejímž rozsahu je napětí
konstantní, rovné napětí v rohu průřezu, přičemž celková
axiální síla v desce komorového průřezu je zachována),
nepoužitelná, nebo� napětí v rohu průřezu je nejmenší, nebo
dokonce opačného znaménka.

Smykové ochabnutí, jak známo, vzniká při působení
zatížení vyvolávajících smykové namáhání. Smykové
ochabnutí zřejmě souvisí se smykem, tedy s posouvající
silou a jejím gradientem. Vážnou námitkou proti koncepci
(obvykle podle doporučených předpisů) spolupůsobících
šířek proto je, že se takto nebere důsledně v úvahu, jaké jsou
v uvažovaném průřezu pro různá zatížení posouvající síly a
jejich gradienty, přestože právě tyto faktory jsou za
smykové ochabnutí odpovědné – bez posouvající síly
smykové ochabnutí  nevzniká. Bezduchý postup založený
na použití spolupůsobících šířek by tedy mohl znamenat
redukci ohybové tuhosti průřezu v oblasti bez posouvající
síly (např. v celém poli nosníku se zatíženými převislými
konci nebo v nosníku zatíženém pouze předpětím přímými
kabely) nebo poblíž středu rozpětí symetrického nosníku
zatíženého mimo tuto oblast). Spolupůsobící šířky, obvykle
přebírané z různých norem a doporučení, kromě toho, že
jsou často neznámého původu, zřídka se důsledně uplatňují
v oblasti nosníku, pro kterou platí, nerozlišují, k jakému
typu zatížení (svislé  nebo předpětí) a jeho rozložení příslu-
šejí. Dalším důvodem k opatrnosti je skutečnost, že – na roz-
díl od výpočtu krajních hodnot napětí v průřezu vyvolaných
daným ohybovým momentem – změny tuhosti v jednotli-
vých průřezech ovlivňují průhyby celé konstrukce.

U předpjatých komorových mostů je zásadní rozdíl mezi
vnějším zatížením svislým (vlastní tíha, užitné zatížení) a
předpětím, u kterého je jím vyvozené smykové namáhání
konstrukce ve většině případů podstatně menší, je jiného
charakteru, anebo dokonce vůbec nemusí vznikat. Proto
u předpjatých komorových mostů není možné použít stejné
spolupůsobící šířky při současném působení obou těchto
druhů zatížení, nebo� by to znamenalo stejné ovlivnění
účinků od zatížení, která smykové ochabnutí vyvozují a
která nikoli.

Dalším nedostatkem koncepce spolupůsobících šířek je
možnost postihnout jen nejvyšší hodnoty napětí (u klasické-
ho smykového ochabnutí na okrajích pásů, tj. v místech sty-
ků se stěnami nosníku), nikoli však jejich průběh po šířce
těchto pásů. 

Koncepce náhradního tvaru průřezu
V současnosti existují pro statickou analýzu předpjatých

komorových mostů zahrnující vlivy postupné výstavby,
změny statického systému a účinky dotvarování a smrš�ová-
ní betonu a teplotní vlivy postupy zpracované do široce

Alternativa ke koncepci spolupůsobících šířek
v technických výpočtech komorových nosníků

prof. Ing. Vladimír KŘÍSTEK, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha



využívaných výpočetních programů [2], [3]. Je zřejmé, že
běžné rámové výpočty s prutovými prvky v principu ne-
umožňují zavedení vlivu ochabnutí smykem, nebo� jde o jev
vyšší, prostorový. Avšak obvyklý "rámový" přístup, pro
který jsou zpracovány i tyto výpočetní programy, je pro
praktické výpočty dosud jediný přijatelný.

I dokonalejší postupy [2], umožňující rozdělení průřezu
na části s různými materiálovými charakteristikami (včetně
reologických), vycházejí stále z předpokladu zachování ro-
vinnosti průřezů desek komorových nosníků, tj. jejich nede-
planability. Výsledkem je, že membránová napětí v těchto
deskách jsou úměrná vzdálenosti jejich bodů od neutrální
osy průřezu. Tento zjednodušující předpoklad je oprávněný
pro možnost redukce z obecně trojrozměrné úlohy na jed-
norozměrnou. Tyto postupy mají velmi široké využití při
statických analýzách zejména mostních konstrukcích
s řadou změn statického systému a se zahrnutím vlivů do-
tvarování a smrš�ování betonu.

Bylo by žádoucí, aby i tyto postupy mohly tak závažný
jev, jako je ochabnutí smykem, respektovat. Klasická kon-
cepce spolupůsobících šířek není vhodná, a proto se nabízí
jiný, velmi jednoduchý přístup – ve výpočtech založených
na nedeplanabilitě průřezů desek upravit tvar střednice
průřezu tak, aby při použití tohoto předpokladu
vycházela napětí právě taková, jaká poskytuje přesné
prostorové řešení.

Přístup je v podstatě analogický odvozování velikosti
spolupůsobících šířek – máme k dispozici skutečné rozlo-
žení napětí v deskách komorového (nebo podobného, např.
dvoutrámového) nosníku zjištěné výstižným výpočtem
(metody matematické pružnosti, teorie lomenic, MKP).
Místo stanovení poměru celkové axiální síly v desce a
nejvyššího podélného normálového napětí, definujícího
velikost spolupůsobící šířky desky pro určitý průřez a pro
určité uspořádání zatížení, upravíme tvar střednice
průřezu tak, aby za použití předpokladu zachování rovin-
nosti průřezů desek vycházela napětí právě taková, jaká
poskytuje přesné prostorové řešení. Tato úvaha je dále
ukázána na jednoduchém uspořádání:

� Průřez komorového nosníku je namáhán ohybovým
momentem M, čímž vznikají v průřezu podélná normálová
napětí σ, jejichž rozložení naznačuje obr. 1a. V důsledku
ochabnutí smykem jsou tato napětí rozložena podél šířky
pásů nerovnoměrně – jsou  popsána (obr. 1a) funkcí σ (y).

Platí

kde a je vzdálenost střednice pásu od neutrální osy 
průřezu (obr. 1a),

σe – napětí na okraji pásu (obr. 1a),
Ist – moment setrvačnosti průřezu stěny průřezu.

Nerovnoměrnost rozložení napětí podél šířky pásu je
charakterizována funkcí

Vztah (1) potom je

kde

� Vytvořme nyní náhradní tvar průřezu (obr. 1b), u které-
ho vzdálenost bodů střednice pásů od neutrální osy průřezu
je upravena na 

kde a je vzdálenost bodů střednice pásů od neutrální osy
skutečného průřezu (obr. 1a).

Záměrem je, aby bylo možno počítat napětí na náhradním
průřezu použitím známého základního vzorce založeného na
předpokladu zachování rovinnosti průřezu

kde In je průřezová veličina charakterizující ohybovou
tuhost náhradního průřezu. Vyjádříme ji ze vzorce (5), do
kterého dosadíme  vztahy (3) a (4). Nejprve dostáváme

odkud plyne
In = 2 ( Ist + a2 t R).

Je zřejmé, že pro případ bez ochabnutí smykem, s rovno-
měrným rozložením napětí podél šířek pásů, vychází R = b
a veličina In přechází v obvyklý moment setrvačnosti průřezu.

Napětí na skutečném průřezu (obr. 1a), nerovnoměrně roz-
ložené podél šířky pásu, můžeme tedy vypočítat podle vztahu

Výpočet deformací
Křivost průhybové čáry nosníku je
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Obr. 1.
a – tvar průřezu a rozdělení podélných normálových napětí,

b – upravený tvar

a)

b)

,yaty
a

I
M

b,

b,

ste 




 += ∫−

50

50
d)(2 σσ (1)

.
y

y
eσ

σρ )(
)( = (2)

=



 += ∫

b,

b,–
e

ste yaty
a

I
M

50

50
d)(2 σρσ

.yyR

b,

b,

∫
−

=
50

50

)d(ρ

,)(
)(

)( ya
ya

ye
e

n ρ
σ
σ == (4)

,
I

yMe
y

n

n )(
)( =σ (5)

( ) ,
I

y

atRaI
aI

yMe
y

n

e
st

e

n

n σ
σ

σσ

)(

2)(
)( 2+





== (6)

(7)

.
tRaI

yMe
y

st )(2

)(
)(

2+
=σ (8)

=



 += ∫−

b,

b,
e

ste yyat
a

I 50

50
)d(2 ρσσ

,)(
2 2tR a I

a
st

e +




= σ

(3) ,
a

K eε= (9)



200 STAVEBNÍ OBZOR 7/2002

kde εe je poměrná délková deformace na okraji stěny (v rohu
průřezu). Je-li E modul pružnosti materiálu, potom platí

Současně pro celý nosník má platit 

kde Io vyjadřuje moment setrvačnosti odpovídající ohybové
tuhosti náhradního průřezu. Jeho velikost dostaneme porov-
náním vztahů (9) a (11) za použití vzorců (3) a (10). Podle
očekávání

Io = In .

Příklad
Napětí v pásech průřezu komorového nosníku (obr. 2a),

vyvolaná působením ohybového momentu M, nech� jsou
rozložena podle vztahu

Funkci ρ(y) je potom možné vypočítat ze vzorce

Náhradní tvar průřezu (obr. 2b) je určen vzdáleností bodů
střednice pásů en(y) od neutrální osy průřezu 

Dále

což v tomto případě znamená redukci podílu pásu na ohy-
bovou tuhost na 76,16 % vzhledem k případu bez smykové-
ho ochabnutí.

Je-li tlouš�ka stěny ts, potom 

a tuhostní charakteristika průřezu

Průřez přenáší ohybový moment (3)

Hodnoty napětí v pásu udává vzorec (5)

což je správný nerovnoměrný průběh napětí v pásu získaný
však technickým výpočtem.

Uvedené výsledky vyplynuly z řešení grantových projektů
č. 103/00/0604, 103/02/1005 a 103/02/0020 GA ČR a Vý-
zkumného záměru Fakulty stavební ČVUT č. 21000003. 
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Křístek, V.: An Alternative to Application of Effective
Flange Widths in Box Girder Technical Analysis

A simple method of analysis of shear lag effects in box
girders (the distribution of longitudinal stresses across the
flange widths  and deflection increases), intended as a
design tool, based on a modified cross sectional shape, is
proposed. The method allows the basic simplicity of the
elementary technical approach to be retained so that the
method is regarded as a design aid.

Křístek, V.: Alternative zur Konzeption der vollmitragen-
den Breiten in technischen Berechnungen von Kastenträ-
gern

Es wird ein Verfahren zur Erfassung der tatsächlichen
ungleichmäßigen Verteilung der Normallängsspannungen
entlang der Breite der Platten von Kastenträgern
vorgeschlagen, das in der Anwendung einer veränderten
Querschnittsform besteht, die in die Berechnung eingeht.
Diese Verfahren ist für die Anwendung in technischen
Berechnungen bestimmt, die von der Voraussetzung der
Erhaltung der Ebenheit der Querschnitte der Platten der
Kastenträger ausgehen.
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a – tvar průřezu a rozdělení podélných normálových napětí,

b – upravený tvar
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Příspěvek se zabývá měřením infiltračních schopností a
odhadem retenčního potenciálu povrchových vrstev
v krajině. K vyhodnocení naměřených dat byla použita
tříparametrická infiltrační rovnice Philipova typu.

V rámci výzkumného záměru [1] byla řešena dílčí část
úkolu "Infiltrační schopnosti kukuřičného pole a lesního
porostu v lokalitě Kostelec nad Černými lesy" (okres Praha-
-východ). V listopadu 1999 se prováděla měření v lesním
porostu přenosným deš�ovým infiltrometrem (simulátorem)
zkonstruovaným ve Výzkumném ústavu meliorací a
ochrany půdy v Praze-Zbraslavi [8], v říjnu až listopadu
2001 se zjiš�ovaly infiltrační schopnosti kukuřičného pole
dvouválcovou metodou. Zjištěná data kumulativní infiltrace
byla v obou případech vyhodnocena tříparametrickou infil-
trační rovnicí Philipova typu. Metodické postupy měření
infiltračních schopností pórovitého prostředí touto metodou
jsou ověřeny a popsány v  [2], [4] atd. 

Vyhodnocování zjištěných dat kumulativní infiltrace
pomocí tříparametrické rovnice Philipova typu není běžné.
Článek má seznámit čtenáře s výsledky dosaženými jejím
uplatněním. Kromě analýzy infiltračních schopností (sorp-
tivity, dlouhodobé infiltrace) zkoumaného prostředí byl
stanoven koeficient hydraulické nasycené vodivosti K, efek-
tivní drenážní pórovitost Pd a doba výtopy Tp.

Expozice problematiky
Philipovo odvození matematicko-fyzikálního popisu

nestacionární infiltrace vychází z řešení Richardsovy
(Fokkerovy–Planckovy) parciální parabolické diferenciální
rovnice (1) proudění vody v pórovité nenasycené zóně
s Dirichletovou okrajovou podmínkou

V dalším postupu je do rovnice (1) zaveden difúzní člen a
pomocí Philipovy perturbační metody [4] je kumulativní
infiltrace i (t) [L] v čase t vyjádřena nekonečnou řadou typu 

kde z je vertikální souřadnice [L], 

– hydraulický gradient (spád) [–],

Cn – matematicko-fyzikálně odvozený n-tý člen řady
[L, T], 

t – čas [T],
k (ki) – hydraulická nenasycená vodivost odpovídající

počáteční vlhkosti Θi [L · T–1],
L – délková jednotka,
T – časová jednotka.

Podle poznatků Krejči a Kutílka [5] je pro praktické
použití n = 3 dostatečně vhodná aproximace, zejména nejde-
-li o vysušené půdní prostředí, což bylo u svrchních půdních
vrstev kukuřičného pole a lesního porostu splněno.

Dále je třeba při vyhlazení časové řady kumulativní infil-
trace i (t) vynechat poslední člen rovnice (2), tj. ki · t. Za
předpokladu n = 3 a vynechání posledního členu ki · t
v rovnici (2) přejde rovnice (2) na rovnici

i (t) = C1 · t1/2 + C2 · t + C3 · t3/2 ,

kde C1 je sorpční schopnost půdy [L · T–1/2],
C2 – dlouhodobá infiltrace [L · T–1],
C3 má v matematicko-fyzikálním popisu procesu

kumulativní infiltrace vyrovnávací charakter
[L · T–3/2 ].

Stanovení parametrů Philipovy 
infiltrační rovnice

Ze zjištěných hodnot kumulativní infiltrace i byly odhad-
nuty hodnoty koeficientů (parametrů) C1, C2 a C3 metodou
Marquardtových parametrů [1], a to jak pro povrchovou
vrstvu kukuřičného pole, tak pro vrstvu mechu v lesním
porostu. Hodnoty kumulativní infiltrace v povrchové vrstvě
kukuřičného pole, resp. intenzity infiltrace (Kostelec nad
Černými lesy), jsou uvedeny v tab. 1, resp. tab. 2, grafický
záznam jejich průběhu v čase t je pro vybraná měření na
obr. 1, resp. obr. 2. Stejné hodnoty zjištěné v povrchové
vrstvě mechu v lesním porostu (Kostelec nad Černými lesy,
polesí Jevany) jsou uvedeny v tab. 3, grafický záznam je na
obr. 3 a obr. 4.

Hledání parametrů (koeficientů) rovnice (3) představuje
úlohu nelineární regrese, Marquardtova metoda či
Marquardtův kompromis proto vychází ze "spojené"
metody nejstrmějšího poklesu a metody Gaussovy–
–Newtonovy. Marquardtův princip je založen na podobnos-
ti obou metod a na možnosti formulovat soustavu náhrad-
ních lineárních rovnic z Gaussovy–Newtonovy metody tak,
až metoda nejstrmějšího poklesu bude formálně tvořit její
zvláštní případ.

Vysoké hodnoty koeficientů determinace R, blížící se 1,
svědčí o vhodnosti zvoleného modelu (tříparametrické infil-
trační rovnice Philipova typu) a jeho optimální vypovídací
(vysvětlující) schopnosti "vyjádření" vztahu mezi nezávisle
proměnnou (časem t) a závisle proměnnou (kumulativní
infiltrací i).

Hodnoty parametrů C1, C2 a C3 včetně koeficientů
determinace R jsou pro kukuřičné pole (měření č. 1,
2, 3) a mechovou vrstvu (lesní porost) uvedeny v tab. 4 a
tab. 5.

Odhad koeficientu hydraulické nasycené
vodivosti a efektivní drenážní pórovitosti

Podrobněji je popsán postup odhadu koeficientu hy-
draulické nasycené vodivosti K [5]. Derivací rovnice (3)

Odhad retenčních schopností povrchových vrstev 
v krajině pomocí tříparametrické infiltrační rovnice

Ing. Jakub ŠTIBINGER, CSc.
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podle času t dostaneme výraz pro intenzitu infiltrace ve
tvaru 

ze které byla aproximativně odvozena hydraulická nasycená
vodivost (koeficient filtrace).

Předpokládejme, že pro rovnici (4) platí jako pro
nekonečnou řadu (2) limitní čas tlim, a vzhledem k tomu, že
rovnice (2) nebude konvergentní při t > tlim, musí platit

|dv / dt| tlim = 0.

Vzhledem k tomu, že teoreticky pro t → ∞ je v → K, platí
přibližně, že v (tlim) → K. Položíme-li derivaci rovnici (4)
podle času t rovnou nule, dostaneme rovnici ve tvaru

– (1/4) · C1· t–3/2 + (3/4) · C3 · t–1/2 = 0,

potom však platí

tlim = C1 / 3 C3 .

Dosazením času tlim ze vztahu (6) do rovnice (4) a za před-
pokladu v (tlim) → K bude zřejmě platit 

K ≈ (3 · C1 · C3)1/2 + C2 .

Podle této rovnice byly vypočítány hodnoty hydraulické
nasycené vodivosti kukuřičného pole a vrstvy mechu
v lesním porostu a ověřeny laboratorně na neporušených
vzorcích odebraných z Kopeckého válečků. Laboratorně
zjištěné hodnoty se řádově nelišily. Zároveň byl na základě
známých hodnot hydraulické nasycené vodivosti proveden
odhad efektivní drenážní pórovitosti Pd podle grafu US
Bureau of Reclamation [6]. Výsledky jsou uvedeny v tab. 4
a tab. 5.

Stanovení doby výtopy 
Dobu výtopy lze definovat jako čas, od kterého začíná

povrchový odtok. Byla stanovena pro patnáctiminutový pří-
valový déš� a pro 24hodinovou srážku postupně pro perio-
dicitu p = 5, 2, 1, …, 0,020,  0,010 až 0,005 (tj. až pro déš�,
resp. srážku opakující se jednou za 200 let). Symbol Tp
představuje její počátek a zhruba odpovídá počátku povr-
chového odtoku.

t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10

0   0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0
2 10,5   12,0   11,5   11,0   12,5   10,0   14,0   12,5   15,0   13,5
4 40,0   46,0   44,5   46,0   48,5   42,5   52,0   48,5   52,0   49,5
6 81,0   88,0   84,0   88,5   93,0   92,5   95,2   95,2   98,5   97,0
8 – 141,0 136,5 140,5 150,0 137,5 158,0 153,5 158,0 155,0

10 – 200,5 196,0 200,5 212,0 210,5 222,5 214,0 219,5 215,0

i  [mm]
[min]

Tab. 1. Kumulativní infiltrace

v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v  = i / t

0,096 0,086 0,090 0,090 0,082 0,097 0,075 0,081 0,073 0,075   2 / t
0,055 0,050 0,052 0,049 0,047 0,050 0,045 0,046 0,045 0,046   4 / t
0,044 0,040 0,042 0,040 0,038 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037   6 / t

– 0,035 0,039 0,035 0,033 0,033 0,032 0,033 0,033 0,033   8 / t
– 0,032 0,032 0,035 0,031 0,029 0,029 0,032 0,030 0,032 10 / t

[mm/min]

Tab. 2. Intenzita infiltrace

Měření t  [min] i [mm] v  [mm/min]

1 0 0,00 0,000

2 2 4,95 2,475

3 4 9,04 2,261

4 6 13,12 2,201

5 8 17,21 2,151

6 10 21,51 2,151

7 12 25,59 2,132

8 14 29,46 2,104

9 16 33,62 2,101

10 18 37,07 2,059

11 20 40,59 2,029

12 22 44,12 2,005

13 24 47,57 1,982

14 26 51,24 1,970

15 28 54,47 1,945

16 30 58,21 1,940

17 32 61,31 1,915

18 34 65,18 1,917

19 36 68,84 1,912

20 38 72,51 1,908

21 40 74,89 1,872

22 42 78,05 1,858

23 44 81,72 1,857

24 46 84,81 1,843

25 48 88,04 1,834

26 50 91,06 1,821

Tab. 3. Kumulativní infiltrace  a intenzita

, · t · C/   C · t · C/
dt

tdi
tv //– 21
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Intenzitu infiltrace v (t) kukuřičného pole (vrstvy mechu)
popisuje rovnice (4). Předpokládejme působení srážky
s konstantní intenzitou R [L · T–1] určitého trvání, v našem
případě 15 minut, resp. 24 hodin. V čase Tx, od kterého je
intenzita srážky R větší než intenzita infiltrace v (t) (R >
> v (t)), infiltrovala do profilu voda v množství R · Tx. Toto
množství je však prokazatelně menší, než by mohl sledova-
ný profil (kukuřičné pole, vrstva mechu) v čase Tx přijmout.
V tomto čase je schopen přijmout ∫v (Tx) = i (Tx) vody, a to
je zřetelně větší než R · Tx (platí zřejmě ∫v (Tx) = i (Tx) >
> (R · Tx). Postup je schematicky znázorněn na obr. 5.

V době výtopy, tedy v čase Tp, musí platit rovnice

∫v (Tx) = i (Tx) = R · Tp .

Čas Tx dostaneme z rovnice (4) – platí totiž, že v čase Tx je
intenzita infiltrace v (t) rovna intenzitě srážky R, tedy

v (Tx) = C1 · Tx
–1/2 + C2 + C3 · Tx

1/2 = R.

Ze známých hodnot R, C1, C2 a C3 v rovnici (9) stanovíme
hodnotu Tx, kterou pak dosadíme do rovnice (8) a
vypočítáme Tp ve tvaru

Tp = i (R, C1, C2, C3) / R . 

Pomocí rovnice (10) byla odhadnuta doba výtopy pro
kukuřičné pole a vrstvu mechu v lesním porostu při před-
pokládaném působení patnáctiminutového přívalového
deště a pro 24hodinovou srážku s periodicitou p = 5, 2, 1,
…, 0,020, 0,010 až 0,005 (tj. až pro déš�, resp. srážku opaku-
jící se jednou za 200 let). Výsledné hodnoty jsou uvedeny
v tab. 6 a tab. 7.

Závěr
Z rozboru a hodnocení zjištěných údajů vyplývá, že infil-

trační schopnosti povrchu kukuřičného pole jsou značně ome-
zené. Součinitel dlouhodobé infiltrace charakterizovaný para-
metrem C2 se pohybuje mezi 0,0012 až 0,0134 mm·min–1, což
je v přepočtu 2·10–8 až 2,23·10–7 m·s–1. Koeficient dlouhodobé
infiltrace mechové vrstvy lesního porostu je mnohonásobně
vyšší. Jeho hodnota se pohybuje okolo 1 mm·min–1, což činí
přibližně 1,7·10–5 m·s–1. S těmito údaji korespondují hodno-
ty koeficientů infiltrace (hydraulické nasycené vodivosti)
vypočítané podle rovnice (7). Zatímco u kukuřičného pole
se koeficient filtrace pohybuje mezi 3·10–7 až 6·10–7 m·s–1,
u mechové vrstvy má hodnotu 3·10–5 m·s–1, což je hodnota
o několik řádů vyšší než u kukuřičného pole. Efektivní
drenážní pórovitost představující množství gravitační vody
v pórovitém prostředí se pohybuje u kukuřičného pole okolo
2 % obj., ve vrstvě mechu pak 18 % obj., což je přibližně
devětkrát více než u kukuřičného pole.

Retenční schopnosti mechové vrstvy v lesním porostu
jsou tedy výrazně vyšší v porovnání se schopnostmi
povrchu kukuřičného pole. Infiltrační schopnosti povrchové
vrstvy byly vyjádřeny dobou výtopy. U vrstvy mechu
s vysokou schopností reagovat na srážky výtopa při
jednodenní srážce vůbec nenastane, u kukuřičného pole na-
stane u srážky s periodicitou p = 0,5 (s opakováním jednou
za 2 roky) přibližně za devět hodin, u srážky s periodicitou
p = 0,005 (s opakováním jednou za 200 let) přibližně za 35
minut. Patnáctiminutová přívalová srážka způsobí u vrstvy
mechu výtopu při srážce s periodicitou p = 0,05 (s opa-
kováním jednou za dvacet let) za 12 minut, s periodicitou
p = 0,005 (s opakováním jednou za 200 let) za 1,6 minut,

Obr. 1. Kumulativní infiltrace – měření č. 2 

Obr. 2. Intenzita infiltrace – měření č. 2 

Obr. 3. Kumulativní infiltrace – měření č. 1 

Obr. 4. Intenzita infiltrace – měření č. 1 

Obr. 5. Stanovení doby výtopy při působení srážky
konstantní intenzity 

(8)

(9)

(10)
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tedy téměř okamžitě. Na kukuřičném poli se při patnác-
timinutové přívalové srážce vytvoří výtopa u srážky s pe-
riodicitou p = 5 (opakující se pětkrát za rok) téměř ihned, za
52 sekund. Rozdíl infiltračních schopností mechové vrstvy a
povrchu kukuřičného pole je tedy výrazný. Zjištěné
skutečnosti a hypotézy byly potvrzeny rozborem reprezenta-
tivních vzorků obou prostředí v laboratoři Katedry
hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební
ČVUT Praha. Na infiltrometru s proměnným sklonem na
Kopeckého válečcích byla ověřena hydraulická nasycená
vodivost povrchu kukuřičného pole (naměřená hodnota
9·10–7 m·s–1).

Rozbory zrnitosti vzorků půdního povrchu kukuřičného
pole podle [10], [11] a [12] charakterizují toto prostředí jako
nepropustné. Vybrané ukazatele chemizmů mechové vrstvy
naopak charakterizují výrazně vyšší sorpční a infiltrační
schopnosti, slabou kyselost půdního prostředí s lehce
organogenní půdou. Půdní prostředí je možné označit jako
propustné.

Tříparametrická infiltrační rovnice Philipova typu se pro
vyhodnocení infiltračních schopností jeví jako velmi vhod-
ný nástroj. Odhad sorptivity bude zřejmě na kvalitativně
stejné úrovni jako u jiných vyhodnocovacích metod, vý-
počet hydraulické nasycené vodivosti však bude přesnější.

V dalších etapách by bylo vhodné pro stanovení hydrope-
dologických údajů, tolik potřebných pro odhad retenčních
kapacit a infiltračních schopností povrchových vrstev v kra-
jině, vyzkoušet, ověřit a porovnat i jiné metody (např. meto-
du plněné sondy s konstantním, resp. proměnným sklonem
hladiny), a vytvořit tak možnost výběru optimální metody
pro řešení této problematiky.
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P d 

[mm/min] [m/s] [m/d] [%  obj.]

1 1,000 0,538 0,0043 0,00055 0,03417 5,7E-07 0,052 2,2

2 0,999 0,525 0,0098 0,00021 0,02818 4,7E-07 0,041 2,0

3 0,999 0,524 0,0134 8,6E-06 0,01716 2,9E-07 0,024 1,6

C 3
KMěření 

č.
R C 1 C 2

Tab. 4. Parametry Philipovy infiltrační rovnice – kukuřičné pole

Měření P d 

č. [mm/min] [m/s] [m/d] [%  obj.]

1 0,9980 3,230 1,0461 0,0500 1,7420 2,9E-05 2,5110 18,2000

K
R C 1 C 2 C 3

Tab. 5. Parametry Philipovy infiltrační rovnice – silná vrstva mechu

1/5 5,0000 – –

1/2 2,0000 – –

1 1,0000 – –

2 0,5000 38,7 8,90

5 0,2000 52,7 3,70

10 0,1000 61,8 2,03 bez 

20 0,0500 71,2 1,36 výtopy

30 0,0333 76,5 1,13

50 0,0200 82,7 0,93

80 0,0125 88,8 0,78

90 0,0111 90,4 0,75

100 0,0100 91,8 0,72

200 0,0050 100,2 0,59

Kukuřičné pole 
[s]

Mech 
[min]

Periodicita
Četnost 
[roky]

H 
[mm]

Tab. 6. Doba výtopy pro 24hodinovou srážku

1/5 5,0000 6,0 52,2

1/2 2,0000 8,5 27,3

1 1, 0000 11,5 14,9 bez

2 0,5000 14,0 10,1  výtopy

5 0,2000 19,0 5,4

10 0,1000 22,5 3,1

20 0,0500 27,0 2,7 12,0

30 0,0333 – – –

50 0,0200 32,0 1,9 4,0

80 0,0125 – – –

90 0,0111 – – –

100 0,0100 36,5 1,5 2,5

200 0,0050 41,2 1,2 1,6

Četnost 
[roky]

H 
[mm]

Kukuřičné pole 
[s]

Mech 
[min]

Periodicita

Tab. 7. Doba výtopy pro patnáctiminutovou srážku
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Počátek vývoje Soustavy cenových informací (SCI) –
databáze sloužící pro oceňování stavební produkce – je
třeba hledat někdy před sedmi lety, kdy firma Callida začala
s tvorbou agregovaných položek SCI-Expres (tehdy ještě
pod označením Callida Expres). V roce 1998 představila
firma nově koncipovaný katalog stavebních materiálů pod
označením SCI-Mat. Katalog přinesl do oceňování dosud
nebývalou kvalitu (vyčerpávající popis výrobků, technické
parametry, vyobrazení) a také aplikaci třídníku SfB. Třídicí
systém SfB je mezinárodně uznávaným standardem pro
zatři�ování stavební produkce a firma se pro něj rozhodla
hned z několika důvodů. Předně to u nás není třídění
neznámé. Již řadu let jej využívá Nadace ABF ve svém
stavebním informačním systému. SfB je systémem speciál-
ně navrženým pro stavebnictví, a netrpí tedy neduhy všeob-
jímajících systémů typu SKP nebo JKPOV. Třídění samo je
navrženo jako vícekriteriální, tzn. umožňuje zatři�ovat
podle různých na sobě vzájemně nezávislých kritérií. A jaksi
samozřejmě umožňuje, na rozdíl od u nás doposud použí-
vaných třídníků, zahrnout do jedné soustavy jak výrobky,
tak stavební práce.

Katalog stavebních prací s označením SCI-Cen je další
součástí databáze SCI. Zahrnuje v současné době téměř
4 000 základních reprezentativních položek prací, pod nimiž
se ve druhé úrovni skrývá téměř 30 000 konkrétních
rozměrových variant v orientačních cenách Callida. Díky
převratné datové struktuře systému euroCALC (nového pro-
duktu pro oceňování, vytvořeného na bázi SQL a tech-
nologií třívrstvé aplikace) bylo možno provést přehledné
rozdělení popisů položek do dvou úrovní. V první úrovni se
uživatel setkává se soustavou tzv. reprezentativních
položek, které věcně vymezují určitý druh práce včetně
měrné jednotky, ale bez cenového údaje. Ve druhé úrovni se
zobrazuje soubor položek odlišených hodnotami několika
kvantifikovaných parametrů. Tyto položky jsou také nositeli
cenových údajů. Uživatel má tak usnadněn výběr
požadovaných položek do rozpočtu/kalkulace, nebo� si
v prvním kroku vybírá z relativně malého seznamu skutečně
odlišných prací, a ve druhém kroku pouze upřesňuje u
zvoleného typu práce konkrétní parametry (tlouš�ku, plochu,
zatížení, tvar, barvu atd.), které určují výši ceny.

Soustava cenových informací SCI tak v současné době
představuje ucelenou sadu oceňovacích nástrojů určených
pro snadné, rychlé a efektivní oceňování stavební produkce
zejména v oblasti pozemního stavitelství. Soustava je navíc
téměř v celém rozsahu doplněna alternativními třídicími

kódy (SKP, TSKP), které mohou být využity jak při se-
stavování rozpočtu/kalkulace, tak především při přenosu do
jiných oceňovacích systémů.

V únoru byl oficiálně spuštěn webový server www.SCI-
-data.cz. Nyní obsahuje katalog materiálů SCI-mat, později
přibudou i katalogy stavebních prací a agregovaných polo-
žek. Server je vybaven pokročilým vyhledávacím mecha-
nizmem umožňujícím snadno a rychle získat aktuální ceno-
vé informace. K dispozici je jak fulltextové vyhledávání, tak
i třídicí systém SfB. Pro vyhledání výrobků je navíc možné
využít (třeba i neúplné) jméno výrobce. Výsledek vyhledá-
vání lze okamžitě využít jako základ pro hledání dalších
položek prostřednictvím preference některého z vyhledá-
vacích kritérií. U výrobků jsou podrobné informace, od tex-
tací přes vyobrazení až po kontakty na výrobce.

Tisková informace

Štibinger, J.: Estimation of Retention Capabilities of
Surface Layers in the Landscape Using the Three-
-Parametric Infiltration Equation

This paper aims to describe measurement of infiltration
capabilities of surface layers in the landscape and
estimate their retention potential. To evaluate the
measured data, the three-parametric infiltration
equation of Philip's type was applied.

Štibinger, J.: Schätzung der Rückhalteeigenschaften der
Oberflächenschichten in einer Landschaft mit Hilfe
einer Dreiparameter-Infiltrationsgleichung 

Der Beitrag behandelt die Messung der Infiltration-
seigenschaften und die Schätzung des Rückhalte-
potentials der Oberflächenschichten in einer Land-
schaft. Zur Auswertung der gemessenen Daten wurde
eine Dreiparameter-Infiltrationsgleichung vom Philip-

TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ

2. díl

Encyklopedický dům, 2002, 405 stran, 390 Kč

Od konce června mohou zájemci o technickou lite-
raturu najít na pultech knihkupectví již druhý díl shora
uvedené publikace s hesly začínajícími písmeny D až G.
Tato pomůcka předpokládá úplné středoškolské
vzdělání. V současné době prudkého rozvoje technic-
kých oborů a specializací si často odborník určitého
zaměření potřebuje ujasnit pojmy a názvy technologic-
kých procesů v odvětvích, která přímo s jeho zaměřením
nesouvisejí. Pro pochopení problému plně postačí objas-
nění na úrovni středoškolské. 

Dílo bude mít šest až osm svazků, které by měly přijít
na trh v půlročních intervalech. Vydavatel založil
Společnost přátel technického slovníku naučného, jehož
členové budou mít při nákupu dalších svazků 10%
slevu.

www.encyklopedie.cz

�zprávy
Data pro oceňování staveb zdarma na internetu
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Globální změna klimatu je jedním z aspektů, které mohou
ovlivnit nejen vodohospodářské řešení plnění jam povr-
chových dolů Severočeské hnědouhelné pánve, ale i někte-
ré jiné oblasti lidské činnosti u nás i ve světě. 

Úvod
Globální změna klimatu je jedním z výrazných aspektů,

které budou ovlivňovat toto století. Lépe řečeno, jeho dů-
sledky na ekonomickou a sociální sféru v globálním měřítku
se patrně mohou začít projevovat již ve druhé polovině
21. století. Globální změna klimatu ve svých počátcích je
patrná již dnes.

Každý z čtenářů se již s pojmem klimatická změna setkal.
Dovedeme si však představit opravdu jeho příčiny a násled-
ky? Objasněme si nejprve, co to vlastně klimatická změna je
a čím je způsobena. Ve smyslu Rámcové úmluvy OSN o změ-
ně klimatu se jím rozumí změna vyvolaná přímo nebo nepří-
mo lidskou činností, a to takovou, která vede ke změnám ve
složení atmosféry v globálním měřítku a která představuje
přídavek k přirozené proměnlivosti klimatu ve srovnatelných
časových obdobích [1]. 

Tato změna tedy znamená zvýšení globální teploty (na ně-
kterých místech planety se teplota vlivem změny slanosti
oceánů může paradoxně snížit) způsobené především emise-
mi plynů podporujícími skleníkový efekt. Mezi skleníkové
plyny patří především CO2, CH4 a freonové plyny, jejichž
produkce je z části přírodní (rozklad organické hmoty a
uvolňování uhlíku do atmosféry) a z části vyplývá z činnosti
lidské populace (spalování fosilních paliv, vypalování tro-
pických pralesů, produkce skotu atd.). 

Skleníkový efekt
Tento jev lze definovat jako zvýšený ohřev povrchu půdy a

dolních vrstev atmosféry vzhledem ke zvýšenému obsahu
skleníkových plynů (hlavně CO2), které jako stěny skleníku
umožňují vstup tepla, ale brání jeho vyzařování. Elektro-
magnetické záření přicházející ze Slunce v části viditelného
spektra (i mimo ně) proniká atmosférou. Část je v nižších
vrstvách atmosféry odražena a opět vyzářena do vesmíru.
Další část tohoto energetického kvanta pronikne až k povrchu
planety, kde je opět částečně odražena. Zbylé záření pohltí
povrch planety. Ohřívá je a opět vyzáří do atmosféry, již však
s posunutou vlnovou délkou. Velké množství oxidu uhliči-
tého, metanu a dalších skleníkových plynů mu však neumožní
proniknout do vesmíru. Je odraženo k povrchu Země, který
znovu ohřívá. Tento stav atmosféry je v zásadě shodný s pro-
cesem v zahradním skleníku, podle kterého také dostal název.

Minulost 
Vliv skleníkového efektu na Zemi se uplatňuje v podstatě

od vzniku atmosféry. Bez tohoto jevu by nevznikl život v ta-

kové podobě, v jaké ho známe dnes. Právě on zajistil vhodné
klima k rozvoji flóry a fauny na planetě. Bez jeho vlivu by
zamrzly světové oceány, jejichž bílá barva by výrazně zvýšila
zemskou odrazivost (albedo), a povrch planety by se ještě
více ochladil. Protože by již neexistovala přírodní síla, která
by je opět uvedla do tekutého stavu, postupně by zanikl život
na celé Zemi.

Přirozený skleníkový efekt zde však v minulosti byl a naše
Modrá planeta se nestala zmrzlou koulí bez života. Vyhnuli
jsme se i druhému extrému, výraznému působení skleníko-
vých plynů doprovázených velkým vzestupem teploty – řádo-
vě desítky až sta stupňů Celsia, jak ho známe např. z Venuše.

Současnost
Donedávna si lidé jen těžko připouštěli, že skleníkový efekt

a globální změna klimatu vůbec existují. S rozvojem poznání,
a bohužel také znečištění, jsme si začali uvědomovat
palčivost této otázky a naléhavost hledání východiska z toho-
to začarovaného kruhu. Současný skleníkový efekt není jen
přírodního původu jako v minulosti (asi 33 ˚C zvýšení globál-
ní teploty [1]), ale bude umocněn zásahem člověka do této
křehké rovnováhy (navýšení o 2 až 5 ˚C [5], [6]). Spalováním
fosilních paliv a dalšími aktivitami se uvolňují ročně do
atmosféry milióny tun uhlíkatých sloučenin (především CO2
a CH4) které, jak již bylo zmíněno, způsobují globální změnu
klimatu.

Dnes již začínáme poci�ovat „počátky“ globální změny kli-
matu v podobě statisticky významně se opakujícího dovršení
nebo překročení extrémních hodnot sledovaných veličin (tep-
loty, srážkového úhrnu za krátké období, povodní atd.).

Budoucnost
Co můžeme očekávat v budoucnosti? Jakou klimatickou

změnu přinese a jaký bude mít vliv na příští generace? Na tyto
otázky se dnes snažíme nalézt odpovědi. K odhadu změn pod-
nebí používáme klimatické scénáře a simulační modely, např.
globální cirkulační model (GCM), což je trojrozměrný mate-
matický model cirkulace atmosféry. Tyto matematické mode-
ly závisí na vhodném matematickém principu, především
však na kvalitě vstupních dat. Pro odhad budoucí změny na
menším území používáme regionální scénáře (tab. 1). 

Vliv změny klimatu ve vodním hospodářství 
Tento obor lidské činnosti bude klimatickými změnami ov-

livněn asi nejvýrazněji. Na jedné straně bude třeba řešit ros-
toucí potřebu pitné i užitkové vody (pesimistický odhad až
4,5krát [5]), na straně druhé omezit nebezpečí ztráty vodních
zdrojů (kvantitativně i kvalitativně). Dále bude nutné čelit
riziku výskytu a dopadu náhlých a velkých povodní na
rozsáhlých územích.

Předpokládaný vliv změny klimatu na vodohospodářské
řešení plnění jam povrchových dolů

Ing. Romana KOŠKOVÁ
Ing. Jindřich SLÁMA

prof. Ing. Zdeněk KOS, DrSc. 
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Tab. 1. Regionální scénář zvýšení teploty [˚C] v ČR pro rok 2050 [5]

Zima Jaro Léto Podzim

5,6 3,6 2,8 4,1
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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
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.
Uvedení 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 [7]. 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 oblasti dolního povodí Ohře. Jako adaptační opatření
se zde uvažoval rozvoj závlah zemědělských pozemků
v rozsahu asi 35 tis. ha. Tento rozsah závlah se již v minulosti
plánoval a nádrž Nechranice byla dimenzována s ohledem na
tento rozsah. Vlivem klimatické změny by se však zvýšily
nároky závlah na vodní zdroj.

Tab. 2. Technické parametry [4]

průměrná maximální

Jiří – Družba 2038 1 322,3 394,0 514,9 40,6 93,0

Bílina 2037 1 145,0 200,0 645,0 56,0 170,0

Objem nádrže 

[mil. m3]

Hloubka [m]
Nádrž

Počátek 
plnění

Plocha hladiny 
[ha]

Kóta hladiny 
[m n. m]

Obr. 1. Hydrologická situace nádrže Bílina 

Obr. 2. Hydrologická situace nádrže Jiří – Družba

.
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V naší studii jsme se proto pokoušeli zjistit, zda nároky na
současné plnění nádrží Jiří – Družba a Bílina a uvažovaný
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 také z řešení stability svahů při plnění jezera.

Článek byl vypracován za podpory grantu č. 300102711
ČVUT „Vodní hospodářství zbytkových jam Severočeské
hnědouhelné pánve za klimatické změny“.
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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 North 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 wasser-
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-
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Implementace robotů do stavební výroby
Zdeněk CVINGER 

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Automatizace zasáhla již téměř do všech výrobních pro-
cesů a nejinak je tomu i ve stavební výrobě. Článek
informuje o kladech a záporech využití stavebních
robotů, nabízí stručný přehled a ekonomickou charak-
teristiku.

Úvod
Jak bude vypadat stavební výroba v 21. století?

Představme si staveniště, kde nepracují lidé, ale stroje,
vykonávají nejrozličnější činnosti, hloubí rýhy, zdí,
připravují bednění, svařují výztuže nebo štukují. Jsou to
mechanizmy vysoce inteligentní a lidský pracovník na
staveništi působí jen jako dozor a koordinace. Těmto stro-
jům budeme říkat stavební roboty. Roboty se v různých
výrobních procesech, jako je automobilový průmysl,
vakuová technika nebo elektronika, úspěšně používají již od
sedmdesátých let dvacátého století, a proto se vědci z tech-
nologicky vyspělých (a ekonomicky silnějších) zemí snaží
využít nové poznatky z oblasti robotizace a automatizace i
v procesech stavební výroby. Ta je však v porovnání s ostat-
ními, převážně průmyslovými odvětvími, mnohem rozmani-
tější a proměnlivá, a tím i velmi náročná na vytvoření určité
"sériovosti", kterou robotizace a automatizace do značné
míry potřebují. 

Robotem rozumíme inteligentní stroj, který je schopen
reagovat na změny prostředí, to znamená přizpůsobit svou
činnost (chování) současným podmínkám. To je však
definice značně obecná, vedoucí k polemice o tom, zda
snahy výzkumných týmů po celém světě vedou skutečně ke
konstrukcím prototypů robotů, nebo pouze k jakýmsi
polorobotům či jenom vyspělejším mechanizmům. Definice
Robotics Institute of America (RIA) je již o poznání
konkrétnější a také méně "přísná". Říká, že robot je "pře-
programovatelný multifunkční stroj sestavený k přenosu
materiálu, dílů, nástrojů nebo specializovaných zařízení,
který má naprogramované pohyby pro vykonávání různých
pracovních činností [3]. Přesto i tato definice je poněkud
nedostačující a po pravdě trochu zastaralá. Zkusme si tedy
vymezit pojem stavební robot, aby vyhovoval současným
podmínkám. Stavebním robotem můžeme tedy nazvat
inteligentní mechanizmus, který je naprogramován tak, aby
byl schopen částečně nebo zcela nahradit manuální lidskou
činnost – stavební profesi nebo profesi člověkem řízenou,
popř. vykonávat i takové úkoly, které by pracovník provádět
nemohl. Je ovšem poměrně obtížné vymezit tenkou hranici
mezi skutečným robotem a jakýmsi kvazirobotem, protože
ani stroj, který uvedené definici (definicím) vyhovuje, se
neobejde bez lidského asistenta, a� již v roli kontrolora, nebo
koordinátora činností. 

Výhody a nevýhody uplatnění robotů 
ve stavebních procesech

Konstrukce stavebního robota v určitých zásadách
vychází z konstrukce průmyslových robotů, většinou použí-

vají nějaký pracovní nástroj (efektor) umístěný na víceosém
rameni a jejich činnost je řízena a kontrolována počítačem.
Co však potřebuje stavební robot, na rozdíl od robota
průmyslového, který většinou plní dané funkce na pevném
bodě, je mobilnost a interakce s prostředím. A tady narážíme
na několik úskalí, která sebou konstrukce stavebních robotů
přináší:

� pohyblivost je pro stavebního robota vlastnost
nezbytná. Aby byl pohyblivý, potřebuje navigační systém –
senzory, algoritmus pro jejich obsluhu, kontrolní systém a
systém pro zpracování dat, který mu umožní univerzálně
pracovat, např. na lešení, ve výkopech, vyhýbat se
překážkám. Pohyblivost a interakce s okolím je obecný
problém konstrukce robotů, na který se zaměřují týmy
"robotiků" po celém světě (u nás např. tým doc. Nahodila
z Katedry kybernetiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT);

� snímače okolí, tj. různé druhy senzorů sloužících
k jeho orientaci v nestrukturovaném prostředí, např. dotyko-
vé, infračervené, laserové paprsky nebo kombinace ultra-
zvukových a infračervených senzorů;

� pracovní nástroje (efektory) dané jeho specializací.
Činnost robota je omezena jeho schopností manipulovat
s předměty, tudíž v procesech vyžadujících větší zručnost je
jeho využití značně komplikované. Konstrukce pracovních
nástrojů vychází z jeho specializace, problémem však
zůstává, že většina úkonů ve stavebních procesech nebývá
totožná, a proto je jeho univerzálnost v rámci jedné činnosti
(o profesi nemluvě) omezená;

� kontrolní systém zpracovává jednak množství dat
snímaných senzory a jednak monitoruje samotný pracovní
proces, sleduje jeho jednotlivé fáze, kvalitu provádění čin-
ností a vše vyhodnocuje. Nutno poznamenat, že i přes
současné možnosti výpočetní techniky je zpracování a
okamžité vyhodnocení velkého objemu dat dalším prob-
lémem, a to z hlediska rychlosti zpracování a předání
nových informací, na základě nichž robot reaguje;

� cena je dána náklady na konstrukci robota, která je u
některých typů stále spíše výzkumného než obchodního
rázu. Neúměrně vysoké náklady nejsou překážkou pouze
pro stavitele robotů, ale i pro uživatele (stavební firmy),
nebo� pořizovací ceny některých strojů se pohybují v astro-
nomické výši, což brání jejich implementaci do stavebních
procesů.

Obr. 1. Britský automatizovaný miniexkavátor L.U.C.I.E. [5]
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Stavební roboty ovšem přinášejí mnoho výhod a nových
možností, pro které se vědci a investoři otázkou jejich
využití zaobírají. Robota lze použít i v místech, která jsou
lidskému zdraví, nebo dokonce životu, nebezpečná, jako
v podmořských plochách, na místech s vysokou radioaktivi-
tou, v prostorech s extrémními teplotami, nebo pro činnosti,
které člověk provádět nemůže (průzkum inženýrských sítí
apod.). Dále je lze využít k činnostem nenáročným na
zručnost, s jednoduchými pohyby, při nichž se úkony
opakují, a proto jsou pro lidskou pracovní sílu neatraktivní.

Další možností využití je modernizace procesů, které
vyžadují zdokonalení v přesnosti a produktivitě. A posled-
ním, neméně důležitým aspektem do budoucnosti, je
nedostatek pracovních sil. Náhradou jak kvalifikovaných,
tak neodborných pracovníků se sníží neustále rostoucí
mzdové náklady. 

Možnosti využití
Více či méně úspěšné snahy o implementaci robotů jsou

patrné u mnoha různých stavebních procesů a činností [4]:
� zaměřování a mapování – k vytyčování objektů,

mapování terénu apod., k navigaci používají systém GPS; 
� inženýrské sítě – hloubení rýh (obr. 1), průzkum

kanalizačních a vodovodních řadů, některé typy jsou schop-
ny provádět i drobné opravy;

� jeřáby a nakladače určené k manipulaci s předměty
často bývají limitovány nosností. Příkladem je robot Rexy
firmy Shimizu nebo Crane Kontrol německé firmy Liebherr;

� demoliční práce – robot Unit MiniCut;
� tunelování – kontrola vrtání a ražení štítem nebo

torkretování;
� betonářské práce – transport a distribuce betonu

(Horiz. Conc. Distr firmy Takenaka) nebo ukládání a
dokončování podkladních nebo vyrovnávacích potěrů
(Troweling firmy Hazama);

� svařování a ukládání stavebních ocelových prvků –
svařování a montáž výztuže, bodové svařování, svařování
sloupů ocelových konstrukcí (Stud Welding japonské firmy
Kajima, Column Weld od Shimizu);

� ohnivzdorné postřiky a nátěry – Spraybird japonské
firmy Fujita, Wet Boy od Shimizu;

� kontrola a údržba konstrukcí – některé typy, např.
Wall-Climbing Robot (obr. 2), se pomocí speciálních šla-
padel pohybují po stěnách výškových budov a provádějí
definované činnosti [7]. Mohou provádět i kontrolu obkladů
v exteriérech i interiérech (Tile Inspection firmy Kajima),
nátěrů, čistoty pokojů (Clean Room firmy Obayashi);

� úpravy interiérů a exteriérů – nátěry a malování
(Kfr-I – robot určený k nátěrům fasád sestrojený firmou
Kumagai Gumi ), kartáčování (Floor Finishing od Taisei) a
broušení podlah (Mtv-1 firmy Shimizu), obkládání (Tile
Setting firmy Halama) atd.;

� zdění z libovolně tvarovaných prefabrikovaných dílů
až do hmotnosti 600 kg je schopen zajistit robot Rocco
německé firmy Lissmac (obr. 3).

Zemí, kde se možností využití robotů ve stavebnictví
zabývají, je Japonsko, které je producentem zhruba 75 %
z nich. Firmám, které se jejich konstrukci věnují (Kajima,
Shimizu, Takenaka) se daří tento směr stavební výroby
přenést z vědeckovýzkumné roviny do praxe. Kromě
Japonska se vývoji věnují také v USA a několik zajímavých
projektů se uskutečnilo i v Evropě, např. robot Rocco
německé firmy Lissmacc schopný provádět prefabrikaci
(suché zdění), nebo izraelský projekt Tamir. Překážkou se
stává, že některé typy bývají často konstruovány pro
konkrétní stavby a jejich následné využití v dalších projek-
tech je problematické, stroje jsou využívány většinou
k experimentálním účelům nebo na speciálních stavbách.
Navíc se výsledky výzkumů jednotlivých společností nepro-
línají, což zvyšuje náklady na vývoj a výzkum a efektivnost
projektů se snižuje. Proniknutí na stavební trhy brání i
nechu� leasingových společností zařadit roboty do svých
programů, a� již pro nedostatečnou technickou podporu,
nebo nevhodnost existujících produktů pro jiné než
"mateřské" stavby [2].

Ekonomická kritéria
Vývoj, konstrukce a použití stavebních robotů je třeba

vidět nejen z hlediska technického, ale také ekonomického.
Náklady spojené se zaváděním stavebních robotů do praxe

Obr. 2. NINJA-II – japonský Wall-Climbing Robot 
pro kontroly fasád výškových budov 

Obr. 3. Německý projekt Rocco – robot SLR 400/600 [5]
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sestávají z nákladů přímých (souvisejících s produktem) a
nepřímých (souvisejících s časem), nákladů na operátora
dohlížejícího na práci robota a nákladů souvisejících s adap-
tací a modifikací metody procesu, kterou je třeba využití
mechanizmu přizpůsobit [1]. Přínos lze také rozdělit na
přímý a nepřímý. Přímý přínos vyplývá z růstu produktivity
proti manuální práci. Při převedení na peněžní jednotky lze
stanovit úspory vyplývající z náhrady lidské pracovní síly.
Nepřímým přínosem automatizace stavební výroby je
rovněž vyšší bezpečnost práce a snížení rizika pracovních
úrazů. S vyšší kvalitou práce a spolehlivostí souvisí menší
poruchovost a nehodovost konstrukcí, a tím i nižší náklady
na pozáruční opravy nebo vynucené pracovní přestávky.
V mnoha průmyslových odvětvích by byl pouze tento
nepřímý přínos dostatečným důvodem pro zavedení robotů
do výroby, ale pro poměrně nejisté a v posledních letech
stagnující prostředí stavebního trhu je zhodnocení těchto
výhod mnohem složitější. Navíc poměrně konzervativní
přístup stavebního odvětví k novým technologiím je vždy
spojen s nedůvěrou a přírůstky efektivnosti musí být zřejmé,
aby management stavebních firem přesvědčili. 

Závěr
Odpově� na otázku, zda má robotizace stavebnictví per-

spektivu, nebo je pouze slepou uličkou, v současné době
nikdo nezná, ale takové míry automatizace, jaká je například
v průmyslové výrobě, pravděpodobně nikdy nedosáhne.
Rozvoj v tomto odvětví jde ruku v ruce s obecným vývojem

robotizace a počítačových technologií, avšak stavebnictví je
odvětví velmi specifické a ani technická vyspělost tohoto
století zatím není schopna spoustu problémů, které s ním
souvisejí, řešit. K hromadnému využití robotů možná při-
spějí nové technologie méně náročné na lidskou zručnost a
více přizpůsobené potřebám automatizace, nebo� staveb-
nictví je stále ještě v mnoha ohledech řemeslem, které se dá
jen obtížně programovat. Skutečností však je, že robotizací
stavebnictví se vědci a investoři zabývají, např. v loňském
roce se v polském Krakově konalo již osmnácté sympozium
"Automatizace a robotizace ve stavebnictví", věnované
aktuálním technickým i ekonomickým problémům. Před-
poklady vyvíjet se tímto směrem ve stavebnictví bezesporu
jsou a čas ukáže, zda se dokáží stavební roboty i přes mnohé
obtíže prosadit. 
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Využití zrcadlové symetrie Fresnelovy difrakce je nová
metoda laserových měření v geodézii. Článek shrnuje
zkušenosti získané ve volném terénu a v podzemních
prostorách. Výsledkem je stanovení přesnosti detekce
osy laserového svazku, posouzení vlivu změn parametrů
prostředí na tuto přesnost a navržení vhodného měřic-
kého postupu.

1. Úvod
V geodézii se obvykle používají laserové metody

založené na fokusování laserového svazku do místa detekce,
metody využívající difrakci světla jsou méně časté. Při
použití rotačně symetrické stopy, typické u metod s prostou
fokusací, je přesnost vizuální detekce osy svazku 0,1 až
0,2násobkem průměru stopy v místě detekce, u zrcadlové
symetrie je několikanásobně vyšší [12]. Tato úvaha a teorie,
rozpracovaná v [9], vedla na FSI UFI VUT v Brně k návrhu
zařízení, které umožnilo zrcadlově symetrický Fresnelův
difrakční jev využít při měřických pracích, především
k vytyčování přímek. Jde o teodolit Zeiss-Theo 010A
s laserovým nástavcem a výstupním průměrem svazku
50 mm. Zdrojem záření je laserová dioda vyvázaná do jed-
nomodového optického vlákna (TEM 00). Napájení zajiš�u-
je malý a lehký zdroj s hermeticky uzavřeným olověným
akumulátorem připevněný na stativu (umožňuje až 12 h
nepřetržitého provozu) [15], [14], [16]. Vhodnost metody se
zkoumala jak za stálých podmínek blízkých laboratorním,
tak především za běžných atmosférických podmínek [18].
Výsledky zjiš�ování přesnosti detekce bodů přímky, vytyčo-
vané difrakční laserovou metodou, mohou být podkladem
pro výzkumné aktivity v oblasti aplikace laserových
difrakčních metod v geodézii.

Pojem difrakce světla obecně zahrnuje oblast fyziky, jejíž
výklad přesahuje rámec tohoto článku. Podrobnou teorii lze
nalézt např. v [3], [10], popisu použitého jevu se věnuje [9],
[15], [16].

2. Testování v terénu
Lokality pro měření byly zvoleny s přihlédnutím k co nej-

snazšímu popisu podmínek ovlivňujících dráhu laserového
svazku. Základny byly rozvinuty v rovném terénu se stej-
ným povrchem v celé délce a v maximální možné vzdále-
nosti od svislých objektů a předmětů.

Cílem bylo posoudit směrovou stabilitu laserového
svazku a zhodnotit přesnost vizuálního stanovení průsečíku
os zrcadlové symetrie difrakčního jevu. Důležité bylo i
stanovení vlivu prostředí a poznání souvislostí charakteris-
tik přesnosti metody s fyzikálními parametry prostředí a
jejich změnami.

2.1. Podmínky a metodika 
Pro pozorování ve vzdálenosti od 50 do 150 m byla vybu-

dována základna v atletickém areálu VUT pod Palackého

vrchem. Terén v celém průběhu základny byl vodorovný a
pokrytý pravidelně udržovaným trávníkem. Pro měření na
vzdálenosti 200 až 500 m, resp. 1 000 m, bylo zvoleno trav-
naté přírodní letiště aeroklubu Medlánky v Brně. Jednotlivé
body pro postavení cílového terče byly zvoleny ve
vzdálenostech 200 až 500 m po 50 m, a dále 500 až 1 000 m
po 100 m. Terén byl v podstatě vodorovný a laserový svazek
byl po celé dráze přibližně 1,7 m nad jeho úrovní. V okolí
40 m od základny se nenacházely žádné svislé předměty
(stromy, stožáry apod.).

Měření proběhlo shodným postupem na obou základnách
[18]. Přístroj na stativu postavený do výchozího bodu zá-
kladny se 20 minut temperoval. Poté byl spuštěn laser a
umístěn terč do nejbližšího bodu základny. Poloha průsečíku
os zrcadlové symetrie se sledovala po dobu 20 minut a za-
znamenávala v intervalu 1 minuty. Pro záznam polohy byla
zvolena kartézská souřadnicová soustava s kladnou větví
osy x směrem vzhůru. Přehled měření uvádí tab. 1.

V průběhu všech měření se v místě postavení přístroje
zaznamenávaly parametry prostředí, a to teplota ve dvou
výškových úrovních (0,5 a 2 m), rychlost větru, vlhkost
vzduchu a stupeň slunečního svitu. Údaje se odečítaly v in-
tervalu 1 minuty, pokud možno synchronně se záznamem
polohy osy laserového svazku. Před začátkem měření byl
pro každou vzdálenost odečten atmosférický tlak.

2.2. Přesnost metody
V tabulce 2 jsou shrnuty střední chyby v detekci bodů

vytyčované přímky, a to samostatně v rovině horizontální
(mx), vertikální (my) a celková hodnota mxy. Dále jsou uve-
deny koeficienty korelace mezi svislými odchylkami středu
laserové stopy od těžiště vy a odpovídajícím vertikálním

Vytyčování přímek pomocí zrcadlově symetrické
Fresnelovy difrakce

Ing. Jiří VONDRÁK, PhD.
VUT – Fakulta stavební

Brno

Datum Čas  [h] Místo Vzdálenost

21.6.2000 8:15 – 9:38 atletický areál 
pod Palackého 
vrchem

50 – 150 m   
po 50 m

26.6.2000 7:48 – 9:00 atletický areál 
pod Palackého 
vrchem

50 – 150 m   
po 50 m

200 – 500 m
po 50 m

200 – 500 m
po 50 m

18.7.2000 100 – 1 000 m
 

 19.7.2000
po 100 m, 

noční měření

21:31 – 2:00 letiště Medlánky

28.6.2000 8:54 – 11:29 letiště Medlánky

18.7.2000 8:54 – 11:20 letiště Medlánky

Tab. 1. Časový přehled měření



STAVEBNÍ OBZOR 7/2002 213

teplotním gradientem ∆t. Záporné znaménko před kore-
lačním koeficientem vyjadřuje skutečnost, že se vzrůsta-
jícím rozdílem teplot ∆t se detekovaný střed laserové stopy
pohyboval směrem dolů.

Nárůst chyby v detekci bodu vytyčované přímky se
vzdáleností lze považovat za lineární, a to především ve ver-
tikální rovině. V horizontální rovině je nárůst chyby se
vzdáleností méně výrazný a je narušován náhodnými vlivy
(krátkodobými vibracemi, chybami vizuální detekce osy
laserového svazku), viz obr. 1. Kromě toho byly zkoumány
i další modely (především kvadratický model, exponenciál-
ní a polynomický) [18], jejichž průběh se blíží lineárnímu
modelu. Nárůst jejich spolehlivosti (kvadrátu korelačního
koeficientu) proti modelu lineárnímu neodpovídá nárůstu
jejich složitosti.

Zajímavé je sledovat vývoj závislosti středních chyb na
vzdálenosti u měření v noci z 18. na 19. 7. 2000 [18] – mezi
vzdálenostmi 500 a 600 m došlo k náhlému poklesu střední
chyby v detekci bodu vytyčované přímky ve vertikální ro-
vině (my). V době kolem inverze teplotního gradientu
narůstá nespolehlivost detekce, po stabilizování parametrů
prostředí (atmosféry) bylo naopak dosaženo kvalitních
výsledků. Z těchto důvodů bylo noční měření rozděleno na
dvě části, v jejichž průběhu se daly podmínky považovat za
neměnné. Po rozdělení souboru vzešlého z nočního měření
rostla střední chyba se vzdáleností lineárně.

Při měření na vzdálenost do 150 m nárůst střední chyby
v detekci osy svazku závisí především na náhodných
vlivech (náhodné chyby). Podobně u horizontální složky
chyby je nárůst z části dán náhodnými chybami, které rostou
se vzdáleností velmi nepravidelně.

Pomocí lineárního modelu závislosti střední chyby
v detekci bodů vytyčované přímky na vzdálenosti byla urče-
na střední kilometrová chyba metody. Hodnoty chyby
detekce bodů vytyčované přímky byly stanoveny průměrem
z hodnot jednotkových chyb jednotlivých měření, a to mx =
= 2,6 mm a my = 8,6 mm.

Přesností vytyčení přímky metodou využívající bílé svět-
lo se zabývalo již mnoho autorů. Chyba souvisí s vlastnost-
mi použitého dalekohledu (zvětšení a světelnosti, úpravě
záměrného obrazce), a samozřejmě se schopnostmi pozoro-
vatele. Podle [11] testováním na velkém počtu výsledků
získaných ve volném terénu se dospěje ke shodě se vzorcem

kde mH je chyba detekce bodu v cíli vyjádřená v úhlové hod-
notě a z je zvětšení dalekohledu (u geodetických přístrojů
pro přesné práce bývá 30krát) [11]. Podle rovnice (1) lze

odhadnout střední kilometrovou chybu pro konvenční
metody vytyčování mxK = 9,5 mm v horizontální rovině.
Ve vertikální rovině je situace dále komplikována vlivem
prostředí, následkem čehož se nevyhnutelně zhorší přesnost
detekce cílového bodu ve vertikálním směru.

Zásadním poznatkem je, že i přes ovlivnění atmosférou si
metoda vytyčování přímky pomocí difrakčního obrazce
uchovává přesnost řádově v milimetrech do 1 000 m (tab. 2).
Rozhodující vliv na zhoršování přesnosti s narůstající
vzdáleností cílového terče od difrakčního filtru má jedno-
značně prostředí. Z výsledků je zřejmé, že chyby ve verti-
kální rovině způsobené prostředím jsou korelované s teplot-
ním rozdílem na dvou výškových úrovních. Tato korelace se
projevuje téměř vždy (výjimečně může být překryta působe-
ním dalších vlivů prostředí) a roste se zvětšující se vzdále-
ností mezi přístrojem a cílovým terčem. Naopak, nárůst
zmiňované korelace v závislosti na velikosti vertikálního
teplotního gradientu u přístroje není zřejmý. Například při
měření na vzdálenost 250 m dne 28. 6. byl průměrný rozdíl
teplot u přístroje 0,7 ˚C a na tutéž vzdálenost, měřenou
18. 7., byl rozdíl 1 ˚C. Diskutovaná korelace byla u druhého
měření významně nižší. U etap měřených 19. 7. 2000 (0:30
– 2:20), kdy se za bezvětří ustálily teplotní podmínky (doba
po večerní inverzi), není korelace mezi vertikálními odchyl-
kami osy svazku od těžiště a rozdílem teplot na dvou výško-
vých úrovních u přístroje patrná. Vertikální rozdíl teplot
v tomto případě činil jen několik desetin stupně mezi úrov-
němi 0,5 a 2 m. To však neznamená, že prostředí na výsled-
ky v této etapě nepůsobí – dlouhodobé odchylky jsou pří-
tomny stále, ale zvětšuje se perioda jejich změn [2], [4], [17].

Zmínit lze i závislost velikosti střední chyby v horizontál-
ním směru (souřadnice x) na průměrné teplotě v průběhu
etapy. S rostoucí teplotou roste i intenzita vibrací (chvění
difrakčního obrazce na cílovém terči), což vede ke zhoršení
přesnosti detekce osy laserového svazku. Tento jev v menší
míře souvisí i s průměrnou hodnotou slunečního svitu. Další

Obr. 1. Analýza měření z 28. 6. 2000

z
mH

//60= (1)

Vzdálenost 
[m]

Datum 

x y (x, y)
21.6. 1,42   0,94 1,21 –0,667
26.6. 0,77   1,22 1,02 –0,031
21.6. 1,15   2,30 1,82 –0,294
26.6. 1,24   1,76 1,52 –0,462
18.7. 0,55   2,70 1,95 –0,177
21.6. 3,53   2,03 2,88 –0,022
26.6. 0,95   0,95 0,95 –0,034
28.6. 1,53   2,45 2,04 –0,143
18.6. 1,47   4,93 3,64 –0,154
18.7. 0,72   3,05 2,22 –0,248
28.6. 1,44   3,63 2,76 –0,595
18.7. 1,25   3,74 2,79 –0,274
28.6. 2,60   5,98 4,61 –0,554
18.7. 1,27   3,37 2,55 –0,136
18.7. 1,56   7,37 5,33 –0,427
28.6. 1,73   5,29 3,94 –0,496
18.7. 0,91   4,88 3,51 –0,499
28.6. 2,57   7,11 5,34 –0,275
18.7. 1,87   5,08 3,83 –0,300
18.7. 1,11 11,55 8,21 –0,371
28.6. 1,34   8,96 6,40 –0,285
18.7. 1,86   7,10 5,19 –0,071
28.6. 3,15 10,80 7,96 –0,819
18.7. 1,77 12,48 8,91 –0,599
18.7. 1,12 14,08 9,99 –0,299

  600 19.7. 1,19   4,98 3,62 –0,083
  700 19.7. 1,43   6,49 4,70 –0,017
  800 19.7. 1,58 10,32 7,38 –0,173
  900 19.7. 1,00   7,07 5,05 –0,388
1000 19.7. 2,30   9,11 6,64 –0,590

  500

  150

  200

  250

  300

Korelační 
koeficient 
v y  na ∆ t

   350

    400

  450

Střední chyba 
 v souřadnici [mm]

    50

  100

Tab. 2. Základní parametry měření

,
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korelace se objevují ve výsledcích jen náhodně. Jejich
důsledkem je zhoršení přesnosti.

Závěrem lze konstatovat, že metoda vytyčování přímek
pomocí zrcadlové symetrie Fresnelova difrakčního jevu je
použitelná i za běžných atmosférických podmínek, pro
práce charakteru inženýrské geodézie, s dostatečnou přes-
ností (cca 9 mm na 1 000 m ve vertikálním směru). Pro
metodiku měření lze doporučit:

– měřit při mírném větru (do 0,7 ms–1), co nejmenším
slunečním svitu, průměrné teplotě přízemní vrstvy
atmosféry do 20 ˚C (pro omezení vibrací);

– vyvarovat se měření v průběhu prudkých změn para-
metrů prostředí;

– měřit teplotu ve dvou výškových úrovních u přístroje a
přihlížet k rozdílu teplot;

– měření atmosférických prvků v cílovém bodě není u
popisované metody nutné.

Zkušenosti ukazují nezávislý pohyb čtyř hlavních maxim
Fresnelova difrakčního jevu vůči sobě, což bylo způsobeno
nehomogenitou prostředí i v malém prostoru vymezeném
Fresnelovým difrakčním jevem. Z toho vyplývá jistá bezvý-
chodnost snah o modelování stavu prostředí mimo labora-
torní podmínky na základě několika diskrétně měřených
parametrů [18]. V extrémně časově nestabilním prostředí je
i malá prodleva mezi zaznamenáním polohy průsečíku osy
laserového svazku a odečtením všech parametrů prostředí
důvodem znehodnocení (zastarání) vstupních dat pro ja-
koukoli početní opravu vlivu prostředí.

3. Měření v podzemních prostorách
Zkoušky laserového nástavce ve stabilním podzemním kli-

matu se prováděly v opuštěné štole bývalé německé továrny
pod Stránskou skálou v Brně – Líšni. Přístroj byl postaven
uvnitř z jedné strany uzavřené štoly výšky 3,5 m a šířky 7 m
ve vzdálenosti 25 m od vchodu. Paprsek probíhal 3,5 m od
stěn a 1,7 m nad jejím dnem. Měření se prováděla podle stej-
ného metodického postupu jako ve volném terénu. Vzhle-
dem k rozměrům štoly byly zvoleny vzdálenosti 30 a 60 m.

Prostředí nebylo ideálně stabilní, stálé proudění vzduchu
(pomalejší než 0,1 ms–1) vedlo k pozvolnému ochlazování.
Přesto je dosažená přesnost vynikající, na hranici vizuálního
rozlišení odchylek svazku od těžiště. Podobně jako ve vol-
ném terénu lze pozorovat větší nárůst chyby ve vertikálním
směru proti chybě horizontální. Tento jev je však proti
měření ve volném terénu významně menší. Základní údaje
obsahuje tab. 3.

4. Závěr
Na základě údajů tab. 4 lze dospět k několika závěrům.

Podle předpokladů je při měření ve volném terénu, tj.
v nehomogenním a časově nestabilním pros-
tředí, patrný výrazný nárůst chyby detekce
bodů vytyčované přímky ve vertikální rovině
proti chybě v rovině horizontální. Střední
chyby v detekci bodů vytyčované přímky
v rovině horizontální korespondují s teoretic-
kým odhadem přesnosti [9]. Proti tomu střední
chyba v rovině vertikální teoretický odhad
přesnosti několikanásobně překračuje (viz
tab. 4). Výsledky měření v podzemních pros-
torách korespondují s teoretickým odhadem
přesnosti detekce průsečíku os zrcadlové syme-

trie Fresnelova difrakčního jevu [9]. V tomto prostředí,
které se blíží stabilitou laboratorním podmínkám, je pro
velikost střední chyby detekce bodů vytyčované přímky
rozhodující tvar, resp. měřítko Fresnelova difrakčního
obrazce v konkrétní vzdálenosti. Chyba detekce závisí
hlavně na rozteči světlých hřebenů Fresnelova difrakčního
obrazce [9].

Při uvádění sledované metody do praxe je na větší
vzdálenosti a v časově a prostorově nehomogenním pros-
tředí třeba posuzovat její přesnost zvláš� pro rovinu horizon-
tální a zvláš� pro rovinu vertikální.
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horizontální 
m x 

vertikální  
m y 

celková 
m xy

30 20.7. 0,33 0,36 0,34 13,2

60 20.7. 0,36 0,46 0,41 12,5

Datum  Vzdálenost 
[m]

Chyba [mm]
Teplota 

[˚C]

Tab. 3. Parametry měření v podzemních prostorách

50 0,5 0,77 1,22 0,36* 0,46* *60 m

100 0,7 1,24 1,76 – –

500 1,5 1,77 12,48 – –

1000 2,2  2,30*    9,11* – – *noc

Poznámka
Vzdálenost 

[m]

Teoretický 
odhad 

∆ x  = ∆ y  ve volném terénu
v podzemních 

prostorách

[mm]

m x        m y        m x  m y  

Tab. 4. Porovnání teoretického odhadu přesnosti [9] a zjiš�ované přesnosti měření
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Vondrák, J.: The Use of Enantiomorphic Fresnel`s Diffraction

The use of enantiomorphic Fresnel`s diffraction is a new trend
in the development of laser measurement in geodesy. This paper
summarises experience gained in tests performed with the laser
method using the above mentioned diffraction both in the field
and in underground. As a result, the accuracy of laser beam
axis detection was established and the influence of
environmental parameters was evaluated. Further, the
measurement procedures allowing for maximal elimination of
undesirable environmental influence were suggested. It is
possible to say that the laser diffraction method is more
accurate and more economical in comparison with commonly
used surveying methods based on the focusing of the laser beam
at the detection point.

Vondrák, J.: Absteckung von Geraden mit dem Verfahren der
Fresnel-Difraktion 

Die Anwendung der Spiegelsymmetrie der Fresneldifraktion ist
eine neue Richtung in der Entwicklung des Lasermessens in der
Geodäsie. Der Artikel fasst die bei ihrer Anwendung im
Gelände und in unterirdischen Räumen gesammelten
Erfahrungen zusammen. Im Ergebnis erfolgt die Bestimmung
der Genauigkeit der Detektion der Achse des
Laserstrahlenbündels und eine Beurteilung des Einflusses der
Änderung der Umweltparameter auf diese Genauigkeit. Das
Ergebnis ist auch der Vorschlag seines solchen Meßverfahrens,
welches die maximale Elimination unerwünschter
Umwelteinflüsse sichert. Es lässt sich feststellen: Die
Genauigkeitsparameter und die Wirtschaftlichkeit der
diskutierten Laserdifraktionsmethode scheinen im Vergleich zu
allgemeinen Lasermessmethoden die auf der einfachen
Fucusierung des Laserbündels in den Detektionsort basieren,
besser zu sein. 

TECHSTA 2002

Technologie pro udržitelný rozvoj 
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16. – 18. října 2002, Praha

Třetí mezinárodní konferenci shora uvedeného názvu uspo-
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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:
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staveb 

� nové technologie stavebních procesů 
� životnost staveb a jejich údržba 
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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 
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Kartogramy patří mezi účelové mapy, jejichž hlavním
cílem je informovat o určitém sociálně ekonomickém
jevu (nezaměstnanosti, věkové struktuře apod.) v rámci
vybraného území. Vytvoření kartogramu v obecném
grafickém systému (AutoCAD, MicroStation apod.) je
bez speciální programové podpory pracné a časově
náročné. Článek popisuje jedno z možných řešení této
problematiky. 

Obecně o kartogramech
Kartogram je účelová mapa s dílčími územními celky,

v nichž jsou plošně, většinou geograficky, znázorněna stati-
stická data (relativní hodnoty). Podstatnou charakteristikou
kartogramu je to, že znázorňuje relativní hodnotové ukaza-
tele. Kvantitativní data jsou přepočtena na jednotku plochy
dílčího územního celku (počet obyvatel na 1 km2, průměrný
výnos plodiny z 1 ha atd.). Pokud nejsou kvantitativní data
přepočtena na plochy dílčích územních jednotek, ale mají
jen vnější formu kartogramu, jsou to pouze kartogramy
nepravé neboli pseudokartogramy. V žádném případě nemo-
hou plně vystihovat srovnatelnou intenzitu jevu v celém
území. Vnější forma kartogramu je charakteristický způsob
znázornění statistických relativních hodnot. To znamená, že
dílčí územní jednotky jsou vyplněny rastrem nebo barevný-
mi odstíny, které odpovídají relativní velikosti sledovaného
geografického jevu. Hustota rastru nebo barevné odstíny
jsou stanoveny na základě objektivně sestrojené stupnice. 

Při jednoduchém dělení podle konstrukce [2] dojdeme
k 22 konstrukčně odlišným kartogramům. Z tohoto poměrně
velkého počtu však můžeme v počítačových programech
zaměřených na GIS konstruovat jen některé. Z jednodu-
chých kartogramů to jsou homogenní, kvalifikační, selek-
tivní a geometrické a jeden vztahový (korelační). I z těchto
pěti možností se v praxi běžně využívá pouze jeden, a to
kartogram jednoduchý homogenní, který prezentuje jen
jeden jev. Podle formy znázornění jevu pak rozlišujeme
jednoduché kartogramy homogenní, kvalifikační, selektivní,
dále kartogramy jednoduché tečkované a geometrické [2],
[4], [8].

Koncepce programu
Kartogramy je možné pořídit v podstatě dvěma způsoby:

– ruční kresbou v některém grafickém editoru,
– automatizovaně pomocí speciálních programů geogra-

fických informačních systémů (GIS).
První způsob je velmi pracný a časově náročný, druhá
možnost je dána ekonomickými podmínkami. Cena speciál-
ních produktů GIS je v mnoha případech tak vysoká, že
jejich využití je hospodárné jen v rutinním provozu. Pro uži-
vatele, kteří nemohou do programového vybavení investo-
vat velké částky, je určen programový systém popsaný
v tomto článku. Na základě zkušeností z praxe byly při jeho
návrhu stanoveny tyto požadavky na systém:

� ze stávající databáze vytvořit kompletní předpis
kresby kartogramů pro další zpracování – v navrho-
vaném systému lze pořídit hrubou, ale úplnou kresbu kar-
togramu, tj. hranice obcí a vyšších územních celků (např.
okresů), značky středů obcí včetně jejich názvů a příslušnou
legendu s popisem. Pro přehlednost je účelné, aby grafické
prvky, které spolu logicky nesouvisejí, byly umístěny do
různých vrstev;

� výstup realizovat ve standardním grafickém for-
mátu, aby jej bylo možné importovat do libovolného
grafického systému. Pro výstupní soubor s kresbou byl
zvolen standardní výměnný formát DXF (Data eXchange
Format).  Soubor s kresbou v tomto formátu lze importovat
v podstatě do běžně používaných grafických editorů;

� nesuplovat grafické funkce dostupné v běžných
grafických editorech. Do programu jsou zabudovány algo-
ritmy pro generování úseček, textů a areálových prvků. Jako
nejsložitější grafickou operaci v programu bylo nutné
vyřešit šrafování a vyplňování uzavřených polygonů, pro-
tože formát DXF nemá pro tento případ definován standard-
ní předpis;

� konečné doplňkové úpravy ponechat na uživateli.
Autoři vycházeli z toho, že na trhu je dostatek obecných
grafických systémů v různých cenových relacích podle
rozsahu a složitosti funkčního vybavení. Předpokládá se, že
uživatel pracující v dané oblasti má k dispozici alespoň
jeden z těchto systémů a po importu kresby si konečné
úpravy provede sám. Jde většinou o přemístění grafických
objektů (popisy legendy, názvy obcí, obarvení hranic areálů
apod.);

� snadná a jednoduchá obsluha, přijatelný uživatel-
ský komfort. Kromě kontextové nápovědy byl do programu
zabudován i průvodce, pomocí něhož si může kartogram
vytvořit i laik.

Způsob vytvoření kresby
Jak již bylo řečeno, program generuje předpis kresby na

základě údajů v databázi, jež obsahuje:
– řídicí soubor pro tvorbu kartogramu, tj. soubor typu

*.DBF, který musí povinně obsahovat alespoň číslo zá-
kladní územní jednotky (ZUJ) a jedno, popř. několik polí
s hodnotami územně vázaného jevu, který chceme v kar-
togramu sledovat. Tento soubor vytváří uživatel a jeho
volitelné jméno zadává do programu jako vstupní para-
metr;

– soubor s číselníky a popisnými informacemi má název
MORAVA.DTW a jeho struktura je uvedena v tab. 1;

– soubor s grafickými informacemi MORAVA.ARE, je-
hož struktura je zřejmá z tab. 3;

– pomocné databázové soubory, tj. indexový soubor
MORAVA.IDX (tab. 2) a soubor s extrémy MORA-
VA.EXT (tab. 4).

První soubor vytváří uživatel, druhý až čtvrtý je nedílnou
součástí programu. Uvedené databáze jsou relačního typu a
jejich relační vazby jsou znázorněny na obr. 1. Tučně
vytištěné názvy atributů v tabulkách představují primární
klíče příslušných relací. 

Program pro tvorbu kartogramů
Ing. Dalibor BARTONĚK, CSc.

VUT – Fakulta stavební
Brno
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Databáze jsou svým územním rozsahem omezeny na
Moravu (což je patrné z názvu souborů), hodnoty v souboru
MORAVA.ARE byly získány sejmutím mapy v měřítku
1 : 50 000.

Program vytváří kresbu podle algoritmu. Pro každý zá-
znam z řídicího souboru DBF se provedou tyto operace:

� v souboru MORAVA.DTW se vybere záznam s od-
povídající ZUJ;

� na základě ukazatele "Koord" (tab. 1) se vybere zá-
znam v relaci MORAVA.IDX;

� pro každý záznam v souboru MORAVA.IDX, který
má hodnotu UTJ shodnou s hodnotou UTJ v tabulce MO-
RAVA.DTW, se načtou všechny lomové body hranic daného
UTJ z databáze MORAVA.ARE tak, že na první lomový bod
ukazuje položka "Pozice" v relaci MORAVA.IDX, poslední
lomový bod UTJ se pozná podle toho, že má v souboru
MORAVA.ARE zápornou souřadnici Y; 

� z lomových bodů UTJ se vytvoří hranice ZUJ tak, že
se vyloučí vnitřní hranice UTJ a ponechají se jen hranice
vnější. Vnitřní hrany tvořící hranici UTJ lze poznat snadno,
protože jsou v paměti mezivýsledků uloženy duplicitně (oba
lomové body jsou totožné);

� program dále analyzuje druhé povinné pole s hodno-
tami územně vázaného jevu a na základě požadavku uži-
vatele (zadává se počet vět legendy) stanoví (podle statis-
tických metod) meze jednotlivých vět legendy;

� každé větě legendy se jednoznačně přiřadí typ výplně,
kterým se vyšrafuje příslušný areál v kartogramu; 

� na závěr se generuje legenda, která je součástí kar-
togramu;

� všechny grafické prvky se zapíší do výstupního sou-
boru *.DXF, který je možné importovat do libovolného gra-
fického editoru a tam provést konečné úpravy. Pro přehled-
nost se prvky zapisují tak, aby hranice obcí a hranice
vyšších územních celků (okresy apod.), značky středů obcí,
texty (popisy) a legenda byly umístěny v různých vrstvách.
Číslo vrstvy si volí uživatel.

Programové řešení
V diplomové práci [9] byly aktualizovány databázové

soubory, v práci [10] vytvořen vlastní program v prostředí
Borland Delphi a v práci [11] byl program doplněn o tvorbu
legendy. Diplomové projekty byly úspěšně obhájeny a pro-
gram byl začleněn do programového vybavení jak počí-
tačové učebny, tak moderního vzdělávacího pracoviště
oboru geodézie a kartografie. Toto pracoviště vzniklo v rám-
ci projektu FRVŠ v Ústavu geodézie FAST VUT v Brně
v roce 2000 [12].

Těžiště analýzy systému spočívalo v návrhu databáze pro-
gramu  a tvorbě metodiky pro šrafování areálů. Obě kon-
cepce představují původní řešení. V algoritmu šrafování
byly použity osvědčené postupy pro výpočet průsečíků
s hranicemi oblastí (Weilerův–Athertonův algoritmus [13]).
Potvrdily se také dosavadní zkušenosti z obdobných úloh
v tom smyslu, že pokud šrafovací čáry nejsou rovnoběžné
s některou ze souřadných os, je pro výpočet průsečíků
výhodnější otočit hranice daného areálu tak, aby podmínka
rovnoběžnosti byla splněna. Po skončení algoritmu se pak
hranice i šrafovací čáry transformují do původní polohy. 

Název Datový typ Poznámka

ZUJ LongInt číslo základní územní jednotky

UTJ LongInt číslo územně technické jednotky

CisOkr Word číslo okresu

Obec Boolean příznak, zda dané sídlo je obec

Nazev String[33] název sídla

X LongInt souřadnice X  středu sídla

Y LongInt souřadnice Y  středu sídla

Extr LongInt ukazatel do souboru MORAVA.EXT

Koord Longint ukazatel do souboru MORAVA.IDX

Název Datový typ Poznámka

UTJ LongInt číslo územně technické jednotky

pozice LongInt ukazatel do souboru MORAVA.ARE

Název Datový typ Poznámka

X LongInt souřadnice X  lomového bodu hranice UTJ

Y LongInt souřadnice Y  lomového bodu hranice UTJ

Název Datový typ Poznámka

MinX LongInt minimální souřadnice X  v areálu daného UTJ

MaxX LongInt maximální souřadnice X  v areálu daného UTJ

MinY LongInt minimální souřadnice Y  v areálu daného UTJ

MaxY LongInt maximální souřadnice Y  v areálu daného UTJ

Tab. 1. Struktura souboru MORAVA.DTW

Tab. 2. Struktura souboru MORAVA.IDX

Tab. 3. Struktura souboru MORAVA.ARE

Tab. 4. Struktura souboru MORAVA.EXT

Obr. 1. Relační vazby
v databázi programu
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K důležitým funkcím programu patří i analýza hodnot
zkoumaného jevu. K dispozici je automatické generování
mezí legendy ihned po zadání počtu intervalů. Implicitně je
nabízeno dělení na pentily. Výpočet je založen na statistic-
kých metodách (rovnoměrné rozdělení nebo medián). Meze
intervalů lze interaktivně editovat. Ukázky výstupu z pro-
gramu jsou na obr. 2 a obr. 3.

Závěr 
Popsaný program se využívá především při výuce před-

mětů "územní informační systémy" a "databáze" na Ústavu
geodézie FAST VUT v Brně. Perspektivně se uvažuje o do-
plnění jeho některých funkcí. Z mnoha variant uvádíme
nejdůležitější:

Obr. 2. Kartogram znázorňující počet obyvatel v jednotlivých obcích okresu Znojmo (1991)

Obr. 3. Kartogram podílu produktivních obyvatel z celkového počtu v jednotlivých obcích okresu Znojmo (1991)
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– rozšíření vstupního řídícího souboru o další standardní
formáty;

– možnost zobrazení kontrolní kresby na obrazovce před
převodem do výstupního formátu *.DXF;

– zabudování algoritmu pro automatizované rozmís�ování
popisu tak, aby se textové řetězce navzájem nepřekrývaly;

– doplnění o funkce umožňující generovat kartodiagramy,
tj. kartogramy s grafickými ukazateli (koláčový graf, his-
togram apod.).

Práce na programovém systému budou pokračovat ve
formě ročníkových nebo diplomových projektů. Vzhledem
k náročnosti řešení některých funkcí se uvažuje o spoluprá-
ci s nově vzniklou Fakultou informačních technologií VUT
v Brně.
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Bartoněk, D.: A Program for Cartograms Design

Cartograms belong to special maps the aim of which is to
provide information about a certain socioeconomic
phenomenon (unemployment, age structure, etc.) within
a given territory. To create a cartogram in a general
graphic system is work and time consuming. This paper
describes one of the possible solutions of this problem. 

Bartoněk, D.: Programme für die Erstellung von
Kartogrammen

Kartogramme gehören zu zweckbestimmten Karten,
deren Hauptzweck es ist, über ein bestimmtes sozial-
ökonomisches Phänomen (Arbeitslosigkeit, Alters-
struktur u. Ä.) im Rahmen eines gewählten Territoriums
zu informieren. Ein Kartogramm in einem allgemeinen
graphischen System (AutoCAD, MicroStation u.Ä.)
ohne eine spezielle Programmunterstützung zu schaffen,
nimmt viel Arbeit und Zeit in Anspruch. Der Artikel
beschreibt eine der möglichen Lösungen dieser
Problematik. 

28. mája 2002 zomrel vyni-
kajúci pedagóg, uznávaná ve-
decká osobnos� v oblasti stav-
by mostov, bývalý rektor
Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave, terajšej
Slovenskej technickej univer-
zity a bývalý dekan Stavebnej
fakulty, ktorý by sa 3. júna
tohto roku dožil 83 rokov.

Jeho celý život bol spätý
s budovaním STU – prvej
polytechniky na Slovensku a

so vzdelávaním technickej inteligencie. V 60-tych rokoch sa
v spomínaných akademických funkciách ve�kou mierou
zaslúžil o výstavbu novostavieb Strojníckej a Stavebnej
fakulty, Študentského domova J. Hronca a viacerých špor-
tovísk školy. Prof. Trokan bol ako rektor "spiritus movens"
mnohých pozitívnych a demokratizačných zmien a aktivít,
ktoré v tom čase prispeli nielen k rozvoju STU, ale i celého
vysokého školstva. 

Počas svojho aktívneho života pôsobil vo viacerých
funkciách aj mimo univerzity. V období Pražskej jari v roku

1968 sa ako minister stavebníctva vlády ČSSR zaslúžil
najmä o prijatie zákona o dia�nicach. Spolu s ministrom
zahraničia J. Hájkom vystúpil v Bezpečnostnej rade OSN
v auguste 1968 proti invázii spojeneckých vojsk do ČSSR a
stal sa politicky neprijate�ný.

Napriek tomu, že mu bolo zabránené �alej pedagogicky
pôsobi�, venoval sa odbornej a vedeckej činnosti. Svojimi
osobnými vlastnos�ami – pracovitos�ou, skromnos�ou, čest-
nos�ou a cie�avedomos�ou – vedel motivova� a presvedči�
svojich spolupracovníkov o zmysluplnosti stanoveného
cie�a. 

Bol známy svojou vynikajúcou pamä�ou, večne mladým
športovým duchom, úctou k človeku a ku klasickým morál-
nym hodnotám. 

Aktívny zostal aj po odchode do dôchodku a na�alej pod-
poroval svoju Alma Mater, ktorej  venoval  celý svoj plodný
život. 

Odchádza všestranne vzdelaný a vzácny človek. Nech je
jeho pamiatka zachovaná aj pre budúce generácie.

Mgr. Tatiana Sikorová
prof. Ing. �udovít Fillo, PhD.

�osobní zprávy
Zomrel prof. Ing. Dr. techn. Jozef Trokan 
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Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VUT v Brně
deklaruje i dostavbu kampusu v areálu Pod Palackého
vrchem. Jeho podstatnou součástí se stane Integrovaný
objekt Fakulty podnikatelské a Fakulty elektrotechniky a
komunikačních technologií, jehož základní kámen byl
položen počátkem května. Jde o vůbec největší investiční
akci VUT v Brně v jeho novodobé historii. 

Integrovaný objekt vznikne přestavbou a přístavbou již
dlouhodobě nevyužívané budovy menzy v areálu
kolejí na Kolejní ulici. O využití bývalé menzy
rozhodlo vedení VUT v Brně v červenci roku 2000
na základě studie vytvořené po dobrých zkušenos-
tech s rekonverzí objektu někdejší Meopty a s rekon-
strukcí současného sídla rektorátu VUT. 

Jak to u podobných staveb bývá, spočíval hlavní
problém v nedostatku finančních prostředků.
Prioritou přitom bylo zahájení již v roce 2002 proti
původnímu záměru, podle kterého se předpokládala
výstavba pouze objektu Fakulty podnikatelské v
roce 2003. Toto urychlení umožňoval právě návrh
rekonverze objektu bývalé menzy, nebo� jak vlastní
objekt, tak přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví
VUT v Brně. Navíc bylo možné rekonstruovanou
budovu napojit na existující a dostatečně dimenzo-
vané inženýrské sítě. 

Ve výběrovém řízení zvítězila projekční kancelář
Project building Brno. Jako dodavatel byla vybrána firma
IMOS Brno, a. s., s termínem dokončení 30. dubna 2004.
Smlouva o provedení stavby byla podepsána 28. února 2002

a 7. března bylo předáno staveniště. Následně začaly práce
na oplocení a zařízení staveniště a bourací práce na budově
menzy. Původní objekt musí být z velké části demontován,
nebo� v době výstavby byl navržen čistě účelově jako varna
jídel včetně zázemí a stravovacích prostor. Po rekonstrukci
bude tento objekt využit – vzhledem ke konstrukčnímu sys-

tému a rozměrům – k umístění velkokapacitních
poslucháren, laboratoří a počítačových učeben. Celý objekt
bude zvýšen o jedno podlaží. Protože bude rozšířen do
přilehlého svahu, který byl v minulosti osazen zelení, muse-
ly být v souladu s povolením některé stromy v období vege-
tačního klidu přesazeny a jiné vykáceny.

Západním směrem bude přistavěn šestipodlažní objekt ve
tvaru písmene E, čímž budou vytvořena dvě rozsáhlá atria
s dostatečným osvětlením umožňující větrání vnitřních

prostor. V tomto objektu budou hlavní komunikační plochy
s průchozí pasáží, dvoranou, výtahy, pracovny, seminární
místnosti a počítačové učebny. Objekt bude po dokončení

sloužit potřebám Fakulty podnikatelské, dosud sídlící
v areálu Fakulty strojního inženýrství. Dále zde
budou umístěny dosud dislokované Ústavy elek-
trotechnologie a mikroelektroniky. Seminární učebny
jsou situovány v prvním a druhém nadzemním po-
dlaží, kde budou i specializované počítačové učebny.
Návazně na pracovny pedagogů v dalších podlažích
jsou situovány lehké laboratoře. Specializované těžké
laboratoře Fakulty elektrotechniky budou umístěny
v přízemí bývalé menzy. Na ně navazuje plocha
určená pro výzkumná centra.

Výukové prostory Fakulty podnikatelské doplňuje
fakultní knihovna. Proti původním předpokladům
zde nebude umístěn děkanát Fakulty elektrotechniky
a Ústav jazyků. Užitkové plochy budou mezi obě
fakulty rozděleny stejným dílem, hodně prostorů
bude společných.

Jako samostatná akce bude vybudováno na protilehlé
zelené ploše parkoviště s 254 parkovacími místy s obslužný-
mi komunikacemi a budou dokončeny sadové úpravy.

Zpracováno podle časopisu Události č. 5/2002

�zprávy
Dostavba kampusu VUT v Brně
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Výkon vybraných odborných činností ve výstavbě – pro-
jektová činnost a vedení realizace staveb – je vázán na
oprávnění fyzických osob získané ověřením (autorizací)
jejich odborné způsobilosti před zkušební komisí České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Za
vybrané odborné činnosti ve výstavbě jsou považovány
takové činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřej-
ných zájmů. Odborná způsobilost představuje souhrn teore-
tických vědomostí, praktických zkušeností, znalostí obecně
závazných právních předpisů, technických norem a dalších
doporučených standardů potřebných pro výkon vybraných
činností ve výstavbě. Práva a povinnosti odborně způso-
bilých osob ve výstavbě a podmínky jejich autorizace
stanoví zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizo-
vaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační
zákon) a vnitřní předpisy obou komor. 

Zákon a vnitřní řády ČKAIT vyžadují u žadatelů o auto-
rizaci ověření jak odborných znalostí, tak znalostí platných
právních předpisů upravujících výkon příslušných
odborných činností a činností souvisejících. To znamená, že
každý žadatel o autorizaci musí znát platné stavební, občan-
ské, obchodní, vodohospodářské, dopravní, bezpečnostní a
jiné předpisy tak, aby byl schopen běžně se v nich oriento-
vat a v praxi je aplikovat. Průběh autorizační zkoušky
upravuje zkušební řád ČKAIT. Ověření znalostí právních
předpisů písemnou zkouškou je podmínkou pro pokračování
druhé, odborné části zkoušky, kterou je obhajoba předložené
vlastní práce žadatele o autorizaci.

S cílem usnadnit zájemcům přípravu k autorizační
zkoušce v oblasti obecně závazných předpisů připravila pra-
covní komise jmenovaná Autorizační radou ČKAIT soubor
360 otázek rozdělených do 17 oborů. Otázky jsou rozděleny
na obecné, které jsou společné pro všechny obory autorizace
(úspěšná zkouška z nich platí i při rozšíření autorizace na
další obory), a na oborové (při rozšiřování autorizace na
další obor z nich musí zájemce absolvovat zkoušku). Otázky
spolu se správnými odpově�mi a právním zdrojem (číslo,
paragraf a odstavec příslušné právní normy) byly uveřej-
něny v publikaci 

� Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně
závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.

Informační centrum ČKAIT, A5, 104 s.

vydané poprvé v roce 2001. Na základě zkušeností
z využívání příručky v praxi a v souladu s novelami ně-
kterých předpisů bylo v roce 2002 připraveno druhé, přepra-
cované vydání.

Kromě přípravy ke zkoušce z právních předpisů při auto-
rizaci může publikace sloužit jako příručka při řešení každo-
denních problémů ve stavební praxi. Soubor otázek v pub-
likaci obsažených je průřezem nejčastějších aktuálních
problémů a potřeb právních řešení ve stavebních činnostech.
Vedle zkušebních otázek a správných odpovědí obsahuje
publikace v platném znění autorizační zákon, Profesní a
etický řád ČKAIT, Pokyny pro vyplnění žádosti o udělení
autorizace ČKAIT a formulář žádosti.

Další doporučené publikace: 

� Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy

Informační centrum ČKAIT vydalo v roce 1998 úplné
znění stavebního zákona a prováděcích předpisů v návaz-
nosti na jeho poslední velkou novelu provedenou zákonem
č. 83/1998 Sb. Tato publikace je v současné době rozebrána.
Stavební zákon prošel v souvislosti s novelizací jiných
právních předpisů a nálezy Ústavního soudu řadou drob-
ných změn a doplnění. Prováděcí vyhláška ke stavebnímu
zákonu č. 131/1998 Sb. byla zrušena a nahrazena v souvis-
losti s novým územním uspořádáním státu vyhláškou MMR
č. 135/2001 Sb., o územních plánovacích podkladech a
územně plánovací dokumentaci. Také vyhláška Ministerstva
hospodářství č. 174/1994 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, byla nahrazena
vyhláškou MMR č. 369/2001 Sb. Na základě zmocnění
daného § 143, odst. 5, písm. c) stavebního zákona vydalo
Ministerstvo zemědělství vyhlášku č. 191/2002 Sb., o tech-
nických požadavcích na stavby pro zemědělství (s účinností
od 1. 6. 2002). 

Informační centrum ČKAIT proto vydalo v červnu 2002
nové úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho
prováděcích vyhlášek č. 132/1998, 137/1992, 135/2001 a
369/2001 Sb., v platném znění.

� Živnostenský zákon po novele s komentářem. Veřejná
zakázka po novele

Informační centrum ČKAIT, 2000, A5, 160 s., 140 Kč

Plné znění dvou právních předpisů, jejichž znalost je
důležitá a potřebná u vybraných činností ve výstavbě. Úplné
znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), v platném znění zahrnuje řadu novel
včetně novely provedené zákonem č. 29/2000 Sb. Komentář
k živnostenskému zákonu sestavila Ing. D. Makalová se
zřetelem k podnikání a vybrané činnosti ve výstavbě.
Seznamuje např. podrobně s novou právní úpravou činnosti
odpovědného zástupce, který musí být v pracovněprávním
vztahu k podnikateli. Publikace obsahuje rovněž úplné zně-
ní zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. Sa-
mostatné kapitoly jsou věnovány základním pojmům v ob-
lasti živnostenského podnikání, poznámkám k vybraným
ustanovením živnostenského zákona a obsahové náplni
živností v oblasti stavebnictví. Text této části publikace vy-
cházel z platného znění živnostenského zákona k 28. 2. 2000.
Následně byly přijaty další novely (do konce června 2001
celkem padesát), na které reagoval vydavatel samostatnou
vložkou v rámci základní knižnice odborných činností ve
výstavbě, č. AA 3.01, nazvanou "Změny živnostenského
zákona provedeného jeho novelami. Obchodní zákoník po
novele", vydanou v říjnu 2001. Tato vložka je přílohou pub-
likace "Živnostenský zákon po novele s komentářem.
Veřejná zakázka po novele".

Publikace dále obsahuje úplné znění zákona č. 199/1994
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, které
zahrnuje příslušné novely včetně zákona č. 28/2000 Sb. 

�ČKAIT
Příprava na autorizační zkoušku stavebního inženýra a technika
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� Obchodní podmínky a další pomůcky 
pro kontraktační praxi ve výstavbě (DOS M 09)

Informační centrum ČKAIT, ediční řada doporučených
standardů metodických (DOS M), 1998, A5, 40 s., 60 Kč

Obchodní zákoník – na rozdíl od někdejšího hospodářské-
ho zákoníku – vyžaduje, aby smluvní strany konkretizovaly
vzájemné smluvní povinnosti téměř bezezbytku v obsahu
smluv. Převážná část ustanovení obchodního zákoníku má
dispozitivní charakter; to znamená, že ve smlouvě se lze od
těchto ustanovení odchýlit, popř. je vyloučit a upravit
smluvní vztah podle konkrétní praxe a potřeb. Zejména
tvorba konkrétního obsahu smlouvy o dílo ve výstavbě je
velmi náročná, vyžaduje dobrou znalost právních předpisů,
vlastních potřeb i možností smluvního partnera a precizní
formulační schopnost. Pro usnadnění smluvní praxe
umožňuje obchodní zákoník při tvorbě obsahu smlouvy
využití různých technicko-právních postupů a pomůcek.
Zejména v zahraničí je obvyklé používání obchodních pod-
mínek, technických podmínek, smluvních formulářů, vyklá-
dacích pravidel a dalších obchodních zvyklostí. Publikace
seznamuje s nejrozšířenějšími pomůckami ve smluvních
vztazích používaných ve výstavbě v zahraničí a vyžadova-
ných zahraničními investory, světovou bankou či bruselskou
administrativou. Tyto pomůcky vypracovávají zpravidla
nadnárodní nevládní organizace. K nejznámějším patří
Všeobecné obchodní podmínky FIDIC (Mezinárodní fede-
race konzultačních inženýrů). Publikace uvádí přehled vy-
braných standardizovaných obchodních podmínek, vzoro-
vých smluv a smluvních formulářů v oblasti výstavby a
přehled vybraných významných organizací a institucí
podílejících se na zpracování standardizovaných pomůcek
pro smluvní praxi ve výstavbě.

� Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby

Informační centrum ČKAIT, 1999, A5, 64 s., 50 Kč

Publikace seznamuje s vybranými činnostmi ve výstavbě,
s obory a specializacemi autorizace, působností autorizo-
vaného inženýra a autorizovaného technika (stavitele).
Vysvětluje formy výkonu činnosti autorizované osoby:
výkon činnosti svobodného inženýra, živnostenské pod-
nikání, autorizované osoby jako zaměstnance. Uvádí pod-
mínky pro zajištění odborného provádění staveb. Podrobně
se zabývá prokazováním odborné způsobilosti, podmínkami
pro získání autorizace, používání razítka při výkonu povolá-
ní, členstvím v komoře, požadovaným vzděláním, vzájem-
ným uznáváním autorizace mezi ČKAIT a SKI (Slovenskou
komorou inženýrů) atd. V příloze je publikováno několik
důležitých dokumentů – stanovisek, např. k výkonu vybra-
ných činností autorizovaným technikem, požárně bezpeč-
nostní problematice ve výstavbě a k používání autorizačního
razítka. Kapitola 3 byla novelizována již zmíněnou samo-
statnou vložkou AA 3.01 (viz publikace "Živnostenský zá-
kon po novele s komentářem. Veřejná zakázka po novele").

Uvedené publikace je možno zakoupit nebo objednat
v Informačním centru ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2.
V přízemí budovy, která je novým sídlem České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je
umístěna stálá výstava a prodejna odborné literatury.
Kontaktní spojení: tel. 02/27 090 211, fax 02/27 090 222, 
e-mail info@ckait.cz, www.ice-ckait.cz. Publikace jsou
v prodeji rovněž v Oblastních kancelářích ČKAIT, v Pro-
dejně technické literatury ČVUT Praha a na dalších místech.
Jejich seznam, adresy a kontaktní spojení je uveřejněno na
internetových stránkách Informačního centra ČKAIT.

Marie Báčová

�zprávy

Na Rohanském ostrově na ploše 4,5 ha vyrůstá rozsáhlý
projekt River City Prague rakouského investora Europolis
Invest. Generálním dodavatelem stavebních prací je společ-
nost STRABAG, a. s., řízením projektu, nákladů a technic-
kým dozorem byla pověřena společnost HOMOLA AYH
Projektmanagement. Investice v rámci první etapy výstavby
dosahuje 40 mil. EUR. Společnosti STRABAG byla svěře-
na nejen výstavba kancelářské budovy Danube House, ale i
první etapa výstavby podzemní komunikace včetně infra-
struktury celého projektu. Generální dodavatel dokončil
první etapu výstavby bez problémů a ve stanoveném ter-
mínu. Celková doba výstavby byla smlouvou s generálním
dodavatelem stanovena na osmnáct měsíců včetně kolau-
dace.

Byla zahájena také výstavba lávky pro pěší, která bude
součástí projektu a propojí River City Prague přes
Rohanské nábřeží s Karlínem. Druhá lávka povede přes
Vltavu a ostrov Štvanici s řadou rekreačních zařízení až do
Holešovic.

Tisková informace

Hrubá stavba Danube House dokončena
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Švédské muzeum architektury a Švédský institut ve
spolupráci s velvyslanectvím Švédského království v ČR a
Švédským obchodním oddělením uspořádali počátkem léta
v pražské Staré Celnici konferenci „Design a architektura“ a
výstavu shora uvedeného názvu s cílem představit Švédsko
jako jednoho z průkopníků v této oblasti. Pozvaní odborníci
a novináři diskutovali o trendech a problémech v oblasti
architektury a využití průmyslového designu.

Rok 2001 byl ve Švédsku vyhlášen Rokem architektury,
tvaru a designu. Jde o témata, která koncem minulého století
nabývala na důležitosti, na rozdíl od jeho počátku, kdy bylo
Švédsko řídce osídlenou zemědělskou zemí. Industrializace
přispěla k otevření zdrojů a vytvořila potřeby, které vedly
k budování nájemních domů, soukromých vil, škol a kostelů
splňujících potřeby koncentrace obyvatelstva ve městech.
Klientelou architektů v té době byly převážně veřejné insti-
tuce, což umožnilo rozvoj důkladně promyšlené architektu-
ry. Zahraniční vlivy, jako např. hnutí Arts and Crafts
z Anglie a současné propojení se švédskou stavitelskou
tradicí se odrážejí při aplikaci materiálů, jako je dřevo, cihly
a žula. Dobrým příkladem uvedeného slohu je stavba Larse
Israela Wahlmana, který navrhl kostel Engelbrekts (1914)
na stocholmském pahorku. Kostel vyvolal značný rozruch
díky své volné kompozici a použití materiálu. Hlavním
dílem tohoto období je však stockholmská radnice (1923) od
Ragnara Östberga. Radnice má dominantní postavení u
zálivu a pojí se v ní rustikální exteriér z cihel s nádherným
vnitřním zařízením, které má klasicistní znaky.

Ve slohu zušlechtěného neoklasicismu, který byl meziná-
rodně známý jako „švédský půvab“ , stavěli kromě Östber-
ga i Ivar Tengbom, Gunnar Asplund a další. Budova lister-
ského okresního soudu od Gunnara Asplunda, Härads
Tingshus, u Sölvesborgu v jižním Švédsku má jednoduché
geometrické tvary a ploché, světle vyleštěné vnější stěny.

Velká stocholmská výstava uměleckých řemesel třicátých
let 20. století přispěla k průlomu švédského funkcionalismu.
Přispěl k tomu Asplund jako hlavní architekt, jakož i mnoho
dalších architektů, kteří později získali velký vliv. Úroveň
bydlení většiny obyvatel Švédska lze do té doby považovat
spíše za nízkou, a proto se architekti rozhodli zlepšit situaci
prosazováním nové, funkcionalistické a zjednodušené archi-
tektury. Také snahy o sociální reformy a sociálně demokra-
tická strana, která se tehdy dostala k vládě, vytvářely předpo-
klady pro politiku, která upřednostňovala sociální bydlení.

Koncertní budova (1932) v Helsingborgu od Svena
Markelia je tečkou za typickým švédským monumentálním
a moderním typem staveb. Čistý funkcionalistický sloh sice
získal hodnotu symbolu, všeobecně však nebyl uznaný.
Postupně byl opět zastíněný tradičními prvky. Na stavbě
lesního krematoria (1940) ve Stockholmu kombinoval
Gunnar Asplund funcionalistický obsah menších kapliček
s klasicistními sloupy velkých kaplí, které tak vytvořily
nadčasovou modernu.

Tradiční prvky v architektuře znovu získaly na důleži-
tosti, když bylo Švédsko během 2. světové války izolované.
V městských plánech figurovaly menší celky, „čtvrti“, jako
nosné ideje. Mnoho promyšlených plánů obytných čtvrtí na
periferiích měst je známých svou kvalitou. Předměstí jako
Gröndal (Stockholm), Rosta (Örebro) nebo Guldheden
(Göteborg) představují již vyspělou společnost se sociálními
jistotami.

Největší pozornost v zahraničí vzbudilo Vällingby
Centrum v západním Stockholmu, které bylo dokončeno
v roce 1954. Navrhli ho architekti Backström & Reinius,
kteří do svých plánů přenesli jeho hlavní funkce nad stanici
metra a byty umístili v bezprostředním sousedství.

V poválečných letech se začalo rozvíjet hospodářství a
architekti měli mnoho zakázek. Poptávka po bytech
s dobrým standardem byla však nadále zřejmá, což mimo
jiné znamenalo, že se stále více lidí stěhovalo do měst.
V roce 1965 se rozhodlo, že během příštích deseti let se
postaví kolem milionu bytů. Tento ambiciózní plán vedl
k tomu, že se posilnila výroba panelů, jakož i řízení a pláno-
vání stavebnictví. Výstavba sídliš� s rodinnými domy pro
jednu nebo více rodin nabrala na rychlosti. Mnoho sídliš�
bylo kritizováno za jednotvárné plány, avšak bytové důvody,
které k takovým rozhodnutím vedly, byly mimo kritiku.

Strukturalismus se uplatnil i při výstavbě kancelářských
komplexů, např. Garnizóny (1972) ve Stocholmu, které
navrhl architektonický ateliér A4. Mezitím se využití
budovy změnilo a dnes se využívá pro mnoho jiných účelů.

Vyjadřovací možnosti architektů, pokud jde o vily a
církevní budovy, byly v těchto letech podstatně odlišné.
Konsekventně a v jednoduchém slohu navrhl Sigurd
Lewerentz kostel St. Petri v jihošvédském Klippanu. Jedním
z autorů, který se nezařadil do monotónní architektury
padesátých a šedesátých let, byl Ralph Erskine. Přestěhoval
se do Švédska ze Skotska a pokládali jej za obdivovatele
švédských modelů. Jeho sídliště Nya Bruket (1974)
v Sandvikenu se vyznačuje bohatými variacemi tvorby i
z pohledu miniaturního osobního měřítka.

Architekt Carl Nyrén využíval techniku dřevěných
staveb. Krajské muzeum (1991) v Jönköpingu připomíná

svými prosklenými vnitřními stěnami z betonu a dřeva
tovární budovu. Gert Wingardh, jeden z nejúspěšnějších
švédských architektů poslední doby, navrhl mimo jiné i
Laboratoře pro Astru (1996) v Mölndalu. Je to příklad mo-
derní architektury high-tech mezinárodního dosahu. 

Internacionalizaci lze poznat i podle toho, že mnozí
zahraniční architekti získali velké projekty ve Švédsku.
Španěl Rafael Moneo vyhrál prestižní soutěž na Moderna
Museet v roce 1991 a na Muzeum architektury ve Stock-
holmu. Obě budovy byly dokončeny v roce 1998.

Tisková informace

�výstavy
Švédská architektura 20. století
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2. medzinárodná konferencia inžinierskej geodézie

INGEO 2002

Katedra geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity (STU) v Bratislave poriada pod
záštitou dekana Stavebnej fakulty STU Bratislava 2. medzinárodnú konferenciu inžinierskej geodézie
INGEO 2002. Na organizácii konferencie kooperujú: Komora geodetov a kartografov, Slovenský zväz
geodetov. Odborný garant doc. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU Bratislava.

Tematické zameranie
Cie�om konferencie je vytvori� priestor pre rozsiahlu diskusiu odborníkov pôsobiacich na univerzitách,

výskumných pracoviskách, v stavebných organizáciách, v priemysle, a v neposlednom rade v geodetickej
praxi. Geodetické práce nadobúdajú na význame. Osobitné postavenie dosiahli najmä v oblasti stavebníctva,
ale aj v tých oblastiach, v ktorých doteraz nedominovali – výroba a kontrola robotov, automobilový a letecký
priemysel.

Vývoj v oblasti mikroelektroniky a počítačových technológií v mnohých smeroch determinoval aj vývoj geo-
detických prístrojov a technológií. Vytvoril sa tak priestor pre aplikácie rezultujúce v statické a kinematické
merania objektov. Medzi technológie ovplyvňujúce významnou mierou vývoj v oblasti inžinierskej geodézie
radíme elektronické teodolity a univerzálne stanice, lasery, digitálne kamery, technológiu GPS a inerciálne
systémy.

Rokovanie druhej medzinárodnej konferencie inžinierskej geodézie vytvára podmienky na diskusiu aktuál-
nych problémov, na zhrnutie poznatkov a výsledkov získaných aplikáciou moderných technológií. Rokovanie

konferencie bude prebieha� v tematických sekciách bez časového prekrytu jednotlivých sekcií. 

Rokovacími jazykmi konferencie budú jazyky anglický, slovenský a český. Diskusie k referátom budú vedené
so simultánnym prekladom. Referáty budú publikované v zborníku v anglickom jazyku.

Miesto a čas konania 
Konferencia sa uskutoční 11. – 13. novembra 2002. Odborný program a sprievodná výstava budú pre-

bieha� v priestoroch kongresového centra Slovenskej sporite�ne v Bratislave na Záhradníckej ulici.

Sprievodné akcie
Program budú doprevádza� akcie odborného, spoločenského a kultúrneho charakteru. Organizačný výbor

pripravuje pre účastníkov nieko�ko odborných exkurzií, ktoré budú zamerané na výučbu inžinierskej geo-
dézie, testovanie a kalibráciu meracích prístrojov a zariadení, na automatizované meracie systémy realizu-
júce monitoring stavebných objektov a na budovanie informačných systémov. Spoločenský a kultúrny pro-
gram bude tvorený slávnostnym večerom, recepciou a prehliadkou historickej časti mesta.

Výstava
Program konferencie doplní výstava meracej, výpočtovej techniky a programových produktov zameraných

na inžiniersko-geodetické činnosti, monitoring stavebných konštrukcií a automatizované meracie systémy.
Organizačný výbor očakáva účas� subjektov činných v oblasti predaja hardware a software, ako i v oblasti
projektovania a realizácie meracích systémov. Vystavovate�om budú k dispozícii kóje obvyklých parametrov.

Kontaktná adresa:

Katedra geodézie – INGEO 2002, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, SK – 813 68  Bratislava
tel.: +421 2 59274 559, fax: +421 2 52494 334 e-mail: ingeo@svf.stuba.sk

http://www.svf.stuba.sk/kat/GDE

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
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