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Poruchy velkoplošných vrstvených podlah 
doc. Ing. Zdeněk BILL, DrSc.

Ing. Vladimír ŽĎÁRA, CSc.  
ČVUT – Fakulta stavební

Ing. Jan NOVOTNÝ, CSc.  
K+K Průzkum, s. r. o., Praha

Článek pojednává o častých příčinách poruch velko-
plošných podlah v současné stavební praxi. Analyzuje
případ porušení vrstvené podlahy nepodsklepeného
objektu velkoprodejny, který si vyžádal dodatečný a
nákladný geotechnický průzkum podloží. 

Úvod
V současné stavební praxi dochází k četným poruchám

velkoplošných podlah, zejména v nepodsklepených sklado-

vacích a manipulačních prostorách. Tento stav obecně

svědčí o nedořešené teoretické rozpracovanosti tohoto pro-

blému v současné teorii konstrukcí pozemních staveb. Navr-

hování velkoplošných vrstvených podlah se zárukou dlou-

hodobé trvanlivosti a bezporuchovosti nesporně vyžaduje

správné aplikování nejnovějších poznatků z oblasti mate-

riálového inženýrství, nových technologií, konstrukčně sta-

tických, geotechnických a dalších. 

Ke zvláštnostem podlahových konstrukcí patří, že se

obecně provádějí až v rámci dokončování nenosných částí

stavby, přestože v provozu objektu jsou jejich povrchové

vrstvy bezprostředně zatěžovány. Východiskem z této situa-

ce je sledování a dodržování narůstajících technických

požadavků a nároků na jejich užitné vlastnosti. U betono-

vých průmyslových podlah se požaduje:

– dlouhodobá spolehlivost pro přenos zatížení o značné

plošné nebo lokálně soustředěné intenzitě, pro účinky

objemových změn a chemických vlivů apod.;

– zachování příznivých deformačních vlastností.

I při rozlehlosti podlahových desek se vyžaduje  spojitost

v průhybových plochách (včetně deskových sestav členě-

ných spárami), vysoká odolnost proti oděru, prašnosti aj.

Analýza příčin poruch podlah v realizovaných objektech

prokazuje, že v nepodsklepených prostorách spolehlivost a

trvanlivost i konečných vrstev (dlažeb, stěrek, povlaků)

podstatně závisí na přetvárných vlastnostech podkladu a

poměrů v podloží. Technické rozbory problému ukazují, že

při zatěžování povrchových vrstev podlah, zahrnutí reolo-

gického chování materiálu skladby i dalších vlivů zpravidla

dochází ke složité interakci dílčích částí podlahového sou-

vrství včetně podloží. 

Tvorbě zásad navrhování plošných podlah je proto třeba

věnovat zvýšenou pozornost a obezřetněji zkoumat statické

chování podlahové konstrukce v prostředí stavby a působí-

cích vlivů na vhodných modelech interakčních soustav. 

Příčiny porušování 
Problémy porušování plošných vrstvených podlah a

vhodné způsoby modelování statické interakce dílčích částí

souvrství byly sledovány v rámci výzkumného záměru [4].

Některé poznatky z rozborů statického chování vrstvených

podlah včetně výsledků z dodatečných inženýrsko-geolo-

gických průzkumů podloží pod narušenou konstrukcí

uvádíme dále. 

Dílčí poznatky z analýzy poruch několika typů skladeb

plošných podlah v nepodsklepených objektech potvrdily

zejména  tyto příčiny: 

– nehomogenitu přetvárných vlastností podkladu a pod-

loží podlahy, 

– nevhodně rozmístěné nebo chybějící spáry, popř. dělicí

vrstvy ve skladbě souvrství podlah.

Ke statickému vyšetřování poruchových stavů vrstvených

konstrukcí podlah byly použity upravené výpočtové mode-

ly, které v předchozích letech výzkumu sloužily k analyzo-

vání napjatosti a přetváření vrstvených konstrukcí obvodo-

vých pláš�ů, souvrství teras, lodžií atd. Do interakčních

modelů byl začleněn zejména vliv chování zeminy v podloží

na podlahové souvrství. 

Nehomogenita podloží
Poznatky získané z analýzy několika typů narušených

podlah byly podkladem pro ověření vlivu rozdílné kvality

(nehomogenity) podloží. Jedním z případů byla teracová

dlažba podlahy ve velkoprodejně potravin, v níž se zhruba

po ročním provozu vytvořily konstrukční trhliny, nejvíce

v místech zatížených stojkami regálů na nápoje. V oblasti

stojek s provozním zatížením cca 40 kN se vytvořily nevrat-

né deformace (poklesy) podlahy s hodnotami až 12 mm.

Celkový změřený rozdíl ve svislých posunech činil až 18 mm

(opačná tendence částečného nadzvednutí mezi stojkami).

Pokles způsobil vyklonění stojek, a zejména potrhání mimo

spáry dlažby. Hlavní linie trhlin směřovala rovnoběžně cca

1,05 m od vnější hrany podélného regálu (obr. 1). 

Obr. 1. Porušení podlahy trhlinou



Porušení v hlavní linii doprovázely šikmé trhliny se zhru-

ba kolmou orientací na hlavní systém porušení (vliv pro-

storového poklesu podlahy). Na přetvárné vlastnosti podloží

pod narušenou podlahou se zaměřil dodatečný inženýrsko-

-geologický průzkum. Zarážené a penetrační sondy byly

umístěny do vyřezaných otvorů v dlažbě s podkladem

o rozměrech 100 x 100 mm hlubokých 400 mm. Rozmístění

zkušebních sond P1 až P8 zachycuje půdorysné schéma

uvedené na obr. 2. Sondami byly získány charakteristiky

geotechnických poměrů v podloží podlahy (obr. 3).

Vyhodnocené údaje sond i výsledky z laboratorních

zkoušek vzorků zeminy potvrdily výraznou nehomogenitu

podloží v narušené oblasti podlahy. V sondách P1 a P3 u po-

délného regálu byla zjištěna v hloubce 1,0 až 1,8 m pod

dlažbou haly značně oslabená zóna zeminy F8CH s výrazně

nízkými deformačními parametry (modul Edef klesal až pod

1 MPa). Uvedený stav dokumentují grafy na obr. 4 a průběh

křivek odporů zarážení na obr. 3. 

Statická analýza 
K vyšetření napjatosti a přetvoření souvrství podlahové

konstrukce byl navržen interakční model soustavy sledující

vliv podloží na podlahovou desku. V rámci metody koneč-

ných prvků byly aplikovány hodnoty přetvárných charakte-

ristik podloží získané z geologicko-geotechnického průzku-

mu. Svislá přetvoření vrstevnatého podloží byla numeric-

kým postupem výpočtu stanovena na víceparametrickém

modelu vlivu hloubky deformační zóny. Interakční soustava

vycházela z obvyklého tvaru diferenciální rovnice průhy-

bové plochy izotropní podlahové desky 

kde s(x, y) je svislé přetvoření soustavy,

∆ – Laplaceův operátor,

B – tuhost izotropní desky,

C1, C2x, C2y – konstanta odporu podloží proti zatlačení

ve svislém směru, konstanty smykového

spolupůsobení podloží ve směru x a y,

q(x, y) – intenzita zatížení desky jako součet

stálého a nahodilého zatížení.
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Obr. 3. Geologicko-geotechnické poměry v podloží podlahy 
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Obr. 4. Průběh penetračních odporů podloží u sond P3 a P1
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Obr. 2. Půdorysné schéma rozmístění zkušebních sond

P1, P2, P5 – zarážené sondy, P3, P4, P6, P7, P8 – penetrační

sondy, 1 – linie porušení dlažby



Numerickým postupem a integrací dílčích účinků byl inter-

pretován vliv charakteru vrstev nehomogenního podloží

k získání celkových svislých přetvoření soustavy s(x, y). Na

obrázku 5 je uveden průběh svislých přetvoření ve svislém

rovinném řezu v oblasti sondy P3 (kolmo na podélný regál). 

Křivka 1 vyjadřuje průběh svislých přetvoření změřených

na skutečné konstrukci porušené podlahy, křivkou 2 je defi-

nován teoretický průběh stanovený z výpočtu. Z porovnání

obou křivek vyplývá poměrně dobrá shoda teoretického

průběhu se skutečným přetvořením podlahové konstrukce. 

Vynucenou ohybovou deformací podlahové desky došlo

ke značným tahovým napětím v povrchových vrstvách po-

dlahové konstrukce. K porušení teracové dlažby a ložné

vrstvy z cementové malty došlo tahovými trhlinami od

napětí za ohybu. Jak prokázal geotechnický průzkum a

potvrdil statický výpočet, konstrukční trhlina hlavní linie

porušení narušila rovněž nosnou desku podlahové kon-

strukce o tl. 120 mm (asfaltobeton 0/16). 

Průběh tahových napětí v úrovni ložné spáry dlažby, vy-

jádřený ze statické analýzy modelu interakční soustavy v ro-

vině svislého řezu v oblasti sondy P3, je uveden na obr. 6.

Příčiny nekvalitního podloží, 
sanace podlahy

Hlavní příčinou porušení plošné podlahy v oblasti podél-

ného regálu bylo nedostatečné zhutnění zpětných zásypů

patek a prahů při okraji haly. Ve stísněných podmínkách

bylo možné k hutnění použít pouze ruční pěchy a vibrační

desky. Při vyšší mocnosti vrstev zásypů se projevil nižší

hutnicí účinek, někde zřejmě i v součinnosti s dalšími fakto-

ry (teplotními změnami, zatékáním srážkových vod do pod-

loží). 

Sanace plošných podlah narušených vlivem nehomogeni-

ty podloží vyžaduje zpravidla ekonomicky i technicky

náročné zásahy do konstrukce. V úvahu přichází výměna

zeminy (její doplnění a zhutnění) v dané oblasti, popř.

provedení mikropilot. Lokální provedení mikropilot však

značně omezuje variabilitu zatěžování podlahové kon-

strukce, obtížně je kontrolovatelná i kvalita provedení. 

Vliv objemových změn
Podlahové konstrukce v průběhu provozu objektu jsou

namáhány nesilovými účinky, tj. zejména teplotními změna-

mi a vlivy souvisejícími s reologickými vlastnostmi mate-

riálu podlahových desek (smrš�ováním, dotvarováním a

reologickým chováním betonu, kompozitů apod.). Podrob-

nější rozbory chování vrstvených podlah ukazují, že přede-

vším velké půdorysné rozměry, vazby na prostupující kon-

strukce, popř. lokálně působící velká svislá přitížení bývají

častými spolufaktory příčin poruch od objemových změn. 

Zde se omezíme pouze na nejpodstatnější současné as-

pekty tohoto problému. Vkládáním tepelně izolačních vrs-

tev do podlah velkoplošných hal se s příznivými energetic-

kými dopady současně ovlivňuje intenzita teplotních změn a

namáhání roznášecích vrstev (přestávají být teplotně stabili-

zovány podložím), stlačitelností tepelně izolačních vrstev

jsou ovlivňovány přetvárné vlastnosti celého souvrství po-

dlahy. Účinkům objemových změn obecně předcházíme

dilatačními úpravami plošné podlahy (vkládáním smrš�o-

vacích, dilatačních a oddělovacích spár), popř. umís�ováním

kluzných vrstev do skladby podlahové konstrukce. Smrš�o-

vání betonu se zpravidla omezuje úpravou technologického

postupu betonáže  (betonováním v pruzích, s použitím vhod-

ných cementů), vkládáním řezaných spár cca do třetiny

tlouš�ky desky. Smrš�ovací spáry člení celistvou desku po-

dlahy na části. Jejich velikost závisí na vyztužení, u nevy-

ztužených podlah se vzdálenost smrš�ovacích spár doporu-

čuje mezi 25 až 35 násobkem tlouštěk desky. Teplotní

objemové změny jsou eliminovány zejména dilatačními

spárami, které procházejí celou tlouš�kou podlahové desky

v šíři 20 až 25 mm a plošně ji rozdělují na části v závislosti

na teplotním zatížení, druhu materiálu a způsobu vyztužení.

Rozdílným svislým deformacím v místech spár (vlivem

nehomogenity podloží, rozdílného zatížení, nerovnoměrné-

ho oteplení či smrš�ování) lze předcházet vkládáním speciál-

ních hmoždinek, zazubením spár atd. Deformační nezávis-

lost (ve svislém i vodorovném směru) vůči dalším kon-

strukčním prvkům stavby řešíme oddělovacími spárami.

Kluzné vrstvy zmenšují tření mezi podkladem a roznášecí

deskou, snižují nároky na dilatování zmenšením tahových

napětí v dilatované vrstvě. Při aplikování kluzné vrstvy pod

nosnou betonovou desku je třeba prověřit vliv nerovnoměr-

ného vysychání na možnost vzniku tahových napětí při hor-

ním povrchu betonové desky. 

V místech spár je třeba konstrukčně upravit pochozí vrs-

tvu tak, aby nebyl narušen povrch podlahy. Zvláštní úpravu

spár je třeba volit pro pojíždění vozíků. 

Závěr
Navrhování velkoplošných podlah je třeba věnovat zvýše-

nou pozornost. Specifikem vrstvených plošných podlah

v nepodsklepených objektech je výrazná interakce podla-

hové konstrukce s podložím, jehož proměnné deformační

vlastnosti mohou ovlivnit spolehlivost a trvanlivost celého

podlahového souvrství včetně povrchových úprav. Poznatky

z praxe i teoretických rozborů příčin poruch ukazují na pod-

statný vliv správného stanovení okrajových návrhů, dosta-

tečný inženýrsko-geotechnický průzkum podloží, výstižný

konstrukčně statický návrh i dodržování technologií při

provádění vrstvených podlahových konstrukcí. 

Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru č. 1
MSM 21000000 „Funkční způsobilost a optimalizace
stavebních konstrukcí“.
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Obr. 5. Průběh svislých posunutí podlahy ve sledovaném řezu

1 – skutečný (změřený), 2 – teoretický (vypočtený) 

Obr. 6. Charakter rozložení tahových napětí a svislých deformací 

v úrovni ložné spáry teracové dlažby
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Půdorysně zakřivené ocelobetonové mosty
Ing. Pavel RYJÁČEK

doc. Ing. Tomáš ROTTER, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební  

Praha

Půdorysné zakřivení hlavních nosníků spřažených
ocelobetonových mostů s nosníky tvaru I vyvozuje v
dolní pásnici přídavné napětí od příčného ohybu, které
může dosahovat značných hodnot. V článku je popsána
nová metoda pro výpočet tohoto napětí. Výsledky
metody byly porovnány s výsledky získanými metodou
konečných prvků na prostorových modelech s dobrou
shodou. 

Úvod
V současnosti se stále více uplaňují půdorysně zakřivené

ocelobetonové mosty. Hlavní příčinou je priorita dopravní-

ho řešení před konstrukčním uspořádáním, zvyšující se pro-

voz a stísněné prostorové podmínky pro stavbu, především

v zastavěných oblastech. Zakřivené mosty slouží často jako

nájezdové rampy na dálnice nebo součásti mimoúrovňových

křižovatek (obr. 1). Moderním řešením je půdorysné

zakřivení hlavních nosníků. Ačkoli se konstrukce tohoto

typu používají, jejich chování není stále ještě zcela popsáno.

Odborné literatury o této problematice je poměrně málo, je

obtížně dostupná a informace v ní uvedené jsou pro prak-

tické navrhování většinou nedostatečné.

Je zřejmé, že vlivem půdorysného zakřivení vznikají

v mostní konstrukci (zejména v dolní pásnici ocelových

nosníků) přídavná namáhání od kroucení, která nelze ve sta-

tickém výpočtu opomenout. Velikost těchto přídavných na-

máhání závisí především na poloměru zakřivení, rozpětí a

počtu mezilehlých příčných ztužidel. V současnosti existují

nejméně tři způsoby, jak určit toto napětí. 

Prostorový deskostěnový model 
Dostatečně výstižný prostorový model konstrukce umož-

ňuje určit celkovou napjatost v hlavním ocelovém nosníku

od libovolného zatížení. Nevýhodou je obtížná interpretace

výsledků. Posuzování spřažených konstrukcí v normách je

založeno na porovnávání momentu únosnosti s momentem

od zatížení. V případě prostorového deskostěnového mode-

lu (PDS) je nutno pro stanovení Msd integrovat napětí po

celém průřezu pro mnoho zatěžovacích stavů a konečných

prvků. To je problém i pro výkonné stolní počítače, nehledě

na to, že v praxi není pro projektanty k dispozici software,

který tuto integraci umožňuje. 

Regresní vzorec 
Regresní vzorec, odvozený v roce 1996 Davidsonem,

Kellerem a Yoo [1], je založen na parametrické studii půdo-

rysně zakřivených mostů a následné regresní analýze.

Analýza byla provedena jak pro montážní stadium, kdy

působí jen ocelové nosníky, tak pro výsledný spřažený stav.

Vzorec byl založen na výsledcích nepříznivějšího mon-

tážního stavu. Je ho možné použít k odhadu maximální hod-

noty napětí od vázaného kroucení na konstrukci, jenž plyne

ze vztahu

kde σw je napětí od příčného ohybu na okraji dolní pásnice,

σb – napětí od svislého ohybu v dolní pásnici,

L – rozpětí mostu [m],

R – poloměr zakřivení vnějšího nosníku [m],

bf – šířka dolní pásnice [mm],

N – počet úseků, na které dělí mezilehlá příčná

ztužidla rozpětí mostu,

e – základ přirozeného logaritmu e = 2,718 28.

Metoda příčného zatížení
Metoda je založena na předpokladu, že dolní pásnice

působí jako spojitý nosník pevně podepřený v místě mezi-

lehlých příčných ztužidel. Zatížen je příčným vodorovným

zatížením, které odpovídá příčné složce normálového napětí

v dolní pásnici. Na základě určitých zjednodušujících před-

pokladů je možno podle [2] odvodit pro výpočet maximální

hodnoty napětí od vázaného kroucení vzorec

kde l je vzdálenost mezilehlých příčných ztužidel.

Je možné konstatovat, že žádná z uvedených metod není

pro výpočet napětí od vázaného kroucení na spřaženém

průřezu ideální, a� již pro složitost, nedostatečnou výstižnost

či rozsah použití. Vytvoření univerzální metody vhodné pro

praktické použití bylo tématem dizertační práce prvního

z autorů článku. 

Řešení probíhalo ve dvou etapách. V experimentální části

byl zvolený způsob modelování ověřován modální analýzou

spřaženého ocelobetonového mostu, a zároveň na základě

výsledků zahraničního experimentu půdorysně zakřiveného

nosníku. V teoretické části byla ověřeným způsobem mode-

lování provedena parametrická studie na řadě modelů PDS a

vytvořena nová metoda pro výpočet napětí od vázaného

kroucení v dolní pásnici. Její platnost potvrdily výsledky

parametrické studie.
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Obr. 1.  Pocahontas Crossing, Richmond, USA
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Experimentální část

� Ověření výpočetního modelu pomocí modální analýzy
Jak již bylo uvedeno, přestože ve světě se mosty se zakři-

venými nosníky používají, u nás dosud takový most neexis-

tuje. Proto bylo pro experiment nutno použít dostupný most

s přímými nosníky. Cílem bylo ověření výpočetního modelu

a vybraného způsobu modelování příčného řezu, který je

společný pro mosty přímé i půdorysně zakřivené. Pro expe-

riment v rámci grantu Ministerstva dopravy „Využití modál-

ní analýzy pro hodnocení mostních konstrukcí“ ve spoluprá-

ci s Katedrou stavební mechaniky FSv ČVUT [3] byl vy-

brán ocelobetonový spřažený most ve Vráži u Berouna. Jde

o přímý spojitý nosník o třech polích. Budicí síla vyvozo-

vaná budičem byla měřena třemi snímači síly a odezva

mostu deseti snímači zrychlení v celkem 28 příčných ře-

zech. Konstrukce byla buzena signálem náhodného charak-

teru s frekvenčním rozsahem 0 až 20 Hz. 

Teoretický prostorový model mostu byl vytvořen v pro-

gramu NEXIS 32. Stojina hlavních nosníků byla modelová-

na plošnými prvky. Horní a dolní pásnice byla zadána jako

prutový prvek (žebro) do hraniční linie stojiny. Výztuhy sto-

jiny byly modelovány pomocí žeber. Železobetonová deska

byla modelována s použitím deskostěnových prvků, jejichž

osa byla umístěna do střednice desky. Tuhé spojení desky

s hlavním nosníkem bylo provedeno svislými pruty, které

spojovaly horní pásnici s deskou. Jejich tuhost byla volena

tak, aby odpovídala ploše betonu nad pásnicí, což v důsled-

ku reprezentuje tuhé spojení desky s horní pásnicí ocelové-

ho nosníku. 

Vlastní tvary a frekvence zjištěné teoretickým výpočtem

byly porovnány s experimentálně zjištěnými hodnotami,

aby se ověřila přiléhavost výpočetního modelu. Číselné po-

rovnání je uvedeno v tab. 1 a na obr. 2 je vykreslen první

vlastní tvar kmitání mostu. Z porovnání vlastních tvarů a

frekvencí teoretického modelu a experimentu je patrné, že

shoda experimentu a výpočtu je velmi dobrá a zvolený způ-

sob modelování je tudíž správný.

� Ověření modelování na základě zahraničního 
experimentu
V roce 1999 provedl V. Thevendran se spolupracovníky

na National University of Singapore  experiment, při němž

zkoušeli pět různých půdorysně zakřivených nosníků tvaru I,

spřažených se železobetonovou deskou [4]. Vzorky měly

různý poloměr zakřivení (přímý, R = 120 m, 60 m, 24 m,

12 m). Výsledky experimentu byly použity v dizertační prá-

ci [5] pro ověření způsobu modelování půdorysně zakřive-

ných mostů. 

Výpočetní model byl vytvořen opět v programu NEXIS.

Stojiny nosníků a deska byly tvořeny plošnými prvky, obě

pásnice a pruty spojující horní pásnici s deskou byly mode-

lovány prutovými prvky. Pohled na model a zatížení je na

obr. 3. Výpočet byl proveden jako geometricky nelineární

pro zatížení silou 200 kN, což je hodnota, při které se vzorky

v experimentu chovaly ještě pružně. Průhyb byl sledován

v polovině rozpětí a napětí ve vzdálenosti 170 mm od středu

nosníku. Výsledky výpočtu velmi dobře korespondovaly

s experimentem, odchylka se pohybovala v rozmezí 2 až 3 %.

Lze to brát jako další důkaz, že zvolený způsob mode-

lování může být dále použit pro výpočet půdorysně

zakřivených mostů.

Teoretická část výzkumu

� Parametrická studie pomocí modelů PDS 
Pro zjištění vlivu různých parametrů konstrukce na poměr

σw/σb, tj. napětí od vázaného kroucení dolní pásnice k napětí

od svislého ohybu, byla provedena parametrická studie. V ní

byla vytvořena řada prostorových deskostěnových modelů

půdorysně zakřivených mostů. Byl použit způsob mode-

lování ověřený v experimentální části dizertace. Základní

parametry studie:

– rozpětí L = 20, 30, 50 m,

– poloměr zakřivení vnějšího nosníku R = 100 až 2 000 m,
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MAC

tvar f (i)

[Hz]

tvar f (i)

[Hz]

experiment/ 

výpočet

1   3,38   –3,3 1   3,27  1. ohybový 0,9822

2   3,65     0,3 2   3,66  1. kroutivý 0,9611

3   8,54   –5,7 3   8,08  2. ohybový 0,9647

4   8,95   –8,0 4   8,29  2. kroutivý 0,8912

5 10,86 –11,5 5   9,74  2. kroutivý v protifázi 0,8731

 2. ohybový s kratším krajním  

     polem v protifázi

7 14,18   –5,9 10 13,39     torzní delšího krajního pole 0,9017

0,6427

∆f (i)

[%]
Popis tvaru

6 11,39 –13,3 6 10,05

Experiment Výpočet

Tab. 1. Porovnání změřených a vypočtených vlastních frekvencí mostu

Obr. 2. První vlastní frekvence

fi,teor = 3,271 Hz, fi,exp = 3,38 Hz

Obr. 3. Pohled na výpočetní model



– počet úseků mezi příčnými ztužidly N = 1 až 10,

– výška stojiny hw = 1,5 až 2,5 m,

– tlouš�ka stojiny tw = 10 až 20 mm,

– ohybová tuhost svislých výztuh stojiny Iws,

– šířka dolní pásnice bf = 200 až 600 mm,

– počet hlavních nosníků n = 3 až 5.

Bylo použito uspořádání pro šířku komunikace S11,5

s pěti hlavními nosníky. V tabulce 2 je vidět základní sou-

hrn vytvořených výpočetních modelů. Pro každé rozpětí

byly použity čtyři různé poloměry zakřivení a pro každý

poloměr bylo zkoumáno tři až pět variant počtu úseků mezi

příčnými ztužidly. V této základní sadě bylo tedy zkoumáno

celkem 48 mostů. 

Zatížení se skládalo ze stálé a nahodilé složky. Předpoklá-

dalo se, že zatížení vlastní hmotností desky a ocelových nos-

níků je do doby, než beton dosáhne dostatečné pevnosti,

přenášeno pouze ocelovými nosníky. Dodatečné stálé zatí-

žení, tj. hmotnost chodníků, říms, vozovky a mostního pří-

slušenství, působí již na spřažený průřez, a bylo proto uva-

žováno ve výpočtu. Pro zatížení dopravou byl použit model

zatížení 1 podle ČSN P ENV 1991-3 [6]. Výpočet byl pro-

veden jako geometricky nelineární podle „teorie II. řádu“.

Na obrázku 4 je znázorněn jeden z výpočetních modelů. 

� Odvození metody
V projekční praxi dosud běžně používaný zjednodušený

postup výpočtu vázaného kroucení je založen na předpokla-

du, že dolní pásnice působí jako spojitý nosník pevně pode-

přený v místě příčných ztužidel a zatížený příčnou složkou

normálového napětí v pásnici. Tato představa je samozřejmě

velkým zjednodušením skutečného působení. V dizertační

práci byla vytvořena přesnější metoda, ve které jsou obsaže-

ny vlivy:

– zohlednění příčného zatížení vznikajícího ve stojině 

a působícího na dolní pásnici;

– zohlednění poddajnosti podepření dolní pásnice

v místech příčných ztužidel;

– započítání svislého poddajného podepření plynoucího

z ohybové tuhosti stojiny a svislých výztuh;

– zahrnutí vlivu geometrické nelinearity (II. řádu).

Metoda je založena na představě, že se dolní pásnice

chová jako spojitý nosník na pružném podloží tuhosti C. Je

zřejmé, že velikost příčného zatížení q, působícího na dolní

pásnici v důsledku zakřivení, závisí především na nor-

málovém napětí v dolní pásnici, rozměrech pásnice a

poloměru zakřivení. Tímto příčným zatížením se zatíží spo-

jitý nosník o N polích, uložený na pružném podloží tuhosti C

a podepřený navíc pružnými podporami tuhosti Cmz v mís-

tech příčných ztužidel. Na tomto nosníku se určí průběh

ohybových momentů Mc. Tuto představu znázorňuje obr. 5,

kde L je rozpětí nosníku, l je vzdálenost příčných ztužidel a

Cmz je tuhost mezilehlých příčných ztužidel.

Celková tuhost podloží nosníku, která se skládá z ohy-

bové tuhosti stojiny a ohybové tuhosti svislých výztuh sto-

jiny, je dána vztahem

kde Ea je modul pružnosti oceli,

tw – tlouš�ka stojiny,

hw – výška stojiny,

va – Poissonův součinitel (pro ocel va = 0,3),

a – vzdálenost svislých výztuh stojiny,

Iws – moment setrvačnosti jedné svislé výztuhy 

k ose stojiny.

Výztuhy v místě mezilehlých příčných ztužidel se v tomto

vzorci neuvažují.

Tuhost podpor v místě mezilehlých příčných ztužidel Cmz

lze určit na zjednodušeném rovinném modelu jednoho

ztužidla. To zatížíme jednotkovou silou a určíme vodorovný

průhyb dolní pásnice u (obr. 6). Potom hledaná tuhost Cmz je

dána vztahem

kde n je počet nosníků. Vzhledem k tomu, že prvky příčné-

ho ztužidla jsou štíhlé, můžeme ztužidlo idealizovat pomocí

příhradového rovinného modelu. Výpočet lze provést vhod-

ným statickým programem nebo je možno využít pomůcku

v programu Excel a program TRUSS, které jsou součástí [5].

Velikost zatížení q závisí na velikosti normálové síly

v dolní pásnici (resp. na výslednici normálového napětí způ-

sobeného svislým ohybem v dolní pásnici), jak je vidět na

obr. 7, a jeho střední hodnotu lze zjistit ze vztahu
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Obr. 4. Model L = 20 m, 

R = 100 m, N = 5

Rozpětí mostu Poloměr zakřivení

L [m] R  [m]

20 100, 300, 1 000, 2 000 1, 2, 4, 5, 10

30 100, 150, 300, 1 000 1, 2, 6, 10

50 100, 150, 300, 1 000 2, 5, 10

Počet úseků N  mezi 

příčnými ztužidly

Tab. 2. Přehled základních modelů

(3)
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Obr. 5. Model nosníku na pružném podloží

Obr. 6. Určení tuhosti příčného ztužidla

,
2 II

, kk
tbR

thN

R

N
q w

ff

wNOwff ⋅









⋅

⋅⋅⋅
⋅⋅

+= (5)



kde bf je šířka pásnice,

tf – tlouš�ka pásnice,

R – poloměr zakřivení nosníku,

Nf – normálová síla v pásnici, 

hw,NO – vzdálenost neutrální osy od dolní pásnice,

většinou lze uvažovat stejnou jako výšku sto-

jiny hw,

tw – tlouš�ka stojiny.

Příčné zatížení ze stěny nosníku se přenáší deskou mos-

tovky a dolní pásnicí hlavního nosníku. Součinitel kw udává

poměr zatížení, které je přenášeno dolní pásnicí, k celkové-

mu zatížení stojiny. Je dán vztahem

Součinitel kII vyjadřuje příznivý vliv geometrické neli-

nearity (teorie II. řádu) na snížení napětí od příčného ohybu.

Lze vysvětlit tím, že příčnou deformací dolní pásnice

dochází k jejímu „narovnávání“, zvětšuje se poloměr

zakřivení a v důsledku toho se snižuje příčné zatížení. Jeho

hodnota je nejvýše 1 a je dána vztahem

kII = 0,8826 – 0,003122 · L + 0,07449 · ln(N) , (7)

kde L je rozpětí počítaného nosníku a N počet úseků, na

které dělí mezilehlá příčná ztužidla rozpětí nosníku. V ob-

lasti, kde je dolní pásnice tlačena (vnitřní podpora spojitých

mostů), se příznivý vliv druhého řádu neuplatní, a tedy sou-

činitel kII = 1.

Je zřejmé, že průběh příčného zatížení po délce nosníku

odpovídá průběhu normálové síly v dolní pásnici. Proto je

průběh zatížení q potřeba ve výpočtu zadat  shodně s tvarem

svislého ohybového momentu. Pouze v případě prostého

nosníku a zatížení, které je blízké rovnoměrnému, lze prů-

běh zatížení q zjednodušit a uvažovat jako parabolický. 

Na průběh příčného ohybového momentu v dolní pásnici

má vliv nejen půdorysné zakřivení pásnice, ale také celkové

zkroucení příčného řezu (obr. 8). Po zatížení mostu dojde

k průhybu konstrukce v ose mostu o hodnotu uz a ke zkrou-

cení o úhel α. To způsobí vodorovný příčný průhyb dolní

pásnice o hodnotu uy,g. Tento průhyb vyvodí na dolní pásni-

ci přídavný ohybový moment Mg, který je nutno přičíst

(s respektováním znaménka) k ohybovému momentu zjiště-

nému na nosníku na pružném podloží. 

Moment Mg je dán vztahem

kde uz,i je svislý průhyb krajního nosníku na vnitřní straně

mostu,

uz,e – svislý průhyb krajního nosníku na vnější straně

mostu,

n – počet nosníků v příčném řezu,

D – vzdálenost nosníků od sebe.

Ostatní veličiny byly již definovány. 

Výpočet výsledného momentu od příčného ohybu dolní

pásnice Mf je patrný z obr. 9. Jeho střední hodnota je dána

vztahem

Mf = Mc +Mg , (9)

kde Mc je ohybový moment vypočtený na nosníku na pruž-

ném podloží. Statistickým rozborem bylo zjištěno, že chce-

me-li získat hodnotu momentu Mf, která je s 95% pravděpo-

dobností na straně bezpečné, musíme moment Mf vynásobit

součinitelem γk = 1,16, tedy

Mf,95 = 1,16 · (Mc + Mg) . (10)

Na závěr zdůrazňujeme, že představenou metodu je

možno použít pouze pro pružné výpočty mostů, jak plyne

z použitých předpokladů. 

� Ověření výsledků metody 
Nově odvozenou metodou bylo vypočteno napětí od

příčného ohybu pro stejné typy konstrukcí, jaké byly použi-

ty v parametrické studii. Tyto výsledky byly porovnány jak

s výsledky výpočtu na modelech PDS, tak i s výsledky při-

bližných vzorců (1) a (2), sloužícími pro odhad napětí od

příčného ohybu. Na obrázku 10 je uvedeno jedno porovnání.

Na svislé ose je zobrazen poměr napětí od příčného ohybu,

zjištěného metodou (resp. přibližnými vzorci), k napětí zjiš-

těnému výpočtem na modelu PDS. Jsou porovnána napětí

jak v místě kladného (M+), tak i záporného (M–) příčného

ohybového momentu. 

Z porovnání je zřejmé, že výsledky získané novou

metodou jsou velmi blízké výpočtu pomocí modelů PDS.

Odchylky se většinou pohybují do 5 až 10 %. Porovnáme-li

výsledky nové metody s výsledky obou přibližných vzorců,

je zřejmé, že na rozdíl od nich nová metoda vystihuje

chování konstrukce v plném rozsahu. 

Výsledky metody byly také porovnány s  modelem PDS

spojitého mostu o dvou polích s parametry L = 2 x 30 m,

R = 300 m, N = 6. I v tomto případě bylo dosaženo velmi
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Obr. 7. Příčný řez hlavním nosníkem
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Obr. 8. Celkové zkroucení příčného řezu

Obr. 9. Získání výsledného průběhu příčného ohybového momentu Mf



dobré shody. Je tedy možno konstatovat, že navržená meto-

da je dostatečně výstižná a je ji možno použít pro výpočet

napětí od příčného ohybu v dolní pásnici zakřivených mostů

o jednom i více polích.

Závěr
Předložený článek rekapituluje výsledky dizertace, jež se

zabývá analýzou chování půdorysně zakřivených spřaže-

ných ocelobetonových mostů a vytvořením obecných pod-

kladů pro jednoduchý návrh mostu s daným počtem příč-

ných ztužidel. V rámci této práce byla vytvořena analytická

metoda pro pružné statické hodnocení půdorysně zakřive-

ných ocelobetonových mostů, která na základě zadaných pa-

rametrů určí hodnotu napětí v dolní pásnici ocelového nos-

níku od příčného ohybu, vznikajícího v důsledku zakřivení.

Přiléhavost metody byla ověřena pomocí podrobné analýzy

s použitím řady prostorových deskostěnových modelů.

Uplatní se pro pružné výpočty všech mostů daného typu. 

Pro jednoduché použití odvozené metody byla vytvořena

pomůcka v programu Excel [5]. Dizertační práce zároveň

obsahuje praktická doporučení pro volbu teoretického

výpočetního modelu konstrukce a pro modelování půdorys-

ně zakřivených spřažených ocelobetonových mostů s nos-

níky tvaru I pro statické a dynamické výpočty. Podrobnější

informace, výsledky a závěry lze nalézt v [5] a na adrese

http://k134.fsv.cvut.cz/ v sekci doktorské práce.

Výzkum byl podporován granty ČVUT č. CTU0202011
a č. CTU0301711 a grantem č. 803/030/106 Ministerstva
dopravy ČR.
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Ryjáček, P. – Rotter, T.: Horizontally Curved Composite
Bridges

The curvature of the main girders in horizontally curved
composite bridges with I-shaped main girders deduces
additional stresses from lateral bending in the bottom
flange of the steel girder. They can achieve significantly
high values. This paper shortly describes these stresses
determined by a new method. The results of the method
were compared with the results obtained from FEM
models with good accuracy. 

Ryjáček, P. – Rotter, T.: Grundrissmäßig gekrümmte
Stahlbetonbrücken

Die Grundrisskrümmung der Hauptträger gekrümmter
Stahl-Beton-Verbundbrücken mit I-Trägern ruft in
Untergurt eine zusätzliche Spannung aus der
Längsbiegung hervor, die erhebliche Werte erreichen
kann. Im Artikel wird ein neues Verfahren zur
Berechnung dieser Spannung beschrieben. Die
Ergebnisse der Berechnung nach diesem Verfahren
wurden mit den an räumlichen FEM-Modellen erhal-
tenen verglichen und erbrachten eine gute Übereinstim-
mung.
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Obr. 10. Porovnání metody s výsledky modelu PDS, 

L = 20 m, R = 100 m
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Spo�ahlivos� zosilnenia betónových prvkov lamelami
CFRP pri teplotách do 100 ˚C

doc. Ing. Sergej PRIGANC, CSc.
TU – Stavebná fakulta, Košice

Ing. Abulah ALARASHI, PhD., Eng. 
Thamar University – Faculty of Engineering and Dams

prof. Ing. Ladislav FECKO, CSc.
Bratislava

Experimentálny program je zameraný na overenie vhod-
nosti použitia uhlíkových lamiel SIKA Carbo Dur
(Carbon Fiber Reinforced Plastic) na zosilnenie železo-
betónových prvkov, ktoré už majú rozvinutý systém sta-
tických trhlín a sú v prevádzkach so zvýšenou teplotou.
V tomto príspevku je predložená tá čas� výsledkov expe-
rimentálneho programu, ktorá sa týka vplyvu teploty do
100 ˚C na objemové zmeny prvkov a spo�ahlivos� spojenia
lamiel s betónom.

Úvod
Spôsob zosilňovania železobetónových nosných prvkov

dodatočným nalepením nekovovej výstuže na báze

uhlíkových vlákien CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic)

sa stáva aj v našom stavebníctve aktuálnym, a to pre rôzne

typy objektov. V�aka výborným a spo�ahlivým vlastnostiam

lamiel CFRP a odporúčaného lepidla je možné dosiahnu�

plnohodnotné zosilnenie (rovnocenné oce�ovej výstuži)

v �ahu aj tlaku. Vhodné materiály už sú na našom trhu k dis-

pozícii, málo je však skúseností. Tento príspevok chce

prispie� k rozšíreniu poznatkov v tejto oblasti a je podložený

výsledkami skúšok vykonaných v rámci širšieho experimen-

tálneho programu realizovaného na SvF TU v Košiciach.

Použili sme uhlíkové lamely SIKA Carbo Dur. Výrobca

garantuje hornú hranicu trvalého teplotného za�aženia hod-

notou 60 ˚C. V praxi sa vyskytuje v rôznych prevádzkach aj

vyššia teplota, a preto naším prvým cie�om bolo overi� sprá-

vanie sa vystuženia SIKA Carbo Dur pri teplotách až do

100 ˚C.

Experimentálny program
Experimentálny program je zameraný na overenie vhod-

nosti použitia uhlíkových lamiel SIKA Carbo Dur na zosil-

nenie železobetónových prvkov, ktoré už majú rozvinutý

systém statických trhlín a sú v prevádzkach so zvýšenou

teplotou. V tomto príspevku predkladáme tú čas� výsledkov

experimentálneho programu, ktorá sa týka vplyvu teploty do

100 ˚C na objemové zmeny prvkov a spo�ahlivos� spojenia

lamiel s betónom. Jej výsledky sú využité v druhej časti pro-

gramu, ktorá sa týka zmien statických vlastností nosných

prvkov po zosilnení lamelami ako aj vplyvom zvýšených

teplôt na tieto zmeny. Táto druhá čas� bude spracovaná

v osobitnom príspevku.

Pre prvú čas� skúšok sme zvolili betónové vzorky s roz-

mermi 150 x 150 x 600 mm, t. j. hranoly, aké sa štandardne

užívajú na skúšku v �ahu za ohybu. Počty vzoriek, ich ozna-

čenia, vystuženie a teplotné za�aženia uvádzame v tab. 1.

Vzorky, ktoré boli vystužené, mali dve priame vložky

(bez koncových úprav) z ocele 10 425 (V) s priemerom

10 mm, čo odpovedá stupňu vystuženia 0,00698. Pri za�ažo-

vacej schéme pod�a obr. 11 nezodpovedala kotevná dĺžka

vložiek normovým požiadavkám, čo ovplyvnilo charakter

porušenia. Tým sa však dosiahol zámer – odskúša� lamely

v šmykovej oblasti.

Údaje o použitých materiáloch 
Na výrobu betónovej zmesi sme použili andezitové

drvené kamenivo z lokality Trebejov. Receptúra na 1 m3

zmesi [kg]:

portlanský cement 425

kamenivo 0–4 mm 865

4–8 mm 393

8–16 mm 593

sioxid 32

superplastifikátor MELMET 40 5,6

voda [l] 176

Priemerná pevnos� zistená na šiesti kockách s rozmermi

150 x 150 x 150 mm bola po 28 dňoch od ich výroby

Rbk28 = 43,7 MPa. Priemerný modul pružnosti zistený na

šiesti hranoloch s rozmermi 150 x 150 x 400 mm bol po 28

dňoch od ich výroby Eb28 = 35,2 GPa. Po 32 dňoch od výro-

by a po dosiahnutí teploty 100 ˚C mali tieto veličiny hodno-

ty Rbk32,100 = 36,5 MPa, Eb32,100 = 18,7 GPa.

Výstužné vložky boli z ocele triedy 10425 (V), �ahová

pevnos� Rsd = 375 MPa a modul pružnosti Es = 210 GPa.

Betónové vzorky sme zhutňovali na vibračnom stole. Po

dvoch dňoch vlhkého ošetrovania sme ich odformovali a

uložili do klimatizovanej komory s parametrami mikroklí-

my: teplota 22±3 ˚C, relatívna vlhkos� 80±10 %. Na zosil-

nenie sme použili uhlíkové lamely CFRP široké 50 mm,

ktoré majú modul pružnosti 150 GPa, Poissonovu konštantu

0,023 a �ažnos� 1,4 %.

Na prilepenie lamiel na betón sme použili epoxidové le-

pidlo Sikadur 30, dodávané v dvoch zložkách. Výrobca

udáva pevnos� v tlaku 100 MPa, súdržnos� s betónom väčšiu

ako 4 MPa a modul pružnosti 12,8 GPa. Vzorky sme na le-

penie lamiel pripravili pod�a pokynov výrobcu. Povrch sme

vybrúsili, očistili prostriedkom Colma, naniesli sme asi

1 mm hrubú vrstvu lepidla, nanesené lamely sme pritlačili

dvoma doštičkami pomocou svorníkov až do zatvrdnutia

lepidla (dva dni).

Druhy skúšok
Z 24 vzoriek prvej časti experimentálneho programu bola

polovica zosilnená lamelami. K analýze spo�ahlivosti
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prilepenia lamiel k betónu vzorky (za

štandardnej aj zvýšenej teploty) bolo

prospešné sledova� aj objemové zmeny

v uvedených podmienkach. K tomu sme

volili nasledujúci postup:

� dobu dozrievania vzoriek do 28 dní

od výroby sme využili na meranie

zmraš�ovania;

� v �alších dňoch sme počas procesu

zvyšovania teploty sledovali dĺžkové

zmeny vzoriek;

� po dosiahnutí určených konečných

teplôt nasledovala deštruktívna skúška

vzoriek.

Meranie dĺžkových zmien sme robili

na základniach dlhých 250 mm umiest-

nených na všetkých vzorkách v pozdĺž-

nej osi bočných stien (z poh�adu výroby

aj skúšky). Použili sme k tomu prístroj typu

Huggenberger s citlivos�ou 1/1 000 mm. 

Vo vzorkách, ktoré boli na jednej

strane vystužené dvoma vložkami, išlo

o tzv. viazané zmraš�ovanie, pri ktorom

vznikajú v telese napätia (v betóne aj vo

výstuži) a v dôsledku nesymetrie do-

chádza aj ku zakriveniu vzorky. Uvede-

ná poloha základní umožnila vypočíta�

pretvorenie v osi hranola.

Výsledky skúšok zmraš�ovania
Namerané priebehy zmraš�ovania do 28 dní od vybetóno-

vania sú graficky znázornené na obr. 1 (vystužené vzorky) a

obr. 2 (nevystužené vzorky) a priemery v oboch skupinách

vzoriek na obr. 3. Rozdiely v priebehu oboch priemerných

grafov vyplývajú z viazanosti zmraštovania vystužených

vzoriek.

Výsledky skúšok teplotnej dilatácie
Po 28 dňoch sme pristúpili so všetkými vzorkami k mera-

niu dĺžkových zmien pri zvýšených teplotách. Vzorky zosil-

nené lamelami sme merali až po zatvrdnutí lepidla, čo zna-

menalo voči nezosilneným vzorkám časový posun dvoch

dní. Harmonogram časového priebehu zvyšovania teploty a

merania je znázornený na obr. 4.

Teplotné stupne boli: základná 20, �alšie 40, 60, 80,

100 ˚C. Vzorky boli ohrievané v zariadení Feutron. Plynulé

zvyšovanie z jedného teplotného stupňa na vyšší (t. j.

o 20 ˚C) trvalo jednu hodinu. Dosiahnutý teplotný stupeň sa

potom udržiaval počas 24 hodín, aby vzniklo homogénne

teplotné pole. Dĺžkové zmeny sme merali na konci každého

teplotného stupňa tak, že sa vzorka k tomu vybrala z Feu-

tronu. Bolo to nutné z technických dôvodov, netrvalo to

však nikdy viac ako 5 minút, takže pokles teploty bol mi-

nimálny. 

Vzorky končiace deštruktívnou skúškou na niektorom

z teplotných stupňoch absolvovali merania aj na všetkých

nižších stupňoch (tab. 1). Meralo sa na tých istých základ-

niach a s tými prístrojmi ako zmraš�ovanie do 28. dňa.

Dĺžkové zmeny nevystužených, vystužených a zosilnených

vzoriek v prvej časti experimentálneho programu je dôležité

Statická skúška  

po dosiahnutí 

teploty

2∅V 

A1,A2 10 mm

2∅V 

A3,A4 10 mm

2∅V 

A5,A6 10 mm

2∅V 

A7 až A9  10 mm

3 A10  až 

A12

nevystužené 40, 60, 80, 100

2∅V 

10 mm na stranách 40

2∅V 

10 mm na stranách 40, 60

2∅V 

10 mm na stranách 40, 60, 80

2∅V 

10 mm na stranách 40, 60, 80, 100

2∅V na stranách 

10 mm aj na spodku 40, 60

A22 

až A24 na spodku

2

2

3

3

2

2

1

Tepelné 

za�aženie 

2

2

2

[˚C]

40 40

40, 60 60

40, 60, 80 80

40, 60, 80,100

A13,A14 40

60

A15,A16 60

A17 80

nevystužené 40, 60, 80, 100

Počet 

vzoriek

Označenie Vystuženie Zosilnenie 

(CFRP)

A18,A19 100

A20,A21

Tab. 1. Označenia, charakteristiky a účel vzoriek

Obr. 1. Zmraš�ovania vystužených vzoriek v prvých 28 dňoch

Obr. 2. Zmraš�ovania nevystužených vzoriek v prvých 28 dňoch
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pozna� pre správne interpretovanie meraní v druhej časti ex-

perimentálneho programu pri statických skúškach na rôznej

teplotnej hladine. Hodnoty získané meraniami sú znázor-

nené na obr. 5 až obr. 8. V našom programe sme nerobili

doplňujúce skúšky, ktoré by umožnili separova� teplotné

zmraš�ovanie a vlastnú teplotnú dilatáciu. V grafoch pod poj-

mom dĺžkové zmeny (dilatácie) pri zvýšených teplotách

treba rozumie� súčet vplyvov oboch javov. Z priebehov je

možné konštatova�, že najväčšie dilatácie sú namerané na

vzorkách zosilnených, rozdiely sú však malé a môžu by�

spôsobené aj prirodzeným rozptylom materiálových charak-

teristík vzoriek. 

Pri teplote 100 ˚C sme na vystužených a zosilnených

vzorkách spozorovali mikrotrhliny. Ich pôvod môžeme

vysvetli� rozdielnymi súčinite�mi  teplotnej roz�ažnosti ocele

a betónu, čo môže pri takej teplote už vyvola� v povrcho-

vých oblastiach betónu �ahové napätie prekračujúce pev-

nos�. 

Z troch závislostí znázornených na obr. 8 (vystužené

nezosilnené, nevystužené zosilnené i nezosilnené) sme uro-

bili priemernú závislos�, nako�ko rozdiely medzi nimi boli

malé. K takto získanej experimentálnej závislosti sme našli

aproximačnú funkciu, ktorej plne vyhovovala parabola 2˚.

Obe tieto čiary máme vynesené na obr. 9 a je tam uvedená

aj rovnica aproximačnej funkcie.

Tu a v �alších riadkoch uvedené veličiny majú označenia:

T – teplota [˚C];

T1 – východzia teplota;

T2 – konečná hodnota;

εe(T1,T2) – celkové pomerné predĺženie (súčet teplotného

zmraš�ovania a teplotnej dilatácie) namerané

pri ohriatí z teploty T1 na T2;

εa(T1,T2) – celkové pomerné pretvorenie pod�a aproxi-

mačnej funkcie pri ohriatí z teploty T1 na T2;

εz(T1,T2) – pomerné pretvorenie od teplotného zmraš�o-

vania pri ohriatí z teploty T1 na T2;

εd(T1,T2) – pomerné pretvorenie od teplotnej dilatácie pri

ohriatí z teploty T1 na T2;

α(T) – súčinite� teplotnej dilatácie je funkciou T;

ωd(T) – lokálny (dotyčnicový) súčinite� celkovej

dilatácie je funkciou T;

ωs(T1,T2) – úsekový (sečnicový) súčinite� celkovej dilatá-

cie pri zvýšení teploty z T1 na T2.

Pod�a vyššie uvedeného označenia platí

εe(T) = εz(T) + εz(T).

Pre naše merania od východzej teploty T1 = 20 ˚C odvodená

aproximačná funkcia má tvar

εa(T) = –0,0000000373 · T
2

+ 0,00001251 · T – 0,0002256

a jej derivácia

ε’a(T) = –0,0000000746 · T + 0,00001251.

Obr. 3. Porovnanie zmraš�ovania betónu v prvých 28 dňoch

Obr. 4. Harmonogram časového priebehu merania

Obr. 5. Dĺžkové zmeny nezosilnených vystužených vzoriek 

pri zvýšených teplotách 

Obr. 6. Dĺžkové zmeny nezosilnených nevystužených vzoriek 

pri zvýšených teplotách

Obr. 7. Dĺžkové zmeny zosilnených nevystužených vzoriek 

pri zvýšených teplotách



STAVEBNÍ OBZOR 9/2003 269

Pre predĺženie tyče s dĺžkou L pri ohriatí od dT platí vo

fyzike

∆L = α · ∆T · L, 

z toho

ε = ∆L / L = α · ∆T.

Súčinite� teplotnej roz�ažnosti ∆T nie je v skutočnosti konš-

tantou, je funkciou teploty T.

Priemerná hodnota súčinite�a za úsek od T1 do T2 (sečni-

cová) hodnota (obr. 10) 

αs(T1, T2) = ∆εd,T1,T2 / ∆T,

∆T = T2 – T1,

∆εd,T1,T2 = εd,T2 – εd,T1.

Lokálna (dotyčnicová) hodnota 

αd(T) = dεd / dT .

Pre predĺženie betónovej vzorky pri ohriatí o ∆T v našich

experimentoch, kde sme neseparovali teplotné zmraš�ova-

nie, platia obdobné matematické vz�ahy, iba že ide o dĺžko-

vé zmeny od súčtu oboch vplyvov (zmraš�ovania a teplotnej

dilatácie). Prakticky tak to prebieha aj v bežných prípadoch

v praxi, ak neide o vzorku dokonale vysušenú. Pri ohrievaní

betónu do 100 ˚C ide o urýchlené zmraš�ovanie, je to proces,

v ktorom ide hlavne o vyparovanie vody v póroch. Pri doko-

nale vysušenej vzorke tento proces už nenastáva.

Ak súčinite� celkovej dilatácie (zahrňujúci oba javy) na-

zveme ω, bude jeho úseková, resp. lokálna hodnota

ωs(T1, T2) = ∆εa,T1,T2 / ∆T ,

resp.

ωd(T) = dεa / dT .

Na obrázku 10 je znázornený aproximovaný priebeh

z našich experimentov uvedený aj na obr. 9, ale je doplnený

o priebehy súčinite�ov ω dotyčnicových (lokálnych) i sečni-

cových (úsekových). Ich vypočítané hodnoty sú uvedené

v tab. 2.

Tieto skúšky a výsledky môžeme považova� za infor-

matívne, pretože metodika nezodpovedala nárokom na pres-

nos�. Vzorky počas merania mierne ochladli, mieru ovplyv-

nenia súčinite�a roz�ažnosti sme neanalyzovali, korekcie

nameraných hodnôt sme nezavádzali.

Skúšky spo�ahlivosti spojenia lamiel
s betónom pri zvýšených teplotách

Vzorky vystužené zosilnené aj nezosilnené (okrem vzo-

riek A7,8,9) sme na záver za�ažovali až do porušenia.

Statická a za�ažovacia schéma je na obr. 11.

Teplotný stupeň pri statickej skúške jednotlivých vzoriek

je uvedený v tab. 1. Ide o skúšku s krátkym šmykom, je to

teda prísna skúška spo�ahlivosti spojenia. Tieto skúšky sme

zamerali na overenie vplyvu zvýšených teplôt na spo�ahli-

vos� spojenia lamely CFRP s betónom pomocou epoxi-

dového lepidla. Zlyhávanie lepidla pri vyšších teplotách

znižuje využite�nos� kvality lamely. Americké normy

odporúčajú použi� epoxidové lepidlá iba do 65 ˚C (150 ˚F) a

výrobca nami používaného lepidla odporúča ho použi� ma-

ximálne do 60 ˚C. V súlade so zámerom použi� zosilnenia aj

T

[
o
C] εe(T ) εa(T ) ω d(T ) ω s(T )

20 0,000 000 0,000 0097 0,000 01102 0,000 01027

40 0,000 241 0,000 2149 0,000 00953 0,000 01027

60 0,000 372 0,000 3908 0,000 00803 0,000 00953

80 0,000 536 0,000 5368 0,000 00654 0,000 00879

100 0,000 656 0,000 6528 0,000 00505 0,000 00804

Celkové pomerné 

predĺženie [–]

Súčinite� celkovej dilatácie 

[
o
C

-1
]

Tab. 2. Namerané a aproximované hodnoty pomerných predĺžení 

a lokálne a úsekové súčinitele celkovej teplotnej dilatácie (T1=20 ˚C)

Obr. 8. Dĺžkové zmeny všetkých vzoriek pri zvýšených teplotách

Obr. 9.  Aproximovanie experimentálnych hodnôt 

Obr. 10.  Aproximovanie experimentálnych hodnôt ω

Obr. 11. Schéma za�aženia a poh�ad na skúšku trámca
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pri vyšších teplotách sme odskúšali vzorky až po hodnotu

100 ˚C, a to pod�a harmonogramu uvedeného na obr. 5.

Po 28 dňoch od vybetónovania boli vzorky za�ažované

zvýšenou teplotou. Vytvorili sme dvojice s rovnakým

absolvovaným procesom teplotného za�ažovania. Líšili sa

konečnou teplotou, pri ktorej sme vykonali aj statickú

skúšku. Boli to teploty 40, 60, 80 a 100 ˚C, ako je to uve-

dené v poslednom stĺpci tab. 1. Vlastná skúška prebiehala

vždy po vybratí zo zariadenia Feutron (skončila do 15 mi-

nút), t. j. po nejakom (nezis�ovanom) poklese priemernej

teploty v objeme vzorky. Snaha o urýchlené prebehnutie

skúšky obmedzila možnosti štandardnej prípravy vzoriek

pre skúšku (sadrovanie v uložení a pod.), čo čiastočne

ovplyvnilo prvé namerané hodnoty (kým vzorka plne dosad-

la v uložení). Pre zis�ovanie vplyvu zosilnenia sme pre

porovnanie mali vždy aj dve vzorky nezosilnené s rov-

nakým teplotným aj statickým za�ažovaním.

Výsledky – získané závislosti priehybu v strede rozpätia

od za�aženia pre nezosilnené vzorky sú znázornené na

obr. 12 až obr. 18. Na obrázkoch 12a až 12c sú znázornené

priebehy získané na vzorkách odskúšaných pri 40, 60 alebo

80 ˚C, a to pre každý člen dvojice zvláš� ako aj ich priemer-

ná hodnota. Pre porovnanie sú vynesené tieto priemerné

priebehy v jednom grafe na obr. 13. Z nich je vidie�

nezanedbate�ný vplyv teplotného za�aženia na tuhostnú

charakteristiku nezosilnenej vzorky. Porušenie nastalo po

dosiahnutí medznej sily P = 70 kN.

Na obrázkoch 14a až 14d sú podobné priebehy pre vzorky

zosilnené po stranách lamelami CFRP (ako náhrada za str-

mienky, nako�ko sa nezosilnené porušovali šmykom). Tieto

vzorky sa porušovali už ohybom pri za�ažení P = 75 kN, čo

je hodnota len o málo vyššia ako u nezosilnených vzoriek.

Charakter priebehov tuhostí a záverečných porušení však

svedčí o tom, že zvýšené teploty nemali významný vplyv na

namerané hodnoty a že teda spojenie lamely s betónom bolo

stále plne funkčné. Vzorky sme odskúšali pri 40, 60, 80

alebo 100 ˚C. Na porovnanie sú získané priemerné priebehy

uvedené v spoločnom grafe na obr. 15.

Na obrázku 16 je vynesený pracovný diagram dvoch

vzoriek, ktoré boli zosilnené lamelami aj na spodnom

povrchu. Tým sa dosiahlo zvýšenie momentovej únosnosti

na hodnotu, ktorá odpovedá za�ažovacej sile 90 kN (t. j.

zvýšenie o cca 30 %). Za�ažované boli po dosiahnutí 60 ˚C

a následnom ochladení na teplotu prostredia v laboratóriu.

Zvýšenie momentovej únosnosti malo za následok, že

porušenie vzorky nastalo vyčerpaním šmykovej únosnosti.

Tvary všetkých kriviek v uvedených grafoch naznačujú

priaznivý fakt, že ani teplota 100 ˚C neovplyvnila spo�ahli-

vos� zosilnenia vzorky lamelami, vzorky sa správali po

stránke tuhostnej obdobne ako vzorky nezosilnené. Tým by

sa mohla otvori� otázka teplotnej hranice garantovanej

výrobcom.

Záver
V tejto časti experimentov sme sledovali spo�ahlivos� le-

pidla Sikadur-30 spojujúceho lamely (s vláknami CFRP)

s betónom pri rôznych teplotách do 100 ˚C. Odporúčania

výrobcu ako aj niektorých noriem aplikova� tento spôsob

zosilnenia iba do 60 ˚C môžeme z h�adiska dosiahnutých

výsledkov považova� za príliš opatrné. Ani v jednom prí-

pade nedošlo k zlyhaniu spojenia pri zvýšených teplotách.

Spôsob za�ažovania vzoriek sme volili tak, aby u nezosil-

nených vzoriek dochádzalo k porušeniu šmykom (krátke

šmykové rozpätie). Polovica vzoriek, ktorá bola lamelami

zosilnená na šmyk (v smere obvyklých šikmých ohybov

výstuže, lamely križovali šmykové trhliny), bola takto

podrobená prísnej skúške na súdržnos� lamely s betónom.

Tieto vzorky sa už porušovali ohybom. Na pracovných dia-

gramoch zosilnených vzoriek nie je pozorovate�ný význam-

nejší vplyv absolvovaného teplotného za�aženia, čo všetko

svedčí o plnohodnotnom pôsobení lamiel i lepidla aj pri

najvyšších použitých teplotách. Bolo by preto prospešné

uvažova� o zvýšení hornej teplotnej hranice pre aplikácie,

pravda, po vykonaní potrebných skúšok so štatistickým

vyhodnotením.

Literatúra
[1] Propagačné materiály fy SIKA. 1996–2003.

Obr. 13. Priemerné závislosti priehybu f  v strede rozpätia 

z obrázkov 12 a,b,c

Obr. 12. Závislosti priehybu f v strede rozpätia nezosilnených

trámcov od sily P

a – po 40 ˚C, b – po 60 ˚C, c – po 80 ˚C

c)

b)

a)
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Obr. 15. Priemerné závislosti priehybu f v strede rozpätia 

od sily P zosilnených trámcov po 40, 60, 80 a 100 ˚C

Obr. 16. Závislosti priehybu f v strede rozpätia od sily P 

trámcov  zosilnených po stranách aj na spodku

Obr. 14. Závislosti priehybu f v strede rozpätia zosilnených 

trámcov od sily P

a – po 40 ˚C, b – po 60 ˚C, c – po 80 ˚C, d – po 100 ˚C

c)

d)b)

a)

Priganc, S. – Alarashi, A. – Fecko, L.: Strenghtening
Reliability of Reinforced Concrete Elements with
Composite Fabrics CFRP by Temperatures to 100 ˚C

The described experimental research programme deals
with verification of suitable application of SIKA Carbo
Dur Composite Fabrics CFRP (Carbon Fiber Rein-
forced Plastic) for the strengthening of concrete
elements. These elements demonstrate a system of static
failures, mostly  breaches (cracks, splints, rents), and
can be found in overheated services with raised
temperatures. One part of the results of this experimen-
tal research, presented in this article, deals with the
influence of temperature to 100 ˚C on volume changes
and reliability of strengthening composite fabrics with
concrete mass.

Priganc, S. – Alarashi, A. – Fecko, L.: Zuverlässigkeit
der Verstärkung von Stahlbetonelementen mit CFRP-
Lamellen bei Temperaturen bis zu 100 ˚C

Das experimentelle Programm „CFRP“ ist auf die
Eignung der Anwendung von Kohlenstoff-Lamellen
SIKA Carbo Dur (Carbon Fiber Reinforced Plastic) zur
Verstärkung von Stahlbeton-Elementen ausgerichtet,
die bereits ein entwickeltes System statischer Risse
aufweisen In diesem Beitrag wird der Teil der Ergeb-
nisse des experimentellen Programms vorgestellt, der
den Einfluss einer Temperatur bis zu 100 ˚C auf die
Volumenänderungen der Elemente und die Zuverlässig-
keit der Verbindung der Lamellen mit dem Beton
betrifft.
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Vliv teploty na pevnost betonu užitého při  stavbě
kontejnmentu jaderné elektrárny Temelín

Ing. Tomáš ZADRAŽIL 
prof. František VODÁK, DrSc.

doc. Ing. Karel TRTÍK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek popisuje vliv teploty na vybrané vlastnosti betonu.
Jde o pevnost betonu v prostém tlaku, v příčném tahu a
v tahu za ohybu. Zatěžování teplotou je v rozmezí 20 až
1 000 ˚C. Je zkoušen beton starý 90 a 180 dní. Jsou disku-
továny příčiny zpevnění betonu starého 90 dní v rozmezí
teplot 200 až 400 ˚C. 

Úvod
Beton jako materiál moderní společnosti je jedním z nej-

rozšířenějších produktů lidské činnosti. S jeho aplikacemi se

setkáváme v podstatě na každém kroku. Vznikne zatvrd-

nutím pojiva ve směsi kameniva a dalších složek v umělý

kámen s určitou pevností. Jeho pevnost závisí především na

pevnosti zatvrdlého cementového gelu a na soudržnosti se

zrny hrubého kameniva.

U většiny konstrukcí navržených pro teploty –20 až +30 ˚C

vyhovuje konstantní pevnost betonu. Jsou však konstrukce,

např. jaderná elektrárna Temelín, u které se nedá vyloučit

vyšší teplota. Například  projektová havárie „velký únik“

předpokládá v hermetické oblasti teplotu 150 ˚C po dobu

deseti hodin. Při ještě rozsáhlejších haváriích pak může jít i

o teploty vyšší. Závislost pevnosti v tlaku, příčném tahu a

v tahu za ohybu na teplotě budeme proto studovat v inter-

valu teplot 20 až 1 000 ˚C.

Popis experimentu

� Složení cementu a betonu
Vliv jednotlivých složek cementu na pevnost [1]:

� tricalcium silicat (alit) s vodou tuhne zvolna, ale podílí

se velkou měrou na růstu pevnosti portlandského cementu,

hlavně v počáteční době tvrdnutí (do 28 dnů). Při slučování

s vodou uvolňuje hydratační teplo 502,4 J/g. V portland-

ském cementu 42,5 je ho 68,5 % hmotnosti;

� dicalcium silicat v portlandském cementu 42,5 je ho

11,6 % hmotnosti. Vyskytuje se v modifikacích:

α (belit) – vzniká při rychlém chlazení slínků, uvolňuje

251,2 J/g tepla,

β (felit) – vzniká při pomalém chlazení slínků,

γ – napomáhá rozpadu slínků, je zanedbatelná;

� tricalcium aluminat se s vodou slučuje okamžitě, proto

se musí ke slínku přimílat sádrové střepy nebo sádrovec. Při

slučování s vodou vzniká značné množství hydratačního

tepla 908,5 J/g. Bývá ho v portlandském cementu 42,5

kolem 7,4 % hmotnosti;

� tetracalcium alumino ferrit (celit) uvolňuje hydratační

teplo 418,7 J/g. Ve slínku portlandského cementu 42,5 ho

bývá obsaženo 11,5 % hmotnosti. S vodou tuhne rychle,

není hydraulický, tzn. netuhne pod vodou, nabývá jen menší

pevnosti. Vzrůst pevnosti i po dlouhé době, ale jen v suchém

prostředí.

Zkoušky vlivu stárnutí probíhaly na trámcích 100 x 100 x

x 400 mm vyrobených v technologické hale Experimentálního

centra Fakulty stavební ČVUT. Kamenivo a cement byly

odměřovány na vahách s přesností 0,1 kg. Záměsová voda

byla připravena v odměrných válcích. Sypké přísady a pří-

měsi byly odměřovány na laboratorních vahách s přesností

0,01 kg. Přesnosti dávkování byla věnována maximální po-

zornost s jednoznačným cílem vyloučení chyby. Při dávko-

vání se používalo kamenivo dlouhodobě skladované v pro-

středí s nízkou relativní vlhkostí, takže šlo o kamenivo

s minimálním podílem vlhkosti. Betonová směs se připravo-

vala v laboratorní míchačce s nuceným oběhem. Při kon-

stantním postupu vkládání složek do míchačky i časovém

harmonogramu míchání byl objem směsi ve všech pří-

padech shodný. Cílem bylo získat ve všech případech

betonovou směs shodné homogenity.

Výsledkem přesně dodržovaného postupu byla konstantní

jakost betonové směsi ve všech záměsech. Bez splnění toho-

to předpokladu by nebylo možné dosáhnout přijatelné stej-

norodosti betonů ve zkušebních tělesech. Experimentální

program byl realizován na tělesech velikosti 100 x 100 x

x 400 mm. Směs se ukládala ručně zednickými lžícemi

současně do tří ocelových forem a dále se hutnila na

vibračním stole. V magneticky přichycených formách se

beton hutnil po dobu 1 minuty. Po urovnání a očištění

vnějšího povrchu byly jednotlivé vzorky zváženy. Při pře-

dem známé hmotnosti jednotlivých forem posloužil tento

postup ke kontrole stejnoměrnosti objemové hmotnosti čer-

stvého betonu v jednotlivých tělesech, a tudíž i ke kontrole

jejich hutnosti. Je třeba připomenout, že v této fázi ještě ne-

jsou přesně známé rozměry zkušebních těles – jejich šířka a

[kg] [%]

cement 499,0 20,72

voda 215,0   8,93

plastifikátor     2,8   0,12

kamenivo                      

  0 –   4 705,0 29,27

  8 – 16 460,0 19,09

16 – 32              527,0 21,87

Hmotnost
Složka

Tab. 2. Složení 1 m3 betonové směsi

Hmotnost 

[%] úplná zkrácená

  tricalcium silicat 69,0   3CaO.SiO2 C3S   

  dicalcium silicat 11,9   2CaO.SiO2 C2S

  tricalcium aluminat   7,5   3CaO.Al2O3 C3A

  tetracalcium alumino ferrit 11,6   4CaO.Al2O3Fe2O3 C4AF 

Chemická formule
Chemický název

Tab. 1. Složení portlandského cementu 42,5
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délka jsou známy poměrně přesně (jsou dány rozměry

forem), výška však v okamžiku dokončení výroby známa

není. Skutečné rozměry, ovlivněné odchylkou při nedoko-

nalém naplnění (v řádu milimetru, častěji jen ve zlomku

milimetru), lze zjistit až po odbednění. Překrytí poly-

etylénovou fólií zabránilo nadměrnému úniku vody z povr-

chové plochy zkušebního tělesa. Přibližně po šesti hodinách

byly vzorky ve formách nejprve překryty navlhčenou tkani-

nou, a poté znovu fólií zakryty. Důvodem byla snaha o maxi-

mální zvýšení relativní vlhkosti prostředí. Odbednění bylo

provedeno přibližně 24 hodin po ukončení betonáže a tělesa

uložena do laboratorních kádí naplněných vodou o teplotě

18 ˚C, která odpovídala teplotě okolního prostředí. Zde byly

vzorky uloženy do 28 dnů stáří betonu.

� Zatěžování teplotou
K temperování těles byla použita pec BVD 100/KY

(BVD Pece, Karlovy Vary) s příkonem 10,6 kW, max. teplo-

tou 1 250 ˚C a programovatelným regulátorem. Při zahřívání

byla teplota zvyšována každých 15 minut o 100 ˚C, při chlad-

nutí snižována každých 30 minut o 100 ˚C. Vzorky byly vy-

staveny požadované teplotě dvě hodiny ve stáří 90 a 180 dní.

� Zkouška lomové houževnatosti
a pevnosti v tahu za ohybu
Uspořádání této hlavní zkoušky vycházelo z modifikova-

ného postupu zkoušky pevnosti v tahu za ohybu [2]. Všech-

ny trámce byly, v souladu s doporučením RILEM, opatřeny

ve stáří 21 dnů oslabujícím zářezem do hloubky cca 25 mm,

umístěným právě v polovině délky. Zhotovení zářezu určuje

rovinu porušení zkušebního trámce a zlepšuje stejnorodost

dosažených výsledků. Před zahájením zkoušky byly ověře-

ny rozhodující rozměry zkušebního tělesa (včetně skutečné

hloubky zářezu) i jeho hmotnost. Trámec osazený v lisu byl

dále vystaven účinku narůstajícího zatížení. Zkušební zaří-

zení umožnilo zatěžovat zkušební trámec v režimu konstant-

ního nárůstu deformace. Jedině tento způsob zatížení umož-

ňuje stanovit závislost síly a deformace i pro oblast po

vzniku tahové trhliny, tj. v oblasti sestupné části hledaného

diagramu. Tato okolnost je v hodnoceném případě důležitá

zejména proto, že umožňuje posoudit vliv namáhání teplotou

i na vnitřní oblasti struktury zkušebního tělesa. Zkušební tě-

leso bylo zatěžováno tak, aby bylo chování betonového

průřezu možné sledovat i při vysokém prostupu tahové

trhliny kritickým průřezem, tj. do hodnoty průhybu střed-

ního průřezu zkušebního trámce nad hodnotu 2 mm. Tato

hodnota průhybu byla pro vyhodnocení použita jako limitní.

I když se v některých případech podařilo stanovit křivku

diagramu i pro větší hodnoty průhybu, při vyhodnocení se

k těmto částem diagramu nepřihlíželo.

� Zkouška pevnosti betonu v příčném tahu
Po dokončení zkoušky lomové houževnatosti zbyly dva

zlomky zkušebního trámce, které lze využít pro další ověřo-

vání. První je zkouška pevnosti betonu v příčném tahu. Zku-

šební těleso, zbytek původního trámce, dává k dispozici

zkušební plochu velikosti cca 100 x 100 mm. Skutečná veli-

kost byla zjištěna změřením plochy řezu vystaveného půso-

bení příčného tahu. Metodicky byly zkoušky provedeny po-

dle normy [2].

� Zkouška pevnosti betonu v tlaku
Na druhém zlomku byla provedena zkouška pevnosti be-

tonu v tlaku podle normy [3]. Těleso bylo podloženo ocelo-

vými destičkami uloženými k boční ploše původního trámce

a tlakem namáháno na ploše cca 100 x 100 mm. 

Výsledky
Jednotlivé hodnoty pevnosti jsou aritmetickým průměrem

výsledků měření na pěti vzorcích podrobených stejnému

tepelnému namáhání. Hodnoty při pokojových teplotách (tj.

u standardních vzorků nezatížených tepelným namáháním)

jsou uvedeny v tab. 3. Závislost relativní pevnosti (vztažené

k příslušné pevnosti při pokojové teplotě) na teplotě je zřej-

má z obr. 1 až obr. 4.

Diskuze
Závislost pevnosti na teplotě pro beton starý 180 dnů

(obr. 3, obr. 4) má charakter spojitých klesajících funkcí. To

je v podstatě standardní průběh u betonu, ve kterém již

proběhly hlavní hydratační procesy a vliv tepelného namá-

hání se projeví nejprve vznikem termostresu, a následně

vznikem mikrotrhlin [4]. 

Problematičtější výsledky jsme získali pro beton starý 90

dní. V intervalu 200 až 400 ˚C zde dochází ke zpevnění be-

tonu (pevnost v tlaku vzroste o cca 10 %). Tento jev je u be-

tonů známý, ale je obvykle pozorován při teplotách nižších

– v rozmezí 100 až 250 ˚C [4]. Pro tento teplotní interval je

zpevnění vysvětlováno jako důsledek odpařování volné

vody, která reaguje s dosud nehydratovaným cementem, což

Čas

[dny] v tlaku v tahu za ohybu

90 67,12 5,95 7,09

180 67,77 5,30 6,96

Pevnost  [MPa]

Tab. 3. Pevnost betonu

Obr. 1. Závislost relativní pevnosti v tlaku na teplotě

pro beton starý 90 dní

Obr. 3. Závislost relativní pevnosti v tlaku na teplotě 

pro beton starý 180 dní

Obr. 2. Závislost relativní pevnosti v příčném tahu a tahu 

za ohybu na teplotě pro beton starý 90 dní

------ příčný tah v 90 dnech, ––– tah za ohybu v 90 dnech

Obr. 4. Závislost relativní pevnosti v příčném tahu a tahu 

za ohybu na teplotě pro beton starý 180 dní

------ příčný tah ve 180 dnech, ––– tah za ohybu ve 180 dnech



nakonec vede k větší hydrataci materiálu. V intervalu 200 až

400 ˚C ovšem musí jít o efekt jiný, protože volná voda je již

odpařena.

Domníváme se, že zpevnění v tomto rozmezí souvisí

s uvolňováním vody vázané (od cca 180 ˚C) a jejím násled-

ným odpařováním. Pohyblivé molekuly vody v plynném

skupenství pak mohou reagovat s dosud nehydratovaným

cementem, a zvýšit tak nejen stupeň hydratace materiálu, ale

i jeho pevnost. Porozimetrická analýza ukázala, že tento

efekt může být významnější než vznik mikrotrhlin [5].

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru
č. JO4/98: 210000004 MŠMT ČR.
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Koncept udržitelného rozvoje selhává
prof. Ing. Josef Říha, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Vize udržitelného rozvoje byla nastartována jako myšlen-
ková abstrakce možného řešení vyhrocující se globální
ekologické krize záhy po konferenci OSN o životním pro-
středí v roce 1972. Pro tuto kategorii byla postupně vytvo-
řena různá paradigmata a na mezinárodní úrovni se
k udržitelnému rozvoji vedou četné diskuze. V politickém
rozhodování se zdůrazňuje význam souběžného zvažová-
ní cílů ekonomických, sociálních a životního prostředí.
Tato integrovaná koncepce je hodnocena jako principiál-
ní. Koncept udržitelného rozvoje však naráží na nepře-
kročitelné hranice fyzikálních zákonů a postrádá teore-
tické odůvodnění. Článek uvádí přehled stěžejních
přístupů významných pro technickou praxi a hodnotí do-
savadní výsledky. 

Expozice problematiky 
a mezinárodní souvislosti

Pro věcný výklad kategorie trvale udržitelného nebo

udržitelného rozvoje (sustanaible development) se ve

světovém měřítku stala předlohou definice podle paní

Brundtlandové (the Brundtland definition) z roku 1987, jíž

jsou stanoveny tři rovnocenné podpůrné pilíře, a to aspekty

ekonomické, sociální a environmentální. Udržitelný rozvoj

(dále jen UR) je „takový rozvoj, který uspokojuje potřeby

současnosti bez ohrožování možností budoucích generací

uspokojovat vlastní potřeby“ [20]. Tato dikce byla převzata

řadou významných mezinárodních institucí.

Vznik celosvětového hnutí směřujícího k nutným opatře-

ním ve prospěch udržitelného rozvoje bezprostředně urych-

lily nepříznivé globální změny planetárního systému Země.

Rozsah a intenzita těchto změn, vyvolaných ekonomickou

aktivitou člověka, v některých směrech překonávají intenzi-

tu přírodních procesů. Strukturu očekávaných globálních

změn uvádí tab. 1. Z celého souboru jevů je největší

pozornost v současné době zaměřena na ztrátu biodiverzity

a oteplování klimatu. V souladu s tím se rozvíjí mezinárod-

ní strategie politiky členských zemí OSN.

Současným aktivitám předcházely první zmínky o limi-

tech růstu v klasické ekonomické teorii, které autorizovali

D. Ricardo (1772–1823; zákon klesajících výnosů), T. R.

Malthus (1766–1845; Essay in the Principle of Population)

a J. S. Mill (1806–1873; definice stacionárního stavu). Vy-

vrcholením celosvětového hnutí za trvale udržitelný rozvoj

bylo uspořádání konference OSN o životním prostředí a

rozvoji UNCED [18], na níž byl akceptován udržitelný

rozvoj jako hlavní princip rozvoje lidstva [1]. Strategické

pojetí UR je přijímáno nadnárodními organizacemi a prin-

cipy jsou v rostoucí míře akceptovány i ekonomickou sférou

– např. ministerská Rada OECD prohlásila v květnu 2001

udržitelný rozvoj za „zastřešující cíl pro vlády členských

zemí i samotné organizace“.

Toto hnutí se nadále rozvíjí, což dokládají aktivity a ak-

tuální dokumenty prezentované po roce 1992, například:

� „Strategie UR evropských společenství“ [3] jako zastře-

šující a závazný dokument pro všechny členské státy EU;

� „Johannesburská deklarace o udržitelném rozvoji“ a

„Implementační plán světového summitu o udržitelném

rozvoji“ [21].

Možnosti řešení v ČR
Předpoklady řešení byly v roce 2003 charakterizovány

vleklou a pseudoodbornou diskuzí o ustavení Rady vlády

pro udržitelný rozvoj, a to včetně přípravy, vypracování a

přijetí dokumentu  na národní úrovni „Strategie udržitelného

rozvoje České republiky“. Tím závazek politické reprezen-

tace ČR z mimořádného zasedání Valného shromáždění

OSN v červnu 1997 (Rio +5) zpracovat do roku 2002 národ-

ní strategii udržitelného rozvoje nebyl splněn. Jinými slovy,

nebyl naplněn „Program další realizace Agendy 21“, přijatý

na zasedání VS OSN. Podle [4] lze hlavní příčinu spatřovat

„v nadměrném zdůrazňování environmentálního pilíře UR“.

Tento argument potvrzuje zjištění, že v aktuálním dokumen-

tu „Státní politiky ŽP ČR“ z roku 2001 není dodržen princip

tří rovnocenných pilířů UR podle „Agendy 21“ [1]; naopak,

v přehledu vybraných indikátorů a cílů SPŽP ČR je slouče-

na kategorie sociálních a ekonomických indikátorů. Takový

přístup znemožňuje objektivizaci jakéhokoli následného roz-

hodovacího procesu.

Indikátory udržitelného rozvoje
Pro proces UR je zdůrazněno uplatnění vhodných indiká-

torů udržitelného rozvoje [1; kap. 40]. Cílem těchto ukaza-

telů je přispět ke zkvalitnění společenského rozhodovacího

procesu. Pro tuto funkci musí splňovat řadu kritérií, tj. musí

vyjadřovat významnost, reprezentativnost, jedinečnost, mě-

řitelnost, náklady a užitek, minimalizaci negativních účinků

na prostředí, správnost, spolehlivost, srovnatelnost, průhled-

nost, pochopitelnost, načasování, využitelnost. 

Mezinárodní uzance v definiční oblasti stanoví, že indiká-

tor životního prostředí:  

� tvoří část specifického řídicího procesu a může být

porovnán s cíli řídicího procesu;

� je mu přisouzen význam mimo či za rámec jeho vnější

podoby (hodnoty);

� je chápán jako část informace.

Komise OSN pro udržitelný rozvoj (UNCSD) vydala

v dubnu 1996 dokument „Indikátory trvale udržitelného

rozvoje“, v němž bylo uvedeno 134 položek rozdělených

podle původního modelu OECD z roku 1991 (Core Set of

Indicators  for Environmental Performance Review):

� vliv představují činnosti, procesy a modely, které mají

vliv a vytvářejí tlak na trvale udržitelný rozvoj;

� stav indikují „stav a podmínky“ prostředí;

� odezva, tj. sociální odezva a další možnosti reakce na

změny.

Indikátory byly sestaveny tak, aby se vázaly vždy ke

konkrétní kapitole „Agendy 21“. Následně byly ověřovány

na národní úrovni členských zemí OSN (včetně ČR) a

konzultovány ve skupinách expertů. Na základě této revize

byl do roku 2003 sestaven soubor 58 úspěšně testovaných

indikátorů včetně metodických formulářů (tab. 2). Je třeba

Motto
„Neodepřeš poznané pravdy!“

postulát vědy
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konstatovat, že indikátory se souběžně studují na různých

úrovních. Předmětem zájmu jsou mj. procesy shlukování

(clustering) a rozpojování vazby (decoupling) parametrů [6].

Fyzikální paradoxon udržitelného rozvoje 
Moderní ekonomické systémy jsou závislé na daných

zásobách materiálových a energetických zdrojů. Paradoxon

udržitelného rozvoje je především definován druhým termo-

dynamickým zákonem, který je v současných úvahách igno-

rován teorií aplikované ekologie i teorií moderní ekonomi-

ky. 

Každý uzavřený systém se vyznačuje pozitivní produkcí

entropie, která vyús�uje ve stav maximální neuspořádanosti systé-

mu. Jinými slovy, v libovolném uzavřeném systému je dostupná

energie a hmota postupně a nenávratně degradována do nevyužitel-

ného stavu. Pokles entropie (negativní entropie = negentropie)

v jedné části systému musí být vyrovnán stejnou nebo větší spotře-

bou negentropie v kterékoli části stejného systému.

Principiální efekt tohoto zákona znamená, že hospodářská

„výroba“ je ve skutečnosti „spotřebou“. Fyzikální zákon

diktuje nezbytnou spotřebu a degradaci totální báze přírod-

ních zdrojů, na kterých ekonomický rozvoj závisí. Náhrada

jednoho zdroje jiným je pouze krátkým zastavením na cestě

k úplné zkáze. I recyklace zdrojů má ve svém důsledku

čistý negativní vliv na zbývající zásoby dostupných zdrojů

energie a surovin. Je zřejmé, že veškeré ekonomické aktivi-

ty přispívají ke konstantnímu růstu globální čisté entropie

(neuspořádanosti) v důsledku rozptylu volné energie a

hmoty. V rozporu s předkládanou teorií  udržitelnosti ne-
existuje rovnováha jakéhokoliv druhu  materiálových

vztahů mezi ekonomikou a životním prostředím [10]. Ne-

změnitelný termodynamický zákon absolutně omezuje

materiálový růst světové ekonomiky. Na tuto nepřekročitel-

nou bariéru nechtěně narazili autoři projektu, kteří měli za

úkol analyzovat materiálové toky zemí EU [5].

Hlavním rizikem pro udržitelnost rozvoje je zákon růstu,

kde posuzovaný fenomén y v závislosti na čase t roste nade

všechny meze. Odborníky vzrušuje především jev, kdy t se

mění aritmetickou řadou a y se mění řadou geometrickou.

Jde o exponenciální funkci a růstovou křivku, pro kterou lze

průběh vyjádřit podle vztahu 

yt = y0 (1 + i)t , (1)

kde y0 je hodnota proměnné veličiny v čase  t0 ;

yt – hodnota proměnné veličiny za čas t;

i = p/100 – míra růstu, kde p je roční přírůstek [%].

Z této rovnice lze pomocí aplikace analytické metody pro-

jekce předpovědi stanovit dobu potřebnou ke zdvojnásobe-

ní. Pro ekosystémy se tato doba označuje jako doba genera-

ce potřebná pro zdvojnásobení populace, tj.

(t1 – t0) ln 2
∆t2y0 = –––––––––––– ,    (2)

ln y1 – ln y0

kde ∆t2y0 je doba zdvojnásobení systému;

(t1 – t0) – čas mezi měřeními;

y0; y1 – zjištěné veličiny vyšetřovaného jevu v čase t0; t1.

Doba zdvojnásobení se přibližně  rovná podílu ∆t2y0 ÷
÷ 70/p. Fenomén exponenciálního růstu je účelné dát do sou-

vislosti s veličinou hrubého domácího produktu. Moderní

sociálně ekonomické systémy jsou poháněny pozitivní zpět-

nou vazbou exponenciálního růstu ve smyslu funkce pro

složený úrok (compound interest). Míra růstu nižší než 3 %

je pokládána za příliš nízkou, hospodářský rozvoj za stagnu-

Atmosféra
� zesilování skleníkového efektu

� ničení ozónu ve  stratosféře

� změny v troposféře (fotochemické efekty, smog, 

kyselý déš�)

Změna klimatu
� globální oteplení povrchu +3 ˚C do roku 2050 

– max. (< +8 ˚C) v období subarktické zimy

� redistribuce srážek

� zvýšení hladiny světového moře o ±65 cm 

do roku 2100 (netektonická příčina)

Hydrosféra
� horizontální a vertikální změny v proudění oceánů 

– slabší Golfský proud a silnější Kuroshiro

� změny ledovcové pokrývky Antarktidy a Grónska

� změny povodňových režimů, procesu sedimentace 

a eroze, přenosu škodlivin

� změny v zásobách a v obnovování podzemních 

vod (kvantitativně a kvalitativně)

Litosféra a pedosféra
� zvýšená eroze, redistribuce látek

� snížení obsahu organických látek v půdě

� rozsáhlé zničení struktury půdy následkem kultivace 

a změny lesních porostů

� zvýšená pohyblivost živin a ztráta vlivem používaného

rozpustného hnojiva

Biosféra
� lesy: odlesnění, ztráta diverzity, snížená odolnost 

proti ohni, zpětná vazba na plyny

� louky, pastviny, zemědělsky obhospodařovaná 

půda: ztráta diverzity a půdy, změny v odtoku vody,

používání pesticidů

� drastické omezení pobřežní vegetace

� biomasa: změny ve struktuře společenstev

Lidská populace
� čistý roční nárůst počtu obyvatel o 100 miliónů,

převážně v subtropických oblastech

� zvyšování urbanizace, zejména zvyšování 

počtu megaměst

� lokální koncentrování chemických látek, zušlechtěných

materiálů, regionální pokles porodnosti do roku 2100

� snížená odolnost proti novým parazitům a virům

Ekonomie, energetika a doprava
� narůstající regionální a globální vazby, které budou

bránit samoregulační zpětné vazbě udržet rovnováhu

mezi zdroji nebo zabránit ekologickému poškození

� zvýšené používání vysoce kvalitních energií a dálkový

transport organických produktů a chemických látek

� regionální elektrické pole 60 Hz na všech kontinentech

s výjimkou Antarktidy

Sociální faktory
� problém vzájemného postavení člověka k příčině,

efektu a odezvě

� ekonomické a kulturní překážky k „environmentální-

mu vědomí“ ve společnosti

� neschopnost jednotlivce přesvědčit se o velikosti pro-

blému 

� přerušení „shody v rámci jedné generace“ (inter-gene-

ration contract), která implicitně řídila většinu chování 

a postojů lidí všech kultur do 20. století.

Tab. 1. Přehled a struktura hlavních globálních změn planetárního

systému Země
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jící; převažuje úsilí dosahovat roční míry růstu 4 až 5 %.

Například hodnota 4 % způsobuje zdvojnásobení ekono-

mické aktivity nejpozději v průběhu osmnácti let (obr. 1).

Příspěvkem ekonomů do probíhající polemiky je teze, že

ochuzení  zdrojů životního prostředí spojené s ekonomic-

kým růstem je spojeno spíše se živým kapitálem než s dů-

chodem. Z toho vyplynula představa, podle které udržitelný
rozvoj představuje takový maximálně možný rozvoj,
kterého lze dosáhnout bez poklesu kapitálových aktiv
státu, jež tvoří jeho zdrojovou základnu.

Zároveň byla vytvořena typologie [16], [17] v rozpětí od

velmi slabé strategie udržitelného rozvoje (VWS – Very

Weak Sustainability) až po velmi silnou strategii (VSS –

Very Strong Sustainability). Klasifikace dokládá vzájemnou

neslučitelnost některých předkládaných definic a názorovou

diferenciaci v rozpětí od ekocentristů až po technokraty.

Pro představu „životního prostředí jako kapitálu“ vyme-

zuje P. A. Victor [19] čtyři „školy“, které se ve výkladu udr-

žitelného rozvoje vzájemně liší. V oblasti strategie slabé

udržitelnosti to je hlavní směr neoklasické ekonomie a „lon-

dýnská škola“, viz práce, které autorizovali E. B. Barbier a

A. Markandya [2], D. W. Pearce a G. D. Atkinson [7], [8] a

R. K. Turner [16], [17]. V oblasti strategie silné udržitelno-

sti je hlavní směr představován teorií ekologické ekonomie

a představou ustáleného ekonomického stavu (nulovým

ekonomickým růstem). Například scénář pro velmi slabě

udržitelný rozvoj je určitou paralelou principu předběžné

opatrnosti a jeho autor R. M. Solow [15] je nositelem Nobe-

lovy ceny za ekonomii z roku 1987 za „neoklasický model

růstu“. Naopak, scénář pro velmi silně udržitelný rozvoj je

dán stupněm impaktu člověka ke globální únosné kapacitě.

Některé efekty jsou pokládány za důkaz, že byla překročena

přípustná makroekonomická hranice aktivity, viz skleníko-

vý efekt, devastace ozónové vrstvy, kyselé deště apod. Z to-

hoto důvodu scénář pro velmi silně udržitelný rozvoj vy-

zývá nastolit ustálený (stacionární) stav ekonomického

systému založený na termodynamických limitech a makro-

ekonomickém omezení. Míra hmoty a energie vstupující do

ekonomiky musí být minimalizována. Pro dosažení nulové-

ho růstu „stupně“ makroekonomiky se žádá nulový eko-

nomický růst a nulový přírůstek obyvatelstva. Zastánci sta-

cionárního modelu zdůrazňují, že rozvoj společnosti se tím

nevylučuje, protože s postupným rozvojem stacionární

ekonomiky naleznou plné vyjádření v tomto modelu

společenské preference, obyvatelstvem žádané hodnoty a

zobecněné závazky k budoucí generaci.

Z globálního hlediska je proto aktuální otázka, zda

dosavadní představy o interakci ekonomika ↔ životní pro-

středí jsou správné a jak dlouho lze tento model respektovat.

Především je třeba podrobit hlubší analýze až dosud před-

kládané definice udržitelného rozvoje, které z principiálních

důvodů nevyhovují. Současná generace nemůže využívat

zásoby některých přírodních zdrojů a zdrojů energie, aniž by

totálně nevyloučila možnost jejich využívání budoucími

generacemi. To se týká veškerých vyčerpatelných zdrojů

ropy, zemního plynu, fosfátů apod. Pomocí používaných

definic UR lze prakticky obhájit jakýkoli model ekono-

mické aktivity včetně status quo. Z tohoto důvodu implicit-

ní předpoklady UR neoklasické ekonomie založené na

současném modelu využívání přírodních zdrojů z glo-

bálního hlediska nejsou teoreticky přijatelné; v podstatě a ve

svém důsledku představují teoretický a metodický avantu-

rismus.

Výsledky analýzy materiálových toků
Pochybnosti o vědecké správnosti konceptu UR dokládá

aktuální výstup výzkumného projektu, který byl explicitně

zadán a definován Evropskou agenturou pro životní prostře-

dí (DG ENV) renomovanému dánskému ústavu ETC/WMF

v Kodani. Cílem zadavatele byla snaha upřesnit strategii pro

udržitelné hospodaření a využívání zdrojů členských zemí

EU v návaznosti na [5, článek 8].

Přímý materiálový vstup DMI (a další ukazatele DMC,

TMR, TMC) jsou vypočítávány na základě analýzy mate-

riálových toků na makroekonomické úrovni. Cílem této ana-

lýzy, vyvinuté v průběhu devadesátých let ve spolupráci řa-

dy výzkumných ústavů a organizací, a poté standardizované

v metodologické příručce Eurostatu, je zjistit pro celou eko-

nomickou soustavu hmotnostní množství materiálů, které

každý rok proteče přes hranice životní prostředí → národní

ekonomika (materiálové vstupy) a národní ekonomika →
životní prostředí (materiálové výstupy). Materiálové vstupy

zahrnují především vytěžené suroviny a vypěstovanou bio-

masu (tzv. domácí užitá těžba), materiálové výstupy zejmé-

na emise do ovzduší a do vody, odpady a rozptýlené užití

výrobků, kam patří např. množství aplikovaných hnojiv,

pesticidů či zimního posypu. Rozdíl mezi vstupy a výstupy

udává množství materiálů, které se za rok nahromadilo

v ekonomické soustavě ve formě budov, dopravní infra-

struktury, trvanlivých výrobků apod.

V rámci projektu byla sledována tři stěžejní „pravidla

hospodaření“ s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji,

podle všeobecné uzance deklarované politickými a odbor-

nými kruhy:

� použití obnovitelných zdrojů  nesmí překročit rychlost

jejich regenerace či obnovy;

� používání neobnovitelných zdrojů nesmí překročit míru

možné záměny;

� výstupy látek do ŽP (znečištění) nesmějí překročit

asimilační schopnost prostředí (absorpční kapacitu).

Prezentované výsledky jsou s ohledem na dlouholetý vývoj

UR až fatálně neuspokojující a podporují teoretické výhrady

skeptiků. Zpráva konstatuje, že aplikace klíčových pravidel

pro formulování strategických priorit budoucí politiky EU a

pro systém skutečného materiálového toku v EU je velmi

obtížná a  v nejbližší době nemožná. To se v plné míře týká

možností uplatnění vědeckých metod a systémové analýzy.

Rozpojování vazby ukazatelů přímých materiálových

vstupů DMI a celkových materiálových požadavků TMR ve

Obr. 1. Zákon růstu definovaný exponenciální funkcí 

pro míru růstu p = 4 %
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vztahu k ekonomickému růstu hrubého domácího produktu

za poslední dekádu je pouze relativní, nikoliv absolutní.

Absence poklesu ukazatelů přímých materiálových vstupů

a celkových materiálových požadavků  dokládá skutečnost,

že zátěž životního prostředí z hlediska používaných zdrojů

zůstává trvale vysoká. Obdobně působí toky materiálových

výstupů (emise, odpady atd.), což se řídí zákonem zachová-

ní hmoty. Je pozorován významný přesun požadavků na

zdroje z domácích zásob směrem k využívání dovozu, tj. po-

sun zátěže z hlediska exploatace zdrojů na jiné zeměpisné re-

giony. Trvale narůstá riziko spojené s fyzikálním růstem a

expanzí technosféry v podobě dalších budov a infrastruktury.

Z tohoto pohledu se výsledek projektu nestal žádaným

přínosem pro další upřesnění strategie UR zemí EU. Hlavní

závěr projektu se spokojuje s alibistickým principem před-

běžné opatrnosti a vytyčením směrů dalšího bádání. V ná-

vaznosti na poznatky „nulové studie“ se v roce 2003 dekla-

ruje potřeba vyvinout kritéria, která „ … umožní posoudit,

zda je používání zdrojů v EU udržitelné“. Zároveň se

požaduje prohloubit míru informací pro jednotlivé kategorie

zdrojů na principu jednoduchých (nikoliv agregovaných)

materiálových toků pro fosilní paliva, kovy, průmyslové

materiály, stavební materiály, obnovitelné zdroje (biomasu)

a podle možností analýzu rozšířit o zdroje vody a využívání

půdy (pozemků). Jako náhradu za selhání vědeckého pří-

stupu je požadováno přijetí politických a normativních

opatření. Mimo jiné se tímto popírají výhody robustních,

agregovaných indikátorů UR (viz dříve doporučované ti-

tulkové indikátory). Paradoxně kladně je hodnocen vliv

trhu, který zvyšuje racionální využití zdrojů na podkladě

hospodářské konkurence.

Velmi zjednodušeně lze říci, že exploatace a devastace

světových zásob zdrojů biosféry nadále pokračuje, narůstá

v absolutních hodnotách, pomocí rostoucího mezinárodního

obchodu zesiluje internacionalizace tohoto procesu, rozšiřu-

jí se skryté materiálové toky surovin a vize globálního kata-

strofického scénáře se pouze oddaluje, nikoliv odstraňuje.

Pro takto charakterizovaný vývoj nelze používat označení

udržitelný rozvoj.

Zpráva z března 2003 [5] po teoretické stránce silně pod-

poruje postoje skeptiků. Pokrok při realizaci „Agendy 21“

nenaplňuje očekávání iniciátorů a propagátorů UR. V poli-

tických a odborných kruzích se hledají příčiny a diskutují se

v různých polohách. Glosovaně lze citovat nejčastěji uvádě-

nou obsahovou nejasnost (bezbřehost) původního konceptu

UR, postupné prohloubení nesrozumitelnosti konceptu UR,

omezení praktické uchopitelnosti konceptu UR, inflaci

pojmu UR, odideologizování původně jasně „zeleného“

akcentu a jeho transformace na „šedý“ akcent, únavu a stár-

nutí, ideologické vyčerpání, zevšednění, častou až násilnou

aplikaci, důsledky rozporu zemí „sever-jih“, frustraci rozvo-

jových zemí z nenaplnění finančních příslibů z Ria de

Janeiro aj.

Možnosti multikriteriální analýzy 
a procesu EIA (SEA)

Princip předběžné opatrnosti, důraz na normativní a poli-

tická opatření a mlhavý koncept UR zvyšují důraz na uplat-

nění axiomatické teorie kardinálního užitku MUT pro roz-

hodovací proces na všech úrovních. Pro technickou praxi to

je standardní aplikace multikriteriální analýzy dovedené do

konečné etapy rozhodování [11], [12], [13], [14]. Po stránce

legislativní je tato možnost ošetřena aktuálně zákonnými

normami ČR a směrnicemi EU pro posuzování vlivů na ŽP,

tj. proces EIA, popř. SEA.

V průběhu vícekriteriálního rozhodovacího procesu do-

chází oboustranně ke konfliktním situacím, tzn. respektová-

ní výhod jednoho kritéria vede k nevýhodě podle druhého

kritéria, a naopak. Například zásadní axiomatický vztah

mezi kvalitou ŽP a výrobou v zájmovém (posuzovaném)

území je obecně konfliktní podle schématu na obr. 2. Tento

vztah lze vhodně promítnout do časové osy. Ve svých dů-

sledcích se růst EA projevuje jako časový pokles indexu

kvality ŽP. Zejména řešení vzájemné komplementarity a

konkurence kritérií jsou častým předmětem multikriteriální

optimalizace. Cílem je nalezení takového řešení pro soubor

kritérií, které lze označit za optimální. Obecně u multikrite-

riálních problémů optimální řešení neexistuje. Proto se

zavádí pojem neinferiorní řešení. Optimální řešení v multi-

kriteriální analýze je takové, které dosahuje požadovaných

extrémních hodnot, např. minimálních či maximálních,

u všech kriteriálních hodnot současně. Neinferiorní řešení je

takové, pro které platí, že nelze snížit hodnotu některého

kritéria, aniž bychom současně nezvýšili hodnotu alespoň

jednoho z ostatních kritérií. Nejlepší neinferiorní řešení se

v literatuře někdy označuje jako řešení superiorní.

Ve prospěch UR se nabízí uplatnění algoritmu autorizo-

vané metody TUKP [14]. Teoretický základ tvoří koncepce

analýzy dovedené až do stadia rozhodnutí. Podle autora

teorie hodnotové analýzy L. D. Milese z r. 1961 [14] je pro

daný případ provedena modifikace pro stanovení užitné
hodnoty (use value) a hodnoty osobní obliby (esteem

value) především zařazením vhodných kritérií do vytváře-

ných individuálních katalogů. Sledovaný cíl UR vyžaduje

zařadit do souboru indikátory UR pro regionální či ekosys-

témovou úroveň.

Nech�:

Vi je varianta řešení pro i = 1, 2, ..., m, kde m je celkový

počet předem vypracovaných odlišných posuzovaných va-

riant;

Py – podstatný parametr, který lze použít jako kritérium

pro kvalitativní posouzení, když y = 1, 2, ..., z, kde z je

celkový počet vybraných kritérií;

Pj
(y) – ukazatel kritéria jako hodnota analyticky zjištěného,

popř. odhadnutého parametru pro j = 1, 2,..., n(y), kde n je

celkový počet ukazatelů v objektivních či subjektivních jed-

notkách, jako j-tý dílčí důsledek varianty Vi, nebo pro

zjednodušení zkráceně Pj; 

P – vektor parametrů, pro který je P = [P1 ... Pz];

P – celkový důsledek Vi, pro který je P = [P1 ... Pn];

wj – váhový či kvantitativní multiplikátor, tj. relativní vý-

znam vyšetřovaného Pj
(y) v rámci celého souboru j = 1,2, ...,

n(y);

Obr. 2. Axiomatický vztah mezi intenzitou výroby (popř. stupněm

urbanizace) a kvalitou prostředí
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Tab. 2. Základní soubor indikátorů udržitelného rozvoje ověřený a doporučený na úrovni OSN (podle stavu k 24.3.2003 ) – [23]

Zařazení Název

Návrh národní 

strategie 

UR ČR
*)

Kategorie sociálních indikátorů
Populace žijící pod hranicí chudoby       S2

Ginino-index nerovnosti příjmů S3

Míra nezaměstnanosti S1

Poměr průměrné mzdy žen a mužů

Výživa dětí

Počet zemřelých do 5 let věku na 1 000 živě narozených během určitého období

Střední délka života při narození S14

Podíl obyvatelstva napojeného  na čistírny odpadních vod

Přístup k pitné vodě – podíl populace s nezávadnou vodou

Podíl populace s přístupem k základní lékařské pomoci

Podíl populace očkované proti infekčním (dětským) chorobám

Antikoncepce

Děti dosahující základního pětiletého vzdělávání

Podíl dospělých s dosaženou úrovní školního vzdělání druhého stupně

Gramotnost dospělých

bydlení Obytná plocha na osobu

bezpečnost Zločinnost podle druhu trestného činu S18

Růst populace S6

Populace městského formálního a neformálního osídlení

Kategorie  environmentálních  indikátorů
Emise skleníkových plynů En2

Spotřeba látek narušujících ozónovou vrstvu

Znečištění ve městech

Rozloha trvale obdělávané orné půdy

Spotřeba hnojiv En12

Spotřeba pesticidů En13

Rozloha lesů s rozlišením druhové skladby En15

Intenzita těžby dřeva En16

Rozloha pozemků ovlivněných procesem dezertifikace

Rozloha městského formálního a neformálního osídlení

Koncentrace řas v příbřežních vodách

Podíl z celkové populace žijící v příbřežních oblastech

Roční úlovek hlavních druhů

Roční odběr podzemní a povrchové vody En6

Biochemická spotřeba kyslíku v povrchových vodách En8

Koncentrace fekálních koliformních bakterií ve sladké vodě

Výměra vybraných ekosystémů

Podíl rozlohy chráněných území na celkové rozloze En18

Hojnost vybraných klíčových ekosystémů

Kategorie ekonomických indikátorů
Hrubý domácí produkt na osobu Ek1

Podíl investic na hrubém domácím produktu

Bilance zahraničního obchodu Ek7

Poměr hrubého veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu Ek4

Poskytnutá nebo přijatá rozvojová pomoc Ek6

Intenzita spotřeby surovin Ek13

Roční spotřeba energie na osobu Ek10

Podíl spotřeby obnovitelných zdrojů energie Ek9

Intenzita spotřeby energie Ek11

spotřeba  

a výroba 

ekonomická 

struktura 

biodiverzita

sladká voda 

oceány,  

moře,  

pobřeží 

zdraví 

spravedlnost

půda  

(pozemky)

populace 

atmosféra 

vzdělání 
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Uj – dílčí funkce užitku jako kvalitativní multiplikátor

mající charakter transformační funkce (vyhodnocovací křiv-

ky) fj (Pj
(y)), nabývající hodnoty v intervalu 0 ≤ Uj ≤ 1;

Ui – vícerozměrný vektor či celková funkce užitku.

Současně se předpokládá, že pro daný počet variant Vi a

pro množinu indexů j lze stanovit všechny hodnoty Pj
(y) a Uj,

pro které platí vztah

Uj = fj (Pj
(y)) , (3)

jež vyjadřuje matematickou formu dílčí funkce užitku. Cel-

ková funkce užitku U je závislá na celkovém důsledku P a

pro její konstrukci slouží množina dílčích funkcí užitku Uj.

Předpokládá se dodržení podmínek preferenční a užitkové

nezávislosti ukazatelů kritérií fj (Pj
(y)). Dále je stanovena

podmínka, že pro celý soubor posuzovaných variant Vi je

wj = konstanta . (4)

Hodnota souhrnné funkce pro určitou variantu je dána hod-

notou mnohorozměrného vektoru Ui podle vztahu

n

Ui = ∑ Uj wj
(N) . (5)

j=1

Uvedený tvar funkce lze použít pouze v tom případě, že pro

množinu wj platí

0 ≤ wj
(N) ≤ 1   (j = 1, 2, ..., n), (6)

a současně

n

∑ wj
(N) = 1. (7)

j=1

Rovnice (5) definuje aditivní model, který lze použít pro

řešení výhradně za předpokladu platnosti uvedených pod-

mínek. V opačném případě je nutno použít multiplikativní

model. Výraz wj
(N) vyjadřuje váhu normalizovanou.

Za předpokladu, že ukazatele kritérií P1, P2, ..., Pn(y) ne-

prokazují vzájemnou užitkovou závislost, lze multiplikativ-

ní model vyjádřit vztahem

n n n

Ui = ∑ Uj wj + K ∑ ∑ Uj Uj+ + wj wj+ +
j=1 j=1 j+>j

n n n

+ K
2 ∑ ∑ ∑ Uj Uj+ Uj++ + wj wj+ wj++ +
j=1 j+>j j++>j+

+ ... +

+ K
n–1

U1 U2 . . . Un . . . w1 w2 . . . wn , (8)

kde j++ > j+ > j . 

Jestliže se obě strany rovnice vynásobí konstantou K a

připočte se 1, je pro rovnici (8) ekvivalentní vztah

n

1 + K Ui = ∏ (1 + K Uj wj) . (9)
j=n

Funkce Uj nabývá hodnoty v intervalu <0; 1> a pracovní

postup pro přesný výpočet hodnoty K je uveden v [14].

V případě, že K = 0, přechází rovnice (8) na rovnici (5) a

multiplikativní model se transformuje na aditivní. Zvláštní

pozornost zasluhuje stanovení limitních hodnot lim Pj
(y) pro

vybraná j, která

– nelze vyvážit jinou vlastností (kvalitou);

– zabezpečují minimální standard kvality systému, a tím

jeho obecně přijatelnou celospolečenskou funkci. V mecha-

nizmu aplikace metody je třeba zabezpečit zablokování

dalšího postupu hodnocení v tom okamžiku, kdy dojde k ne-

přípustnému překročení limitních hodnot indikátoru UR.

Výsledná hierarchizace souboru Vi (ranking) je určena se-

stupným pořadím podle vyčíslených hodnot vektoru Ui
podle zásady „čím vyšší, tím lepší“. Jinými slovy, celospo-

lečensky maximální preferenci získává takové řešení (alter-

nativa, varianta, scénář), pro které vektor Ui nabývá nejvyšší

hodnoty. Pro vhodně zvolený a správně definovaný soubor

indikátorů UR lze předpokládat, že maximální preferenci

získá takový scénář, který je pro posuzovaný územní celek

nejpřijatelnější.

Závěr
Na základě dosavadních poznatků se zdůrazňuje, že

udržitelný rozvoj zůstává nedokončenou strategií. Závěry

pro dosažení udržitelného rozvoje obecně a ve vztahu

k aplikaci pomocného nástroje EIA (SEA) musí být flexibil-

ní, adaptabilní pro posuzovaný záměr, s výrazným znakem

otevřeného systému pro možné zařazení dalších účelných

opatření. Tento přístup vychází z množiny různých scénářů

pro trvale udržitelný rozvoj s koncepcí od slabě až po kon-

cepci silně udržitelného rozvoje. Zdá se, že tendence moder-

ních ekonomických procesů poskytují možnost dalšího

vyčerpání přírodních zdrojů, destrukci životního prostředí a

znečištění. Vzhledem k dosavadní neuspokojivé zkušenosti

nesmí být legislativa životního prostředí zavrhována jako

taková; naopak, pro udržitelný rozvoj musí být vytvořen

účinný politický nástroj v podobě kombinace nástrojů

ústavněprávního systému a nástrojů ekonomických.

Článek vznikl za podpory grantu č. IAA7986301 GA
Akademie věd ČR „Teoretický základ komplexních eko-
nomických a environmentálních problémů pro udržitel-
ný rozvoj“.

Produkce a zneškodňování odpadů podle druhu En20

Produkce a zneškodňování nebezpečných odpadů En21

Management radioaktivního odpadu

Recyklace odpadu En22

Objem osobní dopravy podle druhu Ek14

Kategorie  institucionálních indikátorů
Národní strategie udržitelného rozvoje 

Implementace ratifikovaných mezinárodních smluv En1

Počet uživatelů internetu na 1 000 obyvatel S22

Přístup k internetu S21

Výdaje na výzkum a vývoj S23

Ekonomické a lidské ztráty jako následek živelních pohrom

ústavní

rámec  

kapacita 

institucí  

spotřeba  

a výroba 

*) zařazení indikátoru [22] do kategorie S – sociální, En – environmentální, Ek – ekonomické 

Tab. 2. – pokračování
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Zkratky
DMC – Direct Material Consumption

DMI – Direct Material Input

EA – ekonomická aktivita

EIA – Environmental Impact Assessment

ETC/WMF – European Topic Centre on Waste and Material Flows 

HDP – hrubý domácí produkt

MFA – Material Flow Analysis

MUT – Multiatribute Utility Theory

OECD – Organization for Economic Cooperation 

and Development

OSN – Organizace spojených národů

SEA – Strategic Environmental Assessment

SPŽP – státní politika životního prostředí 

TMC – Total Material Consumption

TMR – Total Material Requirement

TUKP – totální ukazatel kvality prostředí 

UNCED – United Nations Conference on Environment 

and Development („Earth Summit ´92“)

UNCSD – United Nations Comission for Sustainable

Development 

UR – udržitelný rozvoj

WCED – World Commission in Environment 

and Development

WSSD – World Summit on Sustainable Development

ŽP – životní prostředí

6th EAP – Sixth Community Environment Action Programme

Říha, J.: The Sustainability Concept is Failing

The vision of sustainable development came into being
as an intellectual abstraction of a potential solution of
the mounting global ecological crisis soon afterwards the
U.N.O. conference on the environment, which was held
in 1972. A number of paradigms have gradually been
formulated for this category, and numerous related
discussions have been led at an international level. In
political decision making, the significance of assuming
paralelly economic, social and environmental goals is
stressed. This integrated concept is considered as
principial. However, the sustainability concept meets
with the insurmountable boundaries of physical laws
and lacks any theoretical foundations. This paper
outlines major approaches important for the technical
practice and assesses the current outcomes. 

Říha, J.: Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung
versagt

Die Vision der nachhaltigen Entwicklung wurde als
gedankliche Abstraktion einer möglichen Lösung der
sich zuspitzenden globalen Krise kurz nach der UNO-
Umweltkonferenz 1972 gestartet. Für diese Kategorie
wurden schrittweise verschiedene Paradigmen gebildet,
und auf internationaler Ebene werden zur nachhaltigen
Entwicklung zahlreiche Diskussionen geführt. Im
politischen Entscheidungsprozess wird die Bedeutung
der parallelen Erörterung wirtschaftlicher, sozialer und
Umweltziele betont. Diese integrierte Konzeption wird
als prinzipiell gewertet. Das Konzept der nachhaltigen
Entwicklung stößt an die unüberwindlichen Grenzen
physikalischer Gesetze und entbehrt einer theoretischen
Begründung. Der Artikel führt eine Übersicht
grundlegender Herangehensweisen an, die bedeutsam
für die technische Praxis sind, und bewertet die
bisherigen Ergebnisse.
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Absolventi FA VUT v Brně a jejich vztah 
k technickým předmětům

doc. Ing. Josef CHYBÍK, CSc.
VUT – Fakulta architektury

Brno

Článek informuje o výsledcích průzkumu názoru stu-
dentů na smysl výuky technických předmětů na praco-
višti autora článku.

Úvod
Technickým předmětům je na FA VUT v Brně věnována

poměrně velká pozornost. Rozsah výuky pro bakalářský a

magisterský studijní program je zřejmý z obr. 1. Náplň

bakalářského programu tvoří předměty obligatorní a volitel-

né, k nimž patří Pozemní stavitelství, Geologie a materiály,

Geodézie, Pružnost a pevnost, Stavební mechanika, Nosné

konstrukce, Stavební fyzika, Technická zařízení budov a

Stavební projekt. Magisterský program zahrnuje povinný

předmět Aktuální stavební techniky a volitelné předměty

jako Vědomá modernizace obytných objektů nebo Rekon-

strukce staveb [1]. 

Technické předměty patří k těm, které řadě studentů činí

problémy a často jsou jimi řazeny do kategorie neoblíbe-

ných [2]. Občas slýcháme, že jejich značný rozsah blokuje

místo výuce, která by mohla rozvíjet kreativnost a studentův

vztah k architektuře. Jen málo posluchačů je vnímá jako dis-

cipliny, které vytvářejí teoretické zázemí architektonické

tvorbě. K získání informací o studiu a představě o budoucím

povolání absolventů proběhl průzkum, kromě jiného i

o předmětech technických. Dotazník vyplňovali absolventi,

kteří studium ukončili v zimním semestru akademického ro-

ku 2002/2003. 

Osobnost studentů, kteří byli účastníky průzkumu, byla

zkoumána již v dřívějších letech [3]. Nyní bylo prostřed-

nictvím dotazníku osloveno 50 posluchačů, z nichž se aktiv-

ními respondenty stalo 15 žen a 21 mužů, tzn. návratnost či-

nila 72 %. Průzkum byl anonymní, sestávající z několika

částí.

�� Informace o osobě
V souvislosti s tím, že bakalářské, a posléze magisterské

studium architektury, patří k nejnáročnějším a nejdelším, je

zaznamenán u jeho absolventů poměrně vysoký věkový prů-

měr. Průzkumem bylo zjištěno, že v roce završení studia do-

sáhli 26,3 roku, přičemž nejmladšímu bylo 25 a nejstaršímu

33 let.

Další z otázek se týkala typu absolvované střední školy.

Muži jsou spíše absolventy stavebních průmyslovek, kdežto

více žen přišlo z gymnázií (tab. 1). V celkovém pohledu je

počet gymnazistů (41,7 %) a průmyslováků (44,4 %) téměř

totožný.

Průzkumem bylo také sledováno, z jakého rodinného

prostředí respondenti pocházejí. Neúplnost rodiny z důvodu

úmrtí jednoho z rodičů byla zjištěna ve třech případech.

Obecný trend o vstupu do manželství v pozdějším věku se

odrazil i v našem průzkumu – pouze dvě ženy jsou vdané a

jeden muž ženatý. 

Zjiš�ovalo se rovněž vzdělání rodičů. V jednom případě

měl jeden z rodičů základní vzdělání. Rodičů se středním

odborným vzděláním nebo vyučením je 13,9 %. Dalších

36,1 % jsou absolventi středních škol. Studenti pocházejí

většinou z rodin, v nichž alespoň jeden z rodičů má

vysokoškolské vzdělání, podíl činil 48,6 % (tab. 2). Snad

mohl průzkum podat také informaci o tom, kolik responden-

tů pochází z rodin, v nichž jeden z rodičů je architektem

nebo stavebním inženýrem, popř. je vzdělání architekta

vnímáno jako rodinná tradice. Občas totiž slýcháme, že stu-

denti pocházející z těchto rodin zvládají studium, nebo spíše

jeho začátky, poněkud snadněji, než je tomu u těch, kteří

nemohou využít bezprostřední radu nebo pomoc svých

nejbližších. 

Průzkum byl zaměřen i na poznání povahových vlastnos-

tí a temperamentu. Absolventi se měli zařadit mezi osoby

racionálně nebo citově založené, popř. ohodnotit míru své

otevřenosti nebo uzavřenosti. Výsledkem je informace

o tom, že počet racionálně (51,4 %) a citově (48,6 %)

a)

b)

Obr. 1. Struktura předmětů v bakalářském a magisterském 

studijním programu

a – bakalářský program, b – magisterský program

Gymnázium SPŠ stavební Jiná škola

 muži 38,1 52,4   9,5

 ženy 46,7 33,3 20,0

 celkem 41,7 44,4 13,9

[ %]
Kategorie

Tab. 1. Absolvovaná střední škola 
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založených osob je jak u žen, tak i mezi muži, téměř totožný.

Ve prospěch uzavřenosti se vyslovilo 62,5 % osob, jako

otevřená povaha se označilo 37,5 % respondentů.

Jaké mají studenti možnosti věnovat se na vysoké škole

koníčkům a zálibám? Značné nároky na čas a soustředění na

studium je vede k tomu, že nutně svá hobby omezují.

Z průzkumu vyplynulo, že je tomu především u žen, když

80 % jich tyto aktivity omezilo; výrazně méně je to u mužů

28,6 %. Velké množství odpovědí označilo za svůj zájem

sport, hudbu, architekturu, přírodu, popř. blíže nespecifiko-

vané odvětví (obr. 2). Je překvapivé, že zatímco o sport a

přírodu projevují velký zájem ženy (23 %), architekturu

jako svého koníčka jich vnímá pouze 10,3 % a o počítačích

jako o svém koníčku se nezmínila žádná dotazovaná.

U mužů je situace odlišná – u nich je největší zájem o archi-

tekturu, dále pak o sport a hudbu. Toto vyjádření však ve

svých důsledcích v žádném případě nemůže vést k jednodu-

chému a povrchnímu tvrzení, že ženy nemají tak výrazný

sklon k architektonické tvorbě jako muži. Spíš je to třeba

vnímat v souvislostech, ve kterých žena již během studia

poznala, že ve všestrannosti a mimopracovních zájmech

může najít přirozenou cestu k odpočinku. Z průzkumu vy-

plývá, že aktivním sportováním a vztahem k přírodě snad-

něji překonává mnohdy velice intenzivní psychickou i fyzic-

kou pracovní zátěž, kterou nezřídka doprovází stres. 

�� Informace o studiu
Tato část průzkumu byla věnována vztahu studentů k jed-

notlivým předmětům a jejich zájmu o vyučované předměty.

Velké oblibě u studentů FA VUT v Brně se těší předměy

výtvarné a ateliéry (obr. 3). Za své oblíbené je považuje

38,9 %, resp. 33,3 % dotázaných. Ateliérem se rozumí se-

mestrová práce, ve které studenti zpracovávají jedno zadání.

V komentářích k dotazníkům se však objevil námět, aby se

v ateliéru řešilo několik zadání, tzv. malé ateliéry nebo

workshopy, které by po obsahové stránce řešily především

koncepci architektonického díla. Bylo také doporučeno, aby

ateliér nebyl spojován s technickým řešením, kterému se

projekt přizpůsobuje. Respondent argumentoval tím, že

zvládnutí technické stránky projektu je již otázkou praxe.

Velmi pozitivně je hodnocena i výuka dějin architektury a

umění s 33,3 % hlasů. Technické předměty z hlediska oblí-

benosti stojí poněkud stranou.  Individuálně získaly jeden

nebo nejvýše dva hlasy, uvedených 13,9 % získaly Pozemní

stavitelství a TZB, popř. označení technické předměty.

Velmi silné kritice byla podrobena výuka urbanismu

(obr. 4). Celkem 30,5 % respondentů jej z mnoha důvodů

považuje za neoblíbenou disciplinu. Nalézt kořeny tohoto

problému bude zasluhovat samostatnou analýzu. Příznivě

vyznívá pohled na další architektonické předměty, které

nebyly z hlediska neoblíbenosti hodnoceny více než jedním

hlasem. Z technických předmětů se 22,2 % respondentů

vyjádřilo kriticky k předmětu Statika, 11,1 % k Akustice

staveb a 8,3 % k Pozemnímu stavitelství. Za předměty

s příliš velkým rozsahem výuky je považován urbanismus,

ke kterému se v tomto duchu vyjádřilo 44,4 % respondentů

a Statika (Nosné konstrukce) s 13,8 %.

Studenti také vyslovili svůj názor na to, kterých předmětů

je málo, nebo ve studijních programech zcela chybějí. Nej-

palčivěji, s 36,1 %, je chápána absence většího rozsahu

výuky soudobé architektury, a to jak z hlediska současného

rozsahu, tak i náplně výuky. Dále zpravidla jde o zcela

chybějící nebo s nedostatečným rozsahem probíhající výuku

humanitních předmětů, jako jsou jazyky, filozofie, právo,

Rodiče ZŠ Vyučen SŠ VŠ

 otec – 14,3 23,8 61,9

 matka 4,8 19,0 42,8 33,4

 otec – 20,0 20,0 60,0

 matka – – 60,0 40,0

 celkem – 1,4 13,9 36,1 48,6

[%]

 muži

 ženy

Studenti

Tab. 2. Vzdělání rodičů 

Obr. 2. Zájem o pěstování koníčků

SP – sport, KR – výtvarná činnost, HD – hudba, 

AR – architektura, PŘ – příroda, PO – počítače, JN – jiný

Obr. 4. Neoblíbenost předmětů

UR – urbanismus, MA – matematika, ST – statika, 

PS – pozemní stavby, AK – akustika staveb

Obr. 3. Oblíbenost předmětů

KR – výtvarná činnost, AT – ateliéry, 

DE – dějiny architektury a umění, TE – technické předměty
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rétorika nebo prezentace architektonického díla. Z technic-

kých předmětů je požadován větší rozsah výuky o nových

materiálech, názorná výuka statiky vyplývající z poznatků

zjištěných na realizovaných stavbách nebo stavitelství se za-

měřením na moderní konstrukce a technologie. 

Čerství absolventi byli také dotazováni na délku studia. Je

nutno podotknout, že šlo o ročník, který ve škole strávil 6,5

roku. Při poslední akreditaci studijních programů (v roce

2002) však na doporučení akreditační komise došlo ke zkrá-

cení studia o jeden semestr na šest let. Šest a půl roku pova-

žovalo za přiměřenou dobu strávenou ve škole 47,2 %, za

příliš dlouhou 44,4 % a nevyjádřilo se 8,3 % osob. Nespoko-

jení s délkou studia nejčastěji navrhovali jeho zkrácení o je-

den semestr, tzn. na současných šest let.

�� Informace o praxi
Magisterské studium je zahájeno dvousemestrální řízenou

praxí, která podle přesně definovaných kritérií probíhá

mimo fakultu u autorizovaných osob. Jejím smyslem je

umožnit, aby se absolvent bakalářského studia mohl sezná-

mit s tím, co jej čeká po absolvování školy, a současně zís-

kal vědomosti a schopnosti ke zdárnému zvládnutí zbývají-

cího studia [4]. Studenti poznávají, že práce architekta je

také spojena s  prací na projektech pro provedení stavby. Na

reálných zakázkách si ověřují, do jaké míry jsou studiem

technických předmětů na tuto činnost připraveni. Studenti se

z praxe vracejí vyzrálejší a nabyti zkušenostmi, které jim

škola ani při nejlepší vůli nemůže zajistit. 

Praxe je občas vnímána ambivalentním pohledem, který ji

jednou považuje za zcela nezbytnou a jindy, i když v malé

míře, za „doplněk“ studia, který do jeho programu nepatří.

Abychom na celou věc získali názor nejčerstvějších absol-

ventů školy, byl průzkum věnován i této problematice.

K tomu, že praxe do studia patří a její dvousemestrová doba

je správná, se vyjádřilo 41,4 % osob (obr. 5). Neodmítá ji,

ale její zkrácení na dobu jednoho semestru navrhuje 44,7 %

respondentů. Zcela ji odmítá 13,9 % osob. 

Osoby, které nastupují do praxe, mají nadále statut stu-

denta, jsou to však již absolventi fakulty architektury

s ukončeným vysokoškolským bakalářským vzděláním.

Proto lze očekávat, že budou vykonávat tomu odpovídající

kvalifikované práce. Získané výsledky jsou příznivé, nebo�

86,1 % absolventů bakalářského studia vykonávalo činnosti,

které jsou adekvátní jejich vzdělání (obr. 6). Z toho 36,1 %

praktikujících pracovalo v týmu, ale spíše samostatně, a dal-

ších 50 % pracovalo v týmu, ale pod odborným dohledem.

Zbývajících 13,9 % po dobu praxe vykonávalo pouze po-

mocné projekční práce.

Praxe musí být vykonávána alespoň po dobu jednoho

semestru u jedné architektonicko-urbanistické projekční

kanceláře. Druhý semestr může být absolvován u dalších

subjektů v oblasti architektury, urbanismu nebo stavitelství,

ovšem v obdobích ne kratších než dva měsíce. Přestože je

možno projít více pracovišti, není v době praxe zaznamená-

vána přílišná migrace. Studenti ji absolvují zpravidla v jedné

architektonické kanceláři, k čemuž se vyjádřilo 66,8 %

osob. Na dvou místech ji absolvovalo 16,6 %, na třech a

více místech 16,6 % studentů. Práci si nalézají bez pomoci

školy, a to bu� v celé ČR, nebo i v zahraničí. 

I když škola dbá na dodržování pravidel týkajících se této

praxe, přesto se občas vyskytnou případy, ve kterých neby-

la všechna respektována. Jednou z anonymních otázek proto

bylo, zda praxe byla vykonávána v souladu se stanovenými

pravidly. Je příznivé, že 80,6 % odpovědělo kladně a pouze

19,4 % přiznalo, že neproběhla zcela v intencích pravidel.

�� Informace o povolání
Poslední část průzkumu se týkala budoucího povolání

(obr. 7). Již po úspěšné obhajobě diplomové práce mělo

61,1 % absolventů zajištěno zaměstnání. Bez perspektivy

dosud bylo 38,9 % osob. I když byl průzkum konán ihned

po ukončení studia, přesto se zde objevuje známá skuteč-

nost, že nejvíce nezaměstnaných absolventů Vysokého uče-

ní technického pochází z Fakulty architektury.

Dosavadní představa o výkonu povolání je u většiny, tj.

91,7 %, absolventů spojena s architektonickým nebo urba-

nistickým navrhováním – projektováním. Přitom je skuteč-

ností, že po počátečním entuziasmu mnoho architektů pro-

jektování jako své hlavní zaměstnání opouští nebo se mu

věnuje pouze příležitostně. Dlouhodobě se projektováním

zabývá přibližně čtvrtina až třetina graduovaných architek-

tů.

Další část průzkumu se týkala představy o budoucím pra-

covišti, resp. o zaměstnavateli (obr. 8). Představu, že práci

bude nejraději vykonávat v zahraničí, má 31,5 % responden-

tů, dalších 28,9 % chce pracovat u českého zaměstnavatele

s možností práce v ČR i v zahraničí. Činnost spojenou se za-

hraničním zaměstnavatelem, ovšem v ČR, chce vykonávat

5,3 %. Jen v ČR chce pracovat 26,3 %, z nichž většina jsou

ženy. Zbývajících 8 % není zatím rozhodnuto. Z této části

průzkumu je zřejmá poměrně velká snaha o spolupráci se

zahraničními subjekty, a� již v cizině, nebo v ČR.

Obr. 6. Využití kvalifikace

Obr. 5. Vyjádření k délce praxe
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Výkon práce architekta jako osoby samostatně výdělečně

činné je spojen s potřebou autorizování u České komory

architektů. I když na tuto činnost je potřebná alespoň tříletá

praxe, přesto o autorizaci již v době ukončení studia absol-

venti vážně přemýšlejí. Představu, že se autorizovat rozhod-

ně budou, má 52,8 % osob. Možnost autorizace připouští

27,8 % a autorizaci vylučuje 8,3 % osob. Zda k autorizaci

přikročí, dosud neví 11,1 % dotázaných. 

Závěr
Průzkum poskytl informace o absolventech FA VUT

v Brně. Byl zaměřen k obsahové náplni bakalářského a

magisterského studijního programu s přihlédnutím k názo-

rům bývalých studentů na vyučované technické předměty.

Vyšlo se v něm z poznání studentovy osobnosti, analýzy

vztahu k předmětům, získání názorů o praxi v magisterském

studijním programu a na budoucí povolání. 
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Obr. 8. Představa o budoucím zaměstnavateli

Z – budu pracovat v zahraničí, ČZPČRZ – český zaměstnavatel s prací v ČR i

zahraničí, ZZPČR – zahraniční zaměstnavatel s prací jen v ČR, ČZPČR – český

zaměstnavatel s prací jen v ČR, N – neví

Obr. 7. Informace o zajištění zaměstnání

Chybík, J.: Attitudes of Architectural Students to
Technical Subjects

This article provides information on the results of a
survey of students' attitudes to teaching technical
subjects at the Faculty of Architecture of the Technical
University in Brno.

Chybík, J.: Die Beziehung von Architekturstudenten zu
technischen Fächern

Der Artikel berichtet über die Ergebnisse einer
Untersuchung der Meinung von Studenten zum Sinn des
Unterrichts technischer Fächer an der Fakultät für
Architektur an der TU Brünn

Smykové působení pláš�ů 
z tenkostěnných 
ocelových profilů
Ing. Dušan Čepička

Práce se zabývá spolupůsobením střešních tenkostěnných

ocelových pláš�ů s nosnou konstrukcí průmyslových budov.

Experimentálně a teoreticky analyzuje chování typických

střešních panelů tvořených výsekem střechy. Na základě

studie alternativních řešení autor vypracoval návrh pro

aplikaci zjištěných poznatků při běžném projektování.

Vývoj měřicí techniky pro současné
stanovení přenosových a akumulačních
parametrů vody a vodní páry
Ing. Milena Jiřičková

Práce podává ucelený obraz o současném stavu transportu

plynné a kapalné vlhkosti, uvádí řadu standardně použí-

vaných měřicích metod, ale především přináší aplikaci nové

mikrovlnné metody. Přínosem je aplikace techniky TDr pro

měření parametrů transportu vlhkosti a porézních staveb-

ních materiálech.

�dizertace
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Stavební společnost Skanska si již dlouhodobě udržuje
vedoucí postavení na stavebním trhu v České a
Slovenské republice. V uplynulých letech prošla mnoha
organizačními změnami, jejichž výsledkem bylo uspo-
řádání do šesti divizí podle oboru činnosti nebo regionál-
ní působnosti. Nejmladší z nich je Divize Technologie,
jejímž ředitelem je Ing. Jiří Čadek.

Co bylo důvodem vzniku 
vaší divize a co mu předcházelo?

Divize Technologie vznikla jako samostatná organizační

jednotka společnosti Skanska CZ, a. s., 1. ledna 2003.

V roce 2002 ještě působila pod hlavičkou divize Beton a

stavební technologie, v níž se soustředily veškeré speciální

stavební činnosti od výroby betonových směsí až po

domovní techniku. Postupně se však začalo ukazovat, že

takový záběr činností je příliš rozsáhlý, různorodý a rozdíl-

ný a že by bylo vhodné je od sebe oddělit. V této době byla

také zrušena divize Slovensko a místo ní zřízena samostatná

Divize Technologie.

Čím se tedy vaše divize 
v současnosti zabývá?

Okruh  činností, které realizujeme, je velice široký.

Zahrnuje komplexní dodávky TZB, tzn. veškeré instalace

vody, topení, slaboproudé a silnoproudé elekroinstalace,

vzduchotechniku a chlazení, stabilní hasicí zařízení (sprin-

klery), liniové stavby nebo pokládku potrubních systémů pro

všechny druhy médií. Dále zajiš�ujeme výrobu a montáž

ocelových konstrukcí či výplní stavebních otvorů a sklohliní-

kových fasádních pláš�ů. Podílíme se také na výstavbě

metra. Nově provádíme sanaci a likvidaci azbestu z objektů. 

Některé komponenty pro tyto instalace si i sami vyrábíme.

Sem patří kulaté a hranaté vzduchotechnické potrubí Spiro

a Flexo, předvýroba tlakových nádob u vody a topení nebo

polotovary pro výrobu sprinklerů, vyrábíme vlastní ocelové

konstrukce a plastové a hliníkové výplně otvorů. 

Jednotlivé profese jsou organizovány do čtrnácti výrob-

ních středisek. Střediska technologických zakázek provádějí

veškeré instalační práce a středisko vyššího dodavatelství

realizuje stavby na klíč.

Jaké výhody nabízí investorům 
spolupráce s Vaší společností?

Naší hlavní devizou je skutečnost, že v oblasti TZB

nabízíme investorům komplexní balík služeb. Všechny profe-

se jsou tak zahrnuty pod jednou smlouvou a má je na staros-

ti jeden koordinátor. Vztahuje se na ně jedna záruční lhůta

a případné reklamace se řeší pouze s jedním dodavatelem,

což investorům značně usnadňuje komunikaci. Zázemí sku-

piny Skanska přináší také jistotu stabilního partnera, který

bude na trhu působit i za pár let a který garantuje vysokou

kvalitu. Disponujeme všemi oprávněními k provádění jed-

notlivých činností, máme zavedený systém řízení jakosti vý-

roby i tým vyškolených a zkušených kmenových pracovníků. 

Na jakých významných stavbách 
jste se v minulosti podíleli? 

Práci naší divize reprezentuje řada prestižních, nároč-

ných a zajímavých staveb. Patří sem například výstavba

centrály pro společnost Daimler Chrysler v Praze-Chodově,

kde jsme realizovali kompletní dodávku domovní techniky.

Obdobnou dodávku dokončujeme nyní také v objektu ČSÚ

v Praze 10 pro Divizi Project Development. Zajímavou

stavbou je také ekologická kotelna na spalování biomasy ve

Žluticích nebo právě probíhající stavba VVTL RS plynu

v Praze-Měcholupech pro Pražskou Plynárenskou, a. s.

Naše ocelové konstrukce ukrývají objekty Žárové zinkovny

Wiegel v Hradci Králové nebo Cargo ČSA v Praze-Ruzyni.

Spriklerová hasicí zařízení jsme montovali v továrně Philips

v Hranicích, v řetězcích obchodních center Carrefour,

Kaufland, Makro, Ikea, Hornbach či Sconto. Na nově

budované trase metra IV. C 1 instalujeme vzduchotechnická

zařízení, čerpací stanice a z části osvětlení stanic, dále také

ochranný systém metra, jehož realizace byla v současné

době pozastavena a projekt nyní prochází úpravou na zákla-

dě zkušeností získaných při loňských povodních. Dodávali

jsme fasádní pláš� pro Parking C letiště Ruzyně nebo v ne-

mocnici v Ústí nad Labem. Z budovy Finančního úřadu

v České Lípě nebo ze starých vagónů metra odstraňujme ne-

bezpečné azbestové izolace.

Jaké plány máte do budoucna?
Rádi bychom dále rozvíjeli jednotlivé činnosti, v nichž

máme dlouholeté zkušenosti. Chtěli bychom proniknout do

petrochemie, energetiky a dalších technologicky náročných

oborů, kde svou příležitost vidíme v možnostech rekon-

strukce stávajících energetických zdrojů a zabezpečování

jejich servisu. Kromě zajiš�ování servisu naší mateřské

společnosti se musíme každý den prosazovat v tvrdé

konkurenci mimo ni, kde v současné době realizujeme cca

70 % našich tržeb. Letos bychom chtěli dosáhnou předpo-

kládaných tržeb naší divize okolo 2,5 mld. Kč. Pokud se nám

tyto nové rozvojové plány podaří naplnit, očekáváme roce

2006 výkony okolo 4,5 mld. Kč.
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�soutěže

Výsledky 5. ročníku veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty, vyhlášené pro rok

2003 pod názvem „O nejlepší rodinný dům pro bydlení v příměstských oblastech a na venkově z cihlového systému
POROTHERM 2003“, byly slavnostně vyhlášeny a ceny předány koncem září na slavnostním večeru společnosti

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., v divadle Bez zábradlí. Ze 68 soutěžních návrhů, které byly do soutěže přihlášeny,

vybrala odborná porota k ocenění osm projektů a rozhodla udělit všech osm vyhlášených cen.

�� Zvláštní cena POROTHERM

Dušan Řezáč, Strakonice
Návrh byl oceněn za jednoduché dispoziční i hmotové

řešení. 

�� Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení

Ing. arch. Erich Hocke – Ing. arch. Adéla Středová,
Praha
Za jednoduché architektonické řešení vhodné pro

venkovskou oblast a možnost využití bezbariérového

bydlení.

�� Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj

Stanislava Kváčová, Ústí nad Labem-Brná 
Petr Šikola, Malá Skála
Porota ocenila především využití KCS PTH, návrh jedno-

duché a kompaktní hmoty a přehledné dispoziční řešení

�� Zvláštní cena Vydavatelství BertelsmannSpringer
CZ

Ing. arch. Jiří Siegel, Praha
Projekt je po dispoziční stránce velmi přehledný, jedno-

duché řešení umožňuje dvougenerační bydlení. 

Soutěž, kterou Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., vyhlašuje pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, ve spolupráci se

Státním fondem rozvoje bydlení a mediálním partnerem Vydavatelstvím BertelsmannSpringer CZ a s dalšími partnery –

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Fakultou stavební ČVUT, Českou komorou architektů, Obcí architektů, Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů a Českou energetickou agenturou, má za

cíl získávat kvalitní projekční návrhy pro bytovou výstavbu, které invenčně využijí možnosti, jež pro konstrukci domu nabízí

cihlový systém POROTHERM. Zejména pak jeho technická úroveň a materiálová kvalita, energetická úspornost a cenová

výhodnost. A to nejen z hlediska vlastní výstavby, ale i z hlediska následného užívání, provozu a údržby.

Tisková informace

Výsledky slavnostně vyhlášeny

Miroslav Vodák, České Budějovice
Za jasnou a srozumitelnou dispozici, střídmou architekturu

snadno realizovatelnou stavbu a možnost dalšího rozšiřová-

ní domu.

Ing. arch. Martin Čermák, Praha
Za architektonické a hmotové řešení, funkční a přehlednou

dispozici, možnost postupného růstu domu, komfortnost

řešení příslušenství.

Martin Kačírek, České Budějovice
Porota ocenila zvláštní dispoziční řešení i provozní vztahy a

velmi příjemný architektonický dojem, kterým objekt

působí.

Michal Bernart, Kladno
Návrh řeší objekt určený pro náročnějšího uživatele. Poro-

ta ohodnotila zejména snahu o začlenění do příměstské zá-

stavby.
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�veletrhy

Počátkem října proběhla v italské Veroně jedna z předních přehlídek

výsledků práce mramorářského a kamenického průmyslu. Ve městě

s bohatou historií a architekturou představili vystavovatelé nejmo-

dernější trendy a poznatky ve způsobech těžby, opracování a architek-

tonického ztvárnění tohoto ušlechtilého materiálu. 

Součástí bohatého doprovodného programu byl již osmý ročník

soutěže, jejíž International Stone Architecture Award je jedním

z prestižních ocenění architektonických prací mezinárodního významu.

Z předložených zhruba třiceti prací, vytvořených za poslední dva až tři

roky, vybrala porota šest projektů: 

� most Suransuns přes řeku Viamala (Chur, Switzerland, 2000) –

autoři Jürg Conzett, Gianfranco Bronzini a Patrick Gartmann (obr. 1);

� Pařížské náměstí 3, DG Bank (Berlín, Germany, 2000) – autor Frank

O. Gehry (obr. 2); 

� prezidentský palác (Santa Cruz de Tenerife, Spain, 2001) – autorství

AMP Arquitectos (Felipe Artengo, Fernando Martin Menis, José

Maria Rodriguez-Pastrana) (obr. 3); 

� komplex rezidencí a úřadů na náměstí Walter Benjamin Platz

(Berlín, Germany; 2001) – autor Hans Kollhof (obr. 4); 

� Vulcania – evropský park Volcano (St. Ours-Les-Roches, Cher-

mont-Ferrand, France, 2002) – autor Hans Hollein (obr. 5); 

� nová plocha nádvoří Bottari block (Siracusa, Italy, 2002) – autor

Vincenzo Latina (obr. 6). 

Za velký přínos v oblasti architektury kamene se rozhodla udělit

ocenění In memoriam Mariu Ridolfimu (1904–1984) za dům Lina

(Marmore, Terni, Italy, 1964–1967) (obr. 7). Letos stejně jako v před-

chozích letech byla pro zájemce připravena publikace oceněných prací

i s dokumentací.

Pořadatel veletrhu VeronaFiere

spolu s videoknihovnou kamene ve

Volargnu tvoří základní pilíře

prezentace průmyslu kamene nejen

pro oblast Verony a Itálie.

Významně roste společná účast na mezinárodních akcích. Marmomacc není jen

„portálem“ pro informace zdůrazňující uzavřený okruh architektů a projektantů,

ale v plném slova smyslu „virtuální“ výstavou, kde operátoři a vystavovatelé

mohou pouhým kliknutím na webovou stránku navštěvovat výstavu znovu a

znovu, i když se její brány již dávno zavřely.

Tisková

informace

Marmomacc 2003

obr. 1

obr. 6

obr. 7

obr. 2

obr. 4

obr. 3

obr. 5
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