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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 12 ČÍSLO 10/2003

Stav obvodových pláš�ů první generace 
panelových domů 

Ing. Martin BURSÍK
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek poukazuje na příkladech vad zjištěných vizuální
prohlídkou na potřebnost průběžného sledování stavu
obvodových pláš�ů panelových domů pro včasné prove-
dení úprav zlepšujících funkční vlastnosti, prodlužu-
jících životnost domů a zajiš�ujících statickou bezpeč-
nost prvků obvodových pláš�ů. Zároveň poukazuje na
možnost využití zkušeností s dosud provedenými zásahy
na panelových domech pro omezení vad vyskytujících se
po úpravách.

Úvod
V padesátých letech se začala  rozvíjet hromadná výstavba

panelových domů. Stavěla se sídliště v různých lokalitách.

V současnosti se začíná projevovat stáří těchto domů a nut-

nost jejich opravy. Je třeba průběžně sledovat stav panelo-

vých budov, zejména nejvíce ohrožené konstrukce, a ověřit

jejich životnost. K nim nepochybně patří obvodové pláště

vystavené klimatickým změnám, znečištění prostředí,

dopravní mikroseizmicitě atd. Musíme předvídat, jaké vady

a poruchy mohou u panelových budov vzniknout a rozhod-

nout o naléhavosti jejich opravy. Cílem příspěvku je ukázat

druhy poruch na obvodových pláštích a určit poměr poruše-

ní jednotlivých fasád vzhledem ke světovým stranám. 

Výběr objektů a výskyt poruch
K ověření stavu upravovaných i neupravovaných obvodo-

vých pláš�ů panelových domů bylo vybráno pražské sídliště

Petřiny, postavené v podstatě ze soustavy G 57, jedné z prv-

ních soustav použitých v hromadné panelové výstavbě. Dů-

vodem bylo i postupné zateplování štítů sledovaných domů

a přiléhajících částí průčelí (v rozsahu jednoho modulového

pole). Stáří zateplení není známo. Středem sídliště, v bez-

prostřední blízkosti některých panelových domů, prochází

frekventovaná komunikace ze Střešovic do obory Hvězda

s tramvajovou trasou uprostřed. 

Cílem výzkumu bylo porovnání výsledků porušení

obvodových pláš�ů domů na Petřinách s výsledky získanými

na Červeném vrchu [1], kde byla použita stejná stavební

soustava. 

Panelové domy byly rozděleny do skupin s označením A,

Č. Porucha

  1. mapa trhlinek tl. 0,5 mm – štít

  2. mapa trhlinek tl. > 1,0 mm – štít

  3. odlupování povrchových vrstev fasády – štít

  4. sloupané povrchové vrstvy fasády štítu

  5. trhliny a narušení okraje štítu

  6. spáry mezi panely – dlouhé trhlinky tl. 1–3 mm

  7. spáry mezi panely – sí� mikrotrhlin do tl. 0,2 mm

  8. svislé dlouhé trhlinky tl. do 2 mm u okrajů panelů fasády

  9. slabá krycí vrstva panelů – viditelné panely (vstup)

10. slabá krycí vrstva panelů – vyditelná výztuž (vstup)

11. sí� trhlinek do tl. 0,2 mm v napojení vstupu na objekt

12. svislé trhlinky tl. 0,5 mm v napojení vstupu na objekt

13. odlupování povrchových vrstev fasády na vstupu

14. narušení hrany vstupu

15. slabá krycí vrstva panelů – rez (nezateplená fasáda a vstup)

16. nezateplená fasáda – svislé trhliny pod okny tl. 0,5–2 mm

17. zateplená fasáda – vodorovné trhlinky tl. 0,5 mm

18. zateplená fasáda – svislé trhlinky tl. 0,5 mm

19. zateplená fasáda – odlupování povrchové vrstvy fasády  

20. dilatace – přiznána svislá spára do tl. 1 mm 

21. dilatace – svislé trhliny  do tl. 2 mm u okrajů panelů

22. odlupování povrchových vrstev atiky

23. narušení částí atiky – vyditelná výztuž

24. lodžie svislé trhlinky do tl. 2mm: betonové zábradlí – stěna

25. lodžie – svislá trhlina do tl. 5 mm mezi lodžiemi

26. lodžie – odlupování povrchových vrstev stropu

27. lodžie – viditelná výztuž ve stropu

28. nezateplená fasáda – přiznané svislé spáry do tl. 10 mm

29. nezateplená fasáda – přiznané vodorovné spáry do tl. 10 mm

30. nezateplená fasáda – odlupování povrchových vrstev 

v místě spár

31. nezateplená fasáda – odlupování povrchových vrstev

32. zateplená fasáda – odlupování povrchových vrstev

Tab. 1. Druhy poruch

Obr. 1. Schéma sídliště Petřiny – zkoumaná část



B, C, D (obr. 1) a zahrnovaly:

A – 11 sedmipodlažních objektů (19 % z celkového počtu

57 objektů) s fasádou s přiznanými spárami (stejné

typy panelových domů se nacházejí na sídlišti Čer-

vený vrch); 

B – 24 čtyřpodlažních až pětipodlažních objektů (42 %)

s fasádou s přiznanými spárami;

C – 4 sedmipodlažní objekty (7 %) s fasádou se spárami

zakrytými povrchovou úpravou; 

D – 18 čtyřpodlažních až pětipodlažních objektů s fasá-

dou se spárami zakrytými povrchovou úpravou

(32 %). 

U čtyřpodlažních a pětipodlažních budov se nevyskytují

vstupní části do objektu. V celém sídlišti jsou objekty na-

vzájem různě postaveny, tj. každý úsek je různě orientován

ke světovým stranám. 

Obvodové pláště všech skupin byly vizuálně prozkoumá-

ny z úrovně terénu, vyšší místa dalekohledem. Zjištěné po-

ruchy na průčelích a štítech jednotlivých objektů byl evido-

vány. Zvláš� byly zaznamenány poruchy na zateplených

částech fasád a na částech nezateplených. U zateplených

částí fasád byly zvláš� vedeny poruchy na štítech a zvláš� na

částech průčelních. Evidována byla i orientace fasády ke

světovým stranám. Celkem bylo na 57 panelových objek-

tech zjištěno 32 druhů poruch, z toho 9 druhů se vyskytova-

lo na zateplených částech, převážně na štítech. Zbývající

poruchy se vyskytly jen na nezateplených průčelích

opatřených pouze nátěry nebo přetmelením spár dílců. Na

všech 228 fasádách (57 x 4) bylo vizuálně zjištěno 466 po-

ruch, každá fasáda měla určitý počet poruch. Druhy poruch

jsou popsány v tab. 1, jejich podíl na počtu poruch na objek-

tech jednotlivých úseků a na fasádách podle orientace vůči

světovým stranám je uveden v tab. 2. Četnost výskytu jed-

notlivých poruch je znázorněna v grafu na obr. 2. Přehled

poruch v jednotlivých úsecích na zateplovaných a neza-

teplovaných částech fasád spolu s podílem plochy neza-

teplené a zateplené na celkové ploše obvodového pláště

uvádí obr. 3. Rozdělení počtu poruch podle orientace vůči

světovým stranám je na obr. 4, podíl poruch na jednotlivých

úsecích znázorňuje obr. 5.

V jednotlivých úsecích se vyskytovaly rozmanité poruchy

obvodových pláš�ů. Pro přesnější určení u jednotlivých pa-
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S J V Z S J V Z JV JZ SZ SV S J V Z S J V Z JV JZ SZ SV

  1. 2 1 2 3 2 1 11   4,80

  2. 1 3 1 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 4 25 10,90

  3. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 16   7,00

  4. 1 1 1 1 3 2 2 11   4,80

  5. 1 1 1 3   1,30

  6. 1 1 5 6 9 9 3 4 3 3 2 2 48 21,00

  7. 1 1 5 3 6 6 1 23 10,00

  8. 1 1 5 4 1 1 1 14   6,10

  9. 2 8 1 11   4,80

10. 1 2 1 4   1,80

11. 1 3 1 5   2,20

12. 2 5 7   3,10

13. 2 6 4 12   5,30

14. 1 3 4   1,80

15. 1 4 1 1 7   3,10

16. 4 2 2 8   3,50

17. 1 1 5 5 3 1 1 17   7,50

18. 1 1 3 3 1 1 10   4,40

19. 1 1 2 2 2 2 2 3 2 17   7,50

20. 2 1 7 7 1 1 1 1 3 1 25 10,90

21. 1 3 1 1 1 1 1 1 10   4,40

22. 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 18   7,90

23. 1 3 4 1 1 5 2 2 1 20   8,80

24. 2 8 10 4 3 2 29 12,70

25. 1 2 2 5   2,20

26. 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 12   5,30

27. 3 1 1 1 2 8   3,50

28. 2 2 7 8 4 2 2 2 2 1 32 14,00

29. 2 4 4 2 1 1 1 1 16   7,00

30. 2 1 1 3 1 1 9   3,90

31. 1 1 2 1 2 2 2 11   4,80

32. 1 3 2 2 3 1 1 2 3 18   7,90

Σ 21 13 61 45 43 51 18 20 13 9 7 7 5 14 15 23 25 13 20 11 11 12 9 466

Č. Porucha [%]
DCBA

Tab. 2. Porušení fasád podle druhů, úseků a orientace fasád Obr. 2. Výskyt jednotlivých druhů poruch



nelových objektů či úseků byly zaznamenány pro každý

úsek samostatně. U některých poruch vysoko na fasádě ne-

bylo možné změřit tlouš�ku, a proto byla určena stupnice po-

rušení s rozsahem od 0 do 10 (tab. 3 až tab. 6). 

Hodnocení poruch obvodových pláš�ů podle úseků

Úseky A + B + C + D
� fasáda štítů: 0 – neporušena, 1 – tenké mikrotrhliny,

2 – mikrotrhliny tl. > 1 mm, 3 – dlouhé vodorovné a svislé

trhliny tl. < 2 mm, 4 – dlouhé vodorovné a svislé trhliny

tl. > 2 mm, 5 – sí� trhlin po celé fasádě, 6 – husté sítě trhlin

po celé fasádě, 7 – husté sítě trhlin po celé fasádě a částečné

odlupování povrchové vrstvy fasády, 8 – odlupování povr-

chové vrstvy po celé ploše, 9 – sloupaná povrchová vrstva

poloviny fasády, 10 – sloupaná celá povrchová vrstva;

� atika: 0 – neporušená, 1 – mikrotrhliny na povrchu, 2 –

husté mikrotrhliny na povrchu, 3 – částečné odlupování

povrchové vrstvy, 4 – husté odlupování povrchové vrstvy,

5 – svislé trhliny tl. < 2 mm, 6 – svislé trhliny tl. > 2 mm,

7 – husté svislé trhliny tl. > 2 mm, 8 – částečné narušení, 9 –

narušení na více místech, 10 – narušení (viditelná výztuž);

� dilatace: 0 – neporušená, 1 – mikrotrhliny vedle dila-

tace, 2 – hustá sí� mikrotrhlin vedle dilatace, 3 – přiznaná

svislá spára svislou trhlinou do ztracena tl. < 1 mm, 4 – při-

znaná svislá spára svislou trhlinou  tl. < 1 mm, 5 – přiznaná

svislá spára svislou trhlinou  tl. > 1 mm nebo svislá spára

svislou trhlinou do ztracena tl. < 1 mm včetně odlupování

povrchové vrstvy vedle dilatace, 6 – svislé trhliny tl. < 1 mm

vedle dilatace, 7 – hustá sí� svislých trhlinek tl. < 1 mm

vedle dilatace, 8 – hustá sí� svislých trhlinek tl. > 1 mm

vedle dilatace, 9 – narušení fasády vedle dilatace, 10 –

narušení fasády vedle dilatace (viditelná výztuž);

� zateplená fasáda: 0 – neporušená, 1 – mikrotrhliny na

povrchu, 2 – mikrotrhliny včetně výskytu rzi z výztuže na

povrchu, 3 – vodorovné trhlinky vedle nebo svislé trhlinky

pod okny tl. < 1 mm, 4 – vodorovné trhlinky vedle nebo

svislé trhlinky pod okny tl. > 1 mm, 5 – svislé a vodorovné

trhliny tl. > 1 mm, 6 – odlupování povrchové vrstvy ve svis-

lých a vodorovných trhlinách, 7 – svislé a vodorovné trhliny

tl. > 1 mm a narušení okraje fasády, 8 – sloupané povrchové

vrstvy ve svislých a vodorovných trhlinách, 9 – částečně

sloupaná povrchová vrstva, 10 – sloupaná povrchová vrstva;

� strop lodžie: 0 – neporušený, 1 – mikrotrhliny ve stro-

pu, 2 – husté sítě mikrotrhlin ve stropu, 3 – trhlinky tl. <

1 mm v povrchu stropu, 4 – trhlinky tl. 1 až 2 mm v povrchu

stropu, 5 – husté sítě trhlinek tl. > 2 mm v povrchu stropu, 6

– odlupování povrchu stropu v trhlinách, 7 – částečné

odlupování povrchu stropu, 8 – odlupování povrchu stropu,

9 – odpadávání povrchu stropu, 10 – odpadávání povrchu

stropu (viditelná výztuž);

� betonové zábradlí lodžie: 0 – neporušené, 1 – mikro-

trhliny na povrchu, 2 – hustá sí� mikrotrhlin na povrchu, 3 –

povrchová vrstva se odlupuje, 4 – svislé trhlinky tl. < 2 mm

ve styku se svislou konstrukcí, 5 – svislé trhlinky tl. > 2 mm

ve styku se svislou konstrukcí, 6 – svislé trhlinky tl. > 1 mm

po povrchu celého zábradlí, 7 – svislé trhlinky tl. < 2 mm na

konstrukci mezi zábradlími, 8 – svislé trhlinky tl. > 2 mm na

konstrukci mezi zábradlími, 9 – narušení částí zábradlí nebo

narušení částí konstrukcí mezi zábradlími, 10 – narušení

částí zábradlí (viditelná výztuž nebo narušení částí kon-

strukcí mezi zábradlími – viditelná železa). 

Úseky A + B
� nezateplená fasáda: 0 – neporušená, 1 – výskyt rzi

z výztuže na povrchu, 2 – krátké svislé trhlinky pod okny tl.

< 1 mm, 3 – svislé trhlinky pod okny tl. < 1 mm, 4 – svislé

trhlinky pod okny tl. > 1 mm, 5 – svislé trhlinky na povrchu

tl. > 1 mm, 6 – svislé a vodorovné trhlinky na povrchu 

tl. > 1 mm, 7 – odlupování povrchové vrstvy v místech

trhlin, 8 – husté odlupování povrchové vrstvy v místech

trhlin, 9 – částečně sloupaná povrchová vrstva, 10 –

sloupaná celá povrchová vrstva;

� výplň spár mezi panely: 0 – neporušena, 1 – porušena

mikrotrhlinami, 2 – porušena hustou sítí mikrotrhlin, 3 –

porušena mikrotrhlinami a svislými krátkými trhlinkami tl.

< 1 mm, 4 – porušena mikrotrhlinami a svislými krátkými

trhlinkami tl. > 1 mm, 5 – porušena svislými trhlinami 

tl. 1 – 3 mm, 6 – porušena svislými trhlinami tl. 1 až 3 mm,

7 – porušena svislými trhlinami tl. > 3 mm, 8 – porušena

svislými trhlinami tl. > 3 mm, 9 – porušena svislými hustý-

mi trhlinami tl. > 3 mm včetně vypadávání výplně, 10 –

vypadaná;
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sever 19,00 %

jih 20,10 %

západ 21,50 %

východ 22,70 %

severovýchod 3,40 %

jihozápad 4,30 %

severozápad 4,00 %

jihovýchod 5,00 %

Obr. 4. Poruchy podle orientace vůči světovým stranám

úsek A 30,00 %

úsek B 36,00 %

úsek C 7,00 %

úsek D 27,00 %

Obr. 5. Poruchy na jednotlivých úsecích

úsek A
poruchy na zateplených částech 30,00 %

poruchy na nezateplených částech 70,00 %

podíl zateplených ploch 28,00 %

podíl nezateplených ploch 72,00 %

úsek B
poruchy na zateplených částech 38,00 %

poruchy na nezateplených částech 62,00 %

podíl zateplených ploch 24,00 %

podíl nezateplených ploch 76,00 %

úsek C
poruchy na zateplených částech 24,00 %

poruchy na nezateplených částech 76,00 %

podíl zateplených ploch 29,00 %

podíl nezateplených ploch 71,00 %

úsek D
poruchy na zateplených částech 29,00 %

poruchy na nezateplených částech 71,00 %

podíl zateplených ploch 40,00 %

podíl nezateplených ploch 60,00 %

Obr. 3. Poruchy na zateplených a nezateplených fasádách
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� trhliny vedle spár mezi panely: 0 – nevyskytují se, 1 –

tenké mikrotrhliny, 2 – husté tenké mikrotrhliny, 3 – krátké

svislé trhlinky tl. < 1 mm, 4 – krátké svislé trhlinky 

tl. > 1 mm a mikrotrhliny, 5 – svislé husté trhlinky tl. > 1 mm

a mikrotrhliny, 6 – svislé trhliny tl. < 3 mm, 7 – dlouhé svis-

lé trhliny tl. < 3 mm, 8 – husté svislé trhliny tl. > 3 mm, 9 –

odlupování povrchové vrstvy fasády v trhlinách, 10 – poru-

šení fasády.

Úseky C + D
� nezateplená fasáda: 0 – neporušená, 1 – mikrotrhliny

na povrchu, 2 – svislé přiznané trhlinky tl. < 2 mm na

povrchu, 3 – svislé přiznané trhlinky tl. 2 až 5 mm na

povrchu, 4 – svislé a vodorovné trhlinky tl. 2 – 5 mm na

povrchu, 5 – svislé a vodorovné trhlinky tl. 2 až 5 mm na

povrchu a odlupování povrchové vrstvy v trhlinách, 6 –

svislé a vodorovné trhlinky tl. 5 až 10 mm na povrchu a

odlupování  povrchové vrstvy v trhlinách, 7 – svislé a

vodorovné trhlinky tl. > 10 mm na povrchu a odlupování

povrchové vrstvy v trhlinách, 8 – v přiznané spáře se hustě

odlupuje povrchová vrstva, 9 – částečně sloupaná povr-

chová vrstva, 10 – celá povrchová vrstva sloupaná.

v b v b v b v b v b v b s z

3 8 4 4   8 8 3 3 0 5 10 3 3 0 3 10 10 4 81 10.

6 10 1 4   5 1 1 3 8 0 8 9 3 2 6 9 10 4 85 11.

0 0 7 6   8 1 1 0 0 6 5 9 3 0 1 1 0 8 48  5.

0 0 1 1 10 1 1 0 0 5 5 3 3 3 1 1 0 4 39  3.

0 0 2 2   2 1 1 0 0 5 5 2 0 0 1 1 0 4 24  1.

0 0 2 2   9 1 1 0 0 5 5 2 1 0 1 1 0 4 25  2.

0 0 8 8   6 1 1 0 8 5 5 2 0 0 1 1 8 4 52  6.

0 0 7 7   7 1 1 0 8 5 5 7 0 0 1 1 8 4 55  7.

1 1 7 7   9 1 1 0 0 5 0 9 0 0 8 6 8 4 58  8.

0 0 2 2   8 1 1 0 0 5 5 3 0 0 2 2 10 4 37  4.

6 7 7 7   4 1 1 8 3 5 5 3 0 0 2 5 0 4 64  9.

16 26 48 50 76 18 13 14 27 51 58 52 13 5 27 38 54 48

76 52109

Trhliny 

štít

Spáry mezi 

panely

42 140 31 41

Panely 

vstup

Trhliny 

vedle spár

C
el

k
em

H
o

d
n

o
-

ce
n
íNarušení 

atiky
Dilatace Vstup 

napojení 

na objekt

nezateplená

Fasáda

zateplená

18 65 102

Lodžie

Tab. 3. Hodnocení poruch obvodového pláště – úsek A

v – vstup, b – balkon, s – strop, z – zábradlí

v b v b v b v b v b v b s z

2 1 3 3 – 6 3 0 0 0 0 – 0 0 1 4 0 1 24  3.

0 0 4 4 – 1 1 3 0 0 0 – 1 0 1 1 8 4 28  5.

0 0 5 4 – 1 1 0 0 7 0 – 0 0 1 1 0 4 24  3.

4 10 4 4 – 6 2 0 0 0 0 – 0 0 1 4 9 4 48 15.

0 0 7 7 – 2 2 8 0 0 0 – 0 0 1 1 0 4 32  7.

5 2 6 6 – 1 1 0 0 0 0 – 0 0 5 6 0 3 35  8.

3 4 1 3 – 1 1 8 0 0 0 – 0 3 7 7 0 4 42 11.

9 3 7 7 – 1 1 0 0 10 0 – 0 0 1 6 9 4 58 17.

6 4 7 7 – 1 1 0 0 0 0 – 0 0 10 5 0 4 45 13.

0 3 7 7 – 1 1 0 0 0 0 – 0 0 3 10 0 4 36  9.

9 9 7 7 – 1 1 0 0 0 0 – 0 0 6 9 8 3 60 18.

1 8 7 7 – 6 6 0 10 0 0 – 0 0 7 5 8 4 69 20.

0 0 7 7 – 6 6 0 0 5 0 – 0 0 1 1 0 10 43 12.

5 1 8 8 – 6 6 0 0 0 0 – 0 0 6 1 8 4 53 16.

5 8 7 7 – 6 6 8 0 0 0 – 0 0 6 9 0 4 66 19.

0 0 8 7 – 6 4 0 0 0 0 – 0 3 8 8 0 4 48 15.

4 5 7 7 – 1 1 0 0 0 0 – 0 0 1 1 0 4 31  6.

4 1 2 2 – 4 7 8 0 0 0 – 0 0 5 1 0 6 40 10.

4 5 7 7 – 6 6 0 0 0 0 – 0 0 3 3 0 5 46 14.

0 0 6 6 – 1 1 0 0 0 0 – 0 0 1 1 0 4 20  2.

6 1 6 6 – 1 1 0 0 0 0 – 0 0 3 8 0 4 36  9.

0 0 2 2 – 1 1 0 0 0 0 – 0 0 3 3 0 4 16  1.

0 0 2 2 – 1 1 8 8 0 0 – 0 0 3 3 0 4 32  7.

0 0 7 7 – 1 1 0 0 0 0 – 0 0 1 1 8 1 27  4.

67 65 134 134 – 68 62 43 18 22 0 – 1 6 85 99 58 97

– –

Narušení 

atiky
Dilatace Vstup 

napojení

na objekt

Trhliny

štít

Spáry mezi 

panely
Panely 

vstup

Trhliny 

vedle spár
Lodžie

C
el

k
em

H
o

d
n

o
-

ce
n
í

Fasáda

nezateplená zateplená

132 268 130 61 22 7 184 155

Tab. 4. Hodnocení poruch obvodového pláště – úsek B



Úseky A + C
� panely u vstupu na schodiště: 0 – neporušeny, 1 –

mikrotrhliny na fasádě, 2 – hustá sí� mikrotrhlin na fasádě,

3 – svislé trhliny tl. < 2 mm na fasádě, 4 – svislé trhliny 

tl. > 2 mm na fasádě, 5 – svislé a vodorovné trhliny tl. > 2 mm,

6 – husté svislé a vodorovné trhliny tl. > 2 mm, 7 – částečné

odlupování  povrchové vrstvy a rez, 8 – narušení rohu vstu-

pu a částečně sloupaná povrchová vrstva a rez, 9 – narušení

hrany vstupu a sloupaná  povrchová vrstva a rez, 10 –

viditelná výztuž a sloupaná povrchová vrstva a rez.

Úsek A
� trhliny v rohu vstupu: 0 – roh neporušený, 1 – tenké

mikrotrhliny, 2 – hustá sí� tenkých mikrotrhlin, 3 – svislé

krátké trhlinky tl. < 0,5 mm, 4 – svislé krátké trhlinky 

tl. < 0,5 mm a mikrotrhliny, 5 – svislé krátké trhlinky 

tl. > 0,5 mm, 6 – husté svislé krátké trhlinky tl. > 1 mm, 7 –

svislé trhliny tl. > 2 mm, 8 – dlouhé svislé trhliny tl. > 2 mm,

9 – dlouhé husté svislé trhliny tl. > 2 mm, 10 – narušení rohu

vstupu.

Výsledky průzkumu
Z celkového počtu 228 fasád jich bylo nejvíce porušeno

dlouhými trhlinkami tl. 1 až 3 mm ve spárách mezi panely

(48 fasád). K nejčastějším poruchám patřily přiznané svislé

spáry do tl. 10 mm u nezateplených fasád zakryté povrcho-

vou úpravou, svislé trhlinky do tl. 2 mm mezi betonovým

zábradlím a stěnou u lodžií, přiznaná svislá spára do tl. 2 mm

u dilatace, mapa trhlin tl. > 10 mm na štítu panelového domu

nebo na zateplené fasádě. Varujícím zjištěním je, že poru-

chy se vyskytují na všech fasádách, i na již opravených a za-

teplených. Byly zjištěny i závažné poruchy, jako je opadaná

krycí vrstva betonu, vyčnívání i většího množství železa

z betonu a jeho korodování. Z hlediska výskytu podle svě-

tových stran jsou poruchy obvodových pláš�ů rovnoměrně

rozděleny. Na všech úsecích je 70 % poruch na neza-

teplených fasádách a 30 % na zateplených fasádách, jejichž

přesné stáří není známo.

Při hodnocení jednotlivých úseků podle stupně porušení

bylo zjištěno, že nejvíce je porušen úsek B, dále úseky A, D

a nejméně úsek C:

� v úseku A jsou nejvíce  porušeny spáry mezi panely.

Obvodové průčelní pláště suterénu nejsou dilatovány.

V těchto případech se dilatační spára v suterénní obvodové

stěně vytvořila samovolně, a to u všech fasád. U šesti objek-

tů z jedenácti je porušen strop lodžie natolik, že je opadaná

krycí betonová vrstva, a tím je odkryta velká plocha výztu-

že. Stabilitu lodžie narušují i trhliny ve spoji mezi betono-

vým zábradlím a stěnou lodžie. V dobrém stavu je nezate-
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v b v b v b v b s z

1 8 1 5 10 0 10 3 3 1 6 10 3 61 3.

1 10 10 8 10 0 0 5 0 10 8 8 1 71 4.

1 6 3 6   8 0 0 3 0 6 6 8 1 40 2.

1 1 2 4   7 0 3 0 0 1 10 0 4 26 1.

4 25 16 23 35 0 13 11 3 18 30 26 9

35
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354814

Dilatace
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v b v b v b v b s z

4 9 5 4 – 0 3 0 0 10 4 0 1 40 11.

6 6 4 5 – 0 0 0 0 6 6 0 1 34  7.

5 6 6 7 – 3 0 0 0 6 6 10 1 50 14.

7 5 10 3 – 8 0 0 0 8 1 0 1 43 12.

9 2 3 1 – 3 0 0 0 1 3 10 1 33  6.

5 1 2 3 – 3 8 0 0 6 3 8 1 40 11.

2 6 3 3 – 0 0 0 0 1 1 0 1 17  1.

2 9 4 3 – 0 0 0 0 1 1 0 1 21 3.

2 6 3 6 – 10 0 0 0 1 9 0 1 38 10.

1 1 3 4 – 0 8 0 0 1 1 0 1 20  2.

8 5 3 3 – 8 0 0 0 1 8 0 1 37  9.

6 6 3 6 – 10 8 0 0 1 10 0 1 51 15.

1 1 3 7 – 0 10 0 0 1 1 0 1 25  4.

2 6 4 7 – 8 0 0 0 1 6 0 1 35  8.

1 1 3 3 – 3 3 0 0 1 1 0 1 17  1.

1 1 3 3 – 5 5 0 0 1 1 8 1 29  5.

1 1 6 6 – 8 8 0 0 6 6 0 1 43 12.

10 1 6 4 – 0 8 5 0 6 8 0 1 49 13.

73 73 74 78 – 69 61 5 0 59 76 36 18

–
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146 152 130 5 135 54

Narušení 

atiky
Dilatace

Tab. 5. Hodnocení

poruch obvodového

pláště – úsek C

Tab. 6. Hodnocení

poruch obvodového

pláště – úsek C



plená fasáda. Atika je narušena pouze na čtyřech fasádách

z jedenácti. Štíty jsou v dobrém stavu, ale ty porušené (5

z 22) mají značně oloupanou povrchovou vrstvu. Mezi

střední poruchy patří trhliny na zateplené fasádě a na vstupu

(i když některé fasády mají husté trhliny), trhliny v napojení

vstupních částí k vlastní budově;

� v úseku B jsou nejvíce  porušeny spáry mezi panely

svislými trhlinkami různé délky a tlouš�ky. Na zateplené

fasádě a na štítech se  vyskytují vodorovné a svislé trhliny

v povrchové vrstvě nebo tato vrstva opadává či je úplně

opadaná. Stropy lodžií mají též obnaženou povrchovou

vrstvu, ale není viditelná výztuž. Za zmínku stojí i porušení

spoje mezi betonovým zábradlím lodžie a stěnou lodžie.

Málo porušená je nezateplená fasáda (pouze mikrotrhliny) a

dilatace. V celém úseku lze porušení atiky považovat za

střední. Porušení atiky, které se projevuje opadáváním beto-

nu na jejím povrchu (8 fasád ze 48), se vyskytuje v celé dél-

ce na málo místech;

� v úseku C jsou spáry překryty povrchovou vrstvou,

v níž se nacházejí trhliny různé tlouš�ky. Na zateplené fasá-

dě a na štítech tato povrchová vrstva opadává nebo je úplně

opadaná. Stropy všech lodžií v úseku mají natolik narušenou

krycí betonovou vrstvu, že je viditelná výztuž. Porušení spo-

je mezi betonovým zábradlím lodžie a stěnou lodžie není tak

vážné jako porušení atiky;

� v úseku D jsou spáry též překryty povrchovou vrstvou.

Tato vrstva je porušena jak ve štítech, tak na zateplených i

nezateplených fasádách. Jsou v ní přiznány spáry mezi pa-

nely trhlinami různé tlouš�ky, až dochází k opadávání povr-

chových vrstev fasády. V tomto úseku jsou značně porušeny

atiky a stropy lodžií. Spoje mezi betonovým zábradlím

lodžie a stěnou lodžie jsou porušeny velmi málo.

Hodnocení
Porovnáme-li jednotlivé úseky, zjistíme, že úsek B je po-

rušen více než úsek A. Pro připomenutí mají tyto úseky

fasády s přiznanými spárami na rozdíl od úseků C a D,

u nichž jsou spáry překryty povrchovou vrstvou. Zde je více

porušen úsek D než úsek C. U úseků A a B jsou nejvíce po-

škozeny spáry mezi panely a také  stropy lodžií. U úseků C

a D jsou nejvíce porušeny povrchové vrstvy obvodového

pláště svislými či vodorovnými trhlinami, které kopírují

spáry mezi panely. Tyto trhliny jsou důsledkem toho, že ma-

jí fasády oloupané povrchové vrstvy. 

Nakonec bylo porovnáno porušení obvodových pláš�ů na

sídlišti Petřiny se sídlištěm Červený vrch. Obě mají budovy

postaveny ze stejné stavební soustavy G 57. Na Petřinách,

kde se nacházejí stejné sedmipodlažní panelové domy s při-

znanými spárami jako na celém sídlišti Červený vrch, byly

nalezeny stejné druhy poruch. V úseku A zde bylo nalezeno

více poruch než na Červeném vrchu, a nakonec zde ještě

počet poruch vzrostl.

Možnosti odstranění závad
Při úpravách je nutné se zaměřit na vady a poruchy ohro-

žující stabilitu a bezpečnost objektu a jeho částí. Zejména se

věnovat stykům, spojům dílců a citlivým konstrukcím vy-

staveným povětrnosti. Je nutné zajistit řádnou údržbu těch

částí konstrukcí, které nebudou při regeneraci dotčeny nebo

u nichž by odložení údržby výrazně poškodilo objekt nebo

části jeho konstrukcí. Je třeba odstranit i drobné strukturální

trhliny, které zmenšují efektivní pevnost betonu v tahu a

cyklickým namáháním vnějších vlivů se postupně zvětšují.

Jimi pak pronikají agresivní látky spolu s vlhkostí přímo do

stěn objektu a přispívají ke korozi betonu i výztuže.

Vizuální průzkum potvrdil, že závažným zatěžovacím vli-

vem obvodových pláš�ů jsou teplotní objemové změny.

V letním období se mění během dne povrchová teplota

východní a západní fasády o několik desítek stupňů, a to

během krátké doby. Poruchy na jižní či severní fasádě jsou

kromě objemových změn v zimním období většinou ovliv-

něny i kvalitou zabudovaných panelů (nedostatečné krytí

výztuže). Orientaci fasád je tedy nutné věnovat při návrhu

zateplování velkou pozornost. 

Významným poznatkem je, že krycí vrstvy zabudované

výztuže obvodových dílců jsou nedostatečné a dochází k její

korozi. Tento proces se bude vzhledem k postupující kar-

bonizaci betonu dílců zrychlovat. Pokud mu nebude zabrá-

něno, může být příčinou opadávání částí obvodových dílců

a v extrémních případech i uvolnění celých dílců. Řešením

je sanace poškozených míst a celoplošné zateplení obvodo-

vých pláš�ů, nebo� se tím omezí působení nepříznivých vlivů

na vnější plochu obvodových dílců. Podobným problémem

jsou trhliny ve vnější ploše obvodových dílců. Důvodů,

především nedostatků při výrobě dílců, může být několik.

Ponechání neopravených trhlin vede k jejich postupnému

rozšiřování a následné degradaci dílce. Zvláště nebezpečné

jsou tyto poruchy u vrstvených obvodových pláš�ů, u nichž

může dojít až k odpadnutí vnější vrstvy. Stejně jako u výše

uvedených poruch, i zde je řešením celoplošné zateplení fa-

sády. 

Prohlídkou zateplených pláš�ů byl nalezen větší počet

míst porušených mapami trhlinek orientovanými všemi

směry. Jejich lokalizace do míst blízkých hlavní sídlištní

komunikaci svědčí o významném podílu dopravy na namá-

hání povrchových vrstev zateplovaných pláš�ů. I k této sku-

tečnosti je třeba přihlédnout při volbě zateplovacích systé-

mů.

Dalším místem obvodových pláš�ů, které je třeba u dosud

neopravených fasád průběžně sledovat, jsou lodžie. Výskyt

trhlin naznačuje možnost jejich postupného zvětšování, a

tím ohrožení stability betonového zábradlí i celé lodžie. Po-

dobně je tomu i v místech napojení půdorysně menších částí

objektu na těleso vlastní budovy. U vstupních částí byly

zjištěny trhliny v místě napojení, které se obvykle zvětšují

ve vyšších podlažích.

Nebezpečím, které by nemělo být přehlíženo, jsou trhliny

v místech napojení atikových dílců na konstrukci nejvyššího

podlaží. Dílce vystavené cyklicky se opakujícímu zatížení

teplotními objemovými změnami se vlivem narušení kotve-

ní mohou uvolnit a hrozí jejich zřícení, zejména při soustav-

ném působení dopravní mikroseizmicity. Velmi důležité je

prověřit konstrukční řešení atik a stav kotvení atikových

dílců před zateplením obvodových pláš�ů. Zjištěné závady je

bezpodmínečně nutné odstranit. Ponechání atiky s naruše-

ným kotvením a překrytí trhliny signalizující poruchy

zateplovací úpravou může být v budoucnosti příčinou zří-

cení atikového dílce.

Poslední zjištěnou závadou jsou trhliny v přetmelených

spárách mezi obvodovými prvky, které svědčí o dilatačních

pohybech ve spárách mezi dílci vyvolanými objemovými

změnami. Kvalita použitých tmelů, resp. jejich schopnost

sledovat tyto dilatační pohyby, je zřejmě nedostatečná.

Důvodem může být použití nevhodných tmelů  nebo vyčer-

pání jejich životnosti. Delší životnosti tmelů odpovídá i

vyšší cena, což někdy vede k neefektivním úsporám. Pone-

chání narušených výplní spár mezi dílci povede k zatékání
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fasádou. I zde je efektivním řešením celoplošné zateplení.

Kvalitní opravy výplně spár jsou značně nákladné a jejich

životnost poměrně malá.

Závěr
Jak známo, povrch obvodových pláš�ů budov je vystaven

během roku rozsáhlému spektru teplot (minimálně od –20 ˚C

do +60 ˚C), a hlavně jejím změnám, které se cyklicky opa-

kují. Teplota vnitřního prostředí je poměrně stálá a mění se

během používání objektu jen v úzkém rozmezí (18 až 24 ˚C).

Samozřejmě nelze vyloučit vlivy vnitřního prostředí a

provozu budov, zejména při zvýšené vlhkosti uvnitř kon-

strukcí a zvýšené kondenzaci.

Největší teplotní rozdíly vznikají na jižních fasádách, na

nichž lze zaznamenat v ranních hodinách nízké teploty a

v odpoledních hodinách při slunečním ozáření teploty něko-

likrát větší. V povrchových vrstvách panelů potom vznikají

napětí, která dosahují i pevnosti v tahu použitého materiálu,

čímž dochází ke vzniku trhlin. Panel obvodového pláště je

takto namáhán cyklicky během roku, trhlinky se zvětšují a

za přispění dalších vlivů dochází k jeho degradaci.

Vlivem objemových změn pláš�ů a klimatických pod-

mínek dochází k narušení obvodových pláš�ů panelových

budov a zkracování jejich životnosti. Nejčastější závadou

u objektů s přiznanými spárami na sídlišti Petřiny bylo poru-

šení spár mezi panely. U objektů s fasádou se spárami za-

krytými povrchovou úpravou to bylo odlupování povr-

chových vrstev obvodových pláš�ů. Panelové domy mají

porušené obvodové pláště v závislosti na orientaci ke svě-

tovým stranám. Fasády vystavené větším změnám teploty

byly nejvíce porušeny. Již tato informace ukazuje, že život-

nost obvodových pláš�ů je ovlivněna změnami teploty.

Samozřejmě to není jediný důvod, proč obvodové pláště

ztrácejí životnost. Mezi další faktory porušení patří vlast-

nosti použitého materiálu, vliv znečištění prostředí, kvalita

provedení jak samotných panelů, tak jejich povrchových

vrstev. Na tomto sídlišti mají podíl na výskytu poruch

obvodového pláště též otřesy od místní frekventované sil-

nice.

Zateplením budov je možno předejít porušování obvodo-

vých pláš�ů panelových budov vlivem teplotních změn. Po-

vrchová teplota obvodového panelu se tím sníží, rozdíl mezi

vnějším a vnitřním povrchem se zmenší, a tím i napětí

vznikající v panelech.

Při prohlídce objektů bylo zjištěno, že i zateplené a opra-

vené fasády jsou narušeny trhlinkami, i když úpravy proběh-

ly před třemi roky. Z toho lze soudit, že ne všechny dosud

provedené úpravy obvodových konstrukcí mají dostatečně

dlouhou životnost. To je velké varování. Oprava byla prove-

dena nekvalitně nebo nekvalitními prostředky, popř. naruše-

né části byly pouze překryty nebo přetřeny, a nehledala se

příčina, proč k narušení obvodového pláště došlo. Z toho

pak vyplývá, že peníze investované do opravy byly vlastně

špatně investovány. Je zřejmé, že postupem času bude nutné

opravit většinu obvodových pláš�ů, a proto je nutné se zamě-

řit na to, aby investice vložené do těchto oprav byly dobrou

investicí a  vynaložené náklady se  časem vrátily.
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Teplotně vlhkostní analýza stavební konstrukce
v rámci semi-scale experimentu a počítačových
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V práci je popsána analýza teplotně vlhkostních poměrů
v cihelné konstrukci opatřené vnitřním tepelně izo-
lačním systémem na bázi hydrofilní minerální vlny vy-
stavené působení diferenčního klimatu velmi blízkého
skutečným podmínkám. Tepelně vlhkostní funkce kon-
strukce je ověřena nejprve semi-scale experimentem a
následně počítačovou analýzou.

Úvod 
Pro stanovení tepelně vlhkostní funkce stávajících či nově

navrhovaných stavebních konstrukcí se využívají dva zá-

kladní přístupy. První možností je měření na stavbě, které

umožňuje nejen monitorovat teplotně vlhkostní chování jed-

notlivých konstrukcí, ověřovat efektivnost izolačních sys-

témů ve skutečných klimatických podmínkách, ale i platnost

a kalibraci matematických modelů řešících problematiku

kombinovaného transportu tepla a vlhkosti v porézních

stavebních materiálech. Monitorování teplotních a vlhkost-

ních polí přímo na konstrukci bude pravděpodobně vždy

rozhodujícím krokem při ověřování funkčnosti stavebních

konstrukcí z hlediska jejich tepelně vlhkostního chování.

Tento způsob vyšetřování teplotních a vlhkostních poměrů

by však měl být aplikován až po odstranění všech princi-

piálních nedostatků  nově navrhovaných konstrukcí, u nichž

riziko selhání již realizované konstrukce je minimální. 

Druhou možností, jak stanovit, popř. predikovat, tepelně

vlhkostní funkci stavebních konstrukcí, je aplikace matema-

tických modelů řešících kombinovaný transport tepla a

vlhkosti. Chceme-li však tyto modely pro stanovení teplotně

vlhkostních poměrů využít, je nezbytné si uvědomit, že

možnost jejich uplatnění závisí na kvalitě vstupních dat.

Tato data jsou tvořena souborem tepelných a vlhkostních

materiálových parametrů, které by však měly být určeny

nejen v konstantních laboratorních podmínkách, ale měly by

také zahrnovat vliv teploty, obsahu vlhkosti a relativní

vlhkosti na uvedené materiálové parametry. Komplexní

určení vstupních materiálových parametrů je finančně a

časově značně náročné, čímž je do jisté míry omezeno

využití počítačové analýzy. Uvedené modely také využívají

řadu parametrů, které není možné určit explicitně, např.

vlhkostní a tepelný odpor na rozhraní jednotlivých vrstev

vícevrstvých stavebních konstrukcí, popř. odpor povrchový,

a často zjednodušují studovanou problematiku zanedbáním

některých jevů (např. Soretova a Dufourova jevu), jež však

mohou být za specifických podmínek významné. Chceme-li

proto využít počítačovou analýzu pro stanovení životnosti

stavebních konstrukcí založenou na dlouhodobém zjiš�ování

tepelně vlhkostní funkce vyšetřované konstrukce, musíme

nejprve ověřit platnost používaného matematického modelu

a model řádně kalibrovat. 

Pro kalibraci matematických modelů kombinovaného

transportu tepla a vlhkosti se v současnosti nejčastěji použí-

vají data získaná měřením na "testovacích" budovách. Tento

způsob však nelze vždy aplikovat, zejména pokud se zabý-

váme řešením problémů, které dosud nebyly na testovacích

domech pozorovány. Z tohoto hlediska je patrné, že využití

flexibilních semi-scale systémů je vhodným řešením pro ka-

libraci a ověřování platnosti matematických modelů.

V tomto článku je prezentována část experimentů ověřují-

cích funkčnost nově vyvinutého vnitřního tepelně izolační-

ho systému na bázi hydrofilní minerální vlny provedená

v podmínkách diferenčního klimatu velmi blízkého realitě

s využitím měřicího systému NONSTAT [1]. Tyto experi-

menty navázaly na již provedená měření [2]. Na rozdíl od

těchto měření, při nichž bylo cílem jen základní ověření sys-

tému, jsou experimenty popsané v tomto článku zaměřeny

též na kalibraci a ověření matematického modelu J. Grune-

walda, čemuž odpovídá i odlišná strategie rozmístění

měřicích sond. Ověřovaná konstrukce je podobně jako

v práci [2] ze strany exteriéru vystavena působení hodino-

vých klimatických podmínek pro referenční rok pro Prahu,

ze strany interiéru jsou simulovány konstantní klimatické

podmínky (teplota, relativní vlhkost) typické pro obytné

budovy. Zjištěné hodnoty jsou pak na rozdíl od [2] porovná-

ny s daty získanými počítačovou analýzou experimentální

situace provedenou programem Delphin 4.3 [3] s implemen-

tovaným Grunewaldovým modelem. Na základě pozorova-

ných diferencí mezi daty zjištěnými experimentálně a vypo-

čítanými je provedeno inverzní modelování materiálových

parametrů, jejichž znalost byla pro počítačovou analýzu

nepostačující. 

Měřicí a simulační systém NONSTAT
Semi-scale experiment pro testování tepelně vlhkostního

chování stavebních konstrukcí představuje logický most

mezi laboratorním měřením materiálových parametrů kom-

binovaným s počítačovou analýzou a měřením teplotních a

vlhkostních polí na stavbě ve skutečném měřítku za obvyk-

lých klimatických podmínek. Systém NONSTAT simuluje

podobné klimatické podmínky, ale zároveň si ponechává

laboratorní charakter, což podstatně snižuje náklady

v porovnání s měřením in situ, popř. měřením na zkušebních

budovách. Sestává ze systému dvou klimatických komor

spojených tunelem o rozměru 0,72 x 0,72 x 0,60 m pro

osazení konstrukce. V ověřované konstrukci jsou umístěny

kombinované sondy firmy Ahlborn pro monitorování rela-

tivní vlhkosti a teploty a sondy firmy Easy Test pro moni-

torování obsahu vlhkosti pracující na principu TDR (Time

Domain Reflectometry). Celý systém včetně zadávání hodi-

nových dat do klimatických komor řídí počítač [1].



Popis experimentu
Základní idea navrženého vnitřního tepelně izolačního

systému spočívá v nahrazení klasické skladby vnější obvo-

dové konstrukce zateplené zevnitř ve směru od exteriéru

k interiéru (ve skladbě nosná stavební konstrukce, tepelná

izolace, parozábrana a vnitřní omítka) skladbou nosná kon-

strukce, retardér pro vodní páru na principu cementového

tmelu, hydrofilní tepelná izolace na bázi minerální vlny a

paropropustná omítka (obr. 1). Návrh a vývoj vnitřního te-

pelně izolačního systému probíhal ve dvou etapách. Nejprve

bylo nutné vyvinout materiály, které by vyhovovaly poža-

davkům z hlediska tepelných a vlhkostních parametrů. Para-

metry jednotlivých materiálů aplikovaných v navrhovaném

systému byly stanoveny počítačovou optimalizací. Mate-

riály získané za spolupráce s výrobci byly poté prověřovány

v laboratoři. Na základě výsledků zkoušek byla vybrána

hydrofilní minerální vlna DU firmy Rockwool, a. s., s duál-

ní objemovou hmotností, materiál na bázi cementu KAM

firmy Sakret, s. r. o., jako retardér pro vodní páru, který

zároveň bude plnit funkci mechanickou při kotvení tepelně

izolačních desek, a materiál FFP téže firmy, také na bázi

cementu jako vnitřní omítka. Navržený systém byl apli-

kován na cihelnou ze	 tl. 450 mm. Tepelné a vlhkostní para-

metry materiálů aplikovaných v testované konstrukci jsou

uvedeny v tab. 1, přičemž µ je faktor difúzního odporu,

A absorpční koeficient pro vodu, κ vlhkostní vodivost,

ρ objemová vlhkost, λ tepelná vodivost, c měrná tepelná

kapacita. Hodnoty uvedených materiálových parametrů jsou

převzaty z prací [4] a [5], v nichž je podrobně popsána i

metodika jejich stanovení.

Postup měření
Sledování tepelných a vlhkostních změn v konstrukci

předcházela kalibrace senzorů pro měření obsahu vlhkosti

použitých materiálů [6]. Jejich funkčnost pro monitorování

relativní vlhkosti byla ověřena měřením v exikátorech

naplněných nasycenými roztoky solí s odpovídající speci-

fickou hodnotou relativní vlhkosti. Senzory byly umístěny

do předem vyvrtaných otvorů konstrukce a na kontaktu s je-

jím povrchem utěsněny silikonovým tmelem. Otvory pro

senzory TDR byly vyplněny prachem stejného materiálu,

aby mezi sondou a materiálem nevznikla vzduchová vrstva.

Pro dosažení jednorozměrného transportu tepla a vlhkosti

v klimaticky zatěžované konstrukci byla konstrukce ve

zkušebním tunelu tepelně a vlhkostně odizolována deskami

extrudovaného polystyrénu v kombinaci s montážní polyu-

retanovou pěnou a vodonepropustným nátěrem.

Po spojení celého systému klimatických komor byla kon-

strukce vystavena působení diferenčního klimatu velmi

blízkého skutečnosti. Na straně interiéru byly simulovány

konstantní klimatické podmínky odpovídající běžným hod-

notám pro obytné budovy (relativní vlhkost 50 %, teplota

21 ˚C), na straně exteriéru hodinová klimatická data pro

teplotu a relativní vlhkost odpovídající referenčnímu roku

pro Prahu. Měření nejprve probíhalo na neizolované cihelné

konstrukci po dobu deseti dní, přičemž na straně exteriéru

byla aplikována reálná klimatická data od 1. října. Poté byl

systém klimatických komor rozpojen a konstrukce zateplena

výše uvedeným vnitřním tepelně izolačním systémem.

Měření izolované konstrukce probíhalo po dobu 165 dní a

bylo ukončeno klimatickými daty odpovídajícími 4. březnu.

Působení diferenčního klimatu byla tedy konstrukce vysta-

vena po celé zimní období, které je z hlediska tepelně

vlhkostní funkce pro stavební konstrukci nejkritičtější. 

Počítačová analýza 
Počítačová analýza byla provedena programem Delphin

4.3 vyvinutým na Technické univerzitě v Dráž	anech pro

řešení problému kombinovaného transportu tepla, vzduchu,

solí a vlhkosti v porézních stavebních materiálech [3]. Při

aplikaci tohoto programu bylo nejprve nutné generovat sí�,

která zohledňuje nejen jednotlivé vrstvy materiálů apliko-

vaných v analyzované konstrukci, ale i umístění senzorů pro

monitorování teploty, relativní vlhkosti a obsahu vlhkosti

(obr. 2, obr. 3). Klimatické zatížení konstrukce během počí-

tačové analýzy bylo stejné jako při semi-scale experimentu.

Obr. 1 Schéma analyzované konstrukce

1 – omítka FFP, 2 – DU, izolační vrstva, 3 – DU, 

mechanická vrstva, 4 – retardér KAM, 5 – nosná konstrukce

ñ µ A κ C  [J/m
3
K]

[kg/m
3
] [–] [kg/m

2
s

1/2
] [m

2
/s] E+06

h   178   2,2 3,60E+00 1,51E–05 0,143

s     96   2,2 1,33E+00 1,90E–06 0,097

1 580   6,1 1,94E–01 1,76E–07 1,439

1 321 11,9 1,77E–02 1,43E–09 1,342

1 776   8,1 1,24E–01 1,52E–07 1,185cihla

DU

Materiál

FFP

KAM

Tab. 1. Vlhkostní a materiálové parametry aplikovaných materiálů

STAVEBNÍ OBZOR 10/2003 297

Obr. 2. Schéma umístění senzorů v analyzované konstrukci

Obr. 3. Diskretizace studované konstrukce

pro počítačovou analýzu

Nebyla však použita data zadávaná do řídícího procesoru kli-

matických komor, ale skutečná data pro teplotu a relativní

vlhkost naměřená během experimentu v jednotlivých klima-

tických komorách, což umožnilo vyloučit vliv nepřesností

jejich nastavení na kvalitu vstupních dat. Jako nezbytné zá-

kladní tepelné a vlhkostní materiálové parametry (tab. 1)



byly použity hodnoty naměřené v první etapě vývoje

vnitřního tepelně izolačního systému [4], [5]. Jako počáteční

podmínky testované konstrukce pro počítačovou analýzu

byly zadány hodnoty relativní vlhkosti, teploty a obsahu

vlhkosti naměřené při experimentu v čase t = 0.

Výsledky a diskuze
Typické výsledky měření jsou uvedeny na obr. 4 až obr. 6,

přičemž obr. 5 a obr. 6 ukazují výskyt nadměrné hygrosko-

pické vlhkosti v cihelné konstrukci, která se zde udržovala

po celou dobu experimentu. Je však nutné si uvědomit, že

simulované klimatické podmínky byly mnohem nepřízni-

vější než skutečné. Nadměrná vlhkost byla pravděpodobně

způsobena aplikací nepříznivých klimatických podmínek na

čerstvě vyzděnou konstrukci, která obsahovala velké

množství vody. Uplatnění podmínek typických pro začátek

října (vlivem rychlého poklesu teploty) vedla v části cihelné

stěny ke kondenzaci vodní páry v ní obsažené. Kondenzova-

ná voda nemohla být z konstrukce během zimního období

vlivem omezené možnosti transportu směrem k exteriéru a

z důvodu kontinuálního transportu vodní páry z interiéru do

nosné konstrukce odvedena. 

Tepelná izolace z hydrofilní minerální vlny však díky

vhodné volbě transportních parametrů zůstala suchá po

celou dobu experimentu včetně kritického zimního období.

Vezmeme-li proto v úvahu všechny negativní a pozitivní

faktory ovlivňující tepelně vlhkostní funkci analyzované

konstrukce, můžeme tepelně vlhkostní chování navržené

konstrukce považovat za relativně dobré. 

Počítačová simulace, provedená se vstupními materiálo-

vými parametry z tab. 1, ukázala  na počátku nepříliš dobrou

shodu s experimentálními daty. Pro dosažení lepší shody

mezi daty vypočítanými a experimentálními bylo proto

provedeno inverzní modelování parametrů materiálů apliko-

vaných v konstrukci. Největší rozdíly mezi naměřenými a

vypočítanými daty byly pozorovány u profilů relativní

vlhkosti a obsahu vlhkosti. Proto byla navržena modifikace

vlhkostních parametrů, zejména součinitele vlhkostní vodi-

vosti κ, faktoru difúzního odporu µ u retardéru pro vodní

páru a součinitele vlhkostní vodivosti κ pro cihlu. Celkem

bylo provedeno deset počítačových simulací s různou kom-

binací materiálových parametrů. Nejlepších výsledků bylo

dosaženo s daty uvedenými v tab. 2. 

Porovnání experimentálních a vypočítaných dat odpoví-

dajících klimatickým datům pro 1. únor, kde pro počítačo-

vou analýzu byla použita vstupní data z tab. 2, je uvedeno na

obr. 4 až obr. 6. Diference v profilech relativní vlhkosti a

objemové vlhkosti jsou relativně malé a pohybují se mezi

0 až 5 %, na rozdíl od profilů teploty, u kterých se rozdíl

mezi daty experimentálními a spočítanými pohybuje

v rozmezí 1 až 1,5 ˚C. Lze tedy říci, že shoda dat experi-

mentálních a naměřených je vcelku přijatelná, pro její

zlepšení by bylo nutné hledat další vhodné kombinace

materiálových parametrů. 

Bude však jistě užitečné pokusit se o vysvětlení relativně

velkých rozdílů mezi originálními a modifikovanými vstup-

ními daty vlhkostních parametrů, které vedly k lepší shodě

mezi experimentem a počítačovou analýzou. Lepší shody

s experimentálními daty bylo dosaženo s hodnotou faktoru

difúzního odporu  µ retardéru pro vodní páru dvakrát vyšší,

než byla původní hodnota zjištěná v laboratoři. Tento fakt

však není překvapující, nebo� při počítačové analýze nebyl

v modelu uvažován přechodový odpor pro vodní páru na

rozhraní jednotlivých materiálů. Nalezená hodnota faktoru

difúzního odporu tedy zahrnuje nejen faktor difúzního

odporu retardéru vodní páry, ale i oba přechodové odpory na

rozhraní s okolními materiály. 

Podstatně nižší hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti κ
pro retardér a cihlu, získané při inverzním modelování, jsou

pravděpodobně způsobeny aplikací konstantní hodnoty

součinitele vlhkostní vodivosti v použitém modelu.  Závis-

lost vlhkostní vodivosti na obsahu vlhkosti se většinou urču-

je inverzní analýzou naměřených vlhkostních profilů, souči-

nitel vlhkostní vodivosti κ se poté v závislosti na vlhkosti

mění obvykle dost výrazně, často i řádově. Ve výpočtech

byla použita konstantní hodnota součinitele vlhkostní vodi-

vosti, která byla experimentálně stanovena při klasickém

sorpčním experimentu [6], z důvodu obtížného stanovení

vlhkostních profilů v hydrofilní minerální vlně ve směru

toku vlhkosti, tedy napříč deskou. Z porovnání dat naměře-

ných a vypočítaných je však zřejmé, že chceme-li dosáhnout

při počítačové analýze přesnějších výsledků, bude nezbytné

při dalších výpočtech použít závislost κ na obsahu vlhkosti i
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Obr. 4. Průběh teploty v zateplené cihelné stěně (1. únor)

Obr. 5. Obsah vlhkosti v zateplené cihelné stěně (1. únor)

Obr. 6. Průběh relativní vlhkosti v zateplené cihelné stěně (1. únor)

původní modifikovaná

  Sakret KAM µ  [–] 11,9 20

  Sakret KAM 1,43E-09 1,43E-11

  cihla 1,52E-07 2,00E-10

Data

κ  [m
2
s

-1
]

Materiál Parametr

Tab. 2. Modifikované vlhkostní parametry aplikovaných materiálů



přes složité určení vlhkostních profilů v aplikovaných mate-

riálech. 

Závěr
Ověřování tepelně vlhkostní funkce cihelné stěny s vnitř-

ním tepelně izolačním systémem na bázi hydrofilní minerál-

ní vlny provedené semi-scale experimentem prokázalo

dobrou funkci zateplené obvodové konstrukce, zejména

vezmeme-li v úvahu počáteční podmínky, které byly v po-

rovnání se skutečností výrazně nepříznivější. 

Porovnání dat získaných během semi-scale experimentu

s daty získanými programem Delphin 4.3 prokázalo nezbyt-

nost kompletního stanovení tepelných a vlhkostních mater-

iálových parametrů, které slouží jako vstupní data v použi-

tém počítačovém modelu. Zvláště je nezbytné stanovit

všechny materiálové parametry v závislosti na teplotě a ob-

sahu vlhkosti v celém studovaném rozsahu. Nedostatečné

určení některých materiálových parametrů prezentovaných

v této práci výrazně znesnadnilo inverzní modelování, nebo�

bylo nezbytné měnit několik materiálových parametrů, což

vedlo k řadě jejich kombinací.

V další práci bude nutné se nejprve vrátit k laboratornímu

určení tepelných a vlhkostních materiálových parametrů a

stanovit je jako funkce teploty a obsahu vlhkosti. Tyto

experimenty budou časově značně náročné, např. měření

sorpčních izoterem probíhá několik měsíců a pro měření

některých parametrů, jako vlhkostní vodivosti deskových

izolačních materiálů v závislosti na vlhkosti, bude nutné

modifikovat způsob měření, popř. vytvořit novou metodu.

Po kompletním stanovení materiálových parametrů bude

provedeno nové inverzní modelování konstrukce, při němž

se již bude možné zaměřit na stanovení obtížně měřitelných

parametrů, jako jsou přechodové odpory pro transport tepla

a vlhkosti na rozhraní jednotlivých vrstev studované kon-

strukce.

Článek vznikl  na základě podpory výzkumného záměru
MŠMT MSM: 210000003.

Literatura

[1] Pavlík, Z. – Pavlík, J. – Černý, R.: Měřicí systém NONSTAT.

Stavební obzor, 10, 2001, č. 7, s. 220–222. 

[2] Pavlík, Z. – Jiřičková, M. – Černý, R.: Ověření funkčnosti

vnitřního tepelně izolačního systému na bázi kapilárně aktivní

minerální vlny. Stavební obzor, 12, 2003, č. 1, s. 6–9.

[3] Grunewald, J.: DELPHIN 4 – Documentation, Theoretical

Fundamentals. TU Dresden, 2000.

[4] Jiřičková, M. – Černý, R.: Hygrothermal Properties of Various

Types of Mineral Wool Based Thermal Insulation Materials.

CTU Reports Vol. 5, No. 2–3, Contributions to Experimental

Investigation of Engineering Materials and Structures, ČVUT

Praha, 2001, pp. 1–11.

[5] Jiřičková, M. – Černý, R.: Thermal and Hygric Properties of

Mortars and Water Vapor Retarders for Interior Thermal

Insulation Systems. Proceedings of 11th Symposium for Building

Physics 2002/1, TU Dresden, pp. 319–328.

[6] Jiřičková, M.: Application of TDR Microprobes, Minitensio-

metry and Minihygrometry to the Determination of Moisture

Transport and Moisture Storage Parameters of Building

Materials. [Dizertace PhD.], ČVUT Praha, 2003.

Pavlík, Z. – Maděra, J. – Černý, R.: Hygrothermal
Analysis of a Multi-Layered Building Envelope Using a
Semi-Scale Experiment and Computer Simulations

This paper presents analysis of the hygrothermal
performance of a building envelope with the interior
thermal insulation system on the basis of hydrophilic
mineral wool in the conditions of difference climate very
close to reality. The hygrothermal functionality of the
designed envelope is tested at first using a semi-scale
device, and subsequently by computer simulations. 

Pavlík, Z. – Maděra, J. – Černý, R.: Wärme-
Feuchtigkeits-Analyse einer Baukonstruktion mit Hilfe
eines „Semi-scale“-Experiments und von Computer-
simulationen

In der Arbeit wird eine Analyse der Wärme-
Feuchtigkeits-Beziehungen in einem mit einem inneren
Wärmedämmsystem auf Basis von hydrophiler
Mineralwolle gedämmten Ziegelbauteil beschrieben, das
der Einwirkung eines den realen Klimabedingungen
sehr nahe kommenden Differenzklimas ausgesetzt ist.
Die Wärme-Feuchtigkeits-Funktion der entworfenen
Konstruktion wird zuerst mit Hilfe eines Semi-scale-
Experiments und nachfolgend mit Hilfe einer Compu-
teranalyse getestet.
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Zahájení letošního 45. ročníku Mezinárodního strojí-

renského veletrhu bylo spojeno s otevřením nového

pavilonu. Pavilon F s nejmodernější infrastrukturou více

než nahradí původní objekt, který ještě v první polovině

loňského roku hostil expozice vystavovatelů. V před-

cházejících ročnících tohoto veletrhu zde vystavovaly

své výrobky firmy z oborů energetika, plasty, chemie a

materiály a komponenty pro strojírenství.

Výstavba moderní haly byla zahájena v polovině

února letošního roku. Během šesti měsíců na místě stej-

nojmenného pavilonu a přilehlých volných plochách

vyrostl objekt se zastavěnou plochou 8 404 m2 a celkem

122 535 m3 obestavěného prostoru, poskytující nejen

5 107 m2 výstavní plochy, ale také místo pro kanceláře

ve dvou nadzemních podlažích a technické zázemí

v suterénu. Zdejší plocha bude vybavena průběžnými

kanálky s možností připojení vody, stlačeného vzduchu,

kanalizace, silnoproudu a slaboproudu včetně zajištění

přenosu dat. V projektu je pamatováno i na aktivní pro-

tipožární ochranu a bezpečnostní systém bránící nežá-

doucímu vstupu. Únosnost podlahy je 5 t/m2 a světlá

výška 11 m bude vyhovovat i těžkým a prostorově velmi

náročným exponátům.

Nový pavilon na brněnském 
výstavišti
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Autor se v článku zabývá rekonstrukcí třicet let starého
zastřešení kina provedeného lanovou konstrukcí.
V důsledku nevhodného návrhu nosné konstrukce a
vlivem náročných klimatických poměrů byla nosnost
konstrukce snížena natolik, že bylo nutné provést rekon-
strukci.

Panoramatické kino ve Varnsdorfu bylo postaveno v sedm-

desátých letech minulého století podle projektu KPU

Bratislava. Jako nosný systém byla navržena lanová střecha,

jejímž odpovědným projektantem byl Ing. Jozef Poštulka.

Většina ocelářů, projektantů i výrobců dobře zná jeho dvě

zdařilé lanové střechy nad sportovními halami v Bratislavě.

Jedna větší hala je půdorysně kruhového tvaru a druhá, nad

tělocvičnou, je obdélníková.

Ve Varnsdorfu je zastřešen půdorysný tvar rovnostran-

ného trojúhelníka o délce strany 28 m, kde ke každé straně

půdorysně přiléhá kruhová úseč se vzepětím 5,75 m. Nad

takto vzniklým sférickým trojúhelníkem byl realizován

tlačený kotevní věnec pro ukotvení lan. Věnec má šířku

2,0 m, výšku 1,2 m a je vzhledem k vodorovné umístěn

v nakloněné poloze. Z příčného řezu (obr. 1) je zřejmé, že

výškově měl věnec tři vrcholy 2,95 m výše než místa ve špič-

kách sférického trojúhelníku, kde se předpokládal odtok vody.

Jak je zřejmé z půdorysu, systém používá nosná lana pro-

filu 18 mm, vzájemně vzdálená 1,0 m. Neuvažujeme-li

průhyb, jsou vedena vodorovně. Dnes se ukazuje, že takto

zvolený systém nosných lan nebyl vhodný. Dlouhá lana se

prohýbala pod tíhou krytiny, izolace a podhledu a střecha od

samého začátku neplnila funkci, jak se předpokládalo.

Mluví se samozřejmě o odvodnění. Situaci ještě zhoršovala

lokalita stavby, která předpokládá normové zatížení sněhem

150 kg/m2.

Důsledkem chybného rozhodnutí o směru vedení lan

bylo, že ihned po dokončení objektu musela být provedena

nouzová úprava ve formě jakési dřevěné kostry ve tvaru

velmi ploché pyramidy, uložené na hotovou střechu, která

pak byla potažena vrstvami izolace proti vodě, tehdy stan-

dardními asfaltovými pásy. Ovšem sněhové výkyvy v zim-

ním období, v této oblasti velmi časté, střechou výškově

pohybovaly tak značně, že přes všechny udržovací práce

stále protékala. Tento stav trval od začátku existence stavby

Rekonstrukce panoramatického kina ve Varnsdorfu
Ing. František STEJSKAL 

STÚ-K, a. s.
Praha

Obr. 1. Půdorys a řez lanového řešení kina

Obr. 2. Příčný řez novou kopulí
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až do devadesátých let minulého století, kino však bylo stále

v provozu. Se změnou politického systému přestal být o

jeho provozování zájem, a proto bylo uzavřeno včetně

hotelu, který s kinem sousedí. Nastalo období hledání

nového majitele. Ten se našel v době zcela nedávné, tedy asi

po deseti letech nepoužívání stavby, a postaral se o rekon-

strukci střechy.

Podle názoru autora článku byla zásadní chyba původního

projektu ve špatné volbě směru vedení nosných lan. Určitě

vhodnější by bylo vedení lan  ve směru spádových přímek

střechy, a nikoli ve směru přímek hlavních. Jak je zřejmé

z příčného řezu, spád střechy by byl cca 1 : 10, což by

umožnilo odtok vody i při průhybu lan od měnícího se zatí-

žení sněhem v zimním období. V současné době je lanový

systém silně zkorodovaný, ale po průzkumu lze počítat s tím,

že lana stále ještě vynesou vrstvy tepelné izolace a vlastní

podhled z plastových desek, který zůstal přes dlouhodobé

protékání vody neporušen.

Pro přenos zatížení sněhem bylo při rekonstrukci rozhod-

nuto postavit nad půdorysem novou střechu ve tvaru troj-

boké pyramidy (obr. 2), kde tři hlavní příhradové nosníky

budou nad středem čepově spojeny pomocí duté trubky, a to

při horním i dolním pásu. Dutá trubka je použita proto, že

nad kopulí bude upevněna otáčející se koule průměru 3,0 m,

která ponese reklamu majitele kina. Trubka má vnější profil

194 mm a jejím vnitřkem povedou pohonné osy pro pohyb

dvou polokoulí a veškerá elektroinstalace. Tlouš�ka stěny

trubky v oblasti proti sobě působících tlaků horních i dol-

ních pásů je 32 mm, v ostatních partiích 10 mm.

Pod spojovací trubkou bude obslužná plošina pro hnací

motory a pro rozvodnou desku elektroinstalace. Na horní

pásy hlavních příhradových nosníků jsou čepově ukotveny

ocelové krokve různých délek (a tedy i dimenzí), které jsou

vzájemně mimoběžné, a vytvářejí tak zborcenou plochu pro

budoucí dřevěné pobití a oplechování. Oplechování bude

podle finanční náročnosti z mědi nebo v titanzinku. Druhé

konce krokví jsou uloženy na původní železobetonový

věnec. Všechna uložení mají plech v šikmé poloze, a proto

se realizátor konstrukce rozhodl patní plechy montovat bez

předchozí dílenské přípravy. Nová ocelová střecha v mís-

tech uložení na betonový věnec vyvozuje relativně velké vo-

dorovné síly, na které původní betonový věnec nebyl dimen-

zován. Pro jejich zachycení byla z oceli S355 navržena táhla

Detan (firma Deha), jejichž únosnost je značná. V našem

případě ovšem byla nutná táhla největšího tabulkového pro-

filu 60 mm. Pro jejich čepové připojení je proveden detail

zaobleného trojúhelníkového plechu, v místě ok tlouš�ky

55 mm (obr. 3). 

Dvojstřižný čep z oceli stejné kvality má průměr 60 mm.

Celková hmotnost nové nosné konstrukce nad kinem činí

24,9 t, přičemž střední trubkový díl váží 500 kg a tři hlavní

příhradové nosníky dohromady 8 830 kg (obr. 4).

Obr. 4. Konstrukce střechy

Obr. 3. Detail čepového spojení 
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Stejskal, F.: Reconstruction of the Cinerama in
Varnsdorf

This paper reflects on the reconstruction of a 30-year
old roofing of a cinema built with a cable structure. As a
result of the unsuitable design of the load-bearing
structure and due to the severe climatic conditions, the
carrying capacity of the structure was reduced
substantially. The carrying capacity reduction brought
about the necessity to conduct the reconstru ction
described in this article. 

Stejskal, F.: Rekonstruktion eines Panoramakinos in
Varnsdorf

Der Autor behandelt im Artikel die Rekonstruktion der
dreißig Jahre alten in Seilkonstruktion ausgeführten
Überdachung eines Kinos. In Folge eines ungeeigneten
Entwurfs der Tragkonstruktion und unter dem Einfluss
besonderer klimatischer Verhältnisse hatte sich die
Tragfähigkeit der Konstruktion so verringert, dass es
notwendig wurde, eine Rekonstruktion durchzuführen,
die im Artikel beschrieben wird. 

�dizertace
Optimalizace aktivační ČOV z hlediska
nitrifikace a denitrifikace s praktickou
aplikací na ČOV Hlinsko 
Ing. Martin Soudek

Dizertace je věnována analýze dlouhodobé funkce čistírny

odpadních vod založené na měření a pozorování v terénu,

poloprovozních pokusech a modelování vybraných techno-

logických procesů ovlivňujících úspěšný provoz. Je učiněn

pokus o optimalizaci provozu. Práce je aplikována na

čistírně v Hlinsku.

Hospodaření s vodou v nádrži a jeho 
vliv na rybí habitat v toku pod ní 
Ing. Petra Chvojková

Mezioborová práce se zabývá hospodařením s vodou

v nádrži a vlivem tohoto hospodaření na život ryb pod ní.

Vychází se z reálných podmínek nádrže Římov na Malši.

Práce pojednává o interakci mezi vodním dílem a přírodou.

Využívají se metody IFIM a PHABSIM a demonstrují se

značné znalosti i z oboru ichtyologie.

Výzkum přesnosti kalibrace při laserové
interferometrii v návaznosti na normy ISO
Ing. Lenka Línková

V dizertaci se kalibruje invarová nivelační la� podle ČSN

ISO 5725. Byl proveden teoretický rozbor vlivu atmosféry

na laserový paprsek interferometru, navržen pracovní po-

stup kalibrací a stanoveny nejistoty měření. Statisticky byly

zpracovány výsledky několika vnitrolaboratorních a mezi-

laboratorních experimentů. Vypočtené odhady prokázaly

vhodnost navrženého postupu.
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Public Private Partnership – možnosti jeho aplikace
Ing. Jan BUKOVSKÝ

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Princip Public Private Partnership představuje zvláštní
model investování do projektů veřejného sektoru, kdy se
na celé investici podílí nejen stát, obce či regiony, ale
také soukromý sektor. Článek se zabývá základní
charakteristikou principu PPP a jeho aplikací v praxi,
pojmenovává přednosti a nevýhody a zdůrazňuje ně-
které kritické faktory, které kontrakty tohoto typu
provázejí.

Princip partnerství veřejného a soukromého sektoru

(Public Private Partnership – PPP) představuje zvláštní

model investování do projektů veřejného sektoru, kdy se na

celé investici podílí nejen stát, obce či regiony, ale také

soukromý sektor. Jde přitom o vzájemné partnerství, ve

kterém obě strany sdílejí jak výnosy, tak náklady a rizika.

Základní podmínkou je plná průhlednost a vzájemná

důvěra.

Veřejné potřeby, jako jsou doprava, odpadové hospo-

dářství, zdravotnictví a mnoho dalších, kladou vysoké

nároky na finanční prostředky z veřejných rozpočtů. Klasic-

ké modely, ve kterých jsou takové investice plně hrazeny

z veřejných rozpočtů, postupně v celé Evropě selhávají,

nebo� objem disponibilních prostředků stagnuje a potřeby

společnosti přitom nadále rostou. Soustředění většího obje-

mu prostředků do krátkého okamžiku je obtížné a řešení

pomocí úvěrů naráží na požadavky fiskální stability veřej-

ných rozpočtů. Deficit větší než 3 % hrubého domácího pro-

duktu je považován za kritický a ekonomicky škodlivý [1],

[2], přičemž většina států se kolem této hranice pohybuje a

některé ji již překročily.

Veřejný sektor přitom poskytuje výhody stabilního

rozsáhlého trhu, atraktivního umístění investic a celkově po-

měrně nízkého rizika. Soukromý sektor naproti tomu nabízí

vyšší efektivnost, kreativnější práci, sdílení rizik a přístup

ke vnějším finančním zdrojům. Cílem je zrychlení rozvo-

jových programů, výstavby, redukce celoživotních nákladů

a zvýšení kvality veřejných služeb.

Nezbytnou podmínkou pro soukromé financování projek-

tů je existence projektových výnosů, a to formou přímých

poplatků od uživatelů nebo prostřednictvím „šedého mýt-

ného“, které hradí stát. Významným přínosem úspěšného

projektu je dále možnost doplňkového financování z při-

daných služeb, které nejsou přímým výstupem projektu

(např. nadstandardní služby, pronájem obchodních ploch).

Partnerství veřejného a soukromého sektoru se pohybuje

mezi dvěma extrémními případy – prvním je outsourcing a

druhým privatizace. V prvním případě si stát objednává

pouze služby u soukromého subjektu hospodařícího na ve-

řejném zařízení, přičemž do jeho vlastní činnosti nezasahu-

je, ve druhém se stát dokonce vzdává veškerých svých práv

k soukromému subjektu. U PPP veřejný sektor nadále na

projektu aktivně spolupracuje a v závěru smluvního období

projekt kompletně přechází v jeho vlastnictví [3].

Základní principy: 

� hodnota za peníze (value for money) – hlavním cílem

projektu je maximalizace celkové výsledné hodnoty;

� přenesení rizik (risk transfer) – riziko má nést ta strana,

která je schopna ho nejlépe řídit;

� specifikace standardů veřejné služby – veřejný sektor

jednoznačně definuje službu;

� údržba hodnoty veřejných aktiv – jasně se definují

pravidla údržby veřejných aktiv;

� zajištění inovace a konkurence – neomezit tržní pro-

středí, ale řídit konkurenci tak, aby vedla k maximál-

ním inovacím.

Realizace v Evropě
Princip vznikl začátkem devadesátých let ve Velké

Británii, kdy nastal velký tlak na zeštíhlení veřejných

rozpočtů. Lze říci, že se v praxi osvědčil a bylo tímto způ-

sobem úspěšně realizováno mnoho projektů. Obchodní rada

Britského velvyslanectví p. Martin Day uvádí, že ve Velké

Británii byly realizovány projekty za celkem 14 mld. £. Je

pravda, že některé projekty skončily nezdarem, ale naproti

tomu nezanedbatelný počet projektů byl realizován prokaza-

telně efektivněji než při čistě veřejné investici. Kromě Velké

Británie je tento princip úspěšně aplikován také v Irsku,

Nizozemí a v Itálii, kde byly na vládní úrovni vytvořeny

zvláštní podpůrné organizace. Ve Francii, Španělsku a Por-

tugalsku mají rovněž velké zkušenosti s PPP, i když žádný

specializovaný centrální útvar vytvořen nebyl [4]. Na dru-

hou stranu v Německu a Rakousku je stále k PPP poměrně

velká nedůvěra, přestože zde bylo již několik projektů

úspěšně realizováno. Obecně v celé Evropě je těmto typům

projektů přikládána velká důležitost a podpora ze strany

státu.

Jako vhodný prostor pro aplikaci tohoto modelu je uvádě-

na zejména infrastruktura, jako jsou silnice, vysokorychlost-

ní železnice, tramvaje, přístavy, letiště, čistírny odpadních

vod, energetika apod. Kromě toho je vyzkoušena aplikace

ve zdravotnictví, a dokonce i ve výstavbě britských věznic1).

Zahraničních zkušeností je v tomto směru poměrně mnoho.

Jako příklad lze uvést projekty dálnic v Irsku, dálnic a

nemocnic ve Velké Británii, vysokorychlostní tra� v Nizoze-

mí mezi Amsterdamem a belgickou hranicí, letiš� v Athénách,

Hamburku a Düsseldorfu a center dopravních služeb

v Grazu a Werndorfu v Rakousku. Největší projekty do-

pravní infrastruktury v Evropě jsou realizovány převážně

pomocí PPP. Jde zejména o vysokorychlostní železniční

spojení mezi Mnichovem a Veronou přes Brennerský prů-

smyk (projektové náklady ve výši 22 mld. EUR) a vysoko-

rychlostní tra� mezi Londýnem a tunelem pod kanálem La

Manche.2)

Aplikace modelu v praxi
Lze konstatovat, že u každého projektu je model šitý

přímo na míru. Obecně existuje několik základních forem

PPP v závislosti na vztahu s veřejným sektorem [3], [4]: 

– koncese a licence, outsourcing – soukromý sektor má

koncesi k provozování služeb;

1) Informace Velvyslanectví Velké Británie. 2) Informace Generálního ředitelství pro dopravu a energetiku 

Evropské komise. 
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– smlouvy BOOT (build, own, operate, transfer), tj.

soukromý sektor je odpovědný za realizaci investice a po

určitou dobu i za její provoz, než dojde k jejímu plnému

splacení včetně přiměřeného zisku. Poté tato stavba přechází

ve vlastnictví veřejného sektoru. Smlouvy jsou uzavírány

převážně na dobu 15 až 30 let. Existují ještě další modi-

fikace, např. DBFO (design, build, finance, operate), DCMF

(design, construct, manage, finance), BLT (build, lease,

transfer), BTO (build transfer operate);

– smlouvy BOO (build, own, operate), tj. soukromý sek-

tor si vlastnictví stavby ponechává. Zvláštní modifikace jsou

BBO (buy build operate), LDO (lease develop operate) a

další.

Specifickou formou PPP jsou podniky joint-ventures, kde

má stát hlavní nebo převážný vlastnický podíl. 

Většina projektů aplikuje princip, kdy je uzavřena kon-

cesní smlouva mezi veřejným subjektem (státem, obcí) a

účelovou firmou vytvořenou výhradně pro realizaci tohoto

projektu. Smlouva definuje výstupy, které bude koncesionář

plnit, příslušné podmínky pro jejich plnění včetně financo-

vání a rozdělení rizik. Problematice koncesí na velké pro-

jekty se rovněž věnuje právo EU [5]. 

V podstatě každý veřejně prospěšný projekt je založen na

skutečnosti, že pozemky jsou ve veřejném vlastnictví [3].

Soukromý kapitál účelových firem je tvořen ve většině pří-

padů konsorciem bank a soukromých firem. Zde je největší

rozdíl proti tradiční realizaci zakázek, nebo� veřejný sektor

neurčuje technologii, jak bude daná služba plněna, ale jaké

budou výsledné produkty. Zároveň si samozřejmě stanovuje

kvalitativní požadavky na službu a ve většině případů má

rovněž právo rozhodovat o přiměřenosti poplatku, který si

daná firma za klíčové služby účtuje. Rozhodování o cenách

za nadstandardní služby zůstává plně v pravomoci soukro-

mé firmy.

Hlavním předpokladem úspěšnosti projektu je jeho prů-

hlednost a důvěryhodnost. Výběr partnera musí proběhnout

v rámci veřejné obchodní soutěže, přičemž nabídky zvole-

ného kontraktu jsou veřejné. Velice podrobně jsou přitom

hodnoceny veškeré varianty kontraktu, aby byla za dané

prostředky získána maximální hodnota. Většina účelových

firem je dále organizována tak, že veškeré podpůrné činnos-

ti, jako je stavba, údržba, pomocné služby apod., provádějí

samostatné firmy, které byly vybrány rovněž veřejnou

obchodní soutěží a jež poskytují jasně definované služby za

zřejmých finančních podmínek. V tomto případě je finan-

cování projektu pro stát zcela průhledné. Konstrukce sazeb

za hlavní služby je přehledná a stát může ovlivňovat jejich

přiměřenost včetně odpovídajícího zisku.

Problematika sdílení rizika je velmi složitá, nebo� každá

ze smluvních stran má zájem nést pouze minimální riziko.

Přesné rozdělení je vždy předmětem smluvního ujednání,

i když obvykle rizika typu vyšší moci zůstávají na státu a

ostatní rizika průběhu stavby a provozu jsou na soukromém

sektoru. U dopravních staveb je dále například otázka, jak

budou rozložena rizika plynoucí z jistoty budoucího

dopravního využití. Zajímavým opatřením, vymezujícím

přípustná rizika pro veřejný sektor, je regulační zákon

o smlouvě na provádění veřejně prospěšných prací, který je

od roku 2001 platný ve Španělsku [6].

Charakteristickým průvodním jevem projektů PPP je

přílišná složitost přípravy stavby a následného smluvního

ujednání. Pro oboustrannou spokojenost je nutné, aby byly

zástupci veřejného sektoru jasně definovány požadavky na

projekt, tj. přesné zadání, připraveny pozemky a provedeny

podrobné finanční a rizikové analýzy. Vyjednávání o smlou-

vě bývá velmi dlouhý proces, obvykle dva až tři roky, ale

u několika projektů ve Velké Británii trval až deset let.

Z těchto důvodů v některých státech specializované vládní

agentury připravily pro určité typy projektů procesní

metodiky projektového řízení a modelové smlouvy, podle

nichž se při přípravě postupuje. Tyto specializované útvary

dále poskytují zájemcům poradenské služby a pomáhají hle-

dat nejvhodnější a efektivní formy kontraktů. V Německu a

Rakousku tato standardizace neexistuje, což může mít za

následek i poměrně pomalou aplikaci PPP.

Výhody modelu PPP spočívají zejména v získání vnějších

zdrojů pro financování projektů, odlehčení veřejných

rozpočtů (Maastrichtská kritéria), distribuci rizik, optima-

lizaci kapitálové struktury, zrychlení výstavby, kvalitním

managementu a lepší konkurenci při zadávání zakázek.

Výsledkem je redukce stavebních a provozních nákladů,

zvýšení kvality služeb, kreativnost a další přidané služby.

Nevýhodou jsou vyšší nároky na soukromý kapitál (i když

tato položka je silně ovlivněna zvolenou organizační struk-

turou projektu), složitá a nákladná příprava a menší pružnost

daná dlouhodobostí kontraktů. Model je rizikovější než

v případě čistě veřejné investice.

Spolufinancování projektů ze zdrojů EU
Při realizaci projektů pomocí metody PPP lze využívat i

finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie. Pro tyto pro-

jekty je nezbytná zejména průhlednost veřejné soutěže a

přehledné vlastnictví. Ve všech případech je nutné, aby byl

stát rozhodujícím způsobem zainteresován na vlastnictví

infrastruktury [7], [8]. Problematická situace nastává, když

vlastník infrastruktury je veřejný, ale provozovatelem je

soukromý subjekt. Na příkladu projektu rekonstrukce kana-

lizační sítě v Brně lze ukázat, že průhlednost výběru uži-

vatele a přiměřenost jeho výnosů bývá mnohdy obtížné před

Evropskou komisí obhájit. Velké nebezpečí pro obce před-

stavuje privatizace infrastruktury, při níž se ztrácí možnost

získat jakoukoli finanční podporu z EU. Podle názoru

Ministerstva financí ČR nebyl dosud v zemích střední a

východní Evropy nalezen vhodný model pro aplikaci PPP

v projektech dopravní infrastruktury. Rozsáhlé projekty

v Polsku a Ma	arsku skončily nezdarem a dálnice D47

v České Republice je příkladem dalšího problematického

projektu [11]. 

Evropská investiční banka se snaží aktivně finančně

vstupovat do projektů PPP. Tato banka má s podobnými

projekty bohaté zkušenosti, v roce 2002 poskytla úvěry

v celkové výši 36 mld. EUR. Podmínky pro úvěry na pro-

jekty s účastí veřejného sektoru jsou velmi dobré, ale opět

zde platí výše uvedená pravidla o přehlednosti kontraktu a

jasném definování rizik.

Důležitým podkladem pro přípravu projektů PPP spolufi-

nancovaných ze zdrojů EU i ostatních projektů je metodika

Evropské komise [9], která se snaží popsat základní principy

a podmínky partnerství včetně možností využívání komu-

nitárních finančních zdrojů.

Možnosti využití v ČR
Aplikace modelu u nás je v počátcích a vlastní zkušenos-

ti jsou minimální. Využití zahraničních zkušeností, a to jak

pozitivních, tak negativních, může významně pomoci

k úspěšné realizaci kvalitních projektů. Významnou překáž-

kou je v tomto směru současná podoba zákona o zadávání

veřejných zakázek, absence koncesního zákona upravu-

jícího možnosti a pravomoci veřejných subjektů uzavírat
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smlouvy PPP, odstranění daňových překážek, překážek při

převodu majetku do majetku státu a nastavení systému kon-

troly veřejných výdajů v rámci PPP [10]. Na příkladu kon-

traktu na realizaci dálnice D47 je zřejmé, jak případnou rea-

lizaci stavby pomocí PPP může zkomplikovat neprůhled-

nost, chybějící výběrové řízení a nedostatečná právní přípra-

va kontraktu. Neúspěch aplikace modelu na této stavbě ne-

znamená obecný neúspěch jeho principu, ale neúspěch jedné

konkrétní akce zatížené přílišným politickým tlakem a

množstvím procesních chyb.

Velkým přínosem pro realizaci úspěšných projektů pomo-

cí PPP by bylo vytvoření systému standardních smluvních

vztahů a pracovních postupů včetně navazujících právních a

poradenských služeb pro veřejný sektor. V tomto směru

Ministerstvo financí ČR připravuje vytvoření specializo-

vané expertní skupiny, která zajistí právní a metodické před-

poklady pro aplikaci modelu PPP v našich podmínkách

včetně výběru pilotních projektů k ověření nastaveného

právního a exekutivního rámce [10].

Pokud se bude při dalších realizacích postupovat stan-

dardním způsobem ověřeným v mnoha zemích EU a kon-

trakty projdou otevřeným výběrovým řízením, na jehož

konci bude projekt oboustranně výhodného partnerství, je

šance, že současné nedostatky veřejné infrastruktury budou

co nejrychleji odstraněny. Vzhledem k fiskálním pro-

blémům veřejných rozpočtů není reálné, aby se bez využití

soukromých finančních zdrojů Česká republika v dohledné

době přiblížila kvalitativní a kvantitativní úrovní technické

infrastruktuře ve vyspělých zemích evropského hospodářs-

kého prostoru.
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Bukovský, J.: Public Private Partnership – Potential
Applications

Public Private Partnership is a special investment model
for public beneficial projects where the investment is
shared not only by government, local and regional
public bodies, but also by the private sector. The article
deals with a basic characteristic of the PPP principle and
its application in practice, the pros and cons and
emphasizes some critical factors, which follow this type
of contracts.  

Bukovský, J.: Public Private Partnership –
Anwendungsmöglichkeiten 

Das Prinzip „Public Private Partnership“ stellt ein
besonderes Modell für Investitionen in Projekte des
öffentliches Sektors dar, wo sich nicht nur der Staat,
Gemeinden und Regionen, sondern auch die
Privatwirtschaft an einer Gesamtinvestition beteiligen.
Der Artikel beschäftigt sich mit der Grundcharak-
teristik des PPP-Prinzips und seiner Anwendung in der
Praxis, nennt die Vorteile und Nachteile und hebt einige
kritische Faktoren hervor, die Verträge dieses Typs
begleiten. 

Počítačová anylýza optimálních tepelných
a vlhkostních vlastností materiálů 
a systémů pro vnitřní tepelnu izolaci 
historických budov

Ing. Jiří Maděra

Dizertace je zaměřena na nalezení vhodných materiálů a

jejich účinné kombinace pro vnitřní tepelnou izolaci his-

torických budov. Využívá se řízený návrh vlastností mate-

riálů a vývoj nových materiálů. Práce se zabývá možnostmi

využití modelových prostředků pro navrhování kon-

strukčních uspořádání z hlediska přenosu tepla a vlhkosti.

Analýza rizika ve výstavbě a stavebnictví

Ing. Martin Štengl

Práce se zabývá analýzou rizika pomocí počítačové simu-

lace metodou Monte Carlo. Přínos spočívá ve vytvoření uni-

verzálního programového systému a v provádění numeric-

kých experimentů. Cenné jsou rovněž aplikace počítačové

simulace v řízení stavebních firem.

�dizertace
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Model projektově orientované společnosti a jeho
adaptace na průmysl stavebnictví

Ing. Kateřina BOČKOVÁ
Fakulta managementu a ekonomiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Příspěvek popisuje možnost adaptace modelu projek-
tově orientované společnosti (POS) v podmínkách
stavební firmy na průmysl stavebnictví za účelem defi-
nování projektově orientovaného průmyslu. Tato společ-
nost realizuje projekty a programy jako nepostradatel-
nou součást plánování a řízení jednorázových aktivit.
Dominantní roli zde sehrávají specifika stavebnictví
daná charakterem výroby tohoto odvětví průmyslu a
následně jeho hotového produktu.

Úvod
Česká republika neustále prochází změnami, a� již mlu-

víme o restrukturalizaci, privatizaci státních podniků, mo-

dernizaci, nebo o snaze vytvářet nové strategické, ekono-

mické a obchodní jednotky. V pozadí toho všeho stojí

úspěšné podnikatelské organizace se snahou dosahovat

vysokých cílů, vytvářet nové hodnoty, využívat efektivnější

kombinace výrobních faktorů. K dosažení požadovaných

cílů se tedy začalo využívat projektů. Projekty se staly nedíl-

nou součástí plánování a řízení nejen v oblasti průmyslu, ale

i v rámci neziskových organizací. Projekty se využívají pře-

devším v oblasti stavební výroby, energetiky, v chemickém

průmyslu a v oblasti informačních technologií. V součas-

nosti můžeme zaznamenat rostoucí poptávku po know-how

projektového řízení a po projektových manažerech [1].

Na základě výsledků analýz českého podnikatelského

prostředí stavebních firem, zastoupených vzájemným pro-

pojením Porterova modelu pěti sil, společně s analýzami

makroekonomického (analýza PEST), regionálního (multi-

kriteriální analýza) a bezesporu i firemního prostředí stran

spokojenosti zákazníka (KFÚ), přičemž tímto firmy splňují

i požadavky norem ISO, za podpory výsledků hodnocení

firmy v oblasti marketingu, strategie, technologie, kvality,

logistiky a lidského faktoru podle Mapy připravenosti firmy

k inovacím [2], umožňující firmě lépe proniknout do složité

a zatím ne zcela popsané problematiky konkurenceschop-

nosti, můžeme konstatovat, že jedním z nejvýznamnějších

faktorů současné doby je právě efektivnost realizace pro-
jektů výstavby. Našim stavebním firmám nechybějí nápa-

dy, plány, ani ambice, ale spíše schopnost je efektivně

provést – v termínu, s plánovanými náklady a zdroji.

Musíme si uvědomit, že projekty zaujímají podstatnou část

plánování a řízení, stávají se součástí firemních strategií,

nesetkáváme se s nimi pouze u výrobních firem, ale i ve

školách, při kulturních a společenských akcích, dokonce i

v rodinách a  v oblasti působnosti neziskových organizací.

V praxi však dochází k nemalému střetu právě mezi vy-

užíváním a aplikací metod projektového řízení a poptávkou

po know-how. Na českém trhu nemůžeme popřít existenci

firem, které si uvědomují důležitost aplikace metod projek-

tového řízení, i když jejich podíl je velmi malý, ale skutečná

znalost jejich praktické aplikace jako taková naprosto neod-

povídá standardům zavádění projektového řízení. Důvodem

je používání neadekvátních metod nekvalifikovanými

osobami. Řada podniků se nechce věnovat získávání, popř.

výchově vlastních projektových manažerů, nebo, což je

pravděpodobnější, odmítají zaměstnávat externí projektové

manažery, a to z důvodu poměrně vysokých mzdových

požadavků. Avšak úspěch zavádění projektového řízení a

aplikace jednotlivých metod nezávisí pouze na odbornosti

projektového manažera. Současnost umožňuje aplikaci

těchto metod ve zcela nových oblastech života společnosti,

než tomu bylo dosud. Jde o malé asociace, správy obcí,

školy, a dokonce i rodiny. Řízení projektů se stává makro-

ekonomickou strategií společnosti, a to pro komplexní a

dynamické zajištění kvality projektových výsledků. 

Metodika
Příspěvek se orientuje především na stavebnictví z něko-

lika důvodů:

– stavebnictví je v ČR jedním z nejvýznamnějších

odvětví národního hospodářství;

– je známo, že výstavbu objektů je žádoucí realizovat for-

mou projektu.

Tato kritéria tedy nabízejí vhodné pole působnosti pro zave-

dení projektového řízení pro zlepšení řízení stavebních

firem, a posléze pro aplikace modelu projektově orientova-

né společnosti. Stavebnictví je zároveň vhodné pro prvotní

ilustraci uplatnění modelu projektově orientovaného prů-

myslu. Je nutné si uvědomit, že výše uvedené platí za pod-

mínky následujících předpokladů:

– existuje možnost adaptace POS na projektově oriento-

vaný průmysl;

– POS je významnou podmnožinou projektově oriento-

vaného průmyslu;

– různá odvětví průmyslu mají rozdílnou projektovou

orientaci danou jejich specifiky a zaměřením. Pokud si

manažer projektu neuvědomí specifičnost struktury

daného odvětví, může při řízení změn za pomoci pro-

jektů následovat nesplnění projektového cíle, z čehož

obvykle vyplývají ekonomické ztráty;

– cílem vytvoření modelu projektově orientovaného

průmyslu je definování strategie a metrik pro jeho

aplikaci;

– stavebnictví vykazuje poměrně značnou projektovou

orientaci.

Výsledky
Dalšími kroky směřujícími ke zpracování a následné

přímé aplikaci hybných sil výkonnosti a konkurenceschop-

nosti v podmínkách POS je vytvoření, popis a následné

zobecnění modelu POS a jeho následná adaptace na jed-

notlivé oblasti průmyslu. Jedním z možných výstupů po-

stupujících výzkumných činností je nalezení postavení POS

ve stavebnictví a následná generalizace strategie a kritérií

pro její další rozvoj. 
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� Model projektově orientované společnosti
Existuje řada definic projektů, od těch nejjednodušších až

po ty nejsložitější. Avšak v současných českých ekonomic-

kých podmínkách se klade důraz na procesní řízení projek-

tů, z čehož vyplývá, že jediná platná definice projektu je

podle normy ISO 10 006 [6]. Projekt je tedy realizován jako

soubor plánovaných a vzájemně závislých procesů, v jehož

průběhu se mají identifikovat a dokumentovat procesy pro-

jektu, jejich vlastníci a odpovědnosti a pravomoci vlastníků,

mají se definovat, koordinovat a začlenit vzájemné závis-

losti procesu. Procesy mají být navrženy tak, aby nebyly

opomenuty procesy, které se vyskytnou v životním cyklu

produktu později, např. procesy vztahující se k údržbě. Mělo

by se plánovat hodnocení postupů prací, aby se posoudil

stav projektu, a je-li třeba, aby se získaly informace pro re-

vidování plánu projektu. Ke splnění cílů projektu je nezbyt-

né se zaměřit na jakost procesů i produktů. Je třeba klást

důraz na jakost procesů managementu projektu a produktu

projektu. Stejně, jako se vyvíjely metody a nástroje projek-

tového řízení, je nutné, aby byl tento vývoj paralelně

provázen vývojem organizací využívajícím tuto metodu

řízení, jde tedy o vznik projektově orientované společnosti.  

Metoda kritické cesty byla jako první použita v padesátých letech

pro projekt vývoje amerických ponorek jako odpově	 na jaderný

arzenál tehdejšího SSSR, poté manažerská disciplína v následu-

jících čtyřiceti letech téměř stagnovala, byly sice vytvořeny různé

aplikace softwarových produktů, ale vždy šlo o využití základního

principu kritické cesty. Teprve v posledních letech se objevila první

skutečně nová metoda projektového řízení – kritický řetězec.

Projektově orientovaná společnost musí vykazovat

praktické dovednosti a schopnosti v oblasti řízení projektů a

programů (někde se můžeme setkat s duplicitou těchto poj-

mů), popř. v dalším rozvoji metod a aplikace projektového

řízení formou projektových portfolií, dále pak v oblasti říze-

ní lidských zdrojů, záměrů a vytváření plánů organizace.

S těmito skutečnostmi však úzce souvisí spolupráce firem

v oblasti vzdělávání a výzkumu a taktéž spolupráce s regu-

lačními a koordinačními institucemi, především musí mít

tendence a ochotu tyto skutečnosti dále rozvíjet. Tyto kom-

petence POS jsou ovlivněny sociálním, materiálním a časo-

vým obsahem. Materiální obsah je tvořen obecnou struktu-

rou společnosti a jejím vlivem na projektovou orientaci,

stejně tak významem projektů pro společnost. Časový obsah

je ovlivněn historickým vývojem projektů a očekáváním

vývoje v budoucnosti [3].

Pokud společnost tyto kompetence má, mluvíme o origu
(počátku) projektově orientované společnosti. O projektově

orientované společnosti jako takové mluvíme teprve tehdy,

bereme-li v úvahu jednotlivé firemní procesy, nebo�

nemůžeme popřít existenci procesů, i když je většina firem-

ních akcí realizována formou projektu. Tyto procesy jsou

dány konkrétním odvětvím průmyslu. Obecně můžeme vy-

cházet z normy [6] definující projekt jako proces, který lze

rozdělit na mnoho různých vzájemně závislých dílčích pro-

cesů, jež jsou seskupeny podle vzájemné příbuznosti. Je

uvedeno deset skupin procesů managementu projektu. První

z nich je strategický proces, který odůvodňuje a stanoví za-

měření projektu. Druhá skupina pokrývá management vzá-

jemných závislostí mezi ostatními procesy. Dalších osm

skupin jsou procesy vztahující se k záměrům, lhůtám, nákla-

dům, zdrojům, pracovníkům, komunikaci, riziku a nakupo-

vání. Model projektově orientované společnosti je na obr. 1

znázorněn pomocí osmiúhelníku. Osm úhlů představuje

jeho jednotlivé prvky. Pět z nich (metody projektového

řízení, řízení programů, řízení projektových portfolií, řízení

lidských zdrojů, struktura organizace) se vztahuje k prak-

tickým činnostem a zbývající tři představují činnosti souvi-

sející s působením koordinačních a regulačních institucí,

jako jsou školy, univerzity nebo poradenské firmy [4].

Model origo POS je znázorněn jako pavučinový graf na obr. 2.

Na základě provedeného průzkumu můžeme konstatovat,

že projekty již mají v ČR v současné době určitou důležitost,

která se bude s blížícím se vstupem do EU nadále zvyšovat.

Největší podíl projektové orientace vykazuje průmysl infor-

mačních technologií, a samozřejmě stavebnictví. 

� Projektově orientovaný průmysl stavebnictví
V užším pojetí je průmysl koextenzivním sektorem

s ekonomikou, představuje tedy výrobní uspořádání jed-

notlivých oborů. V širším pojetí, používaném v dalším

Obr. 1. Model projektově orientované společnosti – vlastní řešení

Obr. 2. Model origo POS – vlastní řešení podle [5]

1 – metody projektového řízení, 2 – řízení programů, 3 – řízení pro-

jektových portfolií, 4 – řízení lidských zdrojů, 5 – struktura a

design, 6 – spolupráce se vzdělávacími institucemi a univerzitami,

7 – spolupráce s vědeckými a výzkumnými institucemi, 8 –

spolupráce s regulačními a koordinačními institucemi
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textu, se pojem průmysl vztahuje ke každému z odvětví

ekonomiky a není omezován pouze na výrobní odvětví.

Zemědělství tedy můžeme označit jako průmysl stejně jako

produkci oceli nebo stavebnictví. Můžeme sem zařadit i

služby, např. pojiš�ovnictví, cestovní ruch. Z tohoto hlediska

celá ekonomika jakožto společnost může být rozdělena na

jednotlivá průmyslová odvětví. Každé průmyslové odvětví

obsahuje množství firem, organizací a seskupení zabýva-

jících se specifickými činnostmi. Pokud tedy definujeme

průmysl jako nezávislý sociální systém, zajistíme tím i

propojení mezi jeho jednotlivými účastníky a předejdeme

tím možným omezením.

Průmysl aplikující projekty a programy jako nedílnou

součást jedinečných procesů střednědobého až dlouhodobé-

ho charakteru může být označován jako projektově oriento-

vaný. Základem pro vytvoření jeho modelu je právě model

projektově orientované společnosti. Společnost i průmysl

jsou sociální systémy, v nichž je tedy možné aplikovat jme-

novaný  model. Model POS se zaměřuje na společnost jako

takovou a její projektovou orientaci, a proto jde o velmi

hrubý model. Model projektově orientovaného průmyslu je

již specifičtější. Zaměřuje se na konkrétní průmysl a jeho

projektovou orientaci. Obsah modelu je výrazně ovlivněn

všeobecnou strukturou průmyslu, stejně tak i historickým

vývojem a očekáváním vývoje budoucnosti. 

Realizace firemních akcí formou projektu má ve staveb-

nictví poměrně dlouhou tradici. Skutečnost, že řadu úkolů je

možné provádět formou projektu, nabízí možnost vytvoření

množství projektově orientovaných organizací. Investor

musí oslovit průměrně třicet dalších firem, než je stavba

úspěšně dokončena. Zároveň musí jmenovat jednoho gene-

rálního dodavatele a pověřit ho, aby za něho ve věci projek-

tu jednal. Tohoto generálního dodavatele můžeme označit

jako projektového manažera. Pro stavebnictví jsou navíc

charakteristické tyto skutečnosti: 

– jedinečnost procesů;

– začátek a konec projektu je jednoznačně definován;

– cíl je přesně specifikován;

– do projektu je zapojeno mnoho lidí, týmů, firem 

a institucí;

– projekty vykazují střední až vysokou komplexnost;

– vysoké náklady.

Všechny projekty výstavby jsou unikátní, protože každá

stavba vypadá jinak, je realizována pro různé vlastníky a

z různých důvodů. Rozhodnutí budoucího vlastníka o reali-

zaci výstavby může být označováno jako začátek dlouhodo-

bého projektu, který končí  kolaudačním rozhodnutím, tudíž

ve chvíli, kdy je možné se do budovy nastěhovat a užívat ji.

Tyto události jsou tedy projektovým začátkem a projek-

tovým koncem. Mezi začátkem a koncem je nutné plnit řadu

úkolů, jakými jsou nákup pozemku, plánování, výstavba

stavebních objektů, technologických souborů a jiných pro-

cesů nutných k dokončení výstavby. Právě v průběhu těchto

procesů mohou metodiky projektového řízení a projektové

koordinace usnadnit dosahování výstupů, ušetřit náklady a

zvýšit kvalitu požadovaných výstupů. 

Definovaným cílem projektu výstavby je realizace

jakéhokoli druhu výstavby objektu, který bude užíván ke

svému účelu. Existence prokazatelného cíle projektu je jed-

ním ze základních požadavků pro aplikaci a využívání me-

tod projektového řízení. Zapojení velkého množství nositelů

oprávněných zájmů v různých vztazích k projektu je zna-

kem vysoké komplexnosti projektu výstavby. Využívání

nástrojů projektového řízení redukuje tuto složitost a napo-

máhá lepšímu a přehlednějšímu řízení nákladů. Výše uvede-

ná fakta podněcují užívání metod řízení projektů ve staveb-

ním průmyslu. 

Závěr
Nejen typicky projektově orientovaný průmysl, jakým je

stavebnictví, využívá projekty a programy k provádění jed-

norázových úkolů s vysokým stupněm komplexnosti. Do

popředí se dostávají i nové typy, jako jsou marketingové

projekty, vývoj nových výrobků, vývoj organizací. Avšak

stavebnictví nebo strojírenství vykazují největší tendence

k využívání projektů a využívají je v praxi poměrně často.

Příspěvek v mnoha oblastech a směrech doplňuje, vysvětlu-

je a prohlubuje stávající rozpracování a následnou přímou

aplikaci hybných sil výkonnosti a konkurenceschopnosti

v podmínkách projektově orientovaných společností v čes-

kých průmyslových firmách.

Článek byl zpracován za podpory výzkumného záměru
CZE:J22/98:265300021 „Výzkum konkurenceschopnos-
ti malých a středních firem“ řešeného na Fakultě mana-
gementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
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Bočková, K.: A Project-Oriented Society Model and Its
Adaptation to the Construction Industry

This paper describes the possibilities of the adaptation of
the model of the project-oriented society (POS) in
conditions of a construction firm to the construction
industry aiming to define a project-oriented industry.
The POS conducts projects and programmes as a vital
component of scheduling and management of single
activities. In this respect, construction industry specifics
resulting from the nature of production in this branch of
industry, as well as its final product play a major role. 

Bočková, K.: Modell eines projektorientierten
Unternehmens und seine Anpassung an die Bauindustrie

Der Beitrag beschreibt die Möglichkeit der Anpassung
des Modells eines projektorientierten Unternehmens
unter den Bedingungen einer Baufirma für die
Bauindustrie zum Zweck der Definierung einer
projektorientierten Industrie. Ein projektorientiertes
Unternehmen realisiert Projekte und Programme als
unentbehrlichen Teil der Planung and Leitung
einmaliger Aktivitäten. Eine dominante Rolle spielen
hierbei Spezifika des Bauwesens, die durch den
Charakter der Produktion dieses Industriezweigs und
nachfolgend seines fertigen Produkts gegeben ist. 
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Algoritmus určování rovnice roviny 
pro laserové skenování

Ing. Bronislav KOSKA
Ing. Martin ŠTRONER, PhD.

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.  
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V příspěvku je řešena problematika určení rovnice
světelné roviny vyvíjeného laserového skeneru na zákla-
dě trojrozměrných souřadnic bodů, které budou měřeny
prostorovou polární metodou v nadbytečném počtu. Pro
řešení je užita metoda vyrovnání podmínkových měření
s neznámými pro korelovaná měření.

1. Úvod
V rámci řešení projektu věnovaného moderním optoelek-

tronickým metodám topografie ploch je hledán vhodný způ-

sob a postup bezkontaktního měření tvaru objektu s dosta-

tečnou přesností a v krátkém čase. Navrhované metody jsou

založeny na principu detekce optického signálu generované-

ho vhodným zdrojem optického záření a jeho následném po-

čítačovém vyhodnocení. Na základě takto získaných infor-

mací bude možno vytvořit skelet měřeného objektu, který

může být počítačově domodelován.

V této etapě řešení je navrhován systém pro skenování

prostorově členitého povrchu, který jako zdroj optického

záření využívá laserové záření ve viditelné oblasti spektra,

jako detekční zařízení digitální barevnou kameru CCD a

dále zařízení pro otáčení zkoumaného předmětu.

Pro určení tvaru povrchu se využívá světelná rovina

vytvořená laserem a optickým členem. Průnik roviny s před-

mětem vytvoří světelný profil. Tento profil bude snímat ka-

mera CCD a další vyhodnocení a zpracování poskytne pros-

torové souřadnice bodů tohoto profilu. V tomto příspěvku je

řešena problematika určení rovnice světelné roviny na zá-

kladě trojrozměrných souřadnic bodů, které budou měřeny

geodetickými metodami v nadbytečném počtu. 

2. Základní pojmy
Pro řešení byla použita metoda vyrovnání podmínkových

měření s neznámými pro korelovaná měření [1]. Vychází se

z obecné rovnice roviny

která se upraví na tvar s minimálním počtem jednoznačně

definovaných neznámých 

Nevýhodou tohoto tvaru je nemožnost vyjádření roviny

procházející počátkem. 

Výchozím vztahem je výraz pro vzdálenost bodu od rovi-

ny (2), který je podle [2] definován 

a který je pro body ležící v rovině, tedy vyrovnané body,

roven nule. Podmínka pro vyrovnání 

kde n je počet bodů. Formulaci můžeme rozšířit pro body

zaměřené s různou přesností a zapsat maticově

Ω = vT · P · v = min. (4)

3. Příprava a formát vstupních hodnot
Vstupní hodnoty vyrovnání jsou souřadnice bodů. Ty se

v našem případě neměří přímo, ale počítají se z měřených

délek a směrů. K získání středních chyb hodnot vstupujících

do vyrovnání je tedy nutno vycházet z těchto vztahů a apli-

kovat na ně zákon hromadění středních chyb. Dalším aspek-

tem je podchycení matematické korelace mezi takto vypoč-

tenými souřadnicemi.

Vstupní veličinou vyrovnání tedy jsou souřadnice bodů a

jejich kovarianční matice, resp. matice váhových koeficien-

tů a střední chyba jednotková nebo matice vah a střední chy-

ba jednotková. Z důvodů konvence použité v [1] použijeme

pro naše měření (souřadnice) matici váhových koeficientů,

protože jde o měření korelovaná. Výchozí vztahy

X = X0 + l · sin z · cos α ,
Y = Y0 + l · sin z · cos α , (5)

Z = Z0 + l · cos z ,

kde X0, Y0, Z0 jsou souřadnice počátku měření délek a

úhlů,

l – šikmá délka,

z – zenitový úhel,

α – směrník.

Podle [1] je zákon hromadění středních chyb definován

vztahem

Sh = H · M 2
· H T

. (6)

Podle (6) pro kovarianční matici souřadnic platí

SXYZ = H · M 2

mer · H T
, (7)

kde SXYZ je kovarianční matice souřadnic;

H – matice koeficientů lineární funkce přenosu ma-

tice skutečných chyb měření na matici skuteč-

ných chyb neznámých. Vzniká derivací vztahů

(5) podle jednotlivých měření;

M 2

mer – matice variancí (na diagonále jsou kvadráty

středních chyb měření).

V matici středních chyb měření vystupují střední chyby dé-

lek, směrníků a zenitových úhlů ml, ma, mz. Ty jsou pro

danou situaci uvažovány pro všechny body stejné.

Pro další výpočty je nutno vyjádřit matici váhových koe-

ficientů. K tomu je potřeba volit střední chybu jednotkovou,

např. jako průměrnou hodnotu kvadrátů středních chyb

všech souřadnic.

(1)

(2)

(3)

,



Matice váhových koeficientů

kde m0
2 volíme např. jako průměr hodnot diagonálních prvků

matice SXYZ.

Protože ∂Xi/∂lj = 0 pro i ≠ j, analogicky pro ostatní funkce

a proměnné, mají funkce H a SXYZ tvar

4. Výpočet přibližných hodnot 
neznámých a, b, c

Vypočet je možno provést řešením rovnice roviny (2) pro

nutný počet bodů (tři). Elegantnější řešení rovnice roviny

v obecném tvaru (1) nabízejí Bronštejn – Semen	ajev [3].

Řešíme rovnici s determinantem

a tedy

Ke stejným vztahům lze také dojít aplikací Cramerova

pravidla.

Při programovém řešení je vhodné počítat tyto přibližné

koeficienty z několika různých kombinací bodů s vylouče-

ním odlehlých měření. Je to vhodné z důvodu neřešitelnosti

této rovnice pro body ležící na přímce (všechny koeficienty

jsou nulové) a z důvodu možného zavádějícího řešení pro

body přímce se blížící.

Jednodušší ověření vhodnosti volby bodů pro přibližné

řešení je výpočet přímky ze dvou bodů a následný výpočet

vzdálenosti třetího bodu od této přímky. Zde by mohlo dojít

např. k porovnání této vzdálenosti bodu od přímky se

vzdáleností dvou původních bodů. Toto pravidlo je však

oprávněné pouze při přibližně pravidelné síti měřených

bodů. Matematická podmínka splněná pro vhodné body

může být např.

kde d3,p je vzdálenost třetího bodu od přímky,

d1,2 – vzdálenost prvního a druhého bodu.

Podle [2] můžeme vzdálenost d3,p vyjádřit

a d1,2 podle známého vztahu

5. Linearizace a maticová formulace

Výchozí podmínka pro vyrovnání je dána rovnicí 

V této rovnici představují, poněkud nezvykle, měření pro-

měnné x, y, z a hledané neznámé koeficienty a, b, c. Počet

podmínek odpovídá počtu zaměřených bodů. Všechny pod-

mínky můžeme maticově zapsat 

f(x T, h T) = 0, (19)

kde x T je matice všech souřadnic

x T = (x1, y1, z1, x2, ..., zn)

a h T matice neznámých

h T = (a, b, c) .

Podmínky můžeme linearizovat a vyjádřit maticově

A T · v + B · dh + u = 0 , (20)

kde
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,  (9)

. (10)

(11),

, (12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(21)

kde

,
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6. Hledání řešení podmínky Ω = v T · Q -1
xyz · v = min

Použijeme „přímé řešení“ podle Lagrangeova postupu

hledání minima

Ω = v T · Q –1
xyz · v – 2 · kT · (AT · v + B · dh + u) = min ,

kde k je vektor zatím neurčených Lagrangeových koeficien-

tů. Minimum této funkce získáme, pokud položíme její deri-

vaci podle v a dh rovnu nule. Maticově tyto rovnice může-

me zapsat 

Pokud řešení vyjádříme pomocí inverzní matice

Pro další formulace je vhodné vyjádřit tuto rovnici ve

zkrácené formě

y = – N –1 · n

a také provést další zjednodušení v zápisu

N0 = A T · Qxyz · A .

Podle pravidel pro inverzi blokové matice lze inverzi matice

N –1 vyjádřit obecně 

a opět zjednodušit značení

Pomocí těchto matic lze již přímo vyjádřit řešení nezná-

mých

dh = – Qhk · u ,

ale i hodnoty korelát a opravy měření

k = – Qkk · u ,

v = QXYZ · A · k ,

7. Rozbor přesnosti
Pro vyrovnané neznámé a, b, c je nutno určit pro potřeby

dalších výpočtů jejich střední chyby a také jejich vzájemné

korelace. Princip jejich určení je založen na zákonu hro-

madění vah na množině funkcí publikovaném např. v [1],

kde je také odvozen výpočet matice váhových koeficientů

pro neznámé u výše popsaného způsobu vyrovnání. Bez od-

vození uvádíme výsledný vztah

Qh = – Qhh .

Výpočet Qhh je popsán v předcházejícím textu (23). Vý-

počet středních chyb jednotlivých vypočtených neznámých

se tedy uskuteční podle vzorce

Výpočet aposteriorní střední chyby jednotkové m0 se

provede podle vzorce

kde r je počet podmínek a k počet neznámých.

Výpočet kovarianční matice potřebné pro další výpočty

s neznámými a, b, c se tedy provede podle vzorce

Sh = m0 · Qh . (25)

8. Kontrola výpočtu
Pro kontrolu linearizace a ukončení výpočtu bylo stano-

veno pravidlo, aby 1/10 střední chyby byla větší než abso-

lutní hodnota přírůstku příslušné neznámé. Tím by mělo být

zabezpečeno, že chyba z linearizace neboli z nepřesnosti

přibližných hodnot neznámých příliš neovlivní výsledné

neznámé. Symbolicky

9. Algoritmus výpočtu
1. Výpočet souřadnic vstupujících do vyrovnání a jejich

kovarianční matice podle odst. 3.

2. Výpočet přibližných hodnot neznámých způsobem

uvedeným v odst. 4.

3. Výpočet vyrovnaných neznámých podle vzorců v odst. 6.

4. Výpočet středních chyb a kovarianční matice vyrov-

naných neznámých podle odst. 7.

5. Kontrola výpočtu podle nerovnic v odst. 8. Pokud jsou

nerovnice splněny, ukončení výpočtu. V opačném případě

opakování výpočtů od bodu 2. Za přibližné hodnoty nezná-

mých jsou přiřazeny hodnoty, které jsou výsledkem vyrov-

nání. 

Příklad
Pro použití uvedené metody v projektu bude vypracován

program umožňující její rychlé a flexibilní použití.

Měření
Vstupní hodnoty do výpočtu byly získány měřením, které

se provádělo z několika důvodů, zejména:

1. zjištění technických problémů v zamýšlené metodě za-

měření roviny realizované laserem;

2. první přibližné zjištění skutečných středních chyb určo-

vaných koeficientů, což je nezbytné pro reálný odhad

přesnosti celého systému;

3. ověření odhadů středních chyb vstupujících veličin na

základě vyrovnání.

Při měření byly simulovány podmínky, které jsou předpo-

kládané pro vyvíjený systém. Šlo zejména o rozměr a pros-

torovou konfiguraci. Byly také použity přístroje, jejichž

uplatnění se v systému předpokládá. Byla zaměřena při-

bližně pravidelná matice bodů 5 x 6 (sloupce x řádky)

o rozměru přibližně 1,1 x 0,6 m. 

Výpočet
V příkladu vypočteném podle výše uvedeného algoritmu

(22)

(23)

(24)

(26)

kde



v programu Mathcad 2001i Professional bylo zaměřeno 30

bodů prostorovou polární metodou. Uvažovaná střední

chyba měřeného směrníku je mα = 0,0030 gon, zenitového

úhlu mz = 0,0030 gon a měřené délky je ml = 0,0006 m.

Po prvním kontrolním výpočtu byla zjištěna řádově větší

vzdálenost některých bodů od vyrovnané roviny. Šlo o body

č. 5, 9 a 10, u nichž lze předpokládat hrubou chybu, a proto

byly z konečného výpočtu vyloučeny. Pro níže uvedené

výpočty bylo tedy použito 27 bodů. Jelikož se počítá s ma-

ticemi velkých rozměrů (až 81 x 81), jsou v článku někdy

uvedeny pouze jejich zmenšené verze, vždy tak, aby jasně

vyjadřovaly tvar a trend matice.

Naměřené veličiny po nutných redukcích (podle sloupců

– směrník [gon], zenitový úhel [gon], prostorová délka [m];

zobrazena je matice pro prvních 8 bodů)

Z nich byly vypočteny prostorové souřadnice těchto bodů

podle (5) a podle zákona hromadění vah také jejich matice

váhových koeficientů (zobrazeno prvních 8 bodů)

Z důvodu velkého rozměru matice váhových koeficientů

je uveden pouze její výřez pro šest souřadnic (první dva

body). I z něj je zřejmá matematická korelace mezi souřad-

nicemi jednotlivých bodů

První výpočet
Přibližné hodnoty neznámých vypočtené z prvních tří

bodů:

a0 = 0,27765, b0 = – 0,33015, c0 = 0,00580 .

– matice A T (je zobrazena opět jenom část pro první tři body)

– matice B (prvních 8 bodů)

– matice N (část matice)

– přírůstky a vyrovnané neznámé

– střední chyba jednotková aposteriorní a matice váhových

koeficientů

– střední chyby a jejich porovnání s přírůstky dh

ma = 0,000506 < |da ·10| = 0,022777 ,

mb = 0,000541 < |db ·10| = 0,029227 ,

mc = 0,000144 < |dc ·10| = 0,011552 .

Protože požadovaná podmínka není splněna pro všechny

neznámé, je nutno výpočet opakovat.

Druhý výpočet
Jako vstupující přibližné hodnoty jsou převzaty výsledné

hodnoty z předcházejícího kroku (prvního). Přírůstky a

vyrovnané neznámé

Střední chyba jednotková aposteriorní a matice váhových

koeficientů

Střední chyby a jejich porovnání s přírůstky dh

ma = 0,000514 > |da ·10| = 0,000198 ,

mb = 0,000551 > |db ·10| = 0,000253 ,

mc = 0,000148 > |dc ·10| = 0,000100 .

Protože podmínka je nyní splněna pro všechny neznámé,

jsou dosažené výsledky považovány za správné. Pro další

výpočty budou tedy použity vyrovnané hodnoty a jejich

kovarianční matice Sh
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m0 = 0,000337  a

a
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ností i charakterovými vlastnostmi. Při své pedagogické čin-

nosti se mohl opírat o nesporný talent; jeho zaujetí pro obor

i schopnost zaujmout studenty, ochota plně se jim věnovat a

vždy přispět radou logicky vyústily ve skutečnost, že i při

vysoké náročnosti patřil k nejoblíbenějším vyučujícím na
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problematice vodních nádrží, kde byl velmi aktivním čle-

nem skupiny, která vytvářela moderní metodologii navrho-
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blémů vodohospodářské praxe.

Rozsah jeho publikační činnosti byl obdivuhodný, a� již

jde o původní vědecké práce, učební pomůcky či odborné

nebo popularizační práce. Měl mimořádný smysl pro hod-

notu písemností, jejich vysokou úroveň po obsahové i for-

mální stránce. Sám byl vynikající a pohotový stylista. Z jeho

iniciativy bylo vydáno množství sborníků i zvláštních tisků,

na nichž se podílel i autorsky.

Prof. A. Patera však byl především člověk s vynikajícím

charakterem, velmi otevřený, přátelský, nezištný, vždy

ochotný pomoci a přispět ke zdaru každého dobrého zámě-

ru. Jeho vztah ke spolupracovníkům výrazně napomáhal

k pozitivním aktivitám, takže kolem jeho osoby se vytvářel

široký přátelský okruh lidí z různých oblastí, které velmi

pozitivně ovlivňoval a motivoval.

Všichni jsme obdivovali jeho široké společenské zájmy,

zejména v České vědeckotechnické vodohospodářské spo-

lečnosti, v rámci prací na historii vědy a techniky, ale také

v oblasti kultury, sportu, turistiky atd.

Bez ohledu na závažné komplikace, které mu nemoc

přinášela, dokázal pokračovat ve svých aktivitách až do

posledních dnů svého života. Můžeme jen litovat, že prof.

A. Paterovi nebylo dáno pokračovat v jeho díle, a zejména

toho, že se v každodenním chodu fakulty, katedry i jinde

nadále nebudeme moci těšit z jeho osobního přínosu.

prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

�osobní zprávy
Zemřel profesor Adolf Patera
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Skanska opět ocení 
diplomové práce

Další ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci vyh-

lásil pro rok 2003/2004 generální ředitel společnosti

Skanska CZ a děkani stavebních fakult VŠB – TU

Ostrava, ČVUT v Praze a VUT Brno. Podle Ing.

Františka Vladaře, ředitele personálního odboru

Skanska CZ, je cílem soutěže podpora odborné

úrovně stavebních fakult a jejich studentů. Nezaned-

batelný je i zájem firmy o nadané stavební inženýry

jako potenciální zaměstnance.

Do vzájemného „měření odborných sil“ mohou

mladí technici přihlásit diplomové práce pojednávající

o stavebně technických nebo ekonomických a obec-

ných tématech: 

Fakulta stavební ČVUT
� Architektura, Stavební inženýrství

� Ekonomika a řízení, Management 

� Konstrukce a dopravní stavby, Materiály 

� Inženýrství životního prostředí, Voda, 

Systémové inženýrství 

� Geodézie a ostatní

� Geodézie a kartografie 

Termín odevzdání přihlášek do 1. prosince 2003.

VUT Brno
� Pozemní stavby

� Stavebně materiálové inženýrství 

� Konstrukce a dopravní stavby 

� Vodní hospodářství a vodní stavby 

� Management stavebnictví 

� Geodézie a kartografie 

Termín odevzdání přihlášek do 15. prosince 2003. 

VŠB – TU Ostrava
� Stavebně technická. 

I v tomto případě mohou studenti zasílat přihlášky 

do 15. prosince 2003. 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti posledního

ročníku, kteří e-mailem, faxem nebo poštou zašlou

přihlášku do soutěže v jednom z tematických okruhů

k rukám Martina Hamšíka na adresu: New Deal
Communications, a. s., Nekázanka 9, 110 00 Praha
1, tel.: +420 222 248 044, fax: +420 222 248 041, 
e-mail: office@newdeal.cz. Zde, případně na interne-

tových stránkách www.skanska.cz nebo přímo na

jednotlivých fakultách, mohou studenti získat další

potřebné informace a formulář přihlášky k soutěži.

Sdružení vedené společností Skanska CZ
postaví hlavní budovu Terminálu Sever 2
na ruzyňském letišti

Smlouvu na zatím největší část zakázky na dostavbu

ruzyňského letiště – hlavní objekt Terminálu Sever 2

– podepsala Česká správa letiš�, s. p., s konsorciem

firem Skanska CZ, a. s., a Strabag, a. s. Sdružení, ve

kterém má Skanska CZ jako vedoucí účastník podíl

prací 72,5 %, se stalo vítězem s nabídkovou cenou

3,166.700.287 Kč bez DPH. Práce na stavbě byly

zahájeny 24. listopadu. 

„Jsme připraveni na řízení projektu výstavby ter-

minálu nasadit řídící tým složený z nejkvalitnějších

techniků Skanska, abychom zajistili náročné ná-

kladové, termínové i kvalitativní parametry této

unikátní stavby,“ řekl při podpisu smlouvy Ing. Jiří

Bažata, člen představenstva Skanska CZ a výkonný

ředitel Divize pozemní stavitelství Čechy.

Zakázka, kde na ploše 28.690 m2 vyroste do roku

2005 moderní objekt o obestavěném objemu

546.315 m3, patří podle objemu prací k nejrozsáhlej-

ším v České republice. V navrhovaném terminálu je

provoz řešen ve dvou úrovních. Ve výškové úrovni

přednádražní plochy je úroveň příletů, o úroveň výš

jsou řešeny odlety. Budova terminálu s odletovou a

příletovou halou, ke které kolmo vede příjezdová

estakáda, je dominantní, ve spodní úrovni je umístěna

třídírna zavazadel. Mezi nový a stávající terminál je

vložen spojovací objekt. V severozápadním směru na

nový terminál navazuje prst C. 

„Získáním této zakázky jsme potvrdili naši vedoucí

úlohu na domácím stavebním trhu. Stavět budeme

s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí,

a to jak v souladu s platnými normami, tak s celosvě-

tovými standardy SKANSKA“, zdůraznil RNDr.

Miroslav Tvrdý, místopředseda představenstva a

finanční ředitel Skanska CZ.
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Od počátku října mohou motoristé využívat patnáctikilometro-

vý obchvat Olomouce, který výrazně urychlí dopravu, zvláště ve

směru na Brno, Přerov a Hranice na Moravě. Stavba, částečně

financovaná půjčkou od Evropské investiční banky, má být

dokončena v červenu 2004.

Obchvat Olomouce je součástí budoucí 173 km dlouhé

rychlostní komunikace R35 Hradec Králové – Lipník nad Bečvou.

Stavba je vedena jižně kolem Olomouce, začátek úseku navazuje

na silnici 1/46 Olomouc – Brno na jižním okraji města a na

východním okraji se napojuje na již vybudovanou část směrem na

Lipník u obce Přáslavice. Zprůjezdněním této části obchvatu tak

bude dokončen téměř 30 km dlouhý úsek mezi Olomoucí a

Lipníkem nad Bečvou, zlepší se podmínky pro motoristickou

veřejnost při cestování mezi Ostravou, Brnem a Prahou, a tedy i

výrazně zkrátí jízdní doba. Vyloučením tranzitní dopravy z centra

Olomouce se výrazně zlepší životní prostředí ve městě, v němž

nebylo na průjezdu výjimkou 40 tis. vozidel za 24 h a přípustná

hladina hluku byla překračována až o 75 %. Celkový obchvat však

bude vyřešen až vybudováním západní tangenty směrem k obci

Křelov, kterou Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje zahájit kon-

cem příštího roku. Do té doby zůstane část dopravy směrem na

Mohelnici a Hradec Králové v centru města a povede kolem

fakultní nemocnice a hustou zástavbou ulicemi Brněnská,

Albertova, Foerstrova a Pražská.

Celá trasa překračuje tři významné překážky, a to železniční tra�

ČD Olomouc – Nezamyslice, řeku Moravu a hlavní železniční tra�

Olomouc – Přerov, kde jsou vybudovány tři nejdelší mostní

estakády, a to přes tra� Olomouc – Nezamyslice v délce 460 m (11

polí o délce 42 m, předpjatý železobetonový monolitický trám),

přes Moravu v délce 250 m (6 polí o délce 45 m, železobetonový

předpjatý rám) a přes tra� ČD Olomouc – Přerov v délce 215 m

(7 polí o délce 31 m, prefabrikované nosníky se spřaženou ocelo-

betonovou deskou). Obě mostní monolitické estakády byly

betonovány pomocí výsuvné mostní skruže, zakoupené od norské

firmy NRS. Nejdelší mostní estakáda, subtilní konstrukce ve

směrovém i zakružovacím oblouku, dominantní v celém okolí,

byla v loňském roce zařazena do Národní knihy mostních kon-

strukcí pro mezinárodní konferenci v japonské Ósace.

K dalším zajímavostem této stavby určitě patří dvě obří kla-

sická mimoúrovňová křížení, doplněná semidirektivními rampa-

mi, s výše uvedenými rychlostními silnicemi. V půdorysu těchto

křížení se nachází deset mostních objektů a 14 km větví ramp.

Tato moderní křížení určitě patří k největším v celé ČR a doplněná

portály s přehledným dopravním značením, kamerovým a SOS

systémem, meteosystémem včetně zařízení pro sčítání dopravy

budou plně srovnatelná s obdobnými křižovatkami ve světě.

Povrch vozovky na hlavní trase je v délce 8 km tvořen cemento-

betonovým krytem a 6,5 km krytem asfaltovým. Cemento-

betonový kryt tlouš�ky 30 cm (23 cm spodní beton a 7 cm vrchní

beton) opatřený kotvami a trny, byl položen finišerem WIRTGEN

SP 1600.

Tisková informace

Obchvat Olomouce zprovozněn
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