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Cestný most z prefabrikovaných nosníkov typu Vloššák
bol z dôvodu zmeny dopravného riešenia po trid-
sa�pä�ročnej prevádzke určený na zbúranie. Zostrenou
za�ažovacou skúškou mosta a skúškou z neho vybratých
jednotlivých nosníkov boli overené jeho zostatkové
úžitkové vlastnosti. Získané výsledky preukázali značnú
rezervu nosnej kapacity tohto priečne predpätého mosta
v porovnaní s výsledkami zaužívaných postupov hodnote-
nia mostov.

Úvod
Obdobie „prefabrikácie“ v mostnom stavite�stve, ktoré

zasiahlo celý svet, sa v Československu najväčšou mierou
prejavilo v pä�desiatych až sedemdesiatych rokoch. Viacero
typov železobetónových, ale najmä predpätých mostných
prefabrikátov, bolo vyvinutých a zabudovaných do nie-
ko�kých tisícok mostov. Vzniklo ve�a pekných a staticky
efektívnych diel. Väčšina z nich slúži desiatky rokov.
Predpokladanú životnos� 80 až 100 rokov však zrejme tieto
mosty nedosiahnu. Dôvodom je rýchlejšia degradácia, a tým
znížená trvanlivos�. Väčšina problémov má pôvodnú príčinu
v korózii oce�ovej výstuže, a to najmä predpätej. Nedo-
statočné krytie betonárskej výstuže a nedôsledné zainjekto-
vanie kábelových kanálikov s predpínacími jednotkami
eliminuje predpokladané alkalické prostredie okolia vý-
stuže, v ktorom korózia nevzniká. Dôsledkom býva odpadá-
vanie krycej vrstvy betónu, prípadne neskôr aj vznik a
zväčšovanie ohybových trhlín, následné zväčšovanie defor-
mácií, a napokon zníženie za�ažite�nosti mosta. Často potom
treba nosnú konštrukciu mosta rekonštruova�, alebo dokon-
ca zbúra�.

Prvotnou príčinou zbúrania mosta cez Hornád v Košiciach
však bola zmena dopravného riešenia a presmerovanie
dopravy na nový most. Starý most tak ešte pred svojím
zánikom mohol vyda� posledné svedectvo. Jeho úžitkové
vlastnosti boli overené mimoriadnou za�ažovacou skúškou.
Naviac, vybrané prefabrikované nosníky boli podrobené
„totálnej“ za�ažovacej skúške.

Popis mosta
Trojpo�ový most, postavený v rokoch 1966 až 1967, pre-

mos�oval rieku Hornád. Nosná konštrukcia bola zostavená
z dodatočne predpínaných prefabrikovaných nosníkov typu
Vloššák. Mostné polia pôsobili staticky samostatne ako
opakované prosté polia. Most bol šikmý a s osou prekážky
(korytom rieky) zvieral uhol 49˚ (obr. 1). Nosníky boli

v konštrukcii priečne predpäté. Priečny rez nosníka je tvaru
Π a poukazuje na jeho vysokú statickú efektívnos�, spočíva-
júcu v nízkej vlastnej tiaži a vo vhodnom rozložení hmoty
(primerane vysoká ohybová tuhos�). Je však zrete�ný jeho
nedostatok z h�adiska trvanlivosti, spočívajúci v malej
krycej vrstve betónu. Teoretické krytie kábelových kaná-
likov je len 29 mm a strmene majú teoretické krytie menšie
ako 20 mm, v skutočnosti však bolo zistené krytie len
10 mm. 

Na výstavbu boli použité atypické prefabrikované nos-
níky dĺžky 21,40 m, ktoré boli po uložení do nosnej
konštrukcie priečne predpínané v miestach priečnych rebier
navzájom vzdialených 1 m. Existenciu priečneho predpätia
bolo možné zisti� až deštrukčným obnažením kotiev. Všetky
kotvy boli funkčné a ani počas búrania neboli zistené
poruchy priečneho predpätia.

Z dôvodu zmeny dopravného riešenia bola doprava po
dobudovaní novej trasy presmerovaná na nový most. Starý
most bol určený na zbúranie. Pred zbúraním sa však vyko-
nala podrobná diagnostika a mimoriadna za�ažovacia skúš-
ka. Išlo o zostrenú statickú a dynamickú za�ažovaciu
skúšku. Z mosta boli opatrne vybraté samostatné nosníky a
na piatich z nich bola vykonaná statická skúška až do vyčer-
pania medznej únosnosti.

Za�ažovacia skúška 
Túto mimoriadnu skúšku vykonala Katedra betónových

konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Technickej univer-
zity v Košiciach v jeseň roku 2000 [1]. Za�ažovalo sa jedno
krajné mostné pole. Za�aženie bolo vyvodené nákladnými
autami, ktorých priemerná hmotnos� dosahovala 30 t. Šes�
vozidiel bolo na moste usporiadaných do troch charakteris-
tických za�ažovacích stavov (jedna, dve a tri dvojice vozi-
diel) pod�a schémy na obr. 2. Fotografia na obr. 3 doku-
mentuje tri dvojice vozidiel na moste. Zvláštne za�aženie
bolo vyvodené podvalníkom o hmotnosti 80 t (s �ažkým
zemným strojom), ktorý spolu s �ahačom bol umiestnený
v extrémnej polohe pri obrubníku. Najväčšie za�aženie
v zostave „podvalník + 2 dvojice vozidiel“ predstavovalo
viac ako 210 t (vypočítaná neredukovaná výnimočná za-
�ažite�nos� bola 174 t).

Priehyby nosnej konštrukcie počas skúšky boli merané
pomocou elektrických indukčných snímačov (kontrolné
meranie zároveň prebiehalo mechanickými indikátormi ako
aj geodeticky) a vizuálne bol sledovaný prípadný vznik
trhlín.

Skúška prefabrikovaných nosníkov
Vybraté nosníky boli skúšané v dvojiciach v polohe

naležato [2]. Ich konce boli zopnuté tuhým oce�ovým
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rámom a v blízkosti stredu rozpätia boli navzájom rozopie-
rané dvojicou hydraulických lisov (obr. 4). Za�aženie sa
postupne zvyšovalo až do vyčerpania medznej únosnosti
jedného z dvojice skúšaných nosníkov. Počas skúšky boli
elektrickými indukčnými snímačmi merané deformácie nos-
níkov a vizuálne (opticky) sledovaný vznik a rozvoj trhlín.

Výsledky skúšky
Výsledky z elektrických indukčných snímačov boli

vyhodnotené a v tvare „ohybovej čiary“ v priečnom smere
sú vynesené v grafoch na obr. 5 (pre za�ažovacie stavy od
dvojíc vozidiel) a obr. 6 (pre za�ažovacie stavy od �ažkého
trajlera a dvoch dvojíc vozidiel).

Komentár 
Nosná konštrukcia sa počas za�ažovacej skúšky javila ako

značne tuhá v priečnom smere, čo možno vidie� aj na obr. 5
a obr. 6. Je zjavné, že tento stav je spôsobený najmä dobrým
stavom priečneho predpätia. Pozdĺžne predpínacie jednotky
(káble z predpínacích drôtov ∅ 4,5 mm) boli na mnohých
nosníkoch značne skorodované a takéto nosníky mali na
ve�kých plochách spodnej hrany odpadnutú kryciu vrstvu
betónu, čo spôsobilo zníženú ohybovú tuhos�. V�aka
priečnemu predpätiu však mal most relatívne vysokú tuhos�
v priečnom smere a dobrý priečny roznos za�aženia.
Maximálna hodnota zvislého priehybu, zistená počas
za�ažovacej skúšky mosta, bola 5 mm.

Výsledky podrobnej analýzy deformácií nosnej konštruk-
cie experimentálne získané počas za�ažovacej skúšky boli
konfrontované s teoreticky vypočítanými hodnotami. V po-
rovnávaní týchto údajov sa ako závažný faktor javí vo�ba

výstižného výpočtového modelu [3]. Model, v ktorom sa
uvažovalo tuhé spojenie nosníkov v priečnom smere, dobre
vyhovoval za�ažovacím stavom na nízkych hladinách

Obr. 1. Usporiadanie mosta – pozdĺžny rez a pôdorys

Obr. 2. Schéma usporiadania za�ažovacích vozidiel

Obr. 3. Tri dvojice �ažkých nákladných vozidiel na moste 
– za�ažovací stav C



namáhania (jedna dvojica vozidiel), kým ešte nie je vyčer-
paná tlaková rezerva z priečneho predpätia. Po vyčerpaní
tejto rezervy sa predĺženie predpínacej výstuže priečnych
káblov môže zosúladi� s roztvorením škáry v priečnom
spoji. Takýto spoj potom môžeme považova� za „polotuhé“
priečne spojenie nosníkov [4]. Výsledky získané z výpoč-
tového modelu s polotuhým priečnym spojením nosníkov
najlepšie vystihovali výsledky za�ažovacej skúšky (obr. 7).
Vo vyhodnotení boli zoh�adnené aj postupy a odporúčania
pod�a [5]. V porovnaní hodnôt sa našla prijate�ná zhoda
výsledkov.

Výsledky skúšky jednotlivých nosníkov sú dokumento-
vané pracovnými diagramami „pomerný moment – priehyb“
(pomer momentu od práve pôsobiaceho za�aženia k momen-
tu dimenzačnému zodpovedajúcemu hlavnému za�aženiu)
na obr. 8 pre všetkých pä� skúšaných nosníkov. Na obrázku
vidie�, že len jeden nosník (s dvoma prekorodovanými pred-
pínacími káblami) mal medznú únosnos� len málo prevyšu-
júcu hodnotu dimenzačného momentu.

Zaujímavé je však porovnanie priehybu – na moste name-
raného (5 mm) s hodnotami zistenými počas za�ažovacej
skúšky nosníkov. Tomuto priehybu na pracovnom diagrame

STAVEBNÍ OBZOR 1/2003 3

Obr. 4. Usporiadanie za�ažovacej skúšky dvojice nosníkov

a – pôdorys, b – priečny rez, 1 – hydraulické lisy, 2 – tuhé oce�ové roznášacie prvky, 3 – oce�ové rámy na konci nosníkov, 4 – drevený 
podklad nosníkov, 5 – skúšané nosníky, 6 – terčíky na povrchu nosníkov – sledovanie pretvorenia betónu

Obr. 5. Nameraný priehyb nosnej konštrukcie 
mosta v priečnom smere 

A – jedna dvojica, B – dve dvojice, C – tri dvojice vozidiel

Obr. 6. Nameraný priehyb nosnej konštrukcie mosta v priečnom
smere pri pôsobení �ažkého za�aženia

D – trailer, E – trailer spolu s dvoma dvojicami vozidiel
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zodpovedajúci ohybový moment je hlboko pod hladinou
„prevádzkového za�aženia“. Znamená to, že nosníky
v konštrukcii mosta nie sú využité a majú značnú rezervu.
Počas za�ažovacej skúšky na nosnej konštrukcii nevznikli
žiadne trhliny. Prvé trhliny boli pozorované (obr. 9). na hla-
dine namáhania ~ M/Md = 0,8 a na úrovni „prevádzkového“
za�aženia nepresiahla šírka trhlín hodnotu 0,2 mm (okrem
nosníka s prekorodovanými predpínacími káblami).

Záver
Hlavný cie� zostrenej za�ažovacej skúšky bol splnený.

Získal sa hodnotný podklad na hodnotenie zostatkovej únos-
nosti starého mosta, zhotoveného z typových prefabrikátov.
Prefabrikované mostné nosníky boli počas nieko�kých
rokov intenzívne používané nielen na Slovensku, ale aj
v Čechách. Na cestnej sieti SR sa ich nachádza nieko�ko sto.
Preukázal sa ve�ký význam priečneho predpätia na cel-
kových deformačných vlastnostiach mosta. Jeho vplyv na
za�ažite�nos� a únosnos� spočíva najmä vo vysokej miere
priečneho roznosu za�aženia a v „redistribúcii“ podielu jed-
notlivých nosníkov na prenose za�aženia po vyradení nie-
ktorého nosníka z únosnosti (napr. prekorodovaním po-
zdĺžnej predpínacej výstuže). Skúšky vybratých nosníkov
preukázali značnú rezervu a schopnos� prevzia� po redis-
tribúcii �alšie, popr. zvýšené účinky namáhania. Rôzna
miera ich porúch vplyvom korózie predpínacej výstuže sa
prejavila na hodnote experimentálne zistenej únosnosti.

Z odskúšaných štyroch nosníkov to bolo od 150 do 200 %
teoretickej medze únosnosti a v jednom prípade to bolo len
asi 108 %. 

Z výsledkov teoretickej a experimentálnej analýzy vyplý-
va:
� most na základe hodnotenia stavebno-technického stavu

(stav V) musí ma� za�ažite�nos� zníženú koeficientom 0,6;
� pod�a presnejšieho pravdepodobnostného výpočtu so

zoh�adnením aktuálnej miery poškodenia nosníkov za�a-
žite�nos� mosta má by� znížená koeficientom 0,75;
� možnos� uvažova� o znížení za�ažite�nosti koeficien-

tom 0,90–0,95.
Aj napriek zjavnému zlému stavu niektorých nosníkov

bola zistená ich dostatočná únosnos�. Nosná a deformačná
kapacita mosta s priečnym predpätím nosníkov, v porovnaní
s hodnotením na základe stavebno-technického stavu, má
značné rezervy. V mnohých prípadoch teda zrejme nebude
nutné znižovat za�ažite�nost, alebo dokonca likvidova� most,
aj ke� to z výsledkov zaužívaných postupov vyplynie.
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mosta  ev. č. 50-322 cez Hornád v Košiciach – čas� A. [Správa],
SvF TU Košice, 2001.

[2] Na�, �. a kol.: Za�ažovacie skúšky jednotlivých prefabriko-
vaných nosníkov Vloššák, vybratých z mosta ev. č. 50-322 – čas�
B. [Správa], SvF TU Košice, 2001.

Obr. 7. Porovnanie vypočítaných 
a experimentálne zistených hodnôt
priehybu nosnej konštrukcie v prieč-
nom smere pre za�ažovací stav E

Obr. 8. Pracovný diagram
„pomerný moment – priehyb“
skúšaných nosníkov N1, N2,
N3, N4, N5
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z prefabrikovaných nosníkov Vloššák. [Metodický pokyn],
Technický predpis Slovenskej správy ciest Bratislava 2001
(návrh).

[4] Na�, �. – Vraš�ák, M.: Konfrontácia vo�by výpočtového modelu
so skutočným pôsobením mosta. Beton TKS, 2002, č. 3, s. 47–49.

[5] Vítek, J. L. – Křístek, V.: Deformations of Prestressed Concrete
Structures – Maesurement and Analysis. „Structural Concrete –
the Bridge between People“. [Proceedings], 1st fib Symposium
1999, Prague, Vol. 2, pp. 463–468.

Na�, �.: Detailed Experimental Analysis of a Precast
Concrete Bridge

A road bridge built of precast concrete beams, type
Vloššák, had to be demolished after 35 years of service
because of new traffic routes. The remaining static and
deformation characteristics were verified by a
„stringent“ static load test of the bridge as well as a
„total“ – destructive load test of precast beams,
excavated from this bridge before its demolition. The
results have proved serious reserves in the load-bearing
capacity of the bridge compared to conventional bridge
assessment outcomes.

Na�, �.: Detailierte experimentelle Analyse einer
vorgefertigten Brücke

Eine Straßenbrücke aus Fertigteilträgern vom Typ
Vloššák war wegen des veränderten Verkehrsregimes
nach 35 Jahren Betrieb zum Abbruch bestimmt. Durch
eine verschärfte Belastungsüberprüfung der Brücke und
nach der Prüfung einzelner aus der Brücke entnom-
mener Tragelemente wurden ihre verbliebenen statis-
chen und Verformungseigenschaften überprüft. Die
erreichten Ergebnisse wiesen im Vergleich zu den
Ergebnissen konventioneller Brückenbewertungsver-
fahren eine ziemlich große Reserve der Tragkapazität
dieser quer vorgespannten Brücke auf. 

Obr. 9. Vznik a rozvoj trhlín na nosníkoch v závislosti od pomerného momentu
na nosníkoch N1 (bol skúšaný v dvojici s nosníkmi N2, N3, N4, N5), N2, N3, N4, N5
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Ověření funkčnosti vnitřního tepelně izolačního 
systému na bázi kapilárně aktivní minerální vlny 

Ing. Zbyšek PAVLÍK
Ing. Milena JIŘIČKOVÁ

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku je popsáno ověření funkčnosti vnitřního tepelně
izolačního systému na bázi kapilárně aktivní minerální
vlny a retardéru vodní páry s vhodně navrženým difúz-
ním odporem v podmínkách blízkých realitě. Zkoušky
jsou provedeny pomocí systému semi-scale klimatických
komor NONSTAT pro cihelnou a kamennou ze�.

Úvod
Současná doba klade stále vyšší požadavky na tepelnou

pohodu vnitřního prostředí budov, což je často spojeno
s růstem nákladů na vytápění. S největšími problémy se
setkáváme při adaptacích a rekonstrukcích objektů, při nichž
jsou projektanti omezováni mnoha faktory. Zejména u his-
toricky cenných staveb často odpadá možnost vnějšího
zásahu do konstrukce z důvodu zachování architektonic-
kého vzhledu budovy. Chceme-li proto zajistit pohodu uži-
vatelů, je nezbytné zateplit konstrukci z interiéru. 

V současné stavební praxi se běžně využívá vnitřní kon-
taktní tepelně izolační systém ve skladbě: vápenná omítka,
parotěsná zábrana, tepelná izolace a nosná konstrukce, což
však přináší řadu problémů. Největším rizikem je nebezpečí
porušení parotěsné zábrany, čímž je umožněna kondenzace
vody v tepelné izolaci a dochází ke ztrátě její funkčnosti.
I v případě, že zábrana není mechanicky poškozená, může
dojít k nežádoucímu vzestupu relativní vlhkosti v interiéru a
ke zhoršení vnitřního mikroklimatu  během zimních měsíců,
kdy je značně omezeno větrání a vlhkost z interiéru není
odváděna nosnou konstrukcí do exteriéru.

Mechanickému poškození vnější parotěsné zábrany se
můžeme vyhnout umístěním retardéru vodní páry mezi
tepelně izolační materiál a nosnou konstrukci. Potom je
ovšem nutné použít takový tepelně izolační materiál, který
nebude poškozen dlouhodobým působením vody. Avšak její
přítomnost ovlivní nepříznivě jeho tepelné vlastnosti vždy,
což je nepříjemné především v zimním období, kdy v kli-
matických podmínkách severní a střední Evropy může
v obvodovém plášti kondenzovat. Proto byl navržen systém
ve skladbě: vápenná omítka, kapilárně aktivní minerální
vlna, retardér s vhodně navrženým difúzním odporem na
principu cementového tmelu a nosná konstrukce [1], kde je
tento problém výrazně omezen, protože i v případě konden-
zace vody v tepelné izolaci dojde k její rychlé redistribuci
vlivem vysoké vlhkostní vodivosti materiálu.

Vývoj tepelně izolačního systému probíhal ve dvou
etapách. Nejprve byly experimentálně stanoveny základní
tepelně vlhkostní parametry, tj. součinitel tepelné a teplotní
vodivosti, měrná tepelná kapacita, součinitel difúze vodní
páry (faktor difúzního odporu) a součinitel vlhkostní vodi-
vosti, běžných izolačních materiálů firem Rockwool a
Calsitherm [2], nátěrů fy Karlomix a základních materiálů
nosné konstrukce [3]. Dále byly vyvíjeny, vyrobeny a modi-

fikovány materiály, které by splňovaly požadavky na tepel-
ně vlhkostní vlastnosti, a následně ověřeny počítačovou ana-
lýzou přenosu tepla a vlhkosti. Tato analýza byla provedena
počítačovým programem DELPHIN 4.1 [4]. Podle získa-
ných výsledků materiály na bázi kapilárně aktivní minerální
vlny základním požadavkům vyhověly [5]. Jako při každé
počítačové simulaci je ovšem třeba vzít v úvahu určité
nepřesnosti, např. nedostatečnou přesnost vstupních para-
metrů (některé parametry se neměří v celém rozsahu teploty
a vlhkosti), neurčenost některých specifických parametrů
(přechodových odporů pro přenos vlhkosti a tepla na
rozhraní jednotlivých vrstev) apod. Je tedy účelné i ověření
experimentální, a to nejlépe v podmínkách blízkých skuteč-
né stavební konstrukci.

K ověření funkčnosti navrženého tepelně izolačního sys-
tému byly provedeny zkoušky v podmínkách semi-scale.
V systému klimatických komor se simulovaly podmínky
vnitřního i vnějšího prostředí. Měřicí systémy tohoto typu se
poměrně často využívají ve výzkumné praxi, protože proti
podmínkám na stavbě, ve speciálních testovacích budovách
či soukromých objektech, umožňují simulovat právě kri-
tické podmínky pro kondenzaci vody v izolaci. Přinášejí
značné finanční úspory a v neposlední řadě zkracují experi-
ment. V prvním stadiu vývoje jsme se  nezabývali finální
úpravou povrchů ani návrhem vnitřních omítek, předmětem
zájmu byla pouze nosná konstrukce, tepelná izolace a
retardér vodní páry. 

Materiál
Ze šestnácti typů izolačního materiálu na bázi minerální

vlny, které byly bu� bez přísad, hydrofobizovány či s pří-
davkem hydrofilních chemikálií [2], byly pro aplikaci
vybrány kapilárně aktivní, tedy s přídavkem hydrofilních
chemikálií, izolační materiály označené MU a DU. Ze šesti
typů acetátových nátěrů dvousložkové směsi (suchá a tekutá
složka, úprava konzistence vodou) základního složení:
písek, cement, polypropylénová vlákna, disperze a další
přísady byl vybrán typ B2 [3]. Parametry materiálů [2], [3]
včetně materiálů nosné konstrukce jsou uvedeny v tab. 1,
kde ρ je objemová hmotnost, λ tepelná vodivost, c měrná
tepelná kapacita, a teplotní vodivost, D součinitel difúze pro
vodní páry, µ faktor difúzního odporu a κ součinitel vlhkost-
ní vodivosti měřeného materiálu.

Ověření funkčnosti systému 
K ověření funkčnosti navrženého izolačního systému

jsme použili měřicí systém NONSTAT [6] sestávající ze
dvou klimatických komor [7], spojovacího tunelu pro
umístění vzorku, zařízení pro měření teploty a relativní
vlhkosti a zařízení pro měření objemové vlhkosti, salinity a
kapilárního tlaku. Konstrukce jednotlivých komor je obdob-
ná jako u zařízení pro kontrolu teploty a relativní vlhkosti,
ale spojení mezi komorami a tunelem a uspořádání dalších



otvorů v bočních stěnách komor pro paralelní měření je
unikátní. Ke zjiš�ování teploty, obsahu vlhkosti, salinity a
kapilárního tlaku jsme použili polní verzi polské fy Easy
Test, která je vhodnější pro práci ve zvoleném měřítku.
Senzory pro měření salinity a obsahu vody pracují na prin-
cipu TDR (Time-Domain Reflectometry). Teplota se měří
odporovými teploměry a kapilární tlak minitenzometry [8].
Relativní vlhkost, teplotu, tepelný tok a rychlost proudění
vzduchu jsme zjiš�ovali přístroji německé fy Ahlborn [9].
Celý systém včetně zadávání hodinových klimatických dat
do klimatické komory, ve které je simulován exteriér, řídí
počítač.

Popis konstrukce
V prvním případě byl systém aplikován na stěnu z plných

pálených cihel tl. 450 mm (tepelná izolace MU fy
Rockwool, tl. 80 mm, retardér na bázi cementového tmelu
tl. 10 až 15 mm podle nerovností povrchu stěny). Ve
druhém šlo o kamennou ze� z opuky tl. 450 mm. Tepelnou
izolací byly minerální desky DU fy Rockwool, které jsou
finálním produktem ve vývoji kapilárně aktivní tepelné izo-
lace podle našich požadavků. Tyto desky jsou z důvodu
mechanické ochrany a dostatečné pevnosti navrženého sys-
tému dvojí tvrdosti – tvrdší vrstva, plnící funkci spíše me-
chanickou, má  tl. 30 mm, měkká vrstva tl. 70 mm, s funkcí
klasické tepelné izolace, má vlákna uspořádaná ve směru
vedení tepla a vlhkosti a obsahuje (stejně jako tvrdá vrstva)
hydrofilní přísady, je tedy kapilárně aktivní. K upevnění byl
stejně jako u izolace cihelné stěny použit cementový tmel
typu B2 fy Karlomix.

Měření zateplené cihelné stěny
Před začátkem experimentu bylo nejprve nutné gravime-

trickou metodou [10] kalibrovat sondy fy Easy Test. Senzo-
ry pro měření relativní vlhkosti, teploty a obsahu vlhkosti
byly osazeny do předvrtaných děr a utěsněny proti pronikání
páry silikonovým tmelem. Sondy pro měření tepelného toku
byly k vnitřní i vnější straně konstrukce uchyceny speciál-
ním tmelem bez možnosti vzniku vzduchové mezery.
V obou klimatických komorách byly umístěny anemometry
pro kontrolu proudění vzduchu. Po osazení senzorů byla
konstrukce umístěna do spojovacího tunelu mezi klimatické
komory a utěsněna jak tepelně, tak parotěsně, aby bylo za-
chováno jednorozměrné uspořádání experimentu. Pro mož-
nost sledování zatížení klimatickými podmínkami byla kon-
strukce nejprve z exteriéru vystavena působení konstantních
podmínek, tj. relativní vlhkosti 90 % a teploty 2 ˚C, a z inte-
riéru relativní vlhkosti 50 % a teploty 21 ˚C. Po 65 dnech
byl systém komor rozpojen a cihelná stěna izolována
navrženým systémem. Izolovaná konstrukce byla vystavena

působení klimatických podmínek od 1. ledna do 3. března
(použita teplotní a vlhkostní data pro referenční rok) a
z interiéru byly opět nastaveny konstantní podmínky, tj.
teplota 21 ˚C a relativní vlhkost 50 %. Pro sběr dat byly
použity dvě měřicí ústředny – jedna pro sondy fy Ahlborn a
druhá pro senzory fy Easy Test, obě napojené na počítač [6].

Měření zateplené kamenné stěny
K měření zateplené kamenné stěny jsme použili stejný

postup jako u cihelné stěny. Pouze zatížení klimatickými
podmínkami a trvání experimentu bylo rozdílné. Nejprve
byla nezateplená kamenná stěna vystavena z exteriéru
skutečným klimatickým podmínkám pro data od 1. ledna a
z interiéru byly simulovány konstantní podmínky vnitřního
prostředí, tj. relativní vlhkost 50 % a teplota 21 ˚C. Po 38
dnech měření byl systém rozpojen a aplikován navržený
tepelně izolační systém. Izolovaná konstrukce byla vystave-
na působení klimatických dat po dobu 55 dnů. 

Výsledky a diskuze
Na obrázcích 1 až 8 je typický průběh veličin měřených

v konstrukcích pro klimatická data odpovídající 24. únoru.
Pro ilustraci jsou uvedeny teplotní profily konstrukcí před
zateplením. Na základě zjištěných průběhů sledovaných
veličin v čase lze konstatovat, že relativní vlhkost v cihelné
stěně s časem klesala tak, že se po 62 dnech namáhání sku-
tečnými klimatickými podmínkami přibližně ustálila na
75 % a nedošlo k výskytu nadměrné hygroskopické vlhkos-
ti. Relativní vlhkost v tepelné izolaci byla výrazně nižší, což
dokázal přínos kapilárně aktivní tepelné izolace pro návrh
kontaktního tepelně izolačního systému z hlediska zamezení
vzniku  kondenzace přímo v izolačním systému. Lze tedy
říci, že navržený tepelně izolační systém splnil očekávání a
lze ho na základě zjištěných výsledků pro dodatečné zatep-
lování stávajících cihelných budov doporučit. 

Relativní vlhkost v kamenné stěně nabývala v podstatě
v celé tlouš�ce měřené konstrukce hodnoty 100 %, čímž do-
šlo k nadměrné hygroskopické vlhkosti. Pouze sondy umís-
těné z interiéru vykazovaly hodnoty nižší, řádově 90 %.
Pravděpodobným důvodem kondenzace páry bylo zatížení
nepříznivými klimatickými podmínkami (od 1. ledna) ještě
ve stadiu vysychání kamenného zdiva. Po následném zatep-
lení nebyla sice nadměrná hygroskopická vlhkost v oblasti
tepelné izolace zjištěna, ale i tak byla v rozmezí 90 až 50 %.
Navržený systém tedy v tomto případě selhal. Důvodů je
zřejmě několik – aplikace tepelně izolačního systému na
nevyzrálou konstrukci v zimním období, nedostatečný fak-
tor difúzního odporu retardéru, popř. jeho netěsnost při
aplikaci. K těmto faktorům bude třeba přihlédnout při
dalších návrzích a aplikacích.
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ρ λ c a D µ κ
[kg/m3] [W/mK]  [J/m3K] [m2/s] [m2/s] [–] [m2/s]

DU h   178 0,2180 0,143E+6 0,152E–6 1,0E–6 1,9 1,51E–05

s     96 0,0387 0,097E+6 0,397E–6 1,1E–6 1,9 1,90E–06

  100 0,0450 0,059E+6 0,757E–6 2,8E–6 1,7 1,17E–06

2 377 0,2780 0,130E+6 0,213E–6 2,7E–6 8,5 5,76E–10

1 776 0,2260 0,146E+6 0,154E–6 2,8E–6 8,1 1,52E–07

2 452 0,3170 0,625E+6 0,508E–6 – – 9,98E–09opuka

Materiál

MU

B2

cihla 

Tab. 1. Základní tepelné a vlhkostní parametry materiálů vnitřního tepelně izolačního systému a nosné konstrukce



Závěr
Ověření funkčnosti vnitřního tepelně izolačního systému

na základě experimentu v podmínkách  semi-scale ukázalo
význam podobných experimentů pro zkoušky teplotně
vlhkostního chování obvodových pláš�ů. Experiment doká-

zal zřetelně identifikovat problémy z hlediska tepelně vlh-
kostní bilance a jasně rozlišit správné a chybné řešení. 

Význam experimentu tohoto typu ovšem není jen v po-
souzení účinnosti tepelně izolačních systémů, pro které byl
proveden zde uvedený příklad. Další možností je jeho vy-
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Obr. 1. Typický průběh obsahu vlhkosti v zateplené cihelné stěně Obr. 5. Typický průběh obsahu vlhkosti v zateplené kamenné stěně

Obr. 2. Typický průběh relativní vlhkosti v zateplené cihelné stěně

Obr. 3. Typický průběh teploty v zateplené cihelné stěně

Obr. 4. Typický průběh teploty v nezateplené cihelné stěně Obr. 8. Typický průběh teploty v nezateplené kamenné stěně

Obr. 7. Typický průběh teploty v zateplené kamenné stěně

Obr. 6. Typický průběh relativní vlhkosti v zateplené kamenné stěně



užití k ověření správnosti dat poskytovaných matematický-
mi modely přenosu tepla a vlhkosti v dostatečně složité
situaci či pro zdokonalení těchto modelů metodou inverz-
ního modelování.

Článek vznikl za podpory grantu pátého rámcového pro-
gramu EU G5RD-CT-2000-00197 a výzkumného záměru
MŠMT MSM: 210000003.
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Pavlík, Z. – Jiřičková, M. – Černý, R.: Verification of the
Functionality of a New Interior Thermal Insulation
System on the Basis of Capillary Active Mineral Wool

A verification of the functionality of a new interior
thermal insulation system on the basis of capillary active
mineral wool and water vapour retarder with
conveniently designed diffusion resistance is done in the
conditions close to reality. The tests were performed
using the NONSTAT semi-scale climatic chamber
system for a brick wall and a stone wall.

Pavlík, Z. – Jiřičková, M. – Černý, R.: Überprüfung der
Funktionsfähigkeit eines neuen Wärmedämmsystems
auf der Basis von kapillaraktiver Mineralwolle

Im Artikel wird die Überprüfung der
Funktionsfähigkeit eines neuen Wärmedämmsystems
auf der Basis von kapillaraktiver Mineralwolle und
einer Dampfbremse mit geeignet geplantem
Diffusionswiderstand unter realitätsnahen Bedingungen
beschrieben. Die Prüfungen werden mit Hilfe des Semi-
-scale-Klimakammer-Systems NONSTAT für eine
Ziegelwand und eine Steinwand durchgeführt.
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20. česká a slovenská mezinárodní konference

Ocelové konstrukce 
a mosty 2003

17. – 20. září 2003

Fakulta stavební ČVUT v Praze 

20. česká a slovenská mezinárodní konference „Ocelové
konstrukce a mosty 2003“ navazuje na tradici konferencí
o ocelových konstrukcích pořádaných v bývalém
Československu, která počíná rokem 1953. Cílem je
umožnit vzájemné setkání pracovníkům oboru
ocelových konstrukcí a dát prostor k výměně informací
o nových poznatcích a výzkumu, zkušenostech s výro-
bou a montáží konstrukcí, normalizační činnosti a reali-
zovaných konstrukcích. Očekávají se též příspěvky sou-
visející s protikorozní a protipožární ochranou ocelových
konstrukcí. Referáty zahraničních účastníků mají dát
konferenci i širší pohledy na obor.

Témata
� realizované konstrukce
� materiál, výroba, montáž, kvalita, požadavky, 

standardy
� navrhování, teorie a výsledky výzkumu, 

normalizace
� diagnostika, údržba, rekonstrukce, ochrana proti

korozi a požáru

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina
(pro zahraniční referáty bude vyhrazen zvláštní blok
přednášek), bez překladatelů. Účastníci konference z ČR
získají 3 body do systému celoživotního vzdělávání
ČKAIT, ze Slovenska 3 body do systému celoživotního
vzdělávání SKSI.

Vložné 3 500 Kč (při platbě do 15.4.2003 snížené na
3 000 Kč) zahrnuje registrační poplatek, účast na konfe-
renci, sborník, propagační materiály, občerstvení o pře-
stávkách a obědy ve dnech 18. a 19.9.02. Ubytování,
společenská večeře a exkurze nejsou zahrnuty do vlož-
ného. 

Přihlášky je možné poslat na adresu: SUZ ČVUT,
Kongresové oddělení, Masarykova kolej, Thákurova 1,
160 41 Praha 6, nebo elektronicky na adresu: 
congress@suz.cvut.cz.

Sekretariát konference: ČVUT – Fakulta stavební,
Katedra ocelových konstrukcí, Thákurova 7, 166 29
Praha 6, tel.: 224 354 772, fax: 233 337 466, e-mail:
kalinova@fsv.cvut.cz, www.fsv.cvut.cz/OK2003/
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Príspevok sa zaoberá zoh�adnením zvislých dynamic-
kých účinkov nákladných vozidiel v technických smerni-
ciach pre návrh vozoviek na Slovensku a v Českej
republike. Pre porovnanie sa uvádzaju niektoré name-
rané hodnoty dynamických síl prenášaných do vozovky
od �ažkých vozidiel. Článok sumarizuje veličiny použí-
vané na posúdenie dynamických účinkov vozidiel.
Uvádzajú sa základné informácie o odpružení náklad-
ných vozidiel „road-friendly“. Nákladné vozidlá vyba-
vené týmto typom odpruženia sú v posledných rokoch
legislatívne zvýhodňované zvýšením prípustného za�aže-
nia na nápravu.

Úvod
Pohybujúce sa vozidlo vytvára cez jednotlivé kontaktné

plochy svojich kolies s vozovkou vo zvislom smere časovo
premenné za�aženie vozovky. Za�aženie kolesa Fk(t) (obr. 1)
v jeho dotykovej ploche s vozovkou má svoju statickú
zložku Fstat, úmerenú tiaži časti vozidla pripadajúcej na
koleso, a časovo premennú dynamickú zložku Fdyn(t), ktorej
existencia je podmienená predovšetkým interakciou vozidla
s nerovnos�ami výškového profilu vozovky. Ve�kos�
dynamickej zložky zvislého silového pôsobenia vozidla na
vozovku ovplyvňujú rôzne faktory [1], [4], [5]:
� kvalita povrchu vozovky, 
� rýchlos� pohybu vozidla, 
� druh a funkčný stav odpruženia náprav, 
� rozloženie nákladu vozidla na jednotlivé nápravy, 
� druh montáže kolesa (jednoduchá, zdvojená) at�.

Príspevok sumarizuje veličiny pre posudzovanie dyna-
mických účinkov vozidiel a hodnotenie poškodenia vozo-
viek vplyvom dynamického za�aženia. Ďalej sa uvádzajú
niektoré dostupné informácie zoh�adňovania dynamickej
zložky za�aženia vozoviek v technických smerniciach pre
návrh a výpočet tuhých a netuhých vozoviek na Slovensku a
v Českej republike. Pre porovnanie sa uvádzajú aj namerané
reálne hodnoty dynamického za�aženia vozovky od náklad-
ných vozidiel. Priestor je venovaný aj relatívne aktuálnej
problematike odpruženia „road-friendly“, ktoré vymedzuje
(na základe testu odpruženia) hranicu medzi nákladnými
vozidlami z poh�adu ve�kosti dynamických síl kolesa.

Príspevok je zameraný na oblas� dynamických účinkov
vozidiel z poh�adu stavebného ako aj automobilového
inžinierstva. Na jednej strane poukazuje na súčasný stav
technických predpisov v oblasti navrhovania konštrukcií
cestných vozoviek z poh�adu uvažovania prídavného dyna-
mického za�aženia vytváraného dopravným prúdom. Na
druhej strane prezentuje niektoré z výsledkov merania zvis-
lých dynamických účinkov vozidiel a venuje sa prob-
lematike odpruženia nápravy vozidla „road-friendly“.

Statické účinky vozidla
Statické za�aženie vozovky od �ažkých nákladných vozi-

diel je jedným z hlavných prispievate�ov k jej poškodeniu.
Z dôvodov racionalizácie výpočtu dopravného za�aženia sa
prevádza účinok jednotlivých typov vozidiel na účinok
návrhového vozidla, resp. návrhovej nápravy so stanovený-
mi parametrami. Pre stanovenie prevodového súčinite�a αi
určitého vozidla na návrhovú nápravu sa používa vz�ah [7]

kde αi je prevodový súčinite� i-teho vozidla, resp. i-tej
nápravy vozidla na návrhovú nápravu,

Ni – počet prejazdov �ažkého vozidla so za�ažením
nápravy Pi [kN] do vzniku porušenia vozovky,

Nj – počet prejazdov návrhovej nápravy so za�ažením
nápravy Pj [kN] do vzniku porušenia vozovky,

n – konštanta závislá od typu vozovky.
Konštanta n sa pod�a rôznych prameňov pohybuje v zá-

vislosti od typu vozovky v intervale od 2 do 6 pre netuhé
vozovky a 8 až 12 pre tuhé vozovky [3]. Literatúra [7]
uvádza rozpätie pre netuhé vozovky od 3,8 do 5, pričom
najčastejšie sa používa hodnota n = 4 na základe rozsiahlych
AASHO (American Association of State Highway
Officials) testov vykonaných v USA v šesdesiatych rokoch.
V slovenskej návrhovej metóde TS 0502: 2002 pre netuhé
vozovky sa používa hodnota n = 3,5. Zo vz�ahu (1) pri
uvážení hodnôt konštanty n vyplýva, že ničivý účinok pre
netuhé vozovky vplyvom pôsobenia �ažkých vozidiel je
závislý približne od štvrtej mocniny statického za�aženia.
Treba poznamena�, že vz�ah (1) má rôzne modifikácie
v závislosti od typu nápravy, ve�kosti rázvoru, či typu
konštrukcie vozovky, ktoré uvádza� nebudeme.

Dynamické účinky nákladných vozidiel na vozovku
Ing. Peter MÚČKA, CSc. 

SAV – Ústav materiálov a mechaniky strojov
Bratislava
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Obr. 1. Časový priebeh zvislej sily
kolesa Fk (t) a rozdelenie hustoty

pravdepodobnosti



Veličiny na posúdenie dynamického 
za�aženia vozovky

V tejto časti uvedieme niektoré používané veličiny slúžia-
ce na vyjadrenie dynamických účinkov vozidiel. Koeficient
dynamického za�aženia DLC (Dynamic Load Coefficient),
ktorý má tvar

predstavuje pomer smerodajnej odchýlky dynamickej sily
kolesa σFdyn ku statickému za�aženiu kolesa Fstat. Alternatí-
vou k parametru DLC je dynamický súčinite� δ, ktorý
vyjadruje podiel maximálneho dynamického za�aženia kole-
sa, prípadne okamžitého dynamického za�aženia v čase t ku
statickému za�aženiu kolesa

δ = Fdyn max/Fstat, resp. δ(t) = Fdyn(t)/Fstat .         (3)

Ďalšou možnos�ou je STN 30 0560: 1970 definovaný
dynamický súčinite� kdyn pri jazde vozidla cez prekážky,
ktorý vychádza z maximálnych hodnôt dynamickej sily.
Súčinite� kdyn vyjadruje pomerné zvýšenie tiažovej sily
pôsobiacej od nápravy na vozovku v dôsledku pôsobenia
dynamických síl a je definovaný vz�ahom

kde Fstat je statická zložka tlakovej sily nápravy na vozovku
a Fdyn max je maximum dynamickej zložky tlakovej sily. Sila
Fdyn max sa pre jednotlivé meracie rýchlosti určuje ako arit-
metický priemer z maximálnych nameraných hodnôt dyna-
mickej sily pri troch opakovaných prejazdoch vozidla cez
normované prekážky. Dynamický súčinite� kdyn sa niekedy
stanovuje aj z hodnôt maxima náhodnej odozvy dynamickej
sily kolesa pri pohybe po náhodných nerovnostiach profilov
reálnych vozoviek.

V �alšom uvedieme niektoré veličiny slúžiace na hod-
notenie poškodenia vozoviek v závislosti na dynamickom
za�ažení. Prostredníctvom parametra DLC sa vyjadruje
veličina DLSF (Dynamic Load Stress Factor) [1], [3], ktorá
slúži na kvantifikovanie miery namáhania netuhých
vozoviek vplyvom dynamického za�aženia zo strany vozidla

DLSF = 1 + 6 · DLC2 + 3 · DLC4.            (5)

Pre označenie parametra DLSF sa používa niekedy alter-
natívne označenie PWF (Power Wear Factor) [10].

Eisenmann zaviedol v roku 1975 na hodnotenie poškode-
nia netuhých vozoviek s uvážením dynamického za�aženia
faktor namáhania vozovky φ (Road Stress Factor), ktorý má
tvar

φ = DLSF · F4
stat.                            (6)

Vychádzal pritom z predpokladu náhodného charakteru
dynamického za�aženia vozovky s normálnym rozdelením
hustoty pravdepodobnosti, závislosti poškodenia vozovky
od štvrtej mocniny jej okamžitého za�aženia a rovnomernej
distribúcie poškodenia pozdĺž jazdnej dráhy. Koeficient
DLSF nadobúda v prípade uvažovania pohybu nákladného
vozidla typickou rýchlos�ou pohybu po nerovnostiach typic-
kých pre dia�nicu hodnoty od 1,11 do 1,46 [3]. 

Vz�ah (6) bol neskôr Eisenmannom v roku 1978 modi-
fikovaný o parametre, ktoré brali do úvahy aj konfiguráciu
kolies a dotykový tlak pneumatiky

kde ηI je konštanta, ktorá zoh�adňuje konfiguráciu kolesa
(jednoduchá alebo zdvojená montáž),

ηII – konštanta, ktorá zoh�adňuje dotykový tlak pneu-
matiky.

Mitschke v roku 1984 [1] navrhol vz�ah pre faktor
namáhania vozovky v, ktorý zahŕňal dynamické za�aženie,
dotykový tlak pneumatiky a počet kolies vozidla. Vz�ah (8)
vyjadruje celkové poškodenie netuhej vozovky vplyvom
vozidla s N nápravami

kde vi je faktor poškodenia pre i-tu nápravu,
nI – koeficient konfigurácie kolesa (nI = 1 – jednodu-

ché koleso, nI = 0,9 – koleso so zdvojenou mon-
tážou),

nII – koeficient dotykového tlaku (nII = 1 pre 700 kPa),
nIII – koeficient dynamického za�aženia kolesa.

Hoci vz�ah (8) berie do úvahy �alšie faktory, na rozdiel od
pôvodne odvodenej závislosti poškodenia vozovky od
štvrtej mocniny za�aženia, predsa len nezoh�adňuje naprí-
klad rázvor a pôsobenie tandemových, resp. trojitých
náprav. Ďalšia kritika faktoru namáhania vozovky vychádza
z nasledovných úvah [1]: 
� poškodenie vozovky závislé na štvrtej mocnine za�aže-

nia v sebe nepriamo obsahuje aj informáciu o dynamic-
kom za�ažení vozovky, ke�že pri testoch AASHO pri
určovaní vzájomnej závislosti medzi za�ažením
nápravy a poškodením vozovky pôsobili vozidlá na
testovaných úsekoch samozrejme aj dynamickým
za�ažením;

� deformácia je úmerná okamžitému za�aženiu kolesa a
nie je zoh�adnená rýchlos� vozidla ako aj frekvenčné
spektrum zá�aže;

� predpokladá sa náhodné rozloženie poškodenia
vozovky pozdĺž jazdnej stopy a neberie sa do úvahy
koncentrácia poškodenia v určitých úsekoch vozovky;

� neberie sa do úvahy druh odpruženia jednotlivých
náprav, ktoré výrazne ovplyvňuje ve�kos� dynamického
za�aženia vozovky.

Pri posudzovaní vplyvu zvislej dynamickej sily kolesa na
poškodenie vozovky sa objavujú dve rozdielne hypotézy
[2]:

– maximá dynamickej sily kolesa sú náhodne rozložené
pozdĺž jazdnej dráhy, z čoho vyplýva, že poškodenie
vozovky, zapríčinené dopravným za�ažením, je
rovnomerne rozložené pozdĺž jazdnej dráhy;

– maximá dynamickej sily kolesa sa vyskytujú opakova-
ne v konkrétnych miestach jazdnej dráhy. 

Za prvého predpokladu sa dynamická sila kolesa podie�a na
poškodení vozovky v rozsahu 10 až 40 % poškodenia
zapríčineného statickým za�ažením kolesa. V takomto prí-
pade je dynamické namáhanie vozovky relatívne menej vý-
znamným faktorom. V prospech druhej hypotézy dráhového
opakovania zvislého dynamického za�aženia vozovky
(Spatial Repeatability) hovoria výsledky rôznych experi-
mentov. V práci [2] bol vykonaný rozsiahly experiment, pri
ktorom 50 % z 1 500 vyšetrovaných rôznych typov náklad-
ných vozidiel, prívesových a návesových súprav generovalo
maximum dynamickej sily v rovnakých miestach jazdnej
dráhy. V prípade uvažovania tohoto predpokladu je vplyv
dynamickej sily kolesa na poškodenie vozovky v najviac
za�ažených miestach dvojnásobne  až štrnás�násobne väčší
ako vplyv pôsobenia samotného statického za�aženia kolesa
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nákladného vozidla. Ukazuje sa teda, že za určitých pred-
pokladov môže ma� časovo premenná dynamická sila (pre-
dovšetkým jej maximum) nieko�konásobne väčší vplyv na
predčasné poškodenie vozoviek ako statické zažaženie
vozovky.

Dynamické účinky vozidla 
pri návrhu vozovky

Zoh�adnenie dynamických účinkov vozidiel pri návrhu
vozovky závisí od typu navrhovanej vozovky. Pri asfal-
tových vozovkách nehrá dynamické za�aženie nato�ko vý-
znamnú úlohu, ke�že viskózne vlastnosti netuhých vo-
zoviek umožňujú väčšiu odolnos� voči za�aženiu pri rýchlej
doprave.

Slovenská návrhová metóda pre cementobetónové
vozovky uvažuje výpočtové za�aženie Pv návrhovej nápravy 

Pv = δ · P ,                                 (9)

kde P je za�aženie návrhovej nápravy a dynamický súčinite�
δ = 1,1 pre pozdĺžnu hranu, resp. δ = 1,2 pre priečnu hranu
za�ažovacej dosky [7]. Výpočtové za�aženie sa používa pre
stanovenie dlhšej polosy elipsovitej dotykovej plochy kole-
sa návrhovej nápravy. Zo vz�ahu (9) vyplýva, že pri návrhu
tuhej vozovky sa zoh�adňujú dynamické účinky vozidla, a to
na úrovni 10, resp. 20 % statického za�aženia vozovky
návrhovou nápravou. Rozdielne hodnoty dynamického
súčinite�a δ závisia od rozloženia napätí v cemento-
betónovej doske v závislosti od možnej polohy kolesa pohy-
bujúceho sa vozidla vzh�adom na rovinu dosky. Treba po-
znamena�, že v súčasnosti sa pripravuje na Slovensku
revidovaná technická smernica pre návrh tuhých vozoviek,
ktorá nahradí prekonanú smernicu ešte z obdobia spoločné-
ho štátu.

V aktuálnej technickej smernici pre navrhovanie
netuhých a polotuhých vozoviek TS 0502: 2002 sa pre-
vodový súčinite� slúžiaci na prepočet vozidiel na návrhovú
nápravu určuje pod�a vz�ahu

kde αi je prevodový súčinite� i-tej nápravy na návrhovú
nápravu,

pi – priemerný dotykový tlak pneumatiky prepočíta-
vanej nápravy,

Pi – za�aženie kolesa prepočítavanej nápravy,
pj – priemerný dotykový tlak pneumatiky prepočíta-

vanej nápravy,
Pj – za�aženie kolesa prepočítavanej nápravy,
ki – súčinite� závislý od usporiadania náprav

(rázvoru).
V slovenskej návrhovej metóde sa s dynamickým

za�ažením od vozidiel pri návrhu netuhých vozoviek neu-
važuje. Vedecko-technický projekt [11] bol zameraný na
porovnanie účinkov vozidiel vybavených oce�ovými a vzdu-
chovými pružinami na poškodenie asfaltových vozoviek.
Zakomponovanie výsledkov tohoto projektu do metodiky
navrhovania vozoviek naráža však na nedostatok, že správ-
ca cestnej siete nedisponuje v súčasnosti informáciami o po-
diele vozidiel s oboma druhmi odpruženia v skladbe
dopravného prúdu. Z tohto titulu sa následne upustilo pri
revízii TS 0502 od uvažovania dynamických účinkov vozi-
diel na vozovku v návrhovej metóde. Ďalšími dôvodmi neu-
važovania dynamického za�aženia v návrhovej metóde bolo

aj málo dostupných informácií k danej problematike a
nemožnos� experimentálneho overenia niektorých čiastko-
vých teoretických poznatkov.

Dopravné za�aženie je zložitým problémom, ktoré je hod-
notené štatistickým vyhodnotením statického za�aženia
náprav jednotlivých typov vozidiel. Ve�kos� dynamického
za�aženia vozoviek je obmedzovaná nepriamym spôsobom.
A to pri posudzovaní pozdĺžnej rovnosti vozovky na základe
stanovenia miery nerovností vozoviek prostredníctvom
odozvových systémov. Tieto systémy sú založené na
dynamickej interakcii sústavy vozidlo-vozovka, pri ktorom
je určujúcim kritériom pohodlie jazdy. Na základe odozvy
kmitania vo forme zvislého zrýchlenia v definovanom
mieste odpruženej časti odozvového zariadenia (prívesu,
vozidla) bývajú vozovky zara�ované do klasifikačných tried
pozdĺžnych nerovností (napr. ČSN 73 6175:1995).
Zrýchlenie odpružených hmôt je mierou zotrvačných
účinkov nadstavby vozidla. Zvislé kmitanie nadstavby
zväčša najvýznamnejšie prispieva k dynamickému za�aže-
niu vozoviek. Zabezpečenie pozdĺžnej rovnosti vozoviek
v prípustných hraniciach so sebou prináša aj zabezpečenie
nižšej úrovne negatívneho dynamického pôsobenia vozidiel,
ktorého ve�kos� narastá so zhoršenou kvalitou vozovky. 

V českej návrhovej metóde TP 77 z roku 1995 v časti
"Posúdenie stmelených vrstiev a podložia opakovaným
namáhaním" sú všetky neistoty za�aženia (rozloženie hmot-
nosti vozidla na jednotlivé nápravy, dynamické účinky,
neistoty výpočtového modelu at�.) zakomponované
v čiastkovom súčiniteli spo�ahlivosti návrhu vozovky γd,
ktorého hodnoty sú definované pre vozovky:

– netuhé γd = 1,80,
– tuhé γd = 2,00.

Medzný počet opakovaných za�ažení vozovky sa stanovuje:
– pre netuhé vozovky

– pre tuhé vozovky

kde Nij,lim je medzný počet opakovania za�aženia i v pod-
mienkach j, 

aj – charakteristika únavy v podmienkach j,
εij – vypočítané maximálne pomerné predĺženia na

spodku asfaltových vrstiev a maximálne stlače-
nie podložia pod za�ažením i v podmienkach j, 

σt,ij – vypočítané maximálne napätie v �ahu v cemen-
tobetónovej vrstve pod za�ažením i v pod-
mienkach j,

ft,ij – pevnos� v �ahu betónu – napätie na medzi
porušenia jednorázovým namáhaním i-tej
ve�kosti za j-tych podmienok,

B – charakteristika únavy,
γd – čiastkový súčinite� spo�ahlivosti výpočtového

modelu,
γu – čiastkový súčinite� spo�ahlivosti aplikácie

únavovej skúšky na podmienky za�aženia
vyskytujúce sa vo vozovke, 

γD – čiastkový súčinite� spo�ahlivosti porušenia
vozovky,

C2 – súčinite� fluktuácie stôp �ažkých nákladných
vozidiel (TNV),

C4 – súčinite� vplyvu rýchlosti pohybu TNV.
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Predmetný súčinite� γd vystupuje v TP 77 aj vo vz�ahoch
pre stanovenie medznej hodnoty počtu prejazdov TNV za
návrhové obdobie pre tuhé a netuhé vozovky, ktoré slúžia
následne na určenie návrhovej hodnoty celkového pomer-
ného porušenia za návrhové obdobie. Ke�že súčinite� γd
zahŕňa všetky neistoty za�aženia, nie je možné identifikova�
ve�kos� príspevku dynamických účinkov na jeho výslednej
hodnote.

Odpruženie nápravy nákladného 
vozidla „road-friendly“

Pojem „road-friendly“ v súvislosti s odpružením nápravy
nákladného vozidla sa objavil v oblasti automobilového
inžinierstva len pred nieko�kými rokmi a definoval hranicu
medzi odpruženiami nákladných vozidiel so snahou o kvali-
tatívne rozlíšenie odpružení pod�a ve�kosti zvislých dyna-
mických účinkov vozidiel na vozovku. Potrebu takéhoto
delenia odpružení náprav nákladných vozidiel, resp. samot-
ných vozidiel, podmienili výsledky výskumov z posledných
desa�ročí, ktoré preukázali značné rozdiely vplyvu rôznych
typov odpružení na dynamické za�aženie vozoviek ako aj
životnos� vozoviek [3], [4], [5], [10], [11].

Vychádza sa pritom z principiálnych rozdielov medzi
oce�ovými listovými pružinami a vzduchovými pružinami,
ktoré majú dopad na dynamické za�aženie vozovky. Z uve-
dených rozdielov má význam pre zníženie dynamického
namáhania vozoviek hlavne schopnos� vzduchových pružín
zabezpeči� nízku vlastnú frekvenciu zvislého kmitania
odpruženej hmoty bez potreby značného prepérovania, ako
je tomu v prípade oce�ových pružín. Ďalšou výhodou vzdu-
chových pružín z tohto poh�adu je zachovanie relatívnej
konštantnosti vlastnej frekvencie kmitania nadstavby bez
oh�adu na za�aženie, t.j. hmotnos� nákladu. Nezanedbate�ný
vplyv môže ma� aj samotná hmotnos� pružiny, ktorá je v prí-
pade oce�ových pružín výrazne vyššia, ako aj absencia
suchého trenia v prípade vzduchových pružín. 

Definovanie odpruženia „road-friendly“ na základe mera-
nia stanovených parametrov odpruženia sa prvýkrát objavi-
lo v roku 1985 v Direktíve Európskej únie 7/85/EEC, ktorá
bola postupne aktualizovaná až do súčasne platnej verzie
53/96/EC z roku 1996. Direktíva umožňuje nákladným
vozidlám vybaveným odpružením, ktoré spĺňa kritéria testu
kvality odpruženia (týkajúce sa tuhosti pružín, suchého tre-
nia, pomerného tlmenia, vlastnej frekvencie zvislého kmita-
nia nadstavby, rozloženia nákladu at�.), zvýšenie maximál-
nej dovolenej hmotnosti na nápravu. Pritom sa vychádza
z predpokladu, že nákladné vozidlá, ktorých 75 % pružia-
cich elementov tvoria vzduchové pružiny, sú považované
automaticky za vozidlá s odpružením RFS. Testovanie sa
vykonáva na odpružení hnacej nápravy, na ktorej nie je
použité vzduchové odpruženie. Odpruženie nápravy typu
„road-friendly“ musí spĺňa� tieto podmienky:
� náprava musí by� vybavená kolesami so zdvojenou

montážou;
� odpruženie musí obsahova� hydraulické tlmiče;
� vlastná frekvencia nadnášania nadstavby vozidla je

menšia ako 2 Hz;
� minimálna hodnota pomerného súčinite�a tlmenia D na

úrovni 20 % kritického tlmenia;
� tlmenie na úrovni maximálne 50 % pomerného súči-

nite�a tlmenia D v prípade absencie tlmičov;
� statické rozloženie za�aženia náprav v rozpätí 5 %.

Zvýšenie hmotnostných limitov za�aženia náprav a
celkovej hmotnosti vozidiel vybavených odpružením „road-

-friendly“ sa v jednotlivých krajinách pohybuje v rozpätí
1 až 3,5 t v závislosti od typu nákladného vozidla, nápravy,
montáže kolesa, prípadne rázvoru.

Výskumný projekt [5] vychádzal pri porovnávaní efektov
rozličných druhov odpruženia zo vz�ahu (1) rozšíreného
o dynamický súčinite� δ, ktorý zahŕňa vplyv dynamického
za�aženia na životnos� vozovky,

Dynamický súčinite� δ zoh�adňuje vplyv premennej dyna-
mickej zložky za�aženia vozovky na životnos� vozovky a
možno ho považova� za ekvivalentný parametru DLSF vo
vz�ahu (6). Hodnoty dynamického súčinite�a sú funkciou
rýchlosti pohybu, usporiadania náprav a použitých pneu-
matík. Typické hodnoty súčinite�a δ pod�a [3] pri pohybe po
kvalitnej vozovke rýchlos�ou 80 km/h sa pohybujú v rozpätí
od 1,01 (vzduchové pruženie) do 1,25 (listové pružiny pri
návese). Pri pohybe po menej kvalitnej vozovke boli name-
rané hodnoty od 1,08 do 1,54 pre spomínané typy odpruže-
nia. Zo vz�ahu (13) vychádzajú aj regulačné opatrenia EU
týkajúce sa odpruženia �ažkých vozidiel. Tieto sa aplikujú
na základe porovnania poškodenia podložia vplyvom pre-
jazdu �ažkých vozidiel odpružených oce�ovými a vzdu-
chovými pružinami. Polemika s platnos�ou vz�ahu (13) je
prezentovaná v [1] a [3].

Na základe výsledkov výskumov boli v Austrálii uvažo-
vané hodnoty parametrov DLC a DLSF uvedené v tab. 1
v závislosti od rýchlosti pohybu, typu nápravy a montáže
kolies v prípade klasických odpružení realizovaných pro-
stredníctvom oce�ových listových pružín (bez RFS) a pre
nákladné vozidlá s odpružením „road-friendly“ (RFS) pri
výpočte opotrebovania vozoviek. Na základe týchto hodnôt
dynamického za�aženia sa následne odporučili a legislatívne
stanovili hodnoty zvýšenia prípustného za�aženia na
nápravu pre vozidlá vybavené odpružením „road-friendly“
[10]. Ak vychádzame z predpokladu, že prezentované údaje
reflektujú realitu, potom z tab. 1 vyplýva, že dynamické
za�aženie sa pohybuje v reálnej prevádzke nákladných vozi-
diel v intervale od 6 do 24 % statického za�aženia vozovky.

Namerané hodnoty 
V tejto časti uvedieme niektoré z výsledkov merania

dynamického za�aženia kolies nákladných vozidiel. Name-
raných výsledkov z tejto oblasti je však len relatívne málo.
Príčin tohoto stavu je nieko�ko. Súvisí to s technickou
náročnos�ou vykonania takýchto meraní na vozidle pri
terénnych skúškach, ke� je potrebná bu� meracia platforma
dostatočnej dĺžky zabudovaná do vozovky, prípadne nápra-
va vybavená snímačmi zrýchlenia, ktoré slúžia na nepriame
určenie dynamického za�aženia vozovky prostredníctvom
stanovenia zotrvačných účinkov odpružených a neod-
pružených hmôt vozidla. Ďalším dôvodom je, že výrobcovia
nákladných automobilov nie sú nútení zaobera� sa určo-
vaním dynamického za�aženia kolies, ke�že legislatíva ne-
stanovuje v tomto smere žiadne obmedzenia. Preto sú
zväčša dostupné len čiastkové výstupy rôznych vedecko-
-výskumných projektov [4], [5], [8,] [10], [11], ktoré sa
často nezaoberajú dynamickým za�ažením komplexne, ale
sledujú len vplyv partikulárnych faktorov na dynamickú
zložku za�aženia vozovky, ako je napr. vplyv typu odpruže-
nia náprav, použitej montáže kolesa, rozloženia nákladu apod. 

Pod�a [4] nadobúdajú typické hodnoty smerodajnej
odchýlky dynamickej sily kolesa hodnoty na úrovni 5 až
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10 % statického za�aženia kolesa v prípade optimálne na-
staveného tlmenia pri vzduchovom pružení a odpruženia lis-
tovými pružinami doplneného o tlmič s mäkkým tlmením.
Pri horšej kvalite odpruženia dochádza k nárastu smerodaj-
nej odchýlky dynamickej sily na 20 až 40 % statického
za�aženia kolesa. Pod�a [3] nadobúda koeficient dynamic-
kého za�aženia DLC pri bežných prevádzkových pod-
mienkach pri pohybe vozidla po náhodných nerovnostiach
povrchu vozovky hodnoty od 0,1 do 0,3. Pre odpruženie
tandemovej nápravy so zníženou úrovňou tlmenia bolo
namerané dokonca DLC = 0,4. Pri pohybe po ve�mi
nerovnej vozovke udáva prameň [7] hodnoty dynamického
súčinite�a δ = Fdyn/Fstat v intervale 0,5 až 2. Experimentálne
merania ukázali, že hodnoty extrémov dynamického za�aže-
nia vozovky pri pohybe vozidla po náhodných nerovnos-
tiach dosahujú približne trojnásobok smerodajnej odchýlky
dynamickej sily Fdyn max = 3 · σ Fdyn. 

Tabu�ka 2 uvádza namerané hodnoty parametra DLC pre
nákladné vozidlo pri rôznych rýchlostiach pod�a [4].
Výsledky boli namerané na dvojnápravovom nákladnom
vozidle Ford Cargo s celkovou hmotnos�ou 17,5 t pri
pohybe po relatívne kvalitnej vozovke. Odpruženie oboch
náprav bolo realizované prostredníctvom oce�ových lis-
tových pružín a hydraulických tlmičov. Meranie bolo vyko-
nané prostredníctvom meracieho zariadenia pozostávajúce-
ho z akcelerometrov a tenzometrov umiestnených na
náprave. V tabu�ke 3 uvádzame priemerné hodnoty dyna-
mického (rázového) súčinite�a kdyn zistené experimentálne
pre rôzne vozidlá pohybujúce sa po vozovkách rôznej kva-
lity [6]. Dynamický súčinite� kdyn vyjadruje pomerné zvýše-
nie tlakovej sily nápravy v dôsledku kmitania vozidla pri
pohybe po náhodných nerovnostiach.

Obrázok 2 predstavuje namerané hodnoty parametra DLC
pre 11 cestných úsekov s rôznou skladbou vozovky s mini-
málnou dĺžkou úseku 2 km. Namerané hodnoty dynamic-
kého za�aženia kolesa sa pohybujú v rozpätí 5 až 32 % sta-
tického za�aženia kolesa v závislosti na skladbe a kvalite
vozovky. Ako vyplýva z obr. 2, dynamická zložka za�aženia
značne narastá so zhoršenou kvalitou vozovky (úseky 1 a 2
na obr. 2). Výsledky boli namerané na stredne �ažkom ná-
kladnom vozidle IVECO pri konštantnej rýchlosti pohybu
60 km/h. Dynamické za�aženie sa určovalo nepriamou
metódou cez určenie zvislých zotrvačných účinkov vozidla.
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Obr. 2. Namerané hodnoty parametra DLC pre rôzne skladby
vozoviek na vozidle IVECO

Obr. 3. Namerané hodnoty parametra DLC 
pre nízkopodlažný autobus

* hnacia náprava,   ** príves

pravé predné koleso �avé predné koleso pravé zadné koleso �avé zadné koleso

65 0,0337/1,007 0,0328/1,006 0,0531/1,017 0,0511/1,016
75 0,0371/1,008 0,0394/1,009 0,0609/1,022 0,0572/1,020
85 0,0377/1,009 0,0399/1,010 0,0601/1,022 0,0598/1,021

DLC [-] / DLSF  [-]Rýchlos�
[km/h]

Tab. 2. Namerané hodnoty dynamického koeficienta DLC [4]

Automobil k dyn

osobný 1,4 ÷ 1,8
nákladný – neza�ažený 1,2 ÷ 2,0
nákladný – za�ažený 1,5 ÷ 2,5

Tab. 3. Namerané hodnoty dynamického súčinite�a kdyn [6]

bez RFS RFS bez RFS RFS

jednotlivá jednoduchá 0,08/1,04 0,08/1,04 0,062/1,02 0,062/1,02
jednotlivá zdvojená 0,20/1,25 0,10/1,06 0,156/1,15 0,078/1,04
dvojnáprava* zdvojená 0,24/1,36 0,10/1,06 0,187/1,21 0,078/1,04
dvojnáprava** zdvojená 0,20/1,25 0,10/1,06 0,156/1,15 0,078/1,04
dvojnáprava zdvojená/jednoduchá 0,20/1,25 0,10/1,06 0,156/1,15 0,078/1,04
trojnáprava zdvojená 0,20/1,25 0,10/1,06 0,156/1,15 0,078/1,04

Náprava Montáž kolesa
DLC [-] / DLSF [-]

oblas� vyšších rýchlostí oblas� nižších rýchlostí

Tab. 1. Hodnoty parametrov DLC a DLSF pre nákladné vozidlá [10]



Na obrázku 3 sú znázornené odmerané hodnoty DLC pre
všetky štyri kolesá nízkopodlažného autobusu pri pohybe po
miestnych komunikáciách bežnou prevádzkovou rýchlos�ou
50 km/h. Vynesené hodnoty DLC sú pritom funkčnou závis-
los�ou nastavenia pracovnej charakteristiky tlmiča odpruže-
nia [8]. 

Záver
Príspevok sumarizuje aktuálny stav stavebných technic-

kých noriem a záväzných smerníc pre navrhovanie tuhých,
netuhých a polotuhých vozoviek z poh�adu uvažovania prí-
davného dynamického za�aženia vozovky od �ažkých vozi-
diel. Ukazuje sa, že pri návrhu vozoviek sa berie do úvahy
dynamické za�aženie vozovky len v prípade tuhých vozo-
viek, a to v rozsahu 10 až 20 % statického za�aženia
(Slovensko), alebo je zoh�adnené v čiastkovom súčiniteli
spo�ahlivosti návrhu vozovky (Česká republika). Pri
netuhých vozovkách sa dynamické za�aženie bu� neberie do
úvahy (Slovensko), alebo sa zoh�adňuje čiastkovým súčini-
te�om spo�ahlivosti (Česká republika), ktorý zahŕňa všetky
neistoty za�aženia. Na druhej strane sa v príspevku prezen-
tujú niektoré namerané hodnoty dynamického za�aženia,
ktorého ve�kos� ovplyvňuje mnoho faktorov, ako kvalita
odpruženia, stav povrchu vozovky, frekvencie kmitania
vozidla, dĺžka rázvoru, nelinearity prvkov odpruženia,
rozloženie za�aženia jednotlivých náprav, homogenita vlast-
ností kolies at�. Namerané dynamické za�aženie vytvárané
dopravným prúdom je často väčšie ako návrhovou metodi-
kou uvažované dynamické za�aženie vozovky.

Príspevok uvádza sumár základných veličín používaných
na posúdenie dynamických účinkov vozidiel a ich vplyvu na
poškodenie vozovky ako aj informácie o relatívne aktuálnej
problematike odpruženia nákladných vozidiel „road-friend-
ly“, ktoré prináša so sebou ich rozdelenie pod�a vytváraného
dynamického za�aženia vozovky do dvoch skupín.
Nákladné vozidlá vybavené týmto druhom odpruženia majú

legislatívne zabezpečenú možnos� zvýšenia hmotnostných
limitov na nápravu.

Príspevok vznikol za podpory grantového projektu
VEGA č. 2/2029/22. 
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Múčka, P.: Dynamic Effects of Heavy Vehicles on the
Road

This paper describes consideration of dynamic effects of
heavy vehicles on the road given in technical directives
for road design in the Slovak and the Czech Republic.
Some measured values of dynamic tyre forces of heavy
vehicles are introduced for comparison. The paper
summarizes the measures of evaluation of the vehicle
dynamic effects. The basic information about road-
-friendly suspension is presented. The heavy vehicles
fitted with road-friendly suspension have been allowed
to use increased axle mass in recent years.

Múčka, P.: Dynamische Wirkungen von Lastkraftwagen
auf die Fahrbahn

Der Beitrag befasst sich mit der Berücksichtigung der
senkrechten dynamischen Einwirkungen von Last-
kraftwagen in technischen Richtlinien für den Entwurf
von Fahrbahnen in der Tschechischen und Slowa-
kischen Republik. Zum Vergleich werden bestimmte
Messwerte der dynamischen Kräfte angeführt, die von
schweren Fahrzeugen auf die Fahrbahn übertragen
werden. Der Artikel summiert die Kriterien, die zur
Beurteilung der dynamischen Auswirkungen von Fahr-
zeugen dienen. Es werden grundlegende Informationen
über die sog. „road-friendly“ Achsfederung des Fahr-
zeugs angeführt. Lastkraftwagen die mit dieser Art von
Federung ausgestattet sind, werden in den letzten
Jahren durch die Erhöhung der zulässigen Achslasten
legislativ bevorzugt.
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The Europa Fund s exkluzivním poradenstvím
společnosti Europa Capital Partners koupila 53 tis. m2

významných skladových a kancelářských prostor v Praze-
-Ruzyni v minulosti známých jako distribuční areál
Regata a nyní nově přejmenovaných na Westpoint
Distribution Park. Developerská společnost The
Charnwood Company se sídlem v Praze, která byla nápo-
mocna při zabezpečení projektu pro The Europa Fund, se
stala partnerem fondu v Praze a bude manažerem tohoto
majetku. Areál se nachází 2 km jižně od pražského letiště
a sousedí s nově dokončeným obchvatem s napojením na
hlavní dálnice na sever, západ a jih od Prahy. Kromě těch-
to možností jsou skladové prostory jedněmi z mála, které
nabízejí také přístup po železnici. 

Nákupem nemovitosti od místních majitelů se
společnost Europa Fund zavázala ke zvýšení kvality a
image tohoto objektu dalšími investicemi do jeho
obnovy. Westpoint Distribution Park nabízí skladové
prostory s vysokými oddíly, skladiště a chladicí prostory
s celkovou plochou k pronájmu zhruba 53 tisíc m2.
Jedním z prvních zájemců je Tibbett & Britten, jedna
z největších společností poskytujících logistické služby
v Evropě. Mezi stávající nájemníky, kteří využívají tyto
prostory, patří společnosti Bristol Myers Squibb, Danone,
Bohler Uddeholm a Pfanner. 

Tisková informace

Nový logistický park v Ruzyni
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V příspěvku jsou popsány dva programové systémy
GAS-ACOR a GASSERV vytvořené speciálně pro
zpracování periodických měření v rámci protikorozní
ochrany potrubí. Systémy se používají od počátku
devadesátých let v Českých plynárenských podnicích
v celé ČR a v některých plynárenských podnicích na
Slovensku. Dále jsou provozovány ve společnostech
Transgas, a. s., ČEPRO, a. s., a MERO ČR, a. s.

Úvod
České plynárenství využívá přepravní potrubní sítě

v celkové délce přes 33 tis. km. Z toho je 14 tis. km dálko-
vých a tranzitních plynovodů a 19 tis. km místních ply-
novodních sítí [2]. Pro rozvod plynu se zejména v poslední
době široce využívá potrubí z polyetylenu. Pro dálkové ply-
novody však nepřichází v úvahu, protože je omezeno roz-
měry a použitým tlakem. Běžně používané izolované oce-
lové potrubí uložené v zemi však s sebou nese mimo jiné
velmi závažný problém, kterým je koroze kovů. Kovové
materiály uložené v půdě mohou být napadány korozí
z různých příčin. Fyzikální a chemické vlivy spojené s vlast-
nostmi půdy vyvolávají prostou půdní korozi. V zemi
mohou téci elektrické proudy, jejichž působením dochází ke
korozi uložených zařízení, označované jako koroze bludný-
mi proudy. Za určitých podmínek může na povrchu kovu
v půdě docházet i k rozvoji kolonií mikroorganizmů, jejichž
vliv se může projevit jako mikrobiální koroze. Přímé koroz-
ní ztráty přepočtené na podíl hrubého národního produktu se
pohybují ve všech zemích kolem 4 % [2], z toho 10 až 15 %
těchto přímých ztrát se týká potrubí uložených v zemi. Ne-
přímé ztráty, tj. následné, vyvolané primárním korozním
problémem, jako jsou výpadky ve výrobě, ekologické
havárie apod., jsou ještě několikrát vyšší než přímé ztráty.

Z těchto údajů vyplývá, že protikorozní ochrana potrubí
má značný význam jak z hlediska ekonomického, tak
(zejména u plynovodů) z hlediska bezpečnosti provozu.
Aplikace protikorozní ochrany je sice nákladná, ale vzhle-
dem k rychlé ekonomické návratnosti a v porovnání se ško-
dami, které mohou při jejím zanedbání v důsledku koroze
vznikat, jde jednoznačně o výhodné investice.

Princip protikorozní ochrany
Již v roce 1819 publikoval člen francouzské Akademie

věd L. J. Thénard [1] předpoklad, že koroze je elektro-
chemický jev. V jeho pracích pokračovali Sir Humphrey
Davy a jeho žák Michael Faraday, který v roce 1934 objevil
kvantitativní závislost mezi korozními úbytky a elektrickým
proudem. Při korozi kovů probíhají dvě reakce:

– anodická, při které dochází k rozpouštění kovu;
– katodická, nazývaná též depolarizační reakce, při níž se

spotřebovávají elektrony vzniklé anodickou reakcí, a
dochází tak k redukci okolního korozního prostředí.

Cílem protikorozní ochrany je minimalizovat ztráty
vyvolávané korozí; jak ekonomické, tak ekologické. Z hle-
diska přívodu vnější energie ke chráněnému objektu rozlišu-
jeme protikorozní ochranu:

– pasivní,
– aktivní.

Korozní děje na potrubí nebo jiných zařízeních uložených
v zemi mohou probíhat jen tehdy, má-li ke kovu přístup
voda nebo kyslík. Při pasivní ochraně je prvotní snahou od-
dělit povrch kovu od okolního prostředí vhodným mate-
riálem (izolací) tak, aby žádný z depolarizátorů neměl ke
kovu přístup. Dále je možné využít i řadu organizačních
opatření, která vedou k omezení koroze (volba trasy, způsob
uložení potrubí, volba příslušenství apod.). U aktivní
ochrany se vychází z toho, že korozní pochody jsou
vyvolávány elektrochemickými reakcemi na povrchu kovu,
tudíž je možné je jinými elektrochemickými reakcemi
ovlivňovat. Podle polarizace rozlišujeme ochranu anodic-
kou (chráněné zařízení je zapojeno jako anoda) a katodickou
(jako katoda). Anodická ochrana se využívá převážně při
ochraně vnitřních povrchů zařízení v některých chemických
výrobách, pro ochranu vnějších povrchů zařízení uložených
v zemi je vhodná pouze katodická ochrana.

Princip katodické ochrany je znázorněn na obr. 1. Graf na
obr. 1a znázorňuje průběh anodické (Ja) a katodické (Jk)
proudové hustoty na potenciálu (U). Při hodnotě rovnováž-
ného nebo také korozního potenciálu (Ukor) je Ja, která
charakterizuje rozpouštění kovu, stejná jako Jk, jenž určuje
vylučování kovu zpět z okolí. Snižováním napětí pod Ukor
klesá hodnota Ja, a tedy korozní rozpouštění kovu. Cílem je
snížit hodnotu U pod Ukor tak, aby koroze klesla pod tech-
nicky významnou, popř. přípustnou mez. Hodnotu poten-
ciálu, při které je tohoto stavu dosaženo, označujeme jako
minimální ochranný potenciál Umin. K tomu je třeba dodat
proud z externího zdroje. Hodnota ochranného proudu
odpovídající proudové hustotě Jo musí být vždy o něco větší
než korozní proud odečtený z grafu na obr. 1a pro Umin.
Schéma zapojení potrubí na katodickou ochranu je na
obr. 1b. Vzorek, který chceme chránit, zapojíme na záporný
pól stejnosměrného zdroje a vhodnou anodu na kladný pól,
čímž můžeme katodicky chránit libovolné ocelové zařízení.

Na principu katodické ochrany pracují na trasách ply-
novodů zařízení nazývaná stanice katodické ochrany
(SKAO), elektrická polarizovaná drenáž (EPD) a saturáž
(kombinace EPD a SKAO).

Analýza systému protikorozní ochrany
v plynárenství

Rozsáhlá plynárenská sí� v ČR je z organizačních důvodů
členěna na části podle topologického principu. V bývalých
Českých plynárenských podnicích se těmto relativně
samostatným částem říká trasy, v organizacích Transgas a
MERO ČR se nazývají sledy. Každou trasu nebo sled tvoří
několik linií (u dálkovodů typicky šest) potrubí. Na každé
trase, resp. sledu, jsou rozmístěna zařízení protikorozní
ochrany, a to jak aktivní (stanice katodické ochrany, drená-
že, saturáže), tak pasivní (kapáky, propojovací objekty, izo-

Systémy pro vyhodnocení protikorozní 
ochrany potrubí

Ing. Dalibor BARTONĚK, CSc.
VUT – Fakulta stavební

Brno
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lační spojky, chráničky atd.) [2]. Na každém zařízení se
měří veličiny, které charakterizují stav ochrany proti korozi.
Měření probíhá v různých intervalech (14 dní, měsíčně,
čtvrtletně, ročně) v závislosti na typu zařízení a konkrétních
veličinách. O každém měření se podle platných pod-
nikových směrnic musí uchovávat protokol, který se jednou
ročně doplňuje grafem ochranných veličin pro každou trasu
nebo sled. Pro jednoznačnou identifikaci jsou trasy/sledy
označeny číselnými kódy, každé zařízení na trase/sledu má
přiřazeno staničení, což je vzdálenost od počátku trasy [km]
nebo od počátku sledu [m]. Pokud je zařízení geodeticky
zaměřeno, má čtyřmístné číslo bodu. Požadavky na databázi
zařízení a měření sice nejsou v systému protikorozní ochra-
ny jediné, jsou však důležité pro jeho správnou funkci. Da-
tabáze objektů na trasách musí být navržena tak, aby bylo
možné:

� umís�ovat nebo rušit zařízení v libovolném místě
trasy/sledu;

� vložit několik zařízení na místo s totožným staničením
v dané trase/sledu;

� v každém zařízení uchovávat veškeré informace, je-
jichž rozsah závisí na typu zařízení. Existuje celkem sto
různých zařízení, která lze z hlediska datových atributů
rozdělit do skupin:
a) stanice katodické ochrany (SKAO), řízená SKAO

(ŘSKAO),
b) elektrická polarizovaná drenáž (EPD),
c) spojovací objekt (SO),
d) propojovací objekt s diodovým členem (PODOC),
e) propojovací objekt na vlastní zařízení (POA),
f) propojovací objekt na cizí zařízení (POB),
g) propojovací objekt s izolační spojkou (POIS),
h) propojovací objekt s chráničkou (POCH),
i) snímač potenciálu (P).

Každá skupina je v datovém modelu reprezentována stejnou
množinou atributů. Z hlediska měřených veličin musíme ke
skupinám a) až  i) přiřadit ještě další skupiny, a to:

j) kritický bod, tj. libovolné zařízení, u kterého končí
dosah katodické ochrany (T);

k) všechna zařízení kromě SKAO, ŘSKAO nebo EPD
(X).

Smysl rozdělení spočívá v tom, že na zařízeních ve skupině
a) až k) měříme v určité etapě (periodě, intervalu) stejné
veličiny.

Každé zařízení na trasách/sledech lze charakterizovat
některým z uvedených typů nebo kombinací těchto typů
(např. propojovací objekt s izolační spojkou a chráničkou,

který je současně kritickým bodem (POISCH-T). Je třeba
poznamenat, že některé kombinace jsou nereálné, např.
SKAO+T nebo EPD+RSKAO. Některá zařízení sice ne-
slouží pro protikorozní ochranu, ale je nutné je v systému
registrovat, např. pro snadnou orientaci nebo přehled;

� evidovat zjištěné hodnoty na všech zařízeních
v různých obdobích (měření čtrnáctidenní, měsíční,
čtvrtletní, roční). Každá veličina je funkcí proměnných

kde V je měřená veličina;
E – etapa výčtového typu (14 dní, měsíc, čtvrtletí,

rok);
Z – typ zařízení protikorozní ochrany – viz a) až k).

V současné době se používá řádově asi 200 až 300
různých veličin podle lokality tras nebo sledů a četnosti
zařízení, která jsou na těchto liniích rozmístěna;

� zpětně vyhledat naměřené hodnoty na zařízení v trase,
které v daném okamžiku již neexistuje (změna staniče-
ní, změna typu zařízení apod.);

� jednoduše restrukturalizovat záznam v databázi zaříze-
ní a měření při dodatečných požadavcích na evidované
položky (po změně struktury nesmí dojít ke ztrátě stá-
vajících dat).

To jsou nejdůležitější požadavky na databázi zařízení a
měření. Některé z dalších důležitých funkcí systému proti-
korozní ochrany jsou uvedeny v dalším odstavci.

Programové systémy 
GAS-ACOR a GASSERV

Myšlenka vytvořit systém pro automatizaci protikorozní
ochrany vznikla koncem osmdesátých let. Na koncepci se
podíleli Ing. S. Sedláček a autor tohoto článku [3]–[6]
společně s pracovníky tehdejších Českých plynárenských
podniků. Vycházelo se z bohatých zkušeností korozních
techniků všech zainteresovaných podniků v ČR i na Sloven-
sku. Zvažovala se možnost využít dostupné programové
systémy, např. dBASE, později MS Office, dostupné a
ověřené praxí. Tyto systémy jsou však koncipovány uni-
verzálně s bohatou nabídkou funkcí, což s sebou nese dva
hlavní problémy:

– mnoho funkcí vede ke složitosti systému a jeho neefek-
tivnímu využití (některé funkce by zůstaly nevyužity, jiné
(chybějící) by se musely programovat vlastními silami ve
vývojovém prostředí daného systému);

( ),, ZEfV = (1)

a) b)

Obr. 1. Princip katodické ochrany
a – potenciálový graf, b – schéma zapojení
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– složitost znamená zdlouhavé zaškolení obsluhy, která
vzhledem k profesnímu zaměření nemá dostatečné zkuše-
nosti s výpočetní technikou.

Po uvážení všech přínosů a nevýhod se autoři s kolek-
tivem potenciálních uživatelů rozhodli pro vlastní řešení
v jazyku Turbo Pascal, následně pak Borland Pascal.
V letech 1990 až 1992 byly vytvořeny základní moduly pro-
gramů GAS-ACOR (používá se v Českých plynárenských
podnicích, od 1997 i v ČEPRO, a. s.) a GASSERV
(v provozu v Transgas, a. s., od 1996 i v MERO ČR, a. s.).
Oba systémy vycházejí ze stejné koncepce a mají k dispozi-
ci tyto skupiny funkcí:

� databáze – kromě popsaných databází zařízení a
měření je k dispozici i databáze poškození potrubí, dále
databáze tras (GAS-ACOR), úseků, sledů a areálů
(GASSERV) a databáze zemního odporu půdy (GASSERV
pro MERO). Databáze tras, resp. sledů, slouží jako kontrol-
ní číselníky k tomu, aby nebylo možné zadávat neexistující
čísla tras, resp. sledů. Ke stejnému účelu se používá i čísel-
ník kódů zařízení;

� měření – v této části programu můžeme prohlížet nebo
editovat naměřené hodnoty veličin ve tvaru tabulek. K dis-
pozici jsou nejen měření různého typu (měsíční, čtvrtletní,
roční), ale současně lze sledovat až šest různých období na
téže trase. Mezi důležité funkce systému patří i výstup
naměřených veličin v podobě grafu ochranných veličin na
obrazovku, tiskárnu a souřadnicový zapisovač. V grafu lze
volitelně zobrazit:

– popis zařízení ve zkrácené formě;
– až šest různých křivek pro stejnou veličinu měřenou

v různých obdobích;

– křivky pro různé veličiny měřené ve stejném období
pro danou trasu/sled;

– místa s porušenou izolací měřenou Pearsonovou
metodou;

– pomocný rastr v horizontálním i vertikálním směru
pro snadné odečítání hodnot na osách x i y;

– body na sledech s vadami potrubí, které byly zjištěny
inspekcí inteligentním ježkem (jen v systému
GASSERV pro MERO).

Ukázka grafu ochranných veličin je na obr. 2. Naměřené
hodnoty lze importovat nebo exportovat do kapesních počí-
tačů typu Psion, BVComp nebo Casio, pomocí nichž se měří
přímo v terénu. Důležitou funkcí systému je přenos měření
mezi organizacemi ČEPRO a MERO, zajištěné speciálním
převodníkem tras (ČEPRO) a sledů (MERO). Do tabulek
měření jsou zabudovány filtry hodnot jednotlivých veličin i
názvů zařízení s možností tisku;

� aplikace – tato položka menu byla vytvořena speciálně
pro potřeby uživatele, protože veškeré podřízené nabídky
čerpá z textového editoru GACMENU.TXT. Pro každou po-
ložku v nabídkovém menu je v tomto souboru nutné zapsat:

– první řádek uvozený klíčovým slovem „Menu Item“
a za ním text položky;

– druhý řádek začíná klíčovým slovem „Menu Help“
s textem nápovědy;

– do třetího řádku se zapíše dávkový příkaz, který se
má spustit při aktivaci dané položky.

Výhodou je, že podřízené menu si může každý vytvořit
sám úpravou textového souboru GACMENU.TXT ve vhod-
ném textovém editoru. Počet položek je omezen na sto.

Obr. 2. Graf ochranných veličin
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Nastavené jsou volby:
– archivace měření se zadáním archivovaného roku,
– denní záloha dat na disketu nebo jiné médium,
– komunikace s kapesními počítači PSION, BVCOMP

nebo CASIO,
– spuštění speciálního interpretačního programu pro

zpracování příkazů dotazovacího jazyka SQL
s nabídkou typických výběrových dotazů;

� výstupy – po rozbalení se objeví nabídkové menu
s položkami:

– výstup databází do formátu TXT a DBF,
– reorganizace dat všech databází,
– slučování databází z různých závodů;

� služby – tato položka zahrnuje funkce:
– konfigurace a základní nastavení parametrů pro vý-

stup na tiskárnu a souřadnicový zapisovač,
– spuštění externího textového editoru,
– odskok do operačního systému.

Závěr
Systémy GAS-ACOR i GASSERV jsou v provozu již

více než deset let a průběžně se dopracovávají podle aktuál-
ních požadavků uživatelů. Poslední úpravou systému bylo
zavedení modulu v jazyku Borland Delphi pro univerzální
tisk souborů i v sí�ovém prostředí. Autoři poskytují uži-
vatelům pomoc jak formou horké linky, tak osobně
návštěvou na pracovišti.

V letošním roce se pracuje na převodu GAS-ACOR ze
systému MS-DOS do aplikace pro Windows. Zdrojové
moduly jsou pořízeny v prostředí Borland Delphi. Zkušební
provoz nového systému bude probíhat v Jihomoravské
plynárenské, a. s. Zavedení systému GAS-ACOR do praxe

znamená proti původnímu ručnímu zpracování (ručnímu
vkládání naměřených dat, kreslení grafů, tabulek apod.)
značnou úsporu času a zvýšení efektivnosti protikorozní
ochrany.
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Bartoněk, D.: Evaluation Systems of Anticorrosive
Protection of Pipelines

Program systems GAS-ACOR and GASSERV made for
periodical measurement processing within anticorrosive
protection of pipelines are described in this paper. 

Bartoněk, D.: Systeme zur Bewertung des Korrosions-
schutzes von Rohrleitungen

In diesem Beitrag werden die Programmsysteme GAS-
-ACOR und GASSERV beschrieben, die zur
Auswertung periodischer Messungen im Rahmen des
Korrosionsschutzes von Rohrleitungen erarbeitet
wurden.

VŠB TU Ostrava ve spolupráci s ÚTAM AV ČR Praha a Stavební fakultou TU Košice
pořádají

IV. ročník celostátní konference se zahraniční účastí

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ
posudek – poruchy – havárie

23. a 24. dubna 2003, Dům techniky Ostrava
Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Témata:
� výsledky mezinárodního kolokvia Euro-SiBRAM'2002 konaného v Praze v červnu 2002 
� poznatky o spolehlivosti konstrukcí vyplývající z rozboru havárií, následků teroristických akcí a ze závěrů

dlouhodobého sledování konstrukcí
� rozvoj a aplikace metod posuzování spolehlivosti konstrukcí a při uplatnění simulační techniky z hlediska apliko-

vatelnosti v projekční praxi
� studentské práce z oboru spolehlivosti konstrukcí

Zájemci o aktivní účast mohou zaslat své příspěvky vybavené podle pokynů uvedených na
www.fast.vsb.cz/science/conf.htm do 15.3.2003 na adresu Ing. Martin Krejsa, PhD., martin.krejsa@vsb.cz. Podrobnosti
sdělí garanti akce  prof. Ing. P. Marek, DrSc. (tel. 283 882 462) a doc. Ing. P. Janas, CSc. (tel. 597 321 308). Přihlášky
k účasti přijímá DT Ostrava, spol. s.r.o., Mariánské náměstí 5, 709 28 Ostrava-Mariánské  Hory (kontakt pí. K. Sommerová,

tel. 596 625 441, 596 625 451).

Pořádající instituce zvou rovněž k aktivní spolupráci při přípravě druhého vydání knihy „Probabilistic Assesment of
Structures using Monte Carlo Simulation. Basics, Exercises, Software“ a k řešení příkladu spolehlivosti rámu v souladu
s informacemi na webovské stránce a se zadáním „Assignment“ (viz podrobnosti uvedené na stránkách

www.noise.cz/SBRA a www.itam.cas.cz/SBRA (viz část „Second edition“ a „Vol. 2 – Assignment“).
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Řídící procesy v navrhování technického díla,
rozhodování, fraktály a „market bubbles“

doc. Ing. Václav BERAN, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Rozhodování o technicko-ekonomických řešeních při
navrhování technického díla patří mezi náročné, ale málo
propracované teoretické oblasti inženýrského přístupu
k vytváření technického díla. Odborná veřejnost i tech-
nická praxe vesměs předpokládají, že prostor pro
rozhodování je v rozumné míře spojitý. Navrhování tech-
nického díla navíc probíhá primárně na základě obje-
mových parametrů (rozměrových, finančních, energetic-
kých). Pohled do odvozených vlastností k objemovým
parametrům není vesměs aplikován, nebo je řešen intui-
tivně a verbálně. Předpoklad spojitosti a pominutí
odvozených vlastností může vést k tomu, že přijatá
rozhodnutí narážejí na robustní překážky při realizaci, a
to často mimo dosah řešitele. Vznikají střety zájmů
označované jako technickému dílu nadřazené. Autor se
domnívá, že jádro věci spočívá již v tom, že rozhodovací
úloha by měla být formulována jako fraktální rozhodova-
cí problém, a předkládá ilustrační příklad pro jeden typ
rozhodovacího kritéria použitého pro prostor čas a
aplikační oblasti investičních řešení. Prostor řešení
(rozhodování) pak má významně odlišné vlastnosti, než
jaké řešitel předpokládal. Je to již formulace rozhodova-
cího kritéria, které silně ovlivňuje prostor, v němž se
může řešitel pohybovat.

Technicko-ekonomické procesy jsou popisovány vesměs
jako děje probíhající v čase. Většina takových dějů probíhá
ve spojení s životním cyklem technického díla. Modely
technicko-ekonomických dějů mají v klasické analytické
formě ve svém deskriptivním pozadí nástroje maticového
počtu, případně modely založené na kvantitativních
vztazích využívajících diferenciální nebo diferenční počet.
Existují i třídy modelů, které jsou založeny na modelech
využívajících teorie grafů [8] symbolické logiky, ale i celu-
lárních automatů [7], nebo symbolických verbálně oriento-
vaných modelů.

Dosavadní modely pracují většinou s analytickou před-
stavou popisu kvantitativních nebo vybraných kvalita-
tivních vztahů. Většina z nich však neobsahuje vestavěné
rozhodovací mechanizmy, resp. vazby na možné řídící
zásahy, které lze v modelu uplatnit. Mnoho modelů zůstává
zcela izolováno od představy, že model může být před-
mětem opatření typu změn parametrů, nebo lépe řečeno
cílených úprav struktury parametrů. Jinými slovy, řízení.
Modely užívané v praxi omezují možné cíle a popisují téměř
výhradně stávající skutečnost. Přístup připomíná statický
výpočet, který má potvrdit stabilitu již existující konstrukce.
S takovým přístupem se setkáváme při navrhování technic-
kých děl, při němž má ekonomický výpočet potvrdit, že (ná-
klady na realizaci stavby, její roční výnosy, termíny realiza-
ce stavebních prací nebo jiné kvantitativní parametry)
budou realizovány v určité objemové úrovni. Uvedené situa-

ce můžeme nazvat technicko-ekonomickým navrhováním
ex post. Ekonomika takových situací je postupem, který
potvrzuje, ale nevytváří. Navrhovat znamená vytvářet,
ekonomika navrhování nových technických řešení by měla
řešit a předjímat. Měla by se zabývat především propozice-
mi budoucích možných řešení, tedy ex ante. Vytvářet hod-
noty, které je Homo economicus ochoten ocenit kupní
cenou, která není otázkou módního zaměření, nýbrž filozofií
schopnosti vytvářet přidané hodnoty. Reprodukovaná a
opakovaná řešení, která jsou k dispozici v hromadném
měřítku, mají klesající schopnost vytvářet přidané hodnoty,
a tím ve svém důsledku zisk.

Na druhé straně Homo technicus se vesměs snaží prezen-
tovat nejlepší technickou brilanci a provedení. Výsledek,
který by bylo možné nazvat optimální, závisí ve většině
úloh na celé sérii uplatňovaných rozhodnutí v čase a tech-
nicko-ekonomickém prostoru. Každé jednotlivé rozhodnutí
(v jeho sekvenci) by mělo být voleno optimálně. Jde o nut-
nou podmínku optimálnosti v čase probíhajícího procesu.

Aplikovaná matematika nabízí své pohledy na třídění
modelů (lineární, nelineární, statické, dynamické atd.).
Ekonomika a organizace výrobních procesů používá další
nástrojová vybavení. Již zběžný pohled na aplikace teorie
grafů, aplikace matematických modelů ve škále od základ-
ních lineárních modelů po komplikované dynamické
chování nelineárních ekonomických procesů (s cykly
rovnováhy a deterministickými chaotickými stavy) upo-
zorňují na zajímavé ekonomické aplikace.

Inženýr i ekonom používající jednoduché modelové
nástroje, jako jsou např. harmonogramy, rozpočty, kalku-
lace nebo finanční plány podniku, by měl umět začlenit
tento aparát podle hierarchie jejich náročnosti, vhodnosti i
užitečnosti. Svět ekonomických a sociálních věd obsahuje
nesporně mnoho zajímavých pohledů a podnětů. Služba,
kterou vykonává úseková ekonomika, spočívá v propojení
obou náročných a složitých oblastí. Prostřednictvím modelů
organizace a ekonomiky jsou do společnosti transfor-
movány užitné hodnoty. Pokud je modelové vyjádření
pojato správně, jsou transformace pozitivní. V opačném pří-
padě může docházet ke ztrátě hodnot, zdrojů i úsilí.

Cílem je dobrý model reality. Vystihující model. Model
znázorňující, popisující právě ty vlastnosti, které mají
rozhodující vliv na schopnost vytvořit novým návrhem při-
danou hodnotu proti technicko-ekonomickému průměru
standardních řešení. Ekonomika na rozdíl od technických
věd prezentuje hodnoty do jisté míry pomíjivého zájmu.
Hodnoty, které se mění, mizí v čase a jiné narůstají. Na
jedné straně ekonomika vyžaduje popis univerzálních vlast-
ností, na druhé straně mění své zájmy a cíle v čase. Je to
v podstatě z významné části technické dílo, které vytváří
dlouhodobě udržitelné hodnoty hospodářského cyklu
každého regionu. 

Ekonomické úlohy s technickým, organizačním nebo
technologickým zaměřením mají podrobněji definovány
prvky (elementární aktivity, činnosti atd.), s nimiž pracují,
než jaké mohou být definovány na základě jednotného taxa-
tivního postupu standardních modelů. Mnoho ekonomic-
kých úloh definuje své činnosti (prvky) zároveň s řešením
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úlohy. Řešení a zvolená definice tvoří v ekonomických
aplikacích vypovídací celek. Vhodnými ilustračními příkla-
dy pro uvedenou situaci byly a jsou různé aplikace výrobní
přípravy v čase (metody CPM, MPM, RAMPS, dynamický
harmonogram). Stejná je situace i v dalších technicko-eko-
nomických oblastech aplikujících kvantitativní metody,
teorie zásob, teorie obnovy, strukturní analýza, teorie
rozhodování. Vymezení rámce základních skladebných
prvků (činností) stojí vždy u zrodu každé úlohy. Nicméně je
každá aplikace již při zrodu právě v technicko-ekonomic-
kých disciplinách ohrožena nesprávnou nebo neúplnou
definicí základních prvků nebo činností. U mnoha aplikací
zjiš�ujeme, že při formulaci úlohy byly zaměněny vlastnosti
objemových veličin a objemové veličiny samotné. Mnoho
úloh nevytváří vnitřní zábrany proti tomu, aby byly interpre-
tačně řešeny nesprávným způsobem. Uvedená nebezpečí
jsou jistě obecně platná. Technicko-ekonomické úlohy však
pracují zřídka s fyzickou formou úlohy. Ekonomický efekt
lze doložit jen obtížně jiným kontrolním modelem. Ověření
probíhá expertním způsobem. Zavlečené chyby lze často
velmi špatně zjistit.

Za daných okolností bude žádoucí definovat nejen
množiny aktivit (množiny činností), s nimiž pracujeme jako
s (materiálním) řízeným modelem (P), ale i struktury ná-
stavbového (odvozeného) charakteru, tj. množinu, řídících
modelů (L).

Definujme navíc proces řízení (M) [3], [4]. Pro
zjednodušení situace bude řídící model  popsán pouze
v prostředí objemově diferencovaných prvků realizovaný na
základě návazných procesů Pi = <A, K>, kde A je množina
prvků s jejich věcným popisem U, závislostmi v čase D a
množinou závislostí objemového charakteru Q, K jsou
vazby mezi prvky s jejich množinou věcného popisu V, kon-
strukcí vazeb ∆∆, spouštěčem vazeb εε.

V symbolické notaci pak jde o zápis procesu řízení (ma-
nagementu) jako 

Proces řízení na úrovni návazného procesu Mi
N se realizu-

je, jsou-li vyčleněny a samostatně definovány rozhodovací
postupy výběru variantních řešení možných řídících zásahů
ϕj (t, P, L) pomocí definovaných rozhodovacích mecha-
nizmů D~. Rozhodování je nutné k realizaci cílového
zaměření. Bez něj by proces řízení mohl využívat pouze re-
gulativní rozhodovací postupy D´ uvnitř L(.), jestliže by byl
řídící proces vybudován na dostatečně výkonné úrovni, tj.
byl by na úrovni LS (tzv. plánová úroveň). Nižší úrovně
typu LA (základní) a LK (s kauzálními vztahy) neposkytují
možnost zabránit přechodu řídícího procesu do degenera-
tivních stavů. Návazný proces řízení je poměrně náročný
na úroveň procesu řízení (managementu). Vyžaduje, aby
řídící proces nahrazoval prvky v reálném procesu, měnil
účelně jejich uspořádání (působení), a zároveň vytvářel
(kontroloval) model regulativní rozhodovací složky D´.
Rozhodovací složka systému řízení D~ je součástí modelu

řízení a v jeho rámci byla také vytvořena. Předpokládáme,
že je pro alternativu modelu řízení stabilní a složka přenosu
informací K~ je schopna uskutečnit v čase veškeré potřebné
komunikační přenosy o řídících zásazích a informacích pro
potřebu řídícího modelu L(.).

Pokusme se odpovědět na několik dílčích otázek souvise-
jících se zápisem (1) z hlediska časově orientovaných
rozhodovacích řetězců D~. Ve stručnosti. Bylo by jistě zají-
mavé vědět, zda při navrhování technického díla mají
rozhodovací procesy při svém uplatnění specifické vlast-
nosti. Je to důležité vědět zejména tehdy, hledáme-li
vysvětlení a příčiny neočekávaného vývoje. Řada úspěš-
ných či neúspěšných osudů technických děl Homo econo-
micus či Homo technicus může mít příčinu mimo racionál-
ní vidění. Právě vlastnosti řídícího prostoru, jeho struktura
v čase, mohou být tak speciální a pro aplikaci technického
díla nehomogenní, že mohou neočekávaně narušit životní
cyklus jeho udržitelnosti. Sekvence rozhodování v pro-
cesech řízení (zjednodušeně managementu) mohou mít pro
realizaci jiná pravidla a prostor, než jak je dosud chápeme.
Technická a ekonomická řešení pro tvorbu (navrhování) díla
(objektu) pracují vesměs s časově brachiálním prostorem
(pouze se zlomkem technické životnosti díla). Uplatnění
navrhování má, a zde je důvod proč byl článek vůbec na-
psán, odlišná pravidla aplikace svých řešení (rozhodnutí)
v procesech řízení, než jak je tomu v procesech řídících
nebo řízených.

Položme si několik zásadních otázek:
� Je prostor řídících rozhodnutí homogenní?
� Ovlivňuje nehomogennost prostředí realizace rozhod-

nutí D~ proces řízení?
� Do jaké míry je rozhodnutí v časové vrstvě tx ovlivněno

předcházejícím rozhodnutím v jiných časových vrst-
vách?

� Do jaké míry bude rozhodnutí v časové vrstvě tx+n
ovlivněno rozhodnutím např. z vrstvy tx.

Než se pokusíme odpovědět na tuto skupinu otázek, je třeba
objasnit význam a smysl hledání odpovědi. Homo econo-
micus či technicus v průběhu mnoha generací pracoval a
cenzoval1) technická řešení intuitivně. Dnes již vědomě je
celý mechanizmus výběrových řízení veřejných zakázek
EU, US a celé řady dalších zemí založen na aplikaci mecha-
nizmů vycházejících z předpokladu homogenního rozhodo-
vacího prostoru na bázi Bayesovy pravděpodobnostní teorie
[11] aplikované pro technicko-ekonomické rozhodování
ve druhé polovině minulého století [10]. 

Vědomě hledáme výkonnější postupy jak chránit rozhod-
nutí před nepříznivým hodnocením budoucích posuzovatelů
pracujících s jasnými daty skutečností, které v průběhu
užívání technického díla nezbytně nastanou. Na základě
znalostí o modelu může řešitel vytvářet řídící opatření
(zásahy) volně ve smyslu (1), přesněji ϕ (t, P, L).

Pro potřebu dalšího výkladu nebudeme rozlišovat mezi
jednotlivými stupni náročnosti reálných (P) ani řídících
procesů (L). Doplnění na úroveň modelu řízení jsme
označili v předcházejícím textu jako M. Nástroje pro
vytváření řídících zásahů ϕ (t, P, L) mohu být bez nároků na
stanovení realizační náročnosti koncipovány jako vy-
hledání: 
� cílového řešení bez ohledu na omezující podmínky –

označíme goal;
� řešení na základě simulace zvolených parametrů ve

vytyčených mezích parametrizace – označíme simul;

(1)

1) Censor – ve starověkém Římě nejvyšší hospodářský a finanční úředník starající se o soupis majetku, sčítání lidu, veřejné stavby a státní
dodávky a dozírající na mravy občanů.



� optimálních parametrů cílového řešení s ohledem na
zadané omezující podmínky– označíme optim;

� řešení na základě věcné představy o budoucím řešení
s jednotlivými etapovými kroky scénářů – označíme
scen. 

Není proto možné hovořit o jakési jediné třídě modelů pro
řízení. Existuje jich mnoho, různé náročnosti, různé vypoví-
dací schopnosti. Všechny mají za cíl proces P, na nějž se
zaměřují. Mezi první třídu modelů zařadíme modely mění-
cí cílovou hodnotu modelu g (goal) procesu P, prostřed-
nictvím zvoleného parametru xi

Druhým typem pro tvorbu řídících zásahů jsou modely
vycházející ze simulačních a parametrizačních propočtů
změn jednotlivých vstupních hodnot. Simulace je vesměs
orientována na chování modelu z hlediska změn parametrů
popisujících proces P

Třetím typem jsou modely se scénářem řídících zásahů.
Scénářem budeme rozumět časovou nebo věcnou sekvenci
opatření realizovaných na procesu P. Zapíšeme ji jako

Čtvrtým typem jsou modely optimalizačního charakteru.
Na základě optimalizační funkce g(�) jsou hledány
nejvýhodnější parametry xi pro realizaci řídících zásahů.
Zapíšeme jako

Praktické modelování řídících zásahů nemá jednotný
charakter a nespočívá na jediném teoretickém ani praktic-
kém interim2). 

Základem modelu managementu zůstává proces. Jeho
popis může nabývat nejrůznějších forem. Jistou dokonalou
pedagogickou formou je jistě popis pomocí soustav rovnic
(lineárních, nelineárních, obyčejných diferenciálních), jak je
známe z matematiky. V ekonomické praxi existuje mnoho
situací, při nichž se popis relevantních procesů v současnos-
ti řeší pomocí dat a propočtů sestavených např. do datových
bází. Z matematického hlediska jde většinou o řídké sou-
stavy lineárních rovnic. Jejich zápis v matematické notaci
by však byl nepružný a jejich vypovídací schopnost
z hlediska ekonomické interpretace malá. Rovněž tak
v současné době uplatňované spojení mezi CAD a CAM je
jednou z forem vztahu grafu a navazujících výpočtů
(nejčastěji ekonomických), které popisují náročné procesy a
nejsou bezprostředně prezentovány jako matematický
model klasického pojetí. 

V článku je učiněn pokus o zobecnění, které považuje za
proces každou technicko-ekonomickou prezentaci reality a
za model každé doplnění procesu o nadstavbu použitelnou
k řízení takového procesu. V tomto smyslu je management
jistě jedním ze směrů, který využívá modelování jako

nástroj. Předpoklad homogenních prostorů poskytujících
výrobní zdroje a prostorů aplikace v čase procesů však může
být značně zavádějící. Již v notaci (1) uvedený rozhodovací
proces D = 〈F, d(h)〉 užití v reálném procesu (návrhu reál-
ného procesu), nebo D~ = 〈F~, d(h)〉 při užití pro řídící pro-
cesy vyžaduje doplnění o homogennosti prostoru, v němž
může být řešení aplikováno. Nebylo by však správné
vytvářet dojem, že je uskutečnitelné odpoutat se od existu-
jícího matematického teoretického základu. 

Příklad interpretace
Předpokládejme, že ve smyslu zápisu (1) existuje reálný

výrobní nebo investiční proces, který se realizuje v tržním
prostředí a produkuje objemové parametry Qi (zde zaplnění
vymezeného tržního prostoru produkcí). Abychom měli na
mysli konkrétní situaci, předpokládejme, že jde o investora,
jehož cílem je využívat ekonomický prostor poptávky po
bytech v jednotlivých obdobích budoucího časového vývoje
t = 1, 2, …  a jednotlivých oblastech A, B, C, … . 

Existující prostor poptávky v čase t0 je vyplněn objemem
výchozích investičních statků v A, B, C, … . Pro jednodu-
chost předpokládejme, že tržní prostor může být z hlediska
objemového (Qi) vyplněn s hodnotou 1, nebo nevyplněn
s hodnotou 0. Můžeme psát, že rozhodnutí řídící složky se
realizují jako AQ = 1, nebo AQ = 0. Vektor výchozího stavu
procesů Pt=0 (A, B, C, …) můžeme zapsat jako vektor (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, …) tehdy, označuje-li zcela vyplněný prostor
potenciálních potřeb, např. realizace investičních statků,
jako jsou třeba bytové stavby. Vektor výchozího stavu pro-
cesů Pt=0 =(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, …) označuje zcela prázdný
prostor potenciálních potřeb bytových staveb ve výcho-
zím období. Předpokládejme, že řídící proces je koncipo-
ván tak, že hodnotí situaci stavu v daném časovém období t
a určuje realizaci nových investic tam, kde výsek z řetězce
prostoru uplatnění investic z minulého období (t – 1)
v oblastech M, N, O nebyl

Pt–1 = (…, MQ = 1, NQ = #, OQ = 1, ...), 
nebo stručněji byl Pt–1 = (…, 1,  #, 1, ...),        (2)

nebo

Pt–1 = (…, MQ = 0, NQ = #, OQ = 0, ...), 
nebo stručněji byl Pt–1 = (…, 0,  #, 0, ...),      (2a)

kde # značí 0 nebo l.
Pravidlo D~ může být redukováno na výrok, platí-li v tro-

jici procesů P (A, B, C, ...) v předcházející časové vrstvě 

Pt–1 (A) = Pt–1 (C) ,                         (3)

pak

Pt (B) = 0                                 (4)

ve všech ostatních případech platí

Pt (B) = 1 .                               (5)

Dále budeme uvedené rozhodovací pravidlo označovat jako
D~

α = α .

Příklad rozhodovacího mechanizmu D~ [6]
Pro situace podle (2) a (2a) nebude řídící proces pokládat

Pt za volný prostor pro realizaci investic v časovém období
t (vloží 0). V opačném případě investice připustí (vloží 1).
Jinými slovy, platí situace v tab. 1 (řádky čas, sloupce
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oblasti realizace). Pozitivní řešení (investor je ochoten
investovat) nastane, platí-li, že trh realizoval v minulém
období investice částečně v sousedních prostorových seg-
mentech (v tab. 1 označeno tučně, rozhodnutí investora,
ano = 1).

Bude-li platit pro následující časový krok, že trh, popř.
investor nebo konkurence, nerealizovala v předcháze-
jícím období žádné investice v sousedních segmentech,
řešitel se rozhoduje rovněž negativně (tab. 2), a to bez ohle-
du na to, zda již do dané oblasti investoval.

Jinými slovy, investuje tehdy, pokud nebylo již v okolí plně
investováno, tj. za situace 

( …, 0, #, 1, …)  nebo   (…, 1, #, 0,…).

Implementace nového řešení 
na zcela neobsazeném trhu

Předpokládejme, že řešení, pro které se investor rozhodu-
je, je na neobsazeném trhu poptávky nové. Navíc, že prostor
trhu nebude limitován okrajovými podmínkami v krátké
budoucnosti odbytových možností ani limity vyčerpání trhu.
Schematický propočet podle (3) až (5) je uveden v tab. 3
(výsek z širšího výpočtu zaplnění trhu v čase – vertikální
osa, výsek prostoru řídících rozhodnutí odbytových příleži-
tostí – horizontální osa). 

Použité rozhodovací kritérium D~
α = α = (F, d (h)) je

kritériem o dvou dimenzích, jak bylo popsáno pomocí (3),
(4), (5), kde F1 zjiš�uje, zda  v uplynulém období proběhla
akce vlevo od prostoru, a F2, zda proběhla akce vpravo od
prostoru, v němž se řešitel nalézá. Metrika hodnocení je
v daném případě 1 a 0.

Data řešení uvedené situace jsou graficky znázorněna na
obr. 1 (propočet proveden pomocí MS Excel). Pro přehled-
nost jsou jednotlivé prostory s hodnotou ano uvedeny
tmavým orámovaným polem, prostory s hodnotou ne
světlým neorámovaným polem. Ve smyslu zápisu (1)
chápeme řešení tak, že prostor byl vyplněn aktivitou3)

s vlastnostmi < U, D, Q >.

Interpretace
Interpretace výsledku v tab. 3 nebo v obr. 1 upozorňuje

na několik zajímavých skutečností:

� Prostor akcí na základě rozhodovacího kritéria D~
α = α

není homogenní. Stojíme-li na vrcholu pyramidy (v časové
řadě t = 1) a ve věcné řadě BW,  jsou možnosti věcného
rozvoje prvku PBW v jeho časové řadě (sloupec v tab. 3 nebo
v obr. 1) značně předurčeny. Celý prostor budoucího rozvo-
je pro věcnou řadu BW vytváří v čase prázdnou množinu.
Jinými slovy, nové technické řešení nevytvoří nosnou
investiční příležitost, je v počátečním stadiu využíváno ve-
směs v souvisejících oborech. Disperze v čase má svá pra-
vidla a vlastnosti šíření.
� V prostoru disperze řešení v řadách jiných investičních

akcí jako celku se na základě aplikace kritéria D~
α = α vytváří

relativně rozsáhlé prohibitivní prostory bez přípustnosti
realizace akce. V ekonomické teorii se v posledních letech
používá termín „market bubble“. V uvedené situaci může-
me hovořit o vytváření bublin nepřípustnosti realizace
akce.
� Každý prostor realizace aktivity může mít jinou život-

nost v čase. Sledujeme-li jednotlivé řady akcí (A, B, C, ...,
M, N, O, …),  zjiš�ujeme, že mají různé předpoklady eko-
nomicky přežít. Investiční kroky, které zde zjednodušeně
interpretujeme, mohou být životaschopné pouze tehdy,
bude-li docházet k jejich obnově a budou poskytovat určitou
minimální výtěžnost. V opačném případě je nutné počítat
s ukončením životnosti akce.
� Životnost aktivity v prostoru není dána pouze životním

cyklem procesu P(�) nebo úrovní řídícího procesu L(�), je
podmíněna rozhodovacím mechanizmem platným pro pros-
tor řízení D~. Není obtížné prokázat, že téměř každé krité-
rium vytváří jiný fraktální prostor uplatnění rozhodnutí
v čase a prostoru.
� Rozhodnutí v některém z prostorů (A, B, C, ..., M, N, O,

…) v čase t ovlivní v budoucích obdobích rozšiřující se
spektrum realizačních prostorů, v t + 1 jsou to tři realizační
prostory, v t + 2 je to pět realizačních prostorů, v t + 3 je jich
sedm (obr. 1, tab. 3). 
� Rozhodnutí v některém z prostorů (A, B, C, ..., M, N, O,

…) bylo ovlivněno situací z minulých období rozšiřujícím
se spektrem realizovaných rozhodnutí  – 3, 5, 7, ... , viz
obr. 2.
� V prostoru nepřípustnosti akce podle kritéria D~

nemůže být spuštěn proces řízení M se stejným typem
rozhodovacího mechanizmu. Každý průnik rozhodovacích
pravidel je novou rozhodovací úlohou a novým aplikačním
příkladem vyplnění řídícího prostoru a času.

Implemantace řešení na zcela 
neobsazený trh

a) Prostor akcí P(�) v čase t jsme nazvali množinou (A, B,
C, ..., M, N, O, ..., X, ...), jestliže je taková množina plně

3) Aktivitou můžeme rozumět investiční činnost, realizaci zakázky apod.

0 # 1 1 # 0

1 1
Tab. 1

0 0 0 0 1 0

0 0
Tab. 2

  výchozí období t  = 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  následné rozhodnutí t  = 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

t  = 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
t = 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
t  = 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
t  = 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
t  = 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
t  = 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
t  = 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Čas / Prostor Prostor realizace řídících rozhodnutíTab. 3

nebo
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Obr. 1. Propočet vyplnění prostoru realizace řídících rozhodnutí D~

Obr. 2. Rozhodnutí, která budou ovlivňovat prvek v osmé časové vrstvě (koncentrace vlivů z předcházejících rozhodnutí)

Obr. 3. Difúze vlivů řídícího rozhodnutí na následné časové vrstvy a věcné řady



obsazena, tj. pro prostor akcí platí (1, 1, 1, ..., 1), neposkytu-
je možnost realizovat v daném prostoru další akce na zá-
kladě kritéria D~

α = α. Prostor realizace je prázdnou množi-
nou.

b) Jestliže je prostor akcí P(�) v čase t obsazen z poloviny
způsobem (1, 0, 1, 0, ..., 1), neposkytuje rovněž možnost
v daném prostoru realizovat další akce na základě kritéria
D~

α = α.

Trh obsazený z poloviny
Tam, kde výchozí řídící prostor představuje částečně

zaplněnou množinu (různě silné konkurenční prostředí), je
při uplatnění použitého rozhodovacího pravidla možné zjis-
tit různé reakce zaplnění řídícího prostoru. Obrázek 4 zná-
zorňuje data řídícího prostoru, který byl vyplněn z jedné
poloviny, typ (0, 1, 0, 1, 0, …). 

Řídce obsazený řídící prostor
Příklady jiných typů prostorů přinášejí obr. 5, 6 a 7. Jejich

rozbor, technicko-ekonomická interpretace by byla jistě
zajímavá. Otevírá se zde zajímavá otázka, do jaké míry
ovlivňuje řízení prostor, na němž se v technicko-ekono-
mické oblasti uskutečňuje. Bylo by nad rámec příspěvku
zabývat se touto otázkou. 

Závěr 
Teorie řízení technicko-ekonomických procesů vychází

ve svých aplikacích velmi často z představy homogennosti
prostoru, v němž se uskutečňuje. Řada technických i eko-
nomických návrhů je koncipována za předpokladu, že pros-
tor realizace řídících rozhodnutí je homogenní a pravidla,
která platila v obdobných případech v minulosti, budou
platit i v budoucích řešeních a návrzích. Cílem článku bylo
takové přesvědčení zpochybnit a naznačit nové směry
rozvoje discipliny. Nejde o nic jiného než o zaměření úvah
novým směrem. Po interpretacích modelů deterministického
chaosu v řízení bylo nutné celou řadu partií z oblasti tech-
nicko-ekonomického managementu spatřovat v jiném světle
[2], dokonce snad celou řadu pedagogicky skvělých jedno-
značných tvrzení a partií učebnic upravit. V notaci (1),
uvádějící rozhodovací proces pro výběr řídících zásahů, byl
použit zápis D~ = 〈F~, d (h)〉, ve smyslu textu příspěvku však
by bylo žádoucí jej revidovat. Předpoklady o homogennosti
rozhodovacího prostoru by měly provázet každý rozhodova-
cí mechanizmus. Výběrová řízení, havarijní rozhodnutí
v závažných technicko-ekonomických projektech přinášejí
nové a  prakticky ověřené pochybnosti. Je však možné, že i
v relativně brzké době bude třeba akceptovat další přístupy
a změny představ. Aplikace fraktálů může být jedním ze
zajímavých podnětů [1].

Příspěvek vznikl jako část výzkumného záměru „Mana-
gement udržitelného rozvoje životního cyklu staveb,
stavebních podniků a území“ MSM: 210000006 pod-
porovaného MŠMT ČR. Ve výpočetní části čerpá z me-
todických podkladů vytvořených v rámci projektu
„Harmonizace činností engineeringu s EU (metody
navrhování, realizace a Live Cycle stavebních děl dle EN
ISO)“ GA ČR.

Literatura
[1] Mandelbrot–Benoit, B.: Die fraktale Geometrie der Natur.

Basel, Boston, Berlin, Birkhäuser Verlag 1991.
[2] Kubík, S. – Kotek, Z. – Razim, M. – Hrušák J. – Branžovský J.:

Teorie automatického řízení II. Praha, SNTL 1982.
[3] Beran, V.: Modelování v řízení 10. [Učební text], ČVUT Praha

1997.
[4] Beran, V.: Modelování v řízení 20. [Učební text], ČVUT Praha

1999.
[5] Tondl, L.: Hodnocení a hodnoty (Metodologické rozměry hod-

nocení). Praha,  Filosofia AV ČR 1999.
[6] Beran, V.: Proč v ekonomice neplatí 1 + 1 = 2. [Přednáška],

FSv ČVUT Praha 2000.

STAVEBNÍ OBZOR 1/2003 25

Obr. 4. Výchozí aktivity typu (0, 1, 0, 1, 0, …) – řídící prostor je
při uplatnění kritéria D~

α = α prázdnou množinou

Obr. 5. Řídící prostor s rozhodovacím pravidlem D~
α=α

a výchozím prostorem (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, …)

Obr. 6. Řídící prostor s rozhodovacím pravidlem D~
α=α

a výchozím prostorem (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, …)

Obr. 7. Řídící prostor s rozhodovacím pravidlem D~
α = α

a výchozím prostorem (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,…)
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Beran, V.: Management Processes in the Design of
Engineering Structures, Decision Making, Fractals, and
Market Bubbles

Making decisions on economic and technical issues in
designing engineering structures belongs to demanding,
but little investigated theoretical areas of the engineer´s
approach to the construction of engineering structures.
Both the researchers and practising engineers assume
the decision making space to be continuous. Besides,
designing engineering structures is based on volume
parameters (including the scope, finances, and electrical
energy). The approach based on the relation of the
derived (virtual) characteristics to volume parameters is
not usually applied, or it is solved intuitively and
verbally. The assumption of continuity while ignoring
the derived characteristics can lead to situations when
the adopted decisions encounter massive obstacles in the
implementation phase. These may be beyond the
problem solvers´ power. Moreover, clashes of interest
superior to the engineering structure may arise. The
author of this article sees the core of the matter in the
formulation of the decision making task. It should be
formulated as a fractal decision making problem. The
author presents an illustrative example of one decision
making criterion applied to the (2D) space of time and
application areas of investment solutions. The space of
decision making has significantly different charac-
teristics from those anticipated by the decision maker. It
is the formulation of the decision making criterion that
strongly influences the space in which the decision
maker can operate.

Beran, V.: Leitungsprozesse beim Entwurf eines
technischen Werks, Entscheidungsfindung, Fraktale
und „Market bubbles“

Die Entscheidungsfindung für wirtschaftlich-technische
Lösungen beim Entwurf eines technischen Werks gehört
zu den anspruchsvollen, aber gleichzeitig wenig
durchgearbeiteten theoretischen Gebieten des inge-
nieurmäßigen Herangehens an die Schaffung eines
technischen Werks. Die fachliche Öffentlichkeit und
technische Praxis gehen durchweg davon aus, dass der
Raum für die Entscheidungsfindung in vernünftigem
Maße verbunden ist. Der Entwurf eines technischen
Werks verläuft darüber hinaus primär auf der
Grundlage von Volumenparametern (maßlichen, finan-
ziellen und energetischen). Ein Einblick in abgeleitete
Eigenschaften zu den Volumenparametern wird in der
Regel nicht angewandt oder intuitiv und verbal gelöst.
Die Voraussetzung der Verbundenheit und die
Vernachlässigung der abgeleiteten Eigenschaften kann
dazu führen, dass getroffene Entscheidungen bei der
Realisierung auf massive Hindernisse treffen, und zwar
oft außerhalb der üblichen Reichweite des Planers. Es
entstehen Interessenkonflikte, die als dem technischen
Werk übergeordnet gekennzeichnet werden. Der Autor
vermutet, dass der Kern der Angelegenheit bereits darin
besteht, dass die Formulierung der Entscheidungs-
aufgabe als fraktales Entscheidungsproblem formuliert
werden sollte, und legt ein illustriertes Beispiel für einen
Typ eines für den Bereich Zeit und Anwendungsgebiete
von Investitionslösungen angewandten Kriteriums vor.
Der Bereich der Lösung (Entscheidung) hat dann
bedeutend andere Eigenschaften, als sie der Planer
vorausgesetzt hatte. Dies ist bereits die Formulierung
eines Entscheidungskriteriums, das den Bereich, in dem
sich der Planer bewegen kann, stark beeinflusst. 

ČČeesskkéé  iinnžžeennýýrrsskkéé  ssttaavvbbyy
Pavlík, M.

Prostor – architektura, interiér, design, o. p. s., Praha, 2002,164 s., 140 fotografií, 70 plánů a 7 map

Koncem listopadu loňského roku byla v prostorách Petřínské rozhledny za přítomnosti odborníků mnoha stavebních oborů
pokřtěna u nás dosud nevydaná publikace, jejímž cílem je zprostředkování a přiblížení aktuální situace a vývoje oboru
především širší veřejnosti, zdokumentování staveb realizovaných po roce 1990 a jejich začlenění do historických souvis-
lostí vývoje českého inženýrského stavitelství. Výběr místa pro takovou událost nebyl náhodný, navazoval na
znovuotevření této technické památky po rekonstrukci a její zařazení mezi díla uváděná v publikaci.

Publikace je členěna do tří hlavních bloků. Stručná úvodní retrospektiva představuje typologicky a ve zkratce české
inženýrské stavitelství od devatenáctého století po současnost. V hlavní kapitole jsou slovem i obrazem dokumentovány
22 typologicky rozmanité stavby (dopravní, mostní, technologické, vodohospodářské, sportovní) českých autorů v ČR i
v zahraničí, které byly realizovány po roce 1990. Poslední částí knihy je kapitola faktografická, v níž jsou uvedeny
medailony autorů jednotlivých staveb, přehled významných událostí v oboru, vydaná literatura po roce 1990 a instituce,
které v oboru působí (odborné školy, výzkumné ústavy, nevládní instituce).

Knihu vydala nezisková společnost Prostor, jejímž posláním je upozorňovat na zajímavá řešení v oblasti stavitelství,
architektury a designu s důrazem na práce současných českých autorů. Hlavní náplní činnosti je vydávání česko-anglic-
kých publikací, především ročenky české architektury. 

www.prostor.net
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Základní poznatky o řešení regenerace 
„brownfields“ v zahraničí

Ing. arch. Jana PLETNICKÁ
VŠB TU – Fakulta stavební 

Ostrava

V souvislosti s restrukturalizací ekonomiky zemí střední
a východní Evropy dochází i u nás k uvolńování území,
která byla dosud využívána k průmyslové činnosti. Tyto
plochy, v mezinárodní terminologii označované jako
„brownfields“, představují z hlediska vývoje skrytý a
dosud nezhodnocený potenciál, nebo� se často v důsled-
ku historického vývoje měst a obcí nacházejí v blízkosti
cenných území, významných pro zajištění městských
funkcí. 

Jejich efektivnímu využití brání především vysoké nákla-
dy na odstranění následků předchozí činnosti (kontaminace
půdy, opuštěné stavby a technologie), nevyjasněné vlast-
nické a majetkoprávní vztahy, a především absence eko-
nomicky proveditelných projektů atraktivních pro domácí a
zahraniční investory. Je zde nebezpečí, že neřešený rozpor
mezi potenciálními možnostmi rozvoje a ekonomickou rea-
litou může na dlouhou dobu vývoj těchto nevyužívaných
území zmrazit a v důsledku vést ke snahám zajistit městské
funkce i nové plochy jiným, zejména extenzivním rozvo-
jem. Tento pak směřuje do okrajových částí města a do
okolní krajiny, přičemž devastace degradovaných lokalit
pokračuje. Zatímco historický, politický a hospodářský
vývoj v zemích západní Evropy, a zejména v USA, směřo-
val již po druhé světové válce k postupné restrukturalizaci
těžkého průmyslu a těžby energetických surovin, v zemích
střední a východní Evropy se tento problém dostává do
popředí teprve v současnosti.

Předmětem zkoumání této studie byly proto zejména
zkušenosti z v evropských členských zemí OECD (Orga-
nizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) a z USA.
Zdrojem poznatků o regeneraci „brownfields“ bylo studium
originální odborné literatury,  aktuální webové stránky inter-
netu, sborníky z mezinárodních konferencí zabývajících se
danou problematikou a workshopy z let 1998 až 2002.

Hodnocení poznatků
Konkrétní příklady progresivních postupů regenerace

areálů opuštěných po průmyslové nebo hornické činnosti ze
zemí Visegradské čtyřky nejsou v současné době známy.
Zdrojem informací tedy byl přístup k dané oblasti problémů
a způsob jejich nového využití v zemích, kde restruktura-
lizace průmyslu již řadu let probíhá. Zjištěné poznatky na-
mnoze ukazují, že vytvoření akceschopného systému na zá-
kladě jednotné, obecně platné metodologie pro postup
regenerace je velmi problematické vzhledem k velké
různorodosti a obtížné porovnatelnosti jednotlivých pří-
padů. To potvrdila i vlastní zkušenost z průběhu workshopů,
které byly k dané problematice uspořádány (Ostrava – Dolní
Vítkovice 1998, Brno – Maloměřice 2000, Ostrava –

Hrušov 2000 a Ambridge u Pittsburghu, USA, 2001).
Rozdíly jsou zejména v legislativních podmínkách, finanční
a daňové politice, v systému a způsobech získávání dotací,
ve vztazích veřejného a soukromého kapitálu, ale také ve
formě zapojení veřejnosti do řešení problému obce.

Většina členských zemí OECD získala během uplynulých
dvou dekád značné zkušenosti v nápravě škod a obnově
„brownfields“, především v kontextu národní environmen-
tální politiky. Opomíjení a zanedbávání jejich renovace
nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí, má
nepříznivý vliv na společnost i na investory a omezuje způ-
sobilost obcí zvládnout ekonomickou transformaci. Oblasti
„brownfields“ se stávají přetrvávajícím problémem, který
nelze vyřešit pouhou modernizací zastavěného území.
Dostupné údaje a podklady,  poskytující poznatky využitel-
né pro oblast regenerací těchto degradovaných území v pod-
mínkách postkomunistických zemí střední Evropy, byly pro
daný účel porovnávány zejména z hlediska:

– přístupů k odstraňování ekologických rizik,
– způsobů a forem regenerace,
– atraktivnosti opuštěné plochy pro potenciálního inves-

tora.

Odstraňování ekologických rizik dekontaminací území
Jedním z podkladů pro rozbory v této části studie byla

zpráva o problematice městských „brownfields“ v člen-
ských zemích OECD z roku 2001. Jsou v ní zahrnuty příkla-
dy různých přístupů k odstraňování ekologických rizik
podle dosavadní praxe v členských zemích. 

Na příkladu Walesu je poučné zejména to, že se
odstranění těchto rizik pokládá za podstatu celého procesu
revitalizace prostředí. Cílem regenerace je nové začlenění
lokality do krajiny a místní urbanistické struktury spolu
s vytvořením nových pracovních míst a vznikem nových
zón. Systém revitalizace řízený Rozvojovou agenturou
Walesu (WDA) je založen na národním revitalizačním pro-
gramu, do něhož jsou zařazovány lokality se 100% krytím
finančních nákladů z prostředků státního rozpočtu, a
zároveň je požadováno, aby dotčené pozemky byly převede-
ny do vlastnictví obce. Soukromý vlastník pozemku může
získat grant ve výši 80 % nutných nákladů. Současně se
vytváří fond specializovaných multidisciplinárních odbor-
ností v oboru revitalizace „brownfields“, který je zdrojem
know-how, a zároveň zdrojem zisků v hospodářství Walesu.

V USA existuje celý systém federálních a státních pod-
por, např. Land Recycling Program může mít různou struk-
turu a podobu v jednotlivých státech, pouze systém federál-
ních podpor je jednotný. Každoročně probíhají volně
přístupné National „Brownfields“ Conference pod záštitou
Agentury pro ochranu životního prostředí (US EPA), které
nabízejí výměnu zkušeností z  úspěšných realizací, projektů
a různých forem financování revitalizačních programů.
Jejich součástí jsou prezentace a nabídky firem činných
v oblastech inženýrské a projektové přípravy i realizace, ale
zejména firem specializovaných na odstraňování ekologic-
kých závad. Národní asociace pro problematiku „brown-
fields“ (NBA) vydává odborný časopis průběžně informu-



jící odbornou i laickou veřejnost o aktualitách souvisejících
s programy regenerací. Ve státě Pensylvania se např.
v období let 1995 až 2000 uskutečnily regenerace 697
lokalit s vytvořením více než 20 tis. pracovních míst.
Příkladem spolupráce univerzit s praxí bylo vytvoření The
„Brownfields“ Center mezi univerzitami Carnegie Mellon a
University of Pittsburgh.

V Německu a Nizozemí existuje silné environmentální
uvědomění, které přispělo k přijetí legislativy napomáhající
řešení problému integrujícím způsobem. Například němec-
ký federální zákon o ochraně půdy z roku 1998 prosazuje
potřebu obnovy kontaminované půdy, čímž významně při-
spívá k uvolnění tlaku na rozvoj dosud nezastavěných území
(zelených ploch). Z dosavadní praxe členských zemí OECD
vyplývá potřeba dynamického shromaž�ování dat o konta-
minovaných územích a opouštěných plochách v městském
zastavěném území. Pro ilustraci slouží tab. 1. Údaje a
ukazatele pro jednotná porovnání zatím však nejsou sjedno-
cena natolik, aby mohla být použita pro obecnou praxi.

Způsoby a formy regenerace
Pro úspěšnou regeneraci území je velmi důležitý výběr

vhodného účelu nového využití. Americké zkušenosti např.
zdůrazňují nezbytnost technické infrastruktury v lokalitě
jako první podmínku pro možné produkční a komerční
využití a důkladnou znalost lokálních kulturních a historic-
kých tradic pro úspěšnou funkci kulturních a uměleckých
aktivit v regenerovaném území.

Zkušenosti z Velké Británie varují před upřednostněním
zejména komerčních investic přinášejících okamžitý, ale
krátkodobý zisk, které pak v nedalekém výhledu hrozí
novým „brownfieldem“. Zde se naopak doporučuje respek-
tovat záměry územního plánu, který představuje veřejný
zájem ve využití území. Příklad z Birminghamu se zabývá
problémem integrace revitalizovaného území do existující
urbanistické struktury. Pro regeneraci vnitroměstských
nesourodě vznikajících opuštěných ploch jsou doporučová-
ny za účelem zlepšení celkové urbanistické struktury města
tzv. Urban Villages, což je označení pro aktuální formu
trvale udržitelného rozvoje měst založenou na humánním
měřítku zástavby s vyváženou kombinací funkcí (Image
Villages).

Z Německa jsou známé příklady rekonverzí průmyslo-
vých aglomerací v oblastech Porýní a Porúří, kde jsou
rozsáhlá území revitalizována ve prospěch kvality životního

prostředí. Tento proces je založen na všestranné komplexní
projektové přípravě postupné regenerace nebo obnovy kra-
jiny a sídelní struktury včetně nových aktivit veřejného i
soukromého sektoru. Příklady revitalizace prostoru říčních
břehů degradovaných průmyslovými provozy, zejména
ocelárnami, jsou známy např. z Pittsburghu, podél řek
Allegheny, Monongahely a Ohia. Za všechny ostatní slouží
jako příklad regenerace „brownfield“ říčního ostrova na
atraktivní obytnou čtvr� se sportovním komplexem a
loděnicí „Washington's  Landing“. Existuje mnoho dalších
příkladů úspěšných realizací, podmínky řešení, účel a způ-
soby využití území však jsou u každé lokality specifické.

V Nizozemí a Německu, ale už i ve Velké Británii a
v USA, je důležitým politickým cílem posilování městských
center, upevnění ekonomické a společenské základny a
kvality životního prostředí měst, k čemuž recyklace půdy a
regenerace zanedbaných území významně přispívá.

Atraktivnost opuštěných ploch v zastavěném 
území města

Zde úvodem prohlášení vyplývající z dlouhodobé
zkušenosti s uplatňováním lokalit „brownfield“ na trhu s po-
zemky, prezentované v časopise The "Brownfields" News
(USA): „Co je nejpodstatnější pro atraktivnost takového
pozemku?“ – poloha lokality, poloha a zase poloha.

Z mnoha příkladů bylo možno vysledovat hlavní oblasti
zájmu developerů při rozhodování o využití lokality:

– atraktivnost lokality a jejího zázemí;
– přesně definovaný stupeň a rozsah ekologické zátěže 

a způsoby financování dekontaminace;
– jasné způsoby financování celého projektu.

Analýza atraktivnosti využití „brownfields“ pro soukro-
mého investora, zpracovaná na univerzitě v Louisville
v USA pro posouzení využívání existujících forem tzv. ve-
řejných intervencí ve prospěch podnikání ve sféře „brown-
fields“, prokazuje, že poskytování veřejných prostředků
samo o sobě není pro soukromého investora dostatečnou
motivací. Tuto skutečnost potvrzuje i systém revitalizačního
programu Walesu, který v převážné míře uplatňuje 100 %
krytí finančních nákladů pro lokality zařazené do národního
programu. Granty soukromému sektoru podnikání ve výši
80 % nákladů jsou tak využívány spíše výjimečně, např. pro
doplnění plochy stávajícího areálu.

Případová studie ze South Hampshire v Anglii zkoumá
hlavní problémy nového využití opuštěných ploch. Zabývá
se expanzí a recesí ve vývoji průmyslu, odkud vychází před-
poklad cyklického uvolňování ploch následkem změn
v technické základně a výrobní struktuře. Závěry této studie
úzce souvisejí s poznatky výše uvedených příkladů a za
podstatné překážky v často obtížném uplatnění lokalit
„brownfields“ na trhu s pozemky jsou zde označeny:

– nevhodně situované plochy,
– plochy s nedostatečnou technickou infrastrukturou,
– neadekvátně oceněné pozemky,
– neúměrné požadavky ze strany úřadů (nevhodné regu-

lační podmínky).

Další důležitou překážku představují podle této studie
„zelené plochy“, které vytvářejí příznivější nabídku pro
developery a tzv. předzásobení industriálního trhu objekty a
prostorem. Stálým problémem pak je neadekvátní odezva
trhu na potřeby rozvoje území. Dále je nutno vzít v úvahu,
že rozvoj nevhodného pozemku se stává obtížným zejména
v období recese a že zájem developerů je v podstatě nepřed-
vídatelný.
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kontaminovaných vyžadujících obnovu

Belgie/Lucembursko   20 000   5 000
Dánsko     7 000   2 000
Francie 100 000 20 000
Německo 200 000 50 000
Řecko     5 000   1 000
Irsko     1 000     200
Itálie   30 000 10 000
Nizozemí 110 000 30 000
Portugalsko     4 000     800
Španělsko   25 000   5 000
Velká Británie 100 000 30 000

Odhadovaný počet míst
Země

Tab. 1. Kontaminované lokality vyžadující vyčistění *

* údaje z r. 1993



Rozbor nejčastějších problémů 
v mezinárodním kontextu

Na příkladech z mezinárodní diskuse o problémech
regenerace „brownfields“, vedené mezi evropskými zeměmi
a USA v rámci mezinárodního panelu každoročně pořáda-
ných konferencí, postupně krystalizuje struktura společných
problémů a otázek k řešení. Pro porovnání jsou dále uvede-
ny základní otázky z pohledu zúčastněných zemí. 

�� Německo ztrácí denně 120 ha zelených ploch za
účelem investic pro nové bydlení a dopravní infrastrukturu.
Každá obec má právo rozhodnout o využití svého území pro
výrobní a komerční účely. Lokální kontrola nad místním
přístupem k hospodaření opuštěnými plochami se stává kri-
tickým faktorem v rozhodovacím procesu o využívání
území. Za hlavní body jsou označovány:

– výrazná publicita problematiky „brownfields“ a dosa-
žených úspěchů v oblasti regenerace;

– základní otázky procesu tvoří vždy životní prostředí 
a ekonomie;

– ekonomicko-sociální otázky je nejlépe řešit na úrovni
federálních vládních programů;

– pro koordinaci plánování regenerací jsou nejlepší míst-
ní, popř. regionální nástroje;

– možnosti investování na „zelených plochách“ výrazně
omezí schválený zákon na ochranu půdy.

�� Zákony v Dánsku vyžadují vysoký stupeň koordinace
plánování a využívání území. Každá obec má ze zákona
povinnost zpracovaného aktuálního průzkumu stavu svého
území. Ochrana životního prostředí legislativně zahrnuje
pouze povinnosti vůči životnímu prostředí, nedává žádné
podněty pro regenerace „brownfields“. Důležité stránky
procesu:

– legislativa nově zahrnuje historický průzkum využívání
území z hlediska ekologických rizik,

– je nutné vytvořit pobídkový systém pro angažování
soukromého kapitálu,

– je nutné vytvořit všeobecně efektivní soubor nástrojů
pro získání veřejné podpory problematiky regenerace
„brownfields“.

�� Za 25 let úsilí o využití „brownfields“ ve Velké Britá-
nii se podařilo úspěšně vyčistit a využít pouze kolem 800 ha
území. Legislativa nyní ukládá místní samosprávě povin-
nost vytvořit registr kontaminovaných území. Provedení
dekontaminace je zde požadováno na stupeň potřebný pro
konkrétní účel regenerace. Za základní fakt poznání součas-
ného vývoje je považována skutečnost, že veškerý výrobní
potenciál je orientován globálně a podléhá globálním tržním
silám. Globální ekonomická realita přímo ovlivňuje projek-
ty i realizace regenerací „brownfields“. Vytčené otázky
k řešení:

– nutnost vytvoření podrobného výčtu opuštěných ploch;
– nutnost řešení sociálních otázek spojených s regene-

racemi;
– partnerství s vedením místní samosprávy v procesu

regenerací;
– pojištění podnikání v oblasti „brownfields“ je zásadní

otázkou;
– globální efekt převládá nad lokální politikou;
– velké pozemkové holdingové trusty nereflektují na re-

gulační programy;
– otázka schopnosti konkurence „zelená plocha“ versus

„brownfield“.

�� Federální systém podpory revitalizace území s nejtěžší
kontaminací v USA je kritizován jako pomáhající záboru
zelených ploch z důvodu vytváření překážek investování do
„brownfields“. Série opatření vládní administrativy a US
EPA, směřované do podpory iniciativy měst, regionů, států,
neziskových a vzdělávacích institucí, napomáhá formou
grantů uvolnění bariér pro investování do dekontaminací a
regenerací devastovaných ploch. Tímto způsobem bylo
dosaženo četných úspěchů, aniž by byl modifikován fede-
rální zákon. Jmenovité problémy k řešení:

– obrátit trend využívání „zelených ploch“ směrem
k „brownfields“;

– uvědomit si ztracených 430 mil. akrů zemědělské půdy
v posledních deseti letech;

– uvědomit si význam „zelených ploch“ pro životní
prostředí;

– zvýšit lokální kontrolu tržních podnětů;
– průmyslově komerční formy regenerací jsou výzvou

k řešení;
– zdokonalit finanční nástroje na základě nových a

dokonalejších vztahů s finanční sférou a na základě
nových tvořivých přístupů, např. lokalizace specific-
kých hypoték.

Tyto poznatky, vyplývající z uvedené mezinárodní diskuse,
jsou souhrnem podstatných námětů k řešení a usměrnění
cílů, kterými je z hlediska regenerace území „brownfields“
nutno se nadále zabývat.

Stěžejní momenty procesu řešení regeneračních programů
„brownfields“ vyplývající z mezinárodní diskuse:

– pochopení podstatné otázky životního prostředí a trvale
udržitelného rozvoje;

– otázka zaměstnanosti v restrukturalizovaných oblastech;
– zapojení státního sektoru v oblasti koordinace progra-

mů, jejich financování a regulačních opatření.

Doporučení pro další vývoj
� vytvořit nástroje pro obrácení trendu rozvoje dovnitř

městského území, pro uchování rekreačního potenciálu
krajiny;

� standardy dekontaminace vyžadují širší mezinárodní
diskusi (míra, stupeň pro konkrétní účel);

� rozsah změn globálních ekonomických aktivit ovlivňu-
je měřítko mezinárodní komunikace a vývoj využívání
pozemků;

� nutnost publicity problematiky „brownfields“, zejména
ve vztazích k politickému a soukromému sektoru;

� klíčová je podpora soukromého kapitálu pro investová-
ní do regenerací;

� jeví se potřeba koordinace různých úrovní řízení uvnitř
země i v mezinárodním měřítku;

� je nezbytné mezinárodní fórum výměny zkušeností
v oblasti ověřování správnosti strategií a nástrojů;

� jsou potřebné zdroje pro uskutečnění kooperací s další-
mi zeměmi.

Závěr
Serióznost zájmu, který věnují problematice „brown-

fields“ vyspělé země světa, je zároveň výzvou pro urychlené
zhodnocení situace ve využívání území v ekonomických
podmínkách zemí střední Evropy, a to zejména v regionech
postižených rekonverzí těžkého průmyslu a útlumem důlní
činnosti.
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Z rozborů uvedených v předchozím oddílu vyplývá, že
obecnou problematiku regenerací degradované městské kra-
jiny podstatnou měrou ovlivňuje rozpor v hodnotovém
pojetí pozemku. Degradované pozemky, které jsou součástí
městské struktury se všemi z toho vyplývajícími výhodami
včetně polohy, jsou problémové, tudíž drahé, zatímco
plocha na „zelené louce“, jejíž potřebné zainvestování může
představovat i závažnou újmu životnímu prostředí, je
investory z ekonomického hlediska  stále ještě upřednost-
ňována.

Tento stav je dán nedostatečným oceněním skutečné hod-
noty pozemku ve volné krajině proti pozemku, který již byl
jednou zainvestován, a má tudíž mít pro daný účel prioritu.
Jeví se jako nejvýše potřebné vytvořit příslušný ekonomický
nástroj, který by cenu  pozemku ve volné krajině patřičně
navýšil z hlediska ohodnocení všech složek životního
prostředí a trvale udržitelného rozvoje území. V Německu
např. představuje zábor nových ploch pro stavební investice
denně 120 ha půdy, přičemž současný rozsah „brownfields“
stále ještě činí 128 tis. ha. Federální agentura pro ochranu
životního prostředí v Německu navrhuje nástroj ochrany
„greenfield“ (zelené louky) formou porovnávací metody
prokazující na finanční bázi významné ekonomické ztráty
způsobené právě nevyužitím „brownfields“.

Výzkumná práce americké agentury pro ochranu život-
ního prostředí se v tomto smyslu zabývá problematikou
nepříznivého vlivu rozšiřování stavebních investic na
pozemky do volné krajiny, mimo kompaktní městskou zá-
stavbu. Tyto investice pak dále prohlubují negativní vlivy na
krajinu dalšími vynucenými investicemi do dopravní a tech-
nické infrastruktury, vyvolávajícími pokračující znečis�ová-
ní vody, ovzduší a půdy. Tento stav je přičítán špatné
pozemkové politice, při níž je hrubě podceňována hodnota
pozemků ve volné krajině.

Při určitém zjednodušení můžeme tvrdit, že teprve za si-
tuace, kdy se do veřejného povědomí dostane tvrdá bariéra
investicím na „zelené louce“, se stává regenerace degrado-
vaných území prioritou zájmu státní, regionální, a přede-
vším lokální investiční politiky.

Otázky, jak nalézt uspokojivé řešení zvýhodnění druhot-
ného využití opuštěných ploch, jejich recyklace vůči součas-
ným trendům tzv. Urban Sprawl, tj. rozšiřování nových
investic do volné krajiny, však nejsou dosud dořešeny.
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Pletnická, J.: Brownfields-Regeneration Experience
from Abroad

As a result of the restructuring economy of the Czech
Republic and other countries of Central and Eastern
Europe, new sites are available which have previously
been used for industrial activities. Such areas, in the
international terminology known as brownfields, are of
hidden and not yet evaluated potential. The matter of
research and evaluation here is the brownfields-
-regeneration experience from the OECD countries.

Pletnická, J.: Grundlegende Erkenntnisse über die
Lösung der Regenerierung von „Brownfields“ im
Ausland

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der
Wirtschaft der Länder Mittel- und Osteuropas kommt
es auch hier zur Freisetzung von Geländeflächen, die
bislang für eine Industrietätigkeit genutzt wurden. Diese
Flächen, die in der internationalen Terminologie als
„Brownfields“ bezeichnet werden, stellen vom
Gesichtspunkt der Stadtentwicklung ein verdecktes und
bisher nicht bewertetes Potenzial dar. Gegenstand der
Untersuchung und Bewertung waren hier gegenwärtige
Erfahrungen bei der Regenerierung dieser Gebiete in
den Mitgliedsländern der OECD. 

Koncem září minulého roku byla po rekonstrukci
slavnostně zprovozněna nejstarší menza ČVUT na
Strahově, původně určená pro spartakiádní cvičence.
V průběhu prázdnin ji za 76 kalendářních dnů nákladem
cca 160 mil. Kč zrekonstruovala IPS Skanska, a.s., odštěp-
ný závod Stavební specializace. 

Z původní budovy zbyl pouze obvodový pláš� a část nos-
ných konstrukcí. V zrekonstruovaném objektu vznikl
největší výrobní a stravovací komplex ve školství s denní
kapacitou přes 20 tis. jídel. Poprvé v tomto rozsahu
v České republice je také použita nejmodernější technolo-
gie „chlazené stravy“. Tím bude menza schopna, asi jako
jediná, dodržet nové hygienické předpisy pro přípravu
hotových jídel (po uvaření musí být hotové jídlo vydáno
nejpozději do tří hodin), a zároveň pokrýt stoupající nároky
na studentské stravování. 

Rekonstrukce byla mimořádná hned z několika důvodů.
Kromě extrémně krátké dodací lhůty také náročností
vnitřních technologií – vzduchotechniky, topení nebo elek-
troinstalací. Stavba probíhala v nepřetržitém provozu.
Původně stanovený termín byl dodržen i přes to, že srp-
nové povodně den před plánovanou montáží zcela zničily
v areálu výrobců připravená vzduchotechnická zařízení a
některé segmenty výtahů. Ty musely být v rekordním čase
vyrobeny znovu.

ČVUT u této stavby poprvé použilo vícezdrojové finan-
cování (část nákladů je hrazena dodavatelským úvěrem),
což umožnilo akci realizovat zhruba o tři roky dříve, než
budou prostředky školou vygenerovány.

Tisková informace

Nejmodernější školský stravovací komplex v České republice
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V článku je popsán postup ověřování a vyhodnocení
zkoušky přesnosti statického měření polohy laserové
stopy na stínítku ve svislém směru (analogie měření
průhybů). Navazuje na předchozí práce o návrhu a kalib-
raci aparatury.

Úvod
V pracích [1], [2], [3] byl popsán návrh, kalibrace a

možnosti využití aparatury pro určování polohy laserové
stopy na stínítku na základě snímání obrazu jednoduchou
digitální kamerou. Pro ověření přesnosti statického měření
byl proveden experiment, jehož výsledky budou zde prezen-
továny.

Popis aparatury
Při konstrukci aparatury byla využita jednoduchá kamera

Wideo Blaster Web Cam Go, osazená senzorem CMOS
(Complementary Metal Oxid Semiconductor) s rozlišením
640 × 480 bodů. Tato kamera umožňuje snímat jednotlivé
obrázky ve formátu DIB (Device Independent Bitmap) nebo
snímat videosekvence, obojí v dalších komprimovaných
formátech. Vzhledem k tomu, že pro měření jsou vhodná
nekomprimovaná data, při pořizování videa je možné zho-
tovit maximálně dva snímky za sekundu (framerate).
Vyššího počtu snímků lze dosáhnout pouze kompresí, která
znehodnocuje měření. Pro vyhodnocení se využíval vlastní
software. Schéma konstrukce aparatury je na obr. 1.

Základem je deska tl. 50 mm z průhledného plexiskla 1,
která zajiš�uje systému potřebnou tuhost a pevnost. Na ní je

upevněno stínítko 2 složené ze dvou skleněných planpara-
lelních desek, mezi nimiž je papírová vrstva zabraňující prů-
chodu jiného viditelného záření než laserového svazku.
Konzola 3 slouží k samotnému uchycení digitální kamery 4.
Zde je třeba podotknout, že kamera je umístěna otočená
o 90˚ proti normální pozici, protože obvyklejší jsou měření
ve svislém směru, a zde je tedy požadován větší rozsah. Celá
aparatura je „kapotována“ vnějším pláštěm 5 z hliníkového
plechu, který zabraňuje přístupu slunečního svitu ke
kameře, a tím usnadňuje vyhodnocení, protože mimo stopy
laserového svazku je intenzita snímaného obrazu blízká
nule. Pro kalibraci slouží matice vlícovacích bodů 6
připevněná na vnitřní straně stínítka. 

Při měření lze základovou desku upevnit na pilířovou
podložku, případně na stativ. K horizontování slouží čtyři
stavěcí šrouby a příložná trubicová libela, do budoucna se
předpokládá umístění krabicové libely na základovou desku
pro pohodlnější manipulaci. Efektivní plocha stínítka
použitelná pro měření má rozměr 120 × 80 mm.

Uspořádání a průběh experimentu
Zdrojem laserového záření byl laser He-Ne (Tesla TKG

205) umístěný ve vzdálenosti 1,20 m od stínítka. Vzájemná
vzdálenost laseru a stínítka potlačuje vliv refrakce. Vzhle-
dem k hmotnosti laseru a aparatury a možnostem jejich
upevnění byl laser připevněn na přípravku firmy Zeiss, který
na principu mikrometrického šroubu umožňuje posun
s přesností větší než 0,1 mm v rozsahu 50 mm. Schematický
náčrt uspořádání experimentu je na obr. 2.

Při měření byla vždy nastavena výška laseru (přibližování
cílové hodnotě vždy ze stejné strany pro vyloučení mrtvého
chodu přípravku), následně sejmuto dvanáct snímků ve
videosekvenci a nastavena nová výška. Vyhodnocení probí-
halo pomocí software popsaného v [1] a [2]. Experiment byl
rozdělen do tří částí simulujících různé typy měření, vždy
byl krok změny výšky 5 mm. Na obrázku 3 je uveden po-
stup realizace posunů v jednotlivých částech experimentu,
v grafu je zobrazena na svislé ose výchylka v milimetrech,
na vodorovné ose časová posloupnost měření.

Vyhodnocení a výsledky 
Každé měření jednoho statického stavu je tvořeno

dvanácti měřeními. Při vyhodnocení byla vypočtena směro-
datná odchylka jednoho měření s1 (z opakování, popisuje
vzájemné odchylky měření téhož), dále průměr z dvanácti
opakovaných měření, který je měřením jednoho stavu a
bude dále nazýván měřením. Rozdíl nastavovaných hodnot
minus hodnot měřených dává skutečnou odchylku. Hodnoty
maximální εmax, minimální εmin, průměrné εp a směrodatné
odchylky sm, charakterizující výsledky měření v jed-
notlivých experimentech, jsou uvedeny v tab. 1.

Ověřování přesnosti statického měření aparatury pro
určení polohy laserové stopy založené na jednoduché
webové kameře

Ing. Martin ŠTRONER 
doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Obr. 1. Schéma řešení aparatury
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Závěr

Při ověřování  přesnosti statického měření aparatury jsme
zjistili, že pokud je laserová stopa ve stejné poloze (při sta-
tickém měření to lze předpokládat pouze omezeně, vliv
refrakce může způsobit kmitání laserového svazku), pak
vzhledem k chybě s1 není hospodárné zhotovovat více než
tři snímky ve videosekvenci. Velikost směrodatné odchylky
měření sm odpovídá hodnotám zjištěným např. v [2].
Kontrast velikosti εmax, εmin a εp, sm napovídá, že malý počet
měření poskytuje výrazně horší přesnost. Lze předpokládat,
že důvodem jsou výrobní nedostatky jednoduchého papíro-
vého stínítka, kvalita zpracování čipu CMOS a polynomická
transformace použitá při přepočtu pixelových hodnot na
metrické. 

Příspěvek byl vypracován v rámci výzkumného záměru
ČVUT CEZ J04/98:210000022.
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Štroner, M. – Pospíšil, J.: Testing of Accuracy of Static
Measurement Equipment  of a Simple Web Camera

This paper describes the process of testing and
evaluating the test of accuracy of static measurement of
the 2-D location of the laser track on the screen in a
vertical direction (analogy of measuring deflections).
The paper continues preceding articles on the design and
calibration of the equipment. 

Štroner, M. – Pospíšil, J.: Überprüfung der Genauigkeit
der statischen Messung der Apparatur einer einfachen
Web-Kamera

In der Arbeit wird ein Verfahren zur Überprüfung und
Auswertung der Prüfung der statischen Messung der
zweidimensionalen Lage der Laserspur auf dem
Bildschirm in vertikaler Richtung beschrieben
(Analogie der Messung der Bewegungen). Der Artikel
knüpft an die vorhergehenden Arbeiten zum Entwurf
und zur Kalibrierung der Apparatur an. 

Obr. 2. Uspořádání experimentu

Obr. 3. Postup realizace posunů

s 1 εmax εmin εp s m

1 21 0,02 0,24 –0,13 0,08 0,09
2 11 0,01 0,05 –0,31 0,16 0,19
3 21 0,02 0,21 –0,22 0,11 0,13

 [mm]
Část n

Tab. 1. Průměrné směrodatné odchylky
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