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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 13 ČÍSLO 4/2004

Teoretický a experimentální výzkum 
Karlova mostu

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.1), Ing. Tomáš ČEJKA, PhD.1)

doc. Ing. Richard WASSERBAUER, DrSc.1)

doc. RNDr. Miroslava GREGEROVÁ, CSc.3)

RNDr. Pavel POSPÍŠIL, PhD.2), Ing. Petr CIKRLE, PhD.2)

Dlouhodobé sledování a průzkum Karlova mostu in situ
a v laboratoři, zaměřený na chemické, biochemické a
mineralogické procesy prováděné od roku 1994, ukázalo
na pokračující vliv anorganických vodorozpustných a
hygroskopických solí nehomogenně obsažených v jedno-
tlivých částech kamenné mostní konstrukce, na závažné
snižování kvalitativních parametrů kamenného zdiva a
životnosti Karlova mostu. Monitorování deformačních
změn poprsních zdí a mostních kleneb prokázalo odezvu
a pokračující přetváření kamenné mostní konstrukce
účinkem změny teploty a vlhkosti. Numerická analýza
pootočení, poklesu a posunutí v základové spáře proka-
zuje mimořádnou citlivost Karlova mostu vzhledem
k účinkům vynuceného přetvoření a závažnosti těchto
účinků, které v minulosti byly hlavní příčinou porušení,
popř. zřícení některých mostních pilířů a kleneb. Půso-
bením těchto účinků dochází ke vzniku napjatosti, která
překračuje v některých částech pevnost kamenného
zdiva mostních kleneb, otevírání spár ve zdivu a vytvá-
ření plastických kloubů, které předcházejí ztrátě stabili-
ty a zřícení mostních kleneb. Potápěčský průzkum dna
prokázal mimořádný význam betonových desek uzaví-
rajících prostor mezi základy mostních pilířů a ochran-
nými kesonovými věnci u pilířů č. 3, č. 4, č. 7 z hlediska
ochrany jejich základové spáry. Poslední průzkum
ukázal na narušení ochranného betonového věnce zákla-
du pilíře č. 8. Základy těchto pilířů spolu s pilíři č. 2 a
č. 9 (bez ochranných věnců), které jsou založeny jako
původní v úrovni upraveného dna, představují závažné
ohrožení stability těchto mostních pilířů a navazujících
mostních kleneb při povodni (na tyto závažné skutečnos-
ti bylo již upozorněno v [1]).

1. Historie a příčiny porušování Karlova
mostu při povodních, sanace a zabezpečení
mostních pilířů proti účinkům povodně

Mělké založení mostních pilířů Karlova mostu v úrovni

upraveného dna cca 2,0 až 2,5 m pod úrovní normální

hladiny vody (tzv. normálem 184,954 m), na naplavených

dřevěných vorech tzv. skříních (podle prof. Z. Bažanta),

značná nerovnoměrnost srážek povodí Vltavy (28 tis. km2),

spolu se zmenšením průtokové šířky Vltavy mohutnými

mostními pilíři (cca o 20 %), jsou jedny z hlavních příčin

častého porušení Karlova mostu při povodních (obr. 1).

V minulosti k tomu ještě přistupovalo hromadění dřeva a

předmětů unášených vzdutou hladinou řeky nejčastěji na

části mostu přiléhající k malostranskému nábřeží (viz obr. 6,

lit. [1]). Hromadění dřeva před mostem bylo příčinou inten-

zivnějšího proudění povodňové vody v jeho střední a pravo-

břežní části, ale také celkově intenzivnějšího proudění vody

u dna řeky, vzniku turbulencí a v důsledku toho intenzivního

podemílání mostních pilířů. K nejčastějšímu narušení most-

ních pilířů a jejich základů, popř. zřícení mostních kleneb,

docházelo mezi pilíři č. 3 až č. 9 (obr. 1). V této části mostu

došlo v letech 1902 až 1904 k zabezpečení mělkých základů

pilířů č. 3, č. 4 a č. 7 kesonovými věnci tvořenými sedmi

samostatnými bloky spuštěnými až na úroveň tvořenou si-

lurskými břidlicemi. Základy obnovených mostních pilířů

č. 5 a č. 6 byly v roce 1892 provedeny na kesonech

založených až na úroveň silurských břidlic (obr. 1). Mostní

pilíře č. 8, č. 9 a č. 10 mají základy na původní mělké úrovni

urovnaného dna ze 14. a 15. století. U pilíře č. 8, jehož

obnovená část po povodni v r. 1784 je založena na pilo-

tovém roštu (viz Zpráva o rekonstrukci mostu z r. 1892, lit.

[1]), byl proveden při sanaci v letech 1902 až 1904 betonový

věnec tvořený vrstvou kamenných bloků s uzavírací betono-

vou deskou proměnné tlouš�ky (obr. 2).

Při povodni v r. 1890 došlo k značnému vymletí dna

v okolí pilíře č. 8 a poškození pilotového roštu na východní

a severní straně pilíře [1]. Značná část základů mostního

pilíře č. 10, na rozdíl od mostních pilířů č. 8 a č. 9, se

nachází mimo řečiště na břehu Vltavy na Kampě. 

Při povodni v r. 2002 bylo provedeno opatření, které

zamezilo hromadění předmětů v části řečiště přiléhající

k malostranskému nábřeží, a tím umožnilo průtok povodňo-

vé vody celým řečištěm. Tímto opatřením byla při povodni

v r. 2002, v porovnání s předchozími povodněmi, vytvořena,

z hlediska účinku povodňové vody na základy mostních

pilířů, zcela odlišná situace. Podle dvourozměrné simulace

proudění vody ve Vltavě při povodni v roce 2002 (viz Přílo-

ha lit. [1]) došlo ke změně směru proudnic a rozložení

rychlostního pole. Především se zvýšila intenzita proudění

na malostranské části mostu mezi pilíři č. 6 a č. 10, přičemž

nejvyšší rychlosti dosahoval proud řeky mezi pilíři č. 9 a

č. 7, tedy mostními pilíři založenými na původní úrovni, tj.

2,0 až 2,5 m pod úrovní normální hladiny řeky (obr. 3). Pilíř

č. 7 má provedenou ochranu základové spáry kesonovým

věncem a pilíř č. 8 narušeným ochranným věncem z kamenů

s uzavírací betonovou deskou a pilíř č. 9 má původní mělké

založení (obr. 1). 

Z hlediska současného stavu říčního dna [4] lze jako kri-
tický stav ohrožující stabilitu Karlova mostu při povodni

klasifikovat založení mostních pilířů:

� č. 9; založený na původní úrovni, bez ochranného

věnce, u kterého lze očekávat při povodni intenzivní

boční erozi (proudnice směřují šikmo k podélné ose

pilíře) na východní straně spolu s vyšší rychlostí prou-

dění;

� č. 8; založený na původní úrovni, s ochranným věncem

1) Fakulta stavební ČVUT, 2) Fakulta stavební VUT Brno, 3) Přírodovědecká fakulta MU Brno



tvořeným kamennými bloky různé velikosti uloženými

mezi narušené a nedostatečně kotvené dřevěné štětov-

nice a betonovou deskou uzavírající prostor mezi štětov-

nicemi a stěnami mostního pilíře. Potápěčský průzkum

[4] prokázal místa výrazných lokálních narušení tohoto

ochranného „betonového“ věnce (vyplavené kamenné

bloky, narušená „obálka“ ochranného věnce tvořená

dřevěnými štětovnicemi, kaverny v kamenné rovnanině

na celou hloubku ochranného věnce, obr. 2);

� č. 7 a dále pilířů č. 3 a č. 4, které byly v letech 1902 až

1904 zabezpečeny kesonovými věnci s vrchní betono-

vou deskou („zátkou“). V případě narušení betonové

desky uzavírající prostor mezi původním základem

mostních pilířů a kesonovými bloky hrozí nebezpeční

eroze a narušení základového podloží pilířů účinkem

vířivých proudů a turbulencí proudící vody.

Zvýšená rychlost a destruktivní turbulence vytvářející

kaverny a narušující základovou spáru, podloží a základové

zdivo mostních pilířů č. 3, č. 4, č. 7 (s původními kesonový-

mi věnci a betonovou deskou), zejména pilíře č. 8 (narušený

betonový ochranný věnec) a pilířů č. 2 a č. 9 (původní zalo-

žení v úrovni upraveného dna bez ochranného věnce) před-

stavují v případě zvýšeného průtoku vody zejména při

povodni závažné ohrožení Karlova mostu. Je to důsledek

nejen pravděpodobně očekávaného vyššího množství pro-

tékající povodňové vody, ale i změněné situace v rozložení

rychlostního pole a směru proudnic u mostních pilířů.

Z hlediska spolehlivého zabezpečení základové spáry a
základů mostních pilířů při zvýšeném průtoku vody a při

povodni se jeví jako nezbytné urychleně provést:

� sanaci základů mostních pilířů č. 2, č. 8 a č. 9 ochran-

nými betonovými věnci vybetonovanými po obvodu

základů mostních pilířů a obálkou tvořenou záporami

z mikropilot, popř. betonovými nebo ocelovými ště-

tovnicemi, popř. kesonovými bloky zakotvenými ve
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Obr. 1. Pohled na Karlův most (dokumentace z r. 1905), mostní pilíře č. 1 až č. 4, č. 7 až č. 14 založeny na původní mělké úrovni cca 2,0 

až 2,5 m pod normální úrovní hladiny; založení pilířů č. 5 a č. 6 na kesonech a původní kesonové věnce u pilířů č. 3, č. 4 a č. 7; 

pilíř č. 8 založený z části na pilotách po povodni v r. 1784 (viz obr. 2, lit. [14])

Obr. 2. Ochranný věnec základů a základové spáry mostního

pilíře č. 8 (podle Ing. J. Zemánka, TSK, lit. [4])

Staré Město



skalním podloží (v úrovni silurských břidlic), včetně

stabilizace základového podloží mostních pilířů.

Ochrannou železobetonovu desku – „zátku“ – je třeba

provést z hutného vodotěsného betonu (tlouš�ky cca 0,6

až 0,7 m). Rozměry a uspořádání ochranného betono-

vého věnce je třeba ověřit na fyzikálním modelu

(spolehlivé zabezpečení základové spáry a podloží

proti vířivým proudům a turbulencím pro možné směry

proudnic a rychlosti vodního proudu). U mostního

pilíře č. 8 je nutné před provedením nové betonové

desky odstranit stávající dřevěné štětovnice a naruše-

nou kamennou rovnaninu s vrchní betonovou deskou a

provést sanaci narušeného pilotového roštu;

� sanaci stávajících kesonových věnců mostních pilířů
č. 3, č. 4 a č. 7, která zahrnuje detailní kontrolu

spolehlivosti zapuštění kesonů, opravu narušených

částí a zajištění těsnosti kesonové obálky, stabilizaci

základového podloží mostních pilířů, odstranění naru-

šených částí, popř. celé stávající uzavírací betonové

desky a provedení nové železobetonové desky z vodo-

těsného betonu (tl. 0,6 až 0,7 m). Při sanaci těchto stá-

vajících kesonových věnců je třeba zohlednit výsledky

výzkumu erozních účinků povodňové vody na uve-

deném fyzikální modelu (rozměry a uspořádání). 

Součástí zabezpečení pilířů Karlova mostu proti účinkům

povodně je i sanace narušeného zdiva pilířů a základů. Jde

především o odstranění narušené malty ve spárách zdiva a

následné zaplnění spár a kaveren (injektáž), sanaci na-

rušených kamenných bloků (odstranění řas, usazenin,

mikroorganizmů, injektáž, plombování, konzervace).

2. Numerická analýza a modelování vlivu
poklesu, popř. posunutí mostních pilířů
v základové spáře na narušení kamenné
mostní konstrukce

Podemletí a narušení základové spáry mostních pilířů,

které předcházelo pootočení, poklesu, popř. posunutí zá-

kladu mostního pilíře, bylo nejčastější příčinou zřícení

přilehlých mostních kleneb. Závažnost tohoto účinku, který

se v klenbách uložených na pokleslý pilíř projeví jako

účinek vynucené deformace, je dána jednak mimořádnou

citlivostí kleneb vzhledem k tomuto účinku a v případě

zděných kleneb nízkou pevností zdiva v tahu.

Teoretická analýza počáteční odezvy mostních kleneb na

účinek pootočení základové spáry mostního pilíře (o úhel

ϕ = 0,06˚ – pokles hrany mostního pilíře o 10 mm) prokáza-

la vznik tahových normálových napětí +σ (+σx, +σy, +σ1)

s extrémními hodnotami zejména v částech mostní klenby

přiléhajících k pokleslé a diagonálně protilehlé hraně most-

ního pilíře, které překračují pevnost v tahu kamenného zdiva

ve spárách i v kamenných blocích. Části mostní klenby

s výskytem tahových napětí (+σx, +σy, +σ1) v celém průřezu

klenby jsou oblastmi počínající dezintegrace a rozpadu

kamenného zdiva klenby provázející pokles hrany mostního

pilíře podemletím základu (viz lit. [1]).

Předmětem analýzy počáteční odezvy mostních kleneb

přiléhajících k pilíři, u něhož dochází k poklesu (zvolena

hodnota poklesu ∆z = 10 mm), popř. k posunutí v základo-
vé spáře účinkem tlaku povodňové vody a nahromaděných

předmětů (zvolena hodnota ∆y = 10 mm), bylo porovnání

extrémních hodnot normálových napětí a jejich rozložení

v ploše klenby pro případ (obr. 4) samotné klenby (bez

spolupůsobení s poprsními zdmi), při spolupůsobení
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Obr. 3. Schematické znázornění směru proudnic u Karlova mostu s vloženou překážkou a bez vložené překážky (podle [13])

vložená překážka naplaveného dřeva (1890)

bez vložené překážky (2002)



s poprsními zdmi, při spolupůsobení s poprsními zdmi se-

pnutými ocelovými táhly a při spolupůsobení s poprsními

zdmi, k nimž je prostřednictvím liniových kloubů připojena

betonová deska tl. 200 mm (teoretický případ, podle prove-

dených sond neodpovídá realizovanému provedení (viz lit.

[1], [2] a [15]).

Předmětem provedených numerických analýz je získání

objektivních podkladů z hlediska posouzení optimálního

návrhu a řešení opravy Karlova mostu. Kamenná kon-

strukce Karlova mostu a výplň mostního tělesa jsou charak-

teristické výraznou heterogenitou z hlediska fyzikálně

mechanických vlastností jednotlivých kamenných bloků

(v rámci jedné mostní klenby je zabudováno více než tisíc

kamenných bloků lišících se fyzikálně mechanickými vlast-

nostmi, stupněm narušení chemickými a biochemickými

degradačními procesy, vlhkostí a rozměry), rozdílnou kvali-

tou, mocností a provedením výplňových vrstev. K tomu

přistupuje i změna vlastností po výšce kamenných bloků.

S ohledem na tyto objektivní skutečnosti nelze definovat

jednoznačný výpočtový materiálový model mostní kon-

strukce. V tomto směru diskutovaná nelineární analýza vý-

razně heterogenní konstrukce narušené řadou mechanických

poruch je z hlediska spolehlivosti vstupních parametrů

popisujících významné fyzikálně mechanické a rozměrové

charakteristiky mostní konstrukce nereálná. Zvolený výpo-

četní model – materiálový, geometrický, zatížení – použitý

v rámci uvedené lineární analýzy poskytuje cenné informa-

ce o chování kamenné mostní konstrukce a umožňuje po-
rovnání posuzovaných variant.

Na základě provedené analýzy lze konstatovat:

� při poklesu, popř. posunutí v základové spáře vznikají

při teoreticky uvažovaných relativně malých hodnotách

vynucených deformací (∆z,(y) = 10 mm), v některých

průřezech klenby normálová napětí σx a σy, která překračují

pevnost kamenného zdiva mostních kleneb v tahu (popř. i

v tlaku) a která předcházejí, spolu s desintegrací zdiva

v oblastech tahových napětí v celém průřezu klenby, první

fázi procesu porušování mostních kleneb;

� při poklesu mostního pilíře (obr. 5, obr. 6) dochází

účinkem spolupůsobení klenby s poprsními zdmi k nárůstu a

výrazné změně pole příčných normálových napětí σy.

Ocelová táhla (varianta C), na rozdíl od betonové desky

(varianta D), nemají v porovnání s variantou B vliv na

velikost a rozložení normálových napětí po ploše klenby. Při

spřažení poprsních zdí betonovou deskou (varianta D)

dochází k dalšímu nárůstu příčných normálových napětí ve

zdivu mostní klenby o 30 až 60 % v porovnání s variantou

B, popř. C (poprsní zdi sepnuté ocelovými táhly);

� při poklesu mostního pilíře dosahují podélná nor-

málová napětí σx ve variantě A, tj. pouhé klenby v porovná-

ní s variantami B, C a D, tj. se spolupůsobením s poprsními

zdmi, až několikanásobných hodnot, přičemž mezi varian-

tou B a variantou C nejsou výrazné rozdíly v hodnotách

všech sledovaných složek napjatosti. Sepnutí poprsních zdí

(varianta C), na rozdíl od spřažení poprsních zdí betonovou

deskou (varianta D), neovlivňuje negativně odezvu kamen-

né mostní konstrukce na zatěžovací účinky a vlivy. Účin-

kem spolupůsobení poprsních zdí s betonovou deskou (va-

rianta D) dochází k celkovému zvýšení tuhosti mostní

konstrukce a v důsledku toho k dalšímu nárůstu podélných

normálových napětí σx (o 30–40 %) v porovnání s variantou

B a C;

� při posunutí mostního pilíře v základové spáře (obr. 7,

obr. 8) dochází účinkem spolupůsobení mostní klenby s po-

prsními zdmi (varianty B, C a D) k výraznému poklesu příč-

ných i podélných normálových napětí σy a σx (cca o 50 %).
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Obr. 4. Schéma vyšetřovaných modelů kamenné mostní konstrukce



Z hlediska extrémních hodnot i rozložení podélných nor-

málových napětí σx vyvolaných posunem mostního pilíře

v základové spáře je nejoptimálnější varianta C, tj. při

spřažení poprsních zdí ocelovými táhly (nižší hodnoty σx

o cca 20–40 % v porovnání s variantou D, tj. při spřažení

poprsních zdí betonovou deskou);

� při posunutí mostního pilíře v základové spáře dochází

v mostní klenbě ke vzniku vysokých hodnot příčných nor-

málových napětí σy, která v porovnání s hodnotami podél-

ných normálových napětí σx dosahují více než dvojnásob-

ných hodnot. Rozdíly ve velikosti normálových napětí σy ve

variantě B (spolupůsobení klenby s poprsními zdmi), va-

riantě C (spřažení zdí ocelovými táhly) a variantě D

(spřažení poprsních zdí betonovou deskou) se pohybují

v rozmezí cca ±10 %;

� při posunutí mostního pilíře v základové spáře vznikají

v patě mostních kleneb značné posouvající síly. Z porovnání

hodnot posouvajících sil Qx(y) je patrný relativně malý účinek

betonové desky (varianta D) z hlediska „odporu“ mostní

konstrukce proti posunutí mostního pilíře v základové spáře.

Rozhodující je spolupůsobení mostní klenby s poprsními

zdmi – kritickým místem je ložná spára mezi klenbou a po-

prsní zdí. Zvýšení vodorovné tuhosti poprsních zdí při jejich

spřažení betonovou deskou naopak urychlí při uvedeném

účinku porušení ložné spáry a následný proces porušení

mostní klenby (viz obr. 9).

Poznámka:
Velikost napjatosti ve všech jejích složkách při působení

nesilových účinků je výrazně ovlivněna tuhostí konstrukce. Velikost

mechanického stavu napjatosti vzrůstá s tuhostí konstrukce, která

„brání“ volnému průběhu deformace od nesilového účinku. Nárůst

např. normálových napětí v tahu v kamenném zdivu mostních

kleneb je příčinou vzniku trhlin a narušení zdiva. Jde o nalezení

takové tuhosti mostní konstrukce, která při žádoucím omezení

deformací a přetváření nebude současně příčinou vzniku napjatosti

způsobujících narušení kamenného zdiva.
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Obr. 5. Pole normálových napětí σx (podélných) a σy (příčných) v mostní klenbě při poklesu mostního pilíře o 10 mm

σx – horní povrch σy – horní povrch
varianta A (klenba)

varianta B (klenba s poprsními zdmi)

varianta C (klenba s poprsními zdmi sepnutými ocelovými táhly)

varianta D (klenba s poprsními zdmi spřaženými betonovou deskou tl. 200 mm)



Shrnutí
Analýza počáteční odezvy mostních kleneb na účinek

vynucené deformace – pootočení, pokles, posun mostního

pilíře v základové spáře – prokázala mimořádnou závažnost

tohoto účinku, který představuje v případě nedostatečného

zajištění základů mostních pilířů reálné ohrožení Karlova

mostu. 

Vysoká míra rizika a pravděpodobnosti zřícení most-
ních kleneb při změně tvaru základové spáry základů
mostních pilířů vyžaduje spolehlivé zabezpečení most-
ních pilířů vzhledem k uvedenému účinku. Základním

opatřením je ochrana základové spáry mostních pilířů se zá-

klady v původní mělké úrovni před erozními účinky proudí-

cí vody, zejména při zvýšeném průtoku vody při povodních. 
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Obr. 6. Schéma průběhu normálových napětí σx a σy v podélné ose klenby při poklesu mostního pilíře o 10 mm

σx – dolní povrch σy – dolní povrch

varianta A (klenba)

varianta B (klenba s poprsními zdmi)

varianta C (klenba s poprsními zdmi sepnutými ocelovými táhly)

varianta D (klenba s poprsními zdmi spřaženými betonovou deskou tl. 200 mm)



Provedené numerické analýzy prokazují převažující
negativní vliv „betonové desky“ při působení nesilových
účinků a účinků vynucené deformace. Jak bylo uvedeno

v [1], tvrzení o pozitivním vlivu „betonové desky“ na
kamennou mostní konstrukci je nesprávné a dosud ni-
kterak podepřené. Betonová deska, jejíž kvalitu, provedení

a zakotvení do poprsních zdí nelze jednoznačně definovat

(viz lit. [1], [2] a [15]) a další úpravy prokazatelně přispíva-

jí k postupnému narušování historické kamenné mostní kon-

strukce. Betonová deska a úpravy výplně mostního tělesa

provedené při poslední opravě Karlova mostu nežádoucím

způsobem zvyšují tuhost, a tím současně napjatost kamenné

mostní konstrukce vystavené trvale probíhajícím a cyklic-

kým mechanickým stavům napjatosti vyvolaných změnou

teploty a vlhkosti a procesům, které postupně degradují její

mechanickou odolnost a snižují životnost Karlova mostu.

3. Průzkum časového vývoje degradačních
procesů Karlova mostu

V rámci [3] je prováděno dlouhodobé monitorování a

průzkum časového vývoje a intenzity degradačních procesů

fyzikálně mechanických, chemických, biochemických a

mineralogických způsobených nesilovými účinky a vlivy.

Monitorování deformací a dlouhodobého přetváření
kamenné mostní konstrukce [5] navazuje na dlouhodobé

sledování vodorovných a svislých deformací mostních

oblouků, vyklánění poprsních zdí, stavu a rozvoje trhlin a

změn povrchu lícních ploch oblouků prováděné v letech

1984–1988 (PÚDIS), 1994 a 2000. Monitorování od r. 2003

zahrnuje měření časových změn vodorovných a svislých

deformací horního líce (koruny) poprsních zdí, časových

změn svislých deformací vybraných mostních oblouků, ná-

klonů poprsních zdí a rozvoje trhlin na lícní ploše vybraných

kleneb (obr. 10).

Sledování měřených veličin (Kloknerův ústav ČVUT, lit.

[16]) je prováděno laserovou metodou a vteřinovým náklono-

měrem. Ve třech mostních polích jsou na líci mostních kle-

neb instalovány deformetry s elektrickým dálkovým odeč-

tem pro sledování vertikálních pohybů mostních kleneb. Ve

dvou mostních obloucích jsou měřeny změny šířky trhlin

pomocí strunového tenzometru s elektrickým odečtem. 
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Obr. 7. Pole normálových napětí σx (podélných) a σy (příčných) v mostní klenbě při posunutí mostního pilíře o 10 mm

σx – horní povrch σy – horní povrchvarianta A (klenba)

varianta B (klenba s poprsními zdmi)

varianta C (klenba s poprsními zdmi sepnutými ocelovými táhly)

varianta D (klenba s poprsními zdmi spřaženými betonovou deskou tl. 200 mm)



Souhrnné vyhodnocení měřených deformací bude prove-

deno v rámci závěrečné zprávy grantového úkolu v roce

2004 [3]. Provedená dílčí měření jsou dokladem tvarových a

rozměrových změn kamenné mostní konstrukce účinkem

změny teploty a vlhkosti (obr. 11, podle Ziglera, 2003).

Součástí prováděného výzkumu in situ je sledování inte-

rakce rozložení teplotního pole na povrchu Karlova mostu

v závislosti na změnách venkovních teplot a proudění

vzduchu (obr. 12).

V rámci dlouhodobého sledování vývoje fyzikálních,
mineralogicko-petrografických, chemických a bioche-
mických vlastností stavebních materiálů použitých na

stavbu Karlova mostu jsou prováděny nanostrukturní mikro-

chemické analýzy a studium sekundárních minerálů a eflo-

rescentů [7], [8]. Pro studium časového vývoje fyzikálních

vlastností v závislosti na vnějších faktorech byly využity

zbytky kvádrů nacházejících se na břehu Kampy u mostního

pilíře č. 10 materiálově shodných s varietami pískovců až

slepenců zabudovaných v kamenné konstrukci Karlova

mostu a vrtná jádra z původních lokalit pískovců, z Božano-

va, Nučic, Vyšehořovic a Kamenných Žehrovic. 

Cílem fyzikálně chemických a mikrobiologických ana-
lýz bylo dále rozšířit a prohloubit znalosti o stavu materiálů

použitých na stavbu mostu, popř. následné opravy získané

výzkumem provedeným v letech 1994–2000. Ve zvolených

půlročních intervalech jsou v pevně zvolených místech

rovnoměrně rozložených po lícní ploše kleneb (25 měře-

ných míst) prováděny odběry povrchových krust a vrstev

kamenných bloků, spojovací a spárovací malty. Takto zís-

kaný rozsáhlý soubor bude podkladem pro formulování

závislostí popisujících vývoj degradačních procesů a jejich

vlivu na významné vlastnosti komponentů kamenného zdiva

v čase. 

Příklad dílčího zpracování výsledků je uveden v tab.1, ze

které je patrný vztah mezi vlhkostí oblouku, pH pískovco-

vých kamenů a celkovým počtem bakterií a dále vztah mezi

koncentrací síranů a  počtem sirných bakterií. Materiálová

nehomogenita, rozdílné petrofyzikální parametry, vliv
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Obr. 8. Schéma průběhu normálových napětí σx (podélných) na dolním povrchu klenby (v 1/3 rozponu klenby) 

při posunutí mostního pilíře o 10 mm

σx – dolní povrch

varianta A (klenba)

varianta B (klenba s poprsními zdmi)

varianta C (klenba s poprsními zdmi 
sepnutými ocelovými táhly)

varianta D (klenba s poprsními zdmi 
spřaženými betonovou deskou tl. 200 mm)



rozdílných mikroklimatických podmínek, vliv různé úrovně

dříve provedených rekonstrukcí znesnadňují formulaci jed-

noznačných závěrů. Aktuální hodnoty salinity a mikrobního

osídlení jsou jen nepatrným výsekem stále se měnícího

komplexu fyzikálně chemických a biochemických pochodů

v jednotlivých lokalitách Karlova mostu. 

Petrografickými rozbory bylo prokázáno, že konstrukční

materiály použité v kamenném zdivu a v tělese Karlova mos-

tu se vyznačují značnou materiálovou heterogenitou způso-

benou rozdílnými vlastnostmi pískovců použitých na stavbu

a následné opravy Karlova mostu, dále prohloubené rozdíl-

nou mírou intenzity jejich degradace a stáří (viz lit. [1], [2]).
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Obr. 9. Průběh posouvajících sil Qx, Qy v patě klenby přiléhající

k mostnímu pilíři, u něhož došlo k posunu v základové spáře

Obr. 12. Povrchová teplota mostní klenby a poprsní zdi 

(termovize, únor 2004)

Qx Qy

varianta A (klenba)

varianta B (klenba s poprsními zdmi)

varianta C (klenba s poprsními zdmi sepnutými ocelovými táhly)

varianta D (klenba s poprsními zdmi spřaženými betonovou deskou tl. 200 mm)
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Obr. 10. Monitorování náklonu a svislých deformací poprsních zdí (mostních kleneb)

a – schéma monitorovaných míst; b – odečet náklonu poprsních zdí pomocí libelového sklonoměru s citlivostí úhlové vteřiny; c – odečet

svislých deformací parapetních zdí (mostních kleneb) laserovou vodováhou (pomocí laserového paprsku); d – strunové deformetry na líci

klenby

Obr. 11. Průběh deformací poprsní zdi v klenbovém III. a IV. poli

a – svislých, b – vodorovných

5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m



V návaznosti na výsledky mikroskopických rozborů

hornin provedených v letech 1994, 1999 a 2000 bylo v rám-

ci stávající etapy průzkumu potvrzeno, že nejvyšší rezistivi-

tu vzhledem k působení vnějšího prostředí mají božanovské

pískovce (křídové, cenomanské křemenné pískovce, arkó-

zovité pískovce až arkóny z okolí Božanova – oblouk V. a

VI., rekonstrukce z let 1966–1975, 1996), jejichž trvanlivost

souvisí s podílem křemitého pojiva. Všechny studované

povrchové vzorky stavebních kamenů z konstrukce Karlova

mostu se od původních pískovců liší karbonát-sulfátovým

tmelem (kalcit a sádrovec + sírany alkalických kovů).

Mikrostrukturní a nanostrukturní studia vodoroz-
pustných solí v pískovcích a maltách Karlova mostu v Praze

jsou zaměřena na tvorbu mezoforem a mikroforem materiá-

lového zvětrávání a problematiku krystalizačních a hydra-

tačních tlaků přírodních solí (produkují síly, které jsou

řádově srovnatelné s tlaky mrznoucí vody). Vznik horni-

nových oslabených zón, mikrotrhlin a nanotrhlin představu-

je jednu z prvních predispozic fyzikálního rozpadu mate-

riálů. Eflorescence je doprovodným jevem degradace

materiálů a současně v konstrukci pozorovatelným pro-

jevem. Nově byl stanoven alunogen (Al2(SO4)3·17(H2O),

obr. 13). Ionty hliníku mohou migrovat materiály ve formě

hydroxidů a jsou komplexotvorné. Vznik alunogenu odráží

změnu pH a dokládá zvýšenou aciditu heterogenního mate-

riálového prostředí. 

Nanostrukturní mikrochemické analýzy byly využity

pro studium spojovacích malt a spárových hmot. Spárové

hmoty lze rozdělit do dvou základních skupin – na malty s pří-

davkem cementu a písku a cementové pasty. Styčné plochy

mezi spárovací hmotou a pískovcovými kvádry jsou obvy-

kle zřetelně mineralizovány. Nejčastěji v nich jsou přítomny

jehlicovité krystaly síranů, méně častě jsou přírůstkové lemy

karbonátů. V pórovém systému cementových past a malt lze

obdobně jako v železobetonové desce, colcretu (injektážích

cementových maltách) a keramzitbetonu identifikovat póry

vyplněné ettringitem thaumasitem a sádrovcem (obr. 14).

Na základě studia spárových malt Karlova mostu byl

poprvé prokázán vznik thaumasitu a ettringitu, za níže

popisovaných fyzikálně chemických podmínek, v tomto

typu stavebních materiálů. Ettringit a thaumasit vznikají bez

sádrovce v rozmezí hodnot pH 4,5–6 při vlhkostech nižších
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A B C D E

vlhkost [%] 15,1 13,1 11,8 13 15

pH 7 6,5 4 7,5 8

počet bakterií 6,5 16,9 10 19,5 1,5

plísně 0 0 0 90 10

amonizační bakterie 0 350 450 50 500

nitrifikační bakterie 7 5 20 5 12

denitrifikační bakterie 2 1 2 2 2

sirné bakterie 150 270 500 500 175

chloridy 1,5 1,09 0,92 0,22 1,75

sírany 47,72 23,18 61,67 25,42 2,29

dusičnany 3,55 7,14 8,92 6,25 2,75

dusitany 0,011 0,046 0,004 0,004 0,003

amoniak 0,14 0,30 0,14 0,12 0,10

močovina 0,14 0,23 0,17 0,17 0,12

Lokalita oblouku
Parametr

Tab. 1. Fyzikálně chemické a mikrobiologické údaje získané z krust a povrchových vrstev na lícní ploše klenbového oblouku č. III 

(pozice 3; střed oblouku)

Legenda: A, E – paty oblouků; C – střed oblouku; B, D – mezilehlé pozice.

Celkový počet jednotlivých druhů bakterií je udáván v úrovni 103, koncentrace solí jsou vyjádřeny v mg·g–1 pískovce (odběry v roce 2003).

Obr. 13. Vzorek č. IV-3-D (c). Tabulkovité, nepravidelně omezené

krystaly alunogenu (Al2(SO4)3·17(H2O)). 

Cameca, foto R. Čopjaková

Obr. 14. Vzorek č. III-1-A – spárová malta. Celkový pohled na pór

vyplněný směsí ettringitu+thaumasitu. 

Cameca SX 100, foto R. Škoda



i vyšších než 15 %. Při pH vyšším než 7 a vlhkosti vyšší než

15 % vzniká pouze sádrovec a při stejné vlhkosti a pH = 7

vzniká sádrovec spolu s ettringitem a thaumasitem. 

V porovnání s výsledky získanými v roce 1994 a 2000 je

zřejmé, že vlhkost zdiva Karlova mostu se postupně stále

zvyšuje. Nejvyšší hodnoty vlhkosti zdiva byly zjištěny ve

vrcholech oblouků (tj. ve středních profilech B, C a D).

Průzkumem prokázaná zvýšená až velmi vysoká vlhkost ve

vrcholu klenbových oblouků je dokladem zatékání srážkové

vody z povrchu vozovky do mostního tělesa. Ostatní zdroje

vlhkosti (kapilární elevace, sorpce, difúze případně povr-

chová kondenzace) se podílejí na vlhkostním režimu mostu

omezeně.

Hodnota vlhkosti (podle Burgetové, 2003) v pilířích

zůstává přibližně na úrovni hodnot zjištěných v minulých

letech (1994 a 2000), pouze v některých místech došlo

k mírnému zvýšení vlhkosti. Dále na pilířích přetrvává

absence projevů provázejících vysychací frontu (usazené

soli), což ukazuje na dominantní podíl srážkové vody

zatékající do mostního tělesa na vlhkostní režim Karlova

mostu. 

Poznámky:
� oblouk III (převážně vyšehořovický pískovec při opravách

nahrazen hořickým pískovcem)

Ve vrcholu klenebného oblouku dosahuje vlhkost ve spárách

hodnot 13,5–15,1 %, v kameni 8,4–12,5 %. Nejvyšší vlhkost byla

zjištěna ve spáře 21,3 %. Průsak vody se místně projevuje výrony

vody ze spár a trhlin;

� oblouk IV (převážně vyšehořovický pískovec při opravách

nahrazen hořickým pískovcem)

Nejvyšší hodnoty vlhkosti se pohybují v rozmezí 11,9–19,3 %,

vlhkostní maximum bylo naměřeno 24,4 %. Průsak vody se místně

projevuje výrony vody ze spár;

� oblouk VI (po rekonstrukci v r. 1892, převážně božanovský

pískovec)

Ve vrcholu oblouku byly zjištěny hodnoty vlhkosti 4,8–9,9 %,

uprostřed oblouku ojediněle 20,1 %. V mostní klenbě jsou provede-

ny 2 otvory, v nichž jsou osazeny odpadní trubky pro odvod vody

z vnitřních vrstev mostu (ze sběrného žlabu v místě vylehčovacích

kleneb, viz obr. 9 [1]). Při měření 9.7.–11.7. 2003 (tj. v období

srážkově výrazně podnormálovým (zdroj ČHMÚ) bylo zjištěno

množství vytékající vody, které činí 0,56 l/h;

� oblouk X (směs historických kamenů, pískovec z Kamenných

Žehrovic, arkózy, hořický pískovec) 

Ve vrcholu oblouku byly zjištěny opět velmi vysoké hodnoty

vlhkosti 10,8–14,8 %. Na tomto oblouku je velmi vysoká vlhkost

v rozmezí od 12,6–14,2 % do 22,9 %.

Povrchové vlhkosti spodního líce kamenných oblouků velmi

kolísají, a to v celkovém intervalu od 1 % (X. oblouk) do 24,4 % (IV.

oblouk), v závislosti na druhu a stáří kamene, hydroskopických

vlastnostech přítomných solí a výskytu lokálního zatékání.

Na pěti místech (III. oblouk, IV. oblouk, VI. oblouk, X. oblouk)

byly naměřeny hodnoty vlhkosti vyšší než 20 % a přibližně na čtvr-

tině měřicích míst byly zjištěny hodnoty v intervalu 10–20 %.

Průzkumem byla prokázána velmi vysoká vlhkost zdiva, zejména

ve vrcholech klenbových oblouků. V roce 1994 při měření vlhkosti

byly hodnoty povrchové vlhkosti spodního líce oblouků v rozsahu

2–15 %. V roce 2000 byly naměřeny hodnoty vlhkosti v rozsahu

2,2–16,8 %.

Nasákavost jednotlivých pískovců stanovená na vzorcích ode-

braných z mostu je velmi variabilní, pohybuje se v širokém rozmezí

3,4–11,85 % (podle Hoška, 1994; Cikrle, 2002), nasákavost

pískovců odebraných v původním lomu je 5,49–10,86 % (podle

Boušky, 2003). 

pH povrchu pískovcových kamenů Karlova mostu se pohybuje

v širokém rozmezí od 4 (oblouk III a X) do 9,5 (oblouk III),

nejčastěji v rozmezí 6,5–7,5 (tab. 2).

Proti roku 1994 se zvýšily koncentrace všech sledova-

ných aniontů, kationtů a močoviny (tab. 3). 

V porovnání s rokem 1994 obsah agresivních solí (tab. 3)

stoupl u oblouků č. III a IV, částečně i u oblouku č. VI téměř

ve všech místech povrchové vrstvy. Stále se zrychlující

vzestup koncentrace solí na povrchu pískovcových kamenů

Karlova mostu je dobře patrný u vzestupu salinity VI.

oblouku za pouhé poslední tři roky (tab. 4). Výrazný je

zejména vzestup síranů a dusičnanů.

Z dosud provedených prací vyplývá, že k vážnému

narušení povrchu pískovcového kamene (exfoliaci) většinou

dochází při obsahu SO4 vyšším než 2 % a koncentraci NO3

nad hodnotu 0,5 až 1 %. 

Poznámky:
Koncentrace chloridů v jednotlivých obloucích v roce 2003

kolísá relativně málo, a to v hranicích od 0,44 mg/g (oblouk III) do

12,7 mg/g pískovce (oblouk X). Koncentrace chloridů v patách

pilířů mají slabě stoupající tendenci proti koncentracím nalezeným

ve vrcholech oblouků. Nejčastěji se hodnoty chloridů pohybují

v rozmezí 1,0–2,5 mg/g materiálu, což je více, než bylo nalezeno při

dřívějších odběrech povrchu pískovcových kamenů Karlova mostu

do hloubky 20 mm. Koncentrace chloridů v jednotlivých obloucích

náleží podle klasifikace WTA 4-5-97 do oblasti středního až

vysokého zasolení.

Koncentrace síranů se pohybuje ve velmi širokém rozmezí od

0,92 mg/g pískovce (oblouk III) do 130 mg/g pískovce (oblouk X).

Vysoké hodnoty 60 až 130 mg/g pískovce se objevují zvláště ve stře-

du X. oblouku, ale i ve vrcholech ostatních oblouků. Proti hodnotám

nalezeným v minulých letech, kde maxima síranů dosahovala

76,6 mg/g pískovce, jsou nynější maximální hodnoty ještě vyšší.

Podle klasifikace WTA náleží koncentrace síranů do oblasti

vysokého zasolení. Proto také v místech vysoké koncentrace síranů

lze pozorovat silnou exfoliaci povrchu pískovce.
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1994 2003

III/2 7,5 4,0

III 6,5 6,5

III/3 8,0 5,0

IV/3 8,5 6,5

IV 7,0 7,0

IV/4 9,5 4,0

Úroveň pH
Oblouk, pilíř

*

Tab. 2. Úroveň pH oblouku č. III a č. IV v roce 1994 a 2003

* Arabská čísla označují pilíře, římská čísla oblouky Karlova

mostu (III/2 – pilíř č. 2 náležející k oblouku č. III).

SO4 Cl NO3 NO2 NH4 močovina

III/2  1994   1,85 0,36   5,73 0,000 0,36 0,36

III/2  2003   2,83 1,00 13,96 0,026 0,13 0,17

III  1994   0,82 0,20   0,90 0,001 0,14 0,23

III  2003 61,67 0,92   8,92 0,004 0,14 0,17

III/3  1994   6,86 1,04   3,10 0,008 0,48 0,36

III/3  2003 17,00 2,04 19,70 0,011 0,40 0,32

IV/3  1994   2,20 0,24   0,56 0,002 0,12 0,23

IV/3  2003   6,82 0,95   3,87 0,023 0,34 0,14

IV  1994   8,18 1,23 38,36 0,003 0,11 0,18

IV  2003 88,30 2,35 27,80 0,000 0,05 0,22

IV/4  1994   5,54 0,31   3,80 0,000 0,10 0,18

IV/4  2003   5,87 4,13 21,70 0,005 0,11 0,17

Oblouk, 

pilíř
*

Rok Koncentrace iontů solí a močoviny [mg·g
-1

]

Tab. 3. Salinita oblouků č. III a č. IV v roce 1994 a 2003 

* Označení pilířů a oblouků je totožné jako v tab. 2, středy

oblouků a plochy přivrácených pilířů.



Obsah dusičnanů je ve všech obloucích značně vysoký a překra-

čuje téměř ve všech místech hodnotu 0,15 % (WTA 4-5-97) stanove-

nou pro vysoké zasolení. Koncentrace dusičnanů se pohybují

v rozmezí 1,01 mg/g pískovce (oblouk III) až 85 mg/g (oblouk VI) a

v porovnání s rokem 2000 zůstaly v podstatě na stejné úrovni. Arit-

metický průměr se zvýšil z cca 18 na 20,4 mg/g pískovce, přičemž

v roce 2003 se současně zvýšil počet hodnot nad 20 mg NO3 /g

pískovce. 

O zvýšeném obsahu solí dusíku v tělese Karlova mostu svědčí i

výsledky chemických rozborů vody protékající VI. obloukem. Při
analýzách vody, která protékala odpadní trubkou, byly získány tyto

hodnoty: pH 7, Cl 120, SO4 285, NO3 1100, NO2 0,14, NH3 0,73,

močovina 0,3 mg/1 000 ml vody. Uvedené hodnoty nejlépe charak-

terizují značnou intenzitu chemických a biologických procesů, které

v mostu probíhají.

Obsah dusitanů je nízký a pohybuje se v rozmezí 0,002 (oblouk

III) až 0,067 mg/g (oblouk VI). Dusitany jsou stálé pouze v nízkých

teplotách a v kyselém pH, a proto nelze očekávat v jednotlivých

lokalitách jejich vyšší koncentrace.

Obsah amoniaku a močoviny zůstává stále nízký. Hraniční hod-

noty amoniaku činily 0,04 (oblouk X) až 1,94 mg/g pískovce (oblouk

VI), avšak proti roku 2000 stoupla koncentrace amoniaku z průměr-

né hodnoty 0,020 na 0,049 mg/g pískovce. Hraniční hodnoty močo-

viny činí 0,08 (lokalita III C4) až 1,74 mg/g pískovce (oblouk VI).

Rovněž koncentrace močoviny má slabě stoupající tendenci.

Maximum koncentrace močoviny na V., VI. a IX. oblouku v roce

2000 činilo 0,44 mg/g pískovce, nyní je druhé nejvyšší maximum

1,30 mg/g pískovce, což znamená v některých místech Karlova

mostu vzestup o řád.

Mikrobní osídlení analyzovaných oblouků Karlova
mostu se jako celek proti roku 2000 rovněž výrazně zvýši-

lo. Celkové počty bakterií nyní dosahují hodnot 16 až 20 000

zárodků v 1 g pískovce, přičemž většina maxim se nachází

u paty pilířů. Zcela výjimečné hodnoty byly zjištěny

v počtech sirných bakterií. Zatímco v roce 1994 byla jejich

koncentrace nepatrná (1–5 buněk/g pískovce), na III.

oblouku byl nyní nalezen souvislý biofilm sirných bakterií,

který dosahoval ve středové části oblouku hodnot 5·105

buněk v 1 g pískovce. Výskyt sirných bakterií dobře korelo-

val s koncentrací síranů v této lokalitě. Výskyt síranů byl

patrný ve všech sledovaných mostních klenbách, avšak

celkový počet sirných bakterií byl relativně nižší.

Jako další významný druhotný metabolit je nutné zmínit

dusičnan draselný. Metabolit se vyskytoval na všech sle-

dovaných obloucích a, jak vyplynulo z modelových experi-

mentů, degradoval povrchovou strukturu pískovcového

obložení spolu s oslabením jeho pojivové složky.

Velmi pozoruhodný je souvislý a zcela vyrovnaný pokryv

povrchu oblouků Karlova mostu denitrifikačními bakterie-

mi. Tyto organizmy tvoří průvodce nitrifikačních i sirných

bakterií a nebyly dosud v tak velkém rozsahu na Karlově

mostě zachyceny. Jejich přítomnost indikuje stálou a vyso-

kou hladinu solí dusíku na povrchu oblouků mostu.

Všechny studované povrchové vzorky stavebních
kamenů (pískovců, lit. [1], [2]) z konstrukce Karlova
mostu  se svým složením od přírodní  provenience liší. I
přesto, že v přírodě neobsahují Ca-tmely, po dlouhodobé
expozici v konstrukci Karlova mostu mají všechny

pískovce karbonát-sulfátový tmel. Od povrchu směrem do

nitra pískovce se objevují nitrokalit, halit, pickeringit,

alunogen, jarosit …+ sádrovec a v pórovém systému byly

identifikovány sádrovec a kalcit. Uvedené sekundární mine-

rály vznikají krystalizací z roztoků při odpařování. Jejich

postupná krystalizace z roztoků závisí na jejich migrační

schopnosti. Při zvyšující se  koncentraci soli postupně vypl-

ňují prostor pórů nebo puklin a vyvíjejí krystalizační tlaky

na okolní stěny.  Řada z nich migruje až na líc kamene a

krystalizuje na jeho povrchu (eflorescenty). Impulsem pro

následnou rupturní degradaci je úplné vyplnění pórového

systému krystaly za současného neustávajícího přínosu

dalších solných roztoků. Poté začne krystalizace solí

probíhat v intergranulárách nebo v zrnech, mimo vyplněné
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Cl SO4 NO3 NO2 NH4 močovina

pata 2000 7,0 0,55 12,84 11,00 NT 0,000 0,22

střed 2000 7,0 0,94   5,94 15,85 NT 0,021 0,44

pata 2003 5,0 2,54 44,00 44,00 0,00 0,060 0,14

střed 2003 7,0 2,42 80,00 84,00 0,12 0,160 0,56

Koncentrace iontů solí a močoviny  [mg/g pískovce]Lokalita 

oblouku
Rok Úroveň pH

Tab. 4. Vývoj salinity středu a paty VI. oblouku Karlova mostu v letech 2000 až 2003

Obr. 15. Koncentrace síranů na líci klenbového oblouku č. III

Obr. 16. Intenzita osídlení oblouku č. III sirnými bakteriemi



póry. Velikost krystalizačních tlaků závisí m. j. na stupni

přesycení roztoků a teplotě v průběhu krystalizace. Mohou

dosahovat hodnot 2 až 50 MPa [9] a často vedou až k úplné-

mu rozpadu porézního materiálu. 

Druhým procesem, který se rovněž může uplatnit při

degradaci takto exponovaných stavebních materiálů, je

prostupující zóna podsaturovaných solných roztoků. Ta

vede k rozpouštění solí, k jejich další migraci a krystalizaci

na jiném místě. Dochází ke vzniku sekundárních pórů a

mikrotrhlin, které představují oslabené zóny v kameni. Tyto

procesy se mohou mnohonásobně opakovat. Pokud vazebné

síly jsou menší než síla gravitační, dochází k postupnému

odlupování a opadávání materiálu. 

Při porovnání výsledků 1994–2003 je patrná změna

v minerálním složení eflorescentů, která souvisí jednak

s vývojem klimatu v centru Prahy a s klimatickými pod-

mínkami v době odběru vzorků. Bylo zjištěno, že s postu-

pem času v rámci eflorescentů relativně narůstá podíl nitrátů

a klesá podíl síranů. Pravděpodobně v závislosti na klima-

tických podmínkách zároveň kolísá podíl bezvodých forem

solí a jejich hydrátů.

Výsledky porovnávacích měření a zkoušek prokázaly

také značnou heterogenitu fyzikálně mechanických vlast-
ností pískovců použitých jako stavební materiál  Karlova

mostu. Opět se potvrdila změna vlastností pískovce při

změně vlhkostního stavu (viz tab. 5 a tab. 6).

Shrnutí
Proti roku 1994 se na povrchu klenbových oblouků

č. III, IV, VI, X, výrazně zvýšily koncentrace SO4 a NO3.

Koncentrace síranů dosáhla, proti minulým letům, vysokých

hodnot zvláště ve středu X. oblouku, kde byla také pozoro-

vána silná exfoliace povrchu pískovce. O zvýšeném obsahu

solí dusíku v tělese Karlova mostu svědčí výsledky chemic-

kých rozborů vody, která protékala odpadní trubkou na VI.

oblouku. Protékající voda obsahovala v 1 litru až 1 100 mg

NO3. Uvedená hodnota je charakteristická pro vysokou

intenzitu chemických a biologických procesů probíhajících

uvnitř Karlova mostu.

Mikrobní osídlení analyzovaných oblouků Karlova

mostu se jako celek proti roku 2000 rovněž výrazně zvýšilo.

Celkové počty bakterií dosahovaly hodnot 16 až 20 000

zárodků v 1 g pískovce, přičemž většina maxim se nacháze-

la u paty pilířů. Výskyt sirných bakterií dobře koreloval

s koncentrací síranů v této lokalitě.

Z modelových experimentů se vzorky hořických a boža-

novských pískovců vyplynulo, že k vážnému narušení

povrchu pískovcového kamene (exfoliaci) většinou dochází,

jestliže v závislosti na druhu a struktuře kamene je u SO4

překročena hranice 2 %, a koncentrace NO3 se pohybuje nad

hodnotou 0,5 až 1,0 %. 

Autoři vyslovují poděkování za poskytnutí řady cenných

informací Ing. J. Zemánkovi (TSK).

Příspěvek byl vypracován za podpory grantového pro-
jektu č. 103/02/0990 GA ČR „Výzkum vlivu nesilových
účinků a agresivního prostředí na stárnutí historických
staveb se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze“.
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vlhký vlhký vysušený

po odběru v laboratoři  při 70 ˚C

B Božanov 11 300 12 800 14 100

N Nučice 34 500 31 100 29 000

V Vyšehořovice   7 700   7 400   6 900

KZ K. Žehrovice 19 100 17 300 18 000

Dynamický modul pružnosti E u 

[MPa]
LokalitaTěleso

Tab. 5. Dynamický modul pružnosti pískovců v různých 

vlhkostních stavech

[kg/m
3
] jednotlivá průměrná [kg/m

3
] jednotlivá průměrná

Božanov 2 100 47,4

Božanov 2 110 40,8 44,1 2 199 33,9 33,9 0,77
Nučice 2 238 58,2 2 361 52,8

Nučice 2 287 70,3 60,3 2 339 31,9 45,1 0,75
Nučice 2 212 52,4 2 370 50,5

Vyšehořovice 1 861 26,3 26,3 2 109 27,6 27,6 1,05
K. Žehrovice 2 182 58 2 265 41,6

K. Žehrovice 2 186 61,2 58,5 2 277 51,9 45,6 0,78
K. Žehrovice 2 162 56,4 2 269 43,2

Ukazatel změknutí 

zkušebních těles 

(KZ) R c,n /R c

pevnost v tlaku R c,n  

[MPa]
Lokalita

pevnost v tlaku R c  

[MPa]

Ve stavu vysušeném Ve stavu nasyceném

objemová 

hmotnost ρ 
objemová 

hmotnost ρ 

Tab. 6. Pevnost v tlaku pískovce ve stavu vysušeném a nasyceném

stanovená na tělesech o průměru 50 mm
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Witzany, J. – Čejka, T. – Wasserbauer, R. – Gregerová,
M. – Pospíšil, P. – Cikrle, P.: Theoretical and
Experimental Investigation of Charles Bridge

The long-term monitoring and investigation of Charles

Bridge have been done both in situ and in the laboratory

and, since 1994, they have focused on chemical,

biochemical and mineralogical processes in the bridge.

They have shown a continuing influence of inorganic,

water-soluble and hygroscopic salts non-homogeneously

contained in individual sections of the bridge stone

structure on a serious reduction of quality parameters of

the stone masonry and durability of Charles Bridge. The

monitoring of deformation changes of spandrel walls

and bridge vaults has proven a response and on-going

deformation of the bridge stone structure due to

temperature and moisture changes. Numerical analysis

of angular displacement, subsidence and shift in the

foundation surface prove an exceptional sensitivity of

Charles Bridge to the effects of forced deformation, as

well as to the extent of these effects, which were the main

cause of the failure, or collapse of some of the bridge

piers and vaults. These effects lead to the development of

the state of stress which exceeds the strength of the stone

masonry of the bridge vaults, to opening of gaps in the

masonry, and development of plastic joints which

precede stability loss and collapse of the bridge vaults.

The underwater investigation of the bottom has proven

an exceptional significance of concrete slabs, closing the

space between the footings of the bridge piers and

protective caisson collars at piers 3, 4, and 7 viewing

protection of the foundation surface of these piers. The

latest investigation has shown a failure of the protective

concrete collar of the footing of pier 8. Footings of these

piers together with piers 2 and 9 (without protective

collars), which have original foundations at the level of

the graded bottom, represent a serious threat to stability

of these bridge piers and adjacent bridge vaults during

floods. These serious facts were also presented in [1].

Witzany, J. – Čejka, T. – Wasserbauer, R. – Gregerová,
M. – Pospíšil, P. – Cikrle, P.: Theoretische und
experimentelle Untersuchung der Karlsbrücke

Die seit 1994 laufende auf die chemischen,,
biochemischen und mineralogischen Prozesse gerichtete
langfristige Beobachtung und Untersuchung der
Karlsbrücke vor Ort und im Labor hat auf den
fortschreitenden Einfluss inhomogen in den einzelnen
Teilen der steinernen Brückenkonstruktion enthaltener
anorganischer wasserlöslicher und hygroskopischer
Salze und auf eine schwerwiegende Verringerung der
Qualitätsparameter des Steinmauerwerks und der Le-
bensdauer der Karlsbrücke hingewiesen. Die Aufzeich-
nung der Verformungsänderungen der Brüstungs-
mauern und der Brückengewölbe hat die Reaktion und
fortschreitende Verformung der Brückenkonstruktion
durch die Einwirkung der Veränderung der Tempe-
ratur und Feuchtigkeit nachgewiesen. Eine numerische
Analyse der Verdrehung, des Absinkens und der
Verschiebung in der Fundamentsohle beweist die
außerordentliche Empfindlichkeit der Karlsbrücke
hinsichtlich der Wirkungen der Zwangsverformung und
des Ernstes dieser Wirkungen, die in der Vergangenheit
die Hauptursache für Schäden bzw. das Einstürzen
einiger Brückenpfeiler und -gewölbe gewesen sind.
Durch diese Einwirkungen kommt es zu einem Span-
nungszustand, der in einigen Teilen die Festigkeit des
Steinmauerwerks der Brückengewölbe überschreitet,
zum Aufklaffen von Fugen im Mauerwerk und zur
Bildung plastischer Gelenke, die einem Stabilitätsverlust
und dem Einsturz der Brückengewölbe vorausgehen.
Eine Untersuchung des Grundes durch Taucher hat die
außerordentliche Bedeutung der Betonplatten erwiesen,
die den Raum zwischen den Fundamenten der
Brückenpfeiler und den schützenden Senkkastenkrän-
zen an den Pfeilern Nr. 3, 4 und 7 vom Gesichtspunkt
des Schutzes der Fundamentsohle dieser Pfeiler
erwiesen. Die letzte Untersuchung hat eine Beschädi-
gung des Betonkranzes des Fundaments des Pfeilers Nr.
8 erwiesen. Die Fundamente dieser Pfeiler stellen zu-
sammen mit den Pfeilern Nr. 2 und 9 (ohne Schutz-
kränze), die als ursprüngliche auf der begradigten
Flussbettsohle gegründet sind, eine schwerwiegende
Gefährdung der Stabilität dieser Brückenpfeiler und der
anschließenden Brückengewölbe bei einem Hochwasser
dar (Auf diese ernsthafte Tatsache wurde bereits in [1]
hingewiesen.). 
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Vliv obvodových výztuh na působení ocelové 
válcové skořepiny

Ing. Daniel LEMÁK, PhD.
STATIKA Olomouc, s. r. o.

prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Skořepinové konstrukce se stavějí z betonu, oceli a
v současnosti i z mnoha dalších materiálů. Pro ocel je
typické použití pro komíny, nádrže, sila, potrubí apod.
Na rozdíl od betonových skořepin se ocelové často ztužu-
jí výztuhami. Publikovaná práce hledá závislost mezi
vyztužením válcových skořepin obvodovými výztuhami
a poloohybovým chováním skořepin zatížených větrem.
Výsledkem práce jsou vztahy určené pro návrh obvo-
dových výztuh eliminujících poloohybové působení
skořepin tak, že je možné dané konstrukce analyzovat
pomocí prutových numerických modelů bez výrazných
odchylek od skutečnosti.

Úvod
Skořepinové konstrukce se liší tvarem (válcové, kulovité,

paraboloidy atd.), vyztužením stěn (podélné, příčné, orto-

gonální výztuhy atd.), typem působícího zatížení, použitým

materiálem (ocel, beton) atd. Tato velká variabilita spolu

s neobvyklostí nebo menší četností výskytu skořepin v běžné

praxi je spojena s množstvím problémů při návrhu, které

nezvládnuty vedly u řady konstrukcí k poruchám. Zde se

soustředíme pouze na ocelovou válcovou skořepinou zatíže-

nou větrem.

U ocelových válcových skořepin může po vzniku velkých

nepružných deformací dojít k poruchám v důsledku vybou-

lení nebo vlivem plastického kolapsu. Nedochází zde tedy

k obdobnému porušení jako například u deskových prvků,

kde převažuje namáhání ohybem a jejichž chování je proto

možné snadněji předvídat. 

Je všeobecně známo, že tenké skořepinové konstrukce

přenášejí zatížení zejména prostřednictvím membránových

(tahových a tlakových) sil působících ve stěně skořepiny.

Rovněž je známo, že při symetrickém zatížení a podepření

jsou skořepiny konstrukcemi velmi výkonnými. Přenášení

nesouměrných a lokálních zatížení naproti tomu není vítané.

Pro souměrné zatížení, jednoduchou geometrii konstrukce a

jednoduché okrajové podmínky (např. válcové skořepiny

s osově symetrickým zatížením uložené na jednom konci po

obvodu) je analýza skořepiny zjednodušenými metodami

snadná a přiměřeně výstižná. Jakmile však jeden ze

zjednodušujících faktorů chybí, je analýza napjatosti skoře-

pinové konstrukce „ručními“ výpočetními metodami velmi

komplikovaná a ve výsledku nejistá.

V současné stavební praxi patří mezi skořepinové kon-

strukce hlavně komíny, potrubí, zásobníky a nádrže. Z před-

chozího vyplývá, že jejich analýzu je možné provést

zjednodušenými metodami jen v případě, že jsou splněny

stanovené podmínky. 

Jinou možností analýzy skořepinových konstrukcí je

vytvoření podrobného modelu konstrukce, který se analyzu-

je s různou přesností a za různých předpokladů. Její nároč-

nost lze stupňovat od nejjednodušších výpočtů spočívajících

v lineární analýze konstrukce, přes stabilitní výpočty doko-

nalé neboli ideální (bez imperfekcí) konstrukce, až po geo-

metricky, popř. fyzikálně nelineární výpočty na modelu

konstrukce s imperfekcemi. Všechny tyto metody jsou obsa-

ženy v evropské předběžné normě pro skořepiny [8]. Je

možné provádět i analýzu vlastních tvarů kmitání kon-

strukce, popř. analýzu na obecné dynamické zatížení kon-

strukce.

Většina uvedených typů analýzy numerických modelů je

v současné stavební praxi dostupná. Avšak v době návrhu

konstrukce, tj. v době určování jejích základních rozměrů a

předkládání různých variant, jsou podrobné analýzy vždy

problematické, zejména z časových i finančních důvodů.

Proto se autoři článku zaměřili na zjednodušení návrhu vál-

cových skořepin namáhaných větrem, tedy jednoznačně

daného tvaru skořepiny se  specifickým zatížením poměrně

hojně se vyskytujícím v inženýrské praxi. Principem prezen-

tované metody je navrhnout vyztužení válcové skořepiny

obvodovými výztuhami takovým způsobem, aby ji bylo

možno uvažovat při výpočtu jako prutový prvek, tedy

se zanedbaným vlivem zploštění průřezu (tj. se zanedbáním

vlivu poloohybové teorie). Jde zejména o stanovení mezní

vzdálenosti výztuh skořepiny a stanovení jejich potřebné

(minimální) tuhosti.

Bude-li tedy předběžný návrh konstrukce komína odpoví-

dat vymezeným podmínkám, bude komín možné bezpečně

navrhnout jednoduchým prutovým výpočtem. To platí po-

chopitelně i pro podobné konstrukce, jako jsou některé typy

věží, stožárů nebo potrubí tvořených válcovými skořepina-

mi, u nichž rozhoduje zatížení větrem. 

Současné znalosti
Limitní poměr mezi poloměrem r a tlouš�kou t válcové

skořepiny, kdy již není nutné skořepinu vyztužovat, lze

převzít z klasifikace podle norem pro navrhování ocelových

konstrukcí, např. [7]. Podle údajů této normy je kruhovou

trubku nutné zařadit mezi průřezy čtvrté třídy, tedy mezi

průřezy, jejichž ohybová nebo tlaková únosnost je v důsled-

ku lokálního boulení stěn nebo pásnic menší než jejich plná

pružná únosnost, pokud r/t > 45. Pod touto hranicí je tedy

možné uvažovat válcové duté profily jako pruty.

Pro výztuhu ztužující volný konec skořepiny existuje

v normách API-Standard, BS 2654 a DIN 4119 požadavek

na minimální průřezový modul výztuhy

W = 0,058 · D2 · L , (1)

kde D je průměr skořepiny a L vzdálenost výztuh. Poněkud

mírnější požadavek obsahuje [1]. Moment setrvačnosti vý-

ztuhy, která brání boulení skořepiny, je dán vztahem

I = 0,048 · t3 · L , (2)

kde t je tlouš�ka stěny skořepiny a L vzdálenost výztuh.



Moment setrvačnosti pro mezilehlé výztuhy bránící

boulení skořepiny je dán vztahem 

I = 0,077 · t3 · L · N–0,45 , (3)

kde N je počet výztuh po délce skořepiny, t tlouš�ka stěny

skořepiny, L vzdálenost výztuh.

Cílem práce bylo tyto hodnoty prověřit a dát je do souladu

se vzdálenostmi výztuh, což je jistě jeden z podstatných

parametrů.

Parametrické studie
První část práce [5] se zabývala provedením parametrické

studie využitím numerických modelů řešených metodou

konečných prvků (MKP). Výstupem byly podklady pro

stanovení limitní vzdálenosti výztuh. V numerických mode-

lech byla využita jak lineární analýza konstrukce, tak geo-

metricky nelineární analýza konstrukce, a rovněž byly

provedeny výpočty využívající klasickou lineární analýzu

boulení. Druhá část práce obsahuje parametrické studie

(provedené opět pomocí numerických modelů řešených

MKP) pro stanovení optimální tuhosti výztuh při použití

limitní vzdálenosti obvodových výztuh válcové skořepiny

zjištěné v první části. Pro nalezení konečné závislosti mezi

průměrem válcové skořepiny, její tlouš�kou, limitní vzdále-

ností výztuh a jejich optimální tuhostí (při uvažování

zatížení větrem) byly vypracovány dvě studie vyhodnocené

metodou regresní analýzy. 

Všechny výpočty, jejichž výsledky jsou v této práci

využity, byly provedeny programem IDA NEXIS 32 dodá-

vaným firmou SCIA s řešiči firmy FEM consulting [2],

který pracuje na principu MKP. Program je určen pro static-

kou (lineární analýza konstrukce, geometricky nelineární

analýza konstrukce atd.) i dynamickou a stabilitní analýzu

konstrukcí. 

Numerické skořepinové modely konstrukce byly vytvoře-

ny z obecně nekomplanárních čtyřúhelníkových deskostě-

nových prvků se čtyřmi uzly ve vrcholech, které mají para-

metry deformace u, v, w, θx, θy, θz. Popsané prvky používají

Mindlinovu teorii ohybu. Velikost jednotlivých prvků byla

mezi 10 až 75 mm, podle průměru a délky modelu. V úvodu

první parametrické studie bylo zjištěno, že je nezbytné zajis-

tit minimálně sto prvků po obvodu nebo po délce modelu

(délkou modelu je myšlena délka jednoho segmentu kon-

strukce vymezeného obvodovými výztuhami). Uvedené

členění zajistí, že zvolená sí� neovlivní přesnost paramet-

rické studie.

Zatížení větrem bylo uvažováno podle [6] pro referenční

rychlost větru vref = 24 m · s–1 a kategorii terénu II. Skořepi-

na byla uvažována z oceli S235. Výpočty byly provedeny za

předpokladu dokonalé pružnosti materiálu. 

Limitní vzdálenost výztuh
Model skořepiny zavedený do parametrické studie je zřej-

mý z obr. 1. Pro studii byly vytvořeny čtyři základní

skupiny výpočtů rozdělených podle průměru skořepiny – 400

mm, 800 mm, 1 600 mm a 2 400 mm. Proměnnými parame-

try byla délka a tlouš�ka skořepiny. Numerické modely byly

opatřeny okrajovými podmínkami bránícími posunu spodní

obvodové linie ve všech směrech a dále pootočení okolo

obou horizontálních os. U horní obvodové linie skořepiny

bylo bráněno všem posunům v horizontálním směru a dále

pootočení okolo obou horizontálních os. 

Zvolené okrajové podmínky simulovaly absolutně tuhou

obvodovou výztuhu válcové skořepiny. Celý numerický

model tedy představuje segment skořepiny mezi dvěma ab-

solutně tuhými výztuhami. Z výsledků této části studie je

tedy možné usuzovat na poloohybovou složku chování vál-

cové skořepiny v závislosti na vzdálenosti výztuh a tlouš�ce

skořepiny. 

Souběžně se skořepinovými modely byly vytvořeny mo-

dely prutové, tedy numerické modely tvořené nosníkovými

prvky Mindlinovskými. Byly použity stejné okrajové pod-

mínky popsané u skořepinových modelů, avšak úměrné

zvolené redukci problému. Zatížení prutového modelu je

výsledkem integrace zatížení po obvodu skořepiny. Prutové

modely válcové skořepiny byly vytvořeny pro odfiltrování

nosníkového chování skořepiny od poloohybového chování.

Řídícím parametrem chování skořepiny pro stanovení

maximální vzdálenosti výztuh byla zvolena největší polo-

ohybová deformace Uy, získaná odečtením posunutí stano-

veného prutovým modelem ve směru osy Y, tedy ve směru

působení větru, od příslušného posunutí Uy z geometricky

nelineární analýzy skořepiny. Pro stanovení optimální

hladiny poloohybové deformace byla zohledněna doporuče-

ní v [9] a [3], která udávají přibližnou vzdálenost výztuh

v násobcích průměrů skořepiny. Na základě  zkušeností

z praxe a s ohledem na výše uvedené závislosti byla zvolena

maximální hladina poloohybové deformace D/6 000, při-

čemž D je průměr skořepiny. Pro porovnání výsledků

navrhovaného postupu byly zkoumány a vyhodnocovány i

limitní vzdálenosti výztuh pro hodnotu D/10 000. Pro

zjištěné limitní vzdálenosti výztuh bylo prověřeno maximál-

ní obvodové napětí. Ukazuje se, že nikde nepřesahuje

3 MPa. 

Dalším krokem bylo stanovení závislosti největší vzdále-

nosti výztuh na tlouš�ce skořepiny. Metodou nejmenších

čtverců byla jako optimálně vystihující vyhodnocena lineár-

ní regrese. Závislost mezi vzdáleností výztuh a tlouš�kou

skořepiny pro jednotlivé průměry skořepiny, a tedy i tvar

jednotlivých regresních funkcí optimálně aproximujících

danou problematiku, je zřejmá z grafu na obr. 2. 

Závislost parametrů lineární regrese uvedené v obr. 2 na

průměru skořepiny je zřejmá z grafů uvedených v obr. 3,

přičemž označení parametrů je zřejmé ze vztahu 

L = at + b , (4)

kde a, b jsou parametry lineární regrese,

t – tlouš�ka stěny skořepiny,

L – vzdálenost výztuh.

Dosazením parametrů a a b z obr. 3 do rovnice (4) pro ma-

ximální vzdálenost výztuh v závislosti na průměru skoře-

piny a její tlouš�ce pro omezení poloohybové deformace na
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Obr. 1. Tvar numerického modelu skořepiny použitého 

pro stanovení limitní vzdálenosti výztuh



D/6 000 je možné získat analytický vztah

L = (–3,57 · 10–9 D3 – 1,82 · 10–4 D2 + 5,21 · 10–1 D +

+ 2,74 · 102)t + 1,4 ·10–3 D2 – 2,1326 D + 1 505 (5)

a pro omezení poloohybové deformace na D/10 000 vztah

L = (9,29 · 10–8 D3 – 5,48 · 10–4 D2 + 9,12 · 10–1 D +

+ 6,23 · 101)t + 1,4 ·10–3 D2 – 2,1326 D + 1 505 . (6)

Do vzorců (5) a (6) je nutné průměr D a tlouš�ku t

skořepiny dosadit v milimetrech a výsledná vzdálenost vý-

ztuh pak vyjde také v milimetrech. Uvedené vzorce analy-

ticky vyjadřují největší vzdálenost výztuh (v závislosti na

průměru a tlouš�ce skořepiny), při níž lze ještě pro řešení

použít prutový model. 

Optimální tuhost obvodových výztuh
Model skořepiny pro tuto etapu je zřejmý z obr. 4. Pro

parametrickou studii byly vytvořeny, stejně jako v před-

chozí části práce, čtyři skupiny výpočtů rozdělených podle

průměru skořepiny 400 mm, 800 mm, 1 600 mm a 2 400 mm.

Proměnným parametrem byla její tlouš�ka a na ní závislá

vzdálenost výztuh (5), zaokrouhlená na celé decimetry

směrem nahoru. Dalším parametrem byla tuhost obvodové

výztuhy vztažená ke střednicové ploše skořepiny. 

Na numerickém skořepinovém modelu konstrukce, tedy

na modelu tvořeném dvojrozměrnými prostorovými prvky,

byly použity okrajové podmínky bránící posunu spodní

obvodové linie ve všech směrech. Dále bylo u této linie

bráněno pootočení okolo obou horizontálních os. U horní

obvodové linie nebylo bráněno ani posunům, ani pootočení. 

Obvodové výztuhy byly modelovány pomocí prutového

prvku centricky připojeného ke skořepinovému modelu.

Vliv jiných způsobů modelování obvodových výztuh na

chování modelu byl rovněž zkoumán a je popsán dále.

Zvolené okrajové podmínky numerického modelu před-

stavují z globálního hlediska konzolu, kterou v praxi před-

stavuje např. konstrukce komína. Celý model této části para-

metrické studie tedy představuje tři segmenty válcové

skořepiny vzájemně oddělené obvodovými výztuhami. Jde

o dvě výztuhy vnitřní a jednu výztuhu krajní umístěnou na

volném konci konstrukce. Schéma numerického modelu

s označením výztuh a sledovaných míst je zřejmé z obr. 5.

V této studii bude možné sledovat poloohybovou složku

chování válcové skořepiny.

Souběžně se skořepinovými byly vytvořeny i modely pru-

tové. Stejně jako v předchozí části práce byly použity pro

odfiltrování nosníkového chování skořepiny od poloohy-
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Obr. 2. Závislost maximální vzdálenosti výztuh na tlouš�ce skořepiny pro skořepinu průměru 

400 mm, 800 mm, 1 600 mm a 2 400 mm, pro variantu eliminace poloohybové deformace skořepiny na D/6 000

Obr. 3. Závislost parametrů lineární regrese na průměru

skořepiny pro varianty eliminace poloohybové deformace

skořepiny na D/6 000 a D/10 000

Obr. 4. Deformovaný model skořepiny průměru 2 400 mm,

tlouš�ky 1,5 mm, s obvodovými výztuhami modelovanými 

skořepinovými prvky, s izopásmy deformací ve směru globální osy Y



bového chování. Dalo se čekat a výpočty to potvrdily, že se

vzrůstající tuhostí vzrůstají i vnitřní síly vnitřních výztuh.

Prokázalo se však, že tato závislost neplatí u krajních vý-

ztuh, u nichž je tomu přesně naopak. Je tedy zřejmé, že jinou

funkci v konstrukci komína má krajní výztuha a jinou funkci

mají výztuhy vnitřní. Proto byly dále vyhodnocovány sa-

mostatně vnitřní a krajní výztuhy. Porovnání průběhu polo-

ohybové deformace po délce modelu pro jednotlivé modely

konstrukce a různou tuhost výztuh je na obr. 6.

Z porovnání různých způsobů modelování skořepiny

vyplývají závěry uvedené dále. Excentricky připojená páso-

vina profilu 200/20 má stejný moment setrvačnosti jako

centricky připojená pásovina 300/24. Excentricky připojená

pásovina byla modelována excentricky připojeným pru-

tovým prvkem a v dalších modifikacích numerického mode-

lu příslušně připojenými skořepinovými prvky. Na numeric-

kém modelu s obvodovými výztuhami ze skořepinových

prvků byla provedena lineární analýza konstrukce i geome-

tricky nelineární analýza konstrukce. Pokud porovnáme

chování jednotlivých modelů při různých analýzách kon-

strukce, dostaneme následující závěry. Pokud se vezme za

optimální model konstrukce:

� s excentricky připojenými obvodovými výztuhami

vytvořenými ze skořepinových prvků, na kterém byla

provedena geometricky nelineární analýza, potom stej-

ný model, na kterém byla provedena lineární analýza

konstrukce, vykazuje deformace průměrně o 0,3 %

menší; 

� s excentricky připojenými obvodovými výztuhami

vytvořenými z prutových prvků, na kterém byla prove-

dena lineární analýza, vykazuje deformace průměrně

o 3,3 % menší;

� s centricky připojenými obvodovými výztuhami

vytvořenými z prutových prvků, na kterém byla prove-

dena lineární analýza, vykazuje deformace průměrně

o 11,8 % menší. 

Vliv zjednodušování modelu na přesnost analýzy je z uve-

dených hodnot zřejmý. Pro studii byla přesnost zvoleného

modelu dostatečná.

Řídícím parametrem chování skořepiny pro stanovení

optimální tuhosti obvodových výztuh byla opět zvolena

největší poloohybová deformace Uy v místě výztuh, získaná

odečtením posunutí stanoveného prutovým modelem ve

směru osy Y, tedy ve směru působení větru, od příslušného

posunutí Uy z lineární analýzy skořepiny. Zvláš� byla

vyhodnocována poloohybová deformace krajní výztuhy a

zvláš�  vnitřních výztuh, přičemž pro vyhodnocení vnitřních

výztuh byla vždy brána větší deformace z obou výztuh. Při

porovnání závislosti poloohybové deformace výztuh pro

různou tlouš�ku skořepiny daného průměru na momentech

setrvačnosti výztuh bylo zjištěno, že při dodržení limitní

vzdálenosti výztuh podle (5) není zásadní rozdíl mezi

chováním výztuh. Proto v každé skupině výpočtu byla pro

daný typ výztuhy (krajní, vnitřní) určena závislost mezi

největší poloohybovou deformací vybranou ze všech

tlouštěk skořepiny analyzovaných v dané skupině a mezi

momentem setrvačnosti výztuh. Z této závislosti pak byla

stanovena optimální tuhost výztuhy. Pro nastavení přípustné

hladiny poloohybové deformace výztuh byla použita stejná

hodnota jako v předchozí části práce zabývající se stanove-

ním limitní vzdálenosti výztuh, tedy D/6 000.

Dalším krokem studie bylo hledání závislosti optimálního

momentu setrvačnosti výztuh na průměru skořepiny a závis-

losti mezi vnitřními silami ve výztuze a průměrem skořepi-

ny. Metodou nejmenších čtverců byla jako nejlépe vystihu-

jící vyhodnocena polynomická regrese druhého a třetího

stupně. Závislost mezi momentem setrvačnosti výztuh na

průměru skořepiny a závislost mezi vnitřními silami na prů-
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Obr. 5. Schéma numerického modelu použitého pro stanovení

optimální tuhosti obvodových výztuh skořepiny s označením výztuh

a sledovaných míst

Obr. 6. Průběh poloohybové deformace po délce konstrukce (návětrná strana), tj. odspodu, v bodech: A, 1, B, 2, C, 3, sledované na válcové

skořepině průměru 2 400 mm, tlouš�ky 1,5 mm, vyztužené obvodovými výztuhami tvořenými pásovinou uvedeného profilu. Pokud není dáno

jinak, byla pásovina připojena centricky vzhledem ke střednicové ploše a byla provedena lineární analýza konstrukce.
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měru skořepiny, a tedy i tvar jednotlivých regresních funkcí

optimálně aproximujících danou problematiku, znázorňují

grafy na obr. 7 až obr. 10. Konečné analytické vztahy jsou

shrnuty v dále uvedených vzorcích. Je nutné znovu zdůraz-

nit, že jejich platnost závisí na dodržení limitní vzdálenosti

výztuh podle (5).

Optimální moment setrvačnosti vnitřních výztuh 

I = 3,03 D2 – 3350 D + 872 700. (7)

Optimální moment setrvačnosti krajní výztuhy 

I = 1,06 D2 – 935,6 D + 178 200. (8)

Do vzorců (7) a (8) je nutné dosadit průměr skořepiny D

v milimetrech a optimální moment setrvačnosti vyjde v mm4.

Ve vnitřních výztuhách působí ohybový moment M,

posouvající síla V a normálová síla N, jejichž největší abso-

lutní hodnoty 

M = –1,244 · 10–10 D3 + 1,171 · 10–06 D2 – 9,079 ·10–04 D +

+ 2,097 · 10–01 , (9)

V = –5,315 · 10–10 D3 + 2,541 · 10–06 D2 – 9,710 · 10–04 D +

+ 2,563 · 10–01 , (10)

N = –3,974 · 10–09 D3 + 1,562 · 10–05 D2 – 1,217 · 10–02 D +

+ 3,005 . (11)

V krajní výztuze působí vnitřní síly, jejichž největší abso-

lutní hodnoty jsou:

M = 8,302 · 10–11 D3 – 1,194 · 10–08 D2 + 4,259 ·10–04 D –

– 1,254 · 10–02 , (12)

V = 5,242 · 10–11 D3 + 9,791 · 10–08 D2 + 3,283 · 10–04 D –

– 7,084 · 10–02 , (13)

N = 8,306 · 10–11 D3 + 4,020 · 10–07 D2 + 1,441 · 10–04 D +

+ 2,940 · 10–03 . (14)

Do vzorců (9) až (14) je nutné dosadit průměr skořepiny D

v milimetrech a výsledné vnitřní síly jsou pak v kNm a kN.

Ze vzorců je zřejmé, že moment setrvačnosti výztuh a

největší vnitřní síly ve výztuhách jsou závislé pouze na

průměru skořepiny. Vliv její tlouš�ky je zahrnut pouze v de-

finici limitní vzdálenosti výztuh.

Závěr
V článku se zkoumá vliv vzdálenosti a tuhosti obvodo-

vých výztuh na chování válcové ocelové skořepiny zatížené

větrem. Cílem bylo vymezit charakteristiky vyztužení tak,

aby u skořepin, které těmto charakteristikám odpovídají,

bylo možné provést numerickou analýzu chování velmi

zjednodušeným prutovým výpočtem, a tak usnadnit navrho-

vání těchto konstrukcí zejména ve stadiu, kdy se zkoušejí

varianty návrhu a podrobný výpočet je z časových nebo

finančních důvodů neproveditelný.

Výzkum, na jehož základě byl článek napsán, byl pod-
pořen výzkumným grantem č. 103/01/1009 GA ČR a
výzkumným záměrem MŠMT 210000003. 
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Lemák, D. – Studnička, J.: The Effect of External
Reinforcement on the Behaviour of Cylindrical Steel Shell

Shell structures are built from concrete, steel and,
nowadays, many other materials. Steel is typically used
for chimneys, tanks, silos, pipes, etc. Unlike concrete
shells, steel shells are often reinforced with stiffeners.
This paper looks for any relationship between
cylindrical shell reinforcement with external stiffeners
and semi-rigid behaviour of wind-loaded shells. The
outcome of this work involves relations determined for
the design of external stiffeners, which eliminate the
semi-rigid action of shells, while facilitating analysis of
structures with strut numerical models without
significant deflections from reality. 

Lemák, D. – Studnička, J.: Einfluss von Umfangsaus-
steifungen auf das Verhalten einer Stahlzylinderschale 

Schalenkonstruktionen werden aus Beton, Stahl und
gegenwärtig auch aus vielen anderen Materialien
errichtet. Für Stahl ist der Einsatz für Schornsteine,
Behälter, Silos, Rohrleitungen u. ä. typisch. Im
Unterschied zu Betonschalen werden Stahlschalen oft
ausgesteift. Die vorliegende Arbeit sucht den Zusam-
menhang zwischen der Aussteifung von Zylinderschalen
mit Umfangsversteifungen und dem halbbiegeweichen
Verhalten von durch Wind belasteten Schalen. Ergebnis
der Arbeit sind Beziehungen für den Entwurf von
Umfangsversteifungen, die das halbbiegeweiche Verhal-
ten so eliminieren, dass die betreffende Konstruktion
mit Hilfe von numerischen Stabmodellen ohne
erhebliche Abweichungen von der Wirklichkeit analy-
siert werden kann. 

Ministerstvo dopravy ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Generální ředitelství Českých drah, a. s.
Sekurkon, organizační a vzdělávací servis

za účasti České silniční společnosti

pořádají

v rámci doprovodného programu 9. mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně 

9. mezinárodní sympozium

22.–23. 4. 2004
Brno, hotel VORONĚŽ
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Poznatky a poučení z chyb a vad zjištěných při projektování a realizaci mostů 

BLOK II Vystoupení českých a zahraničních účastníků na témata:

Evropská unie a problematika mostních objektů 

Informace o odborných zahraničních akcích 

Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostních konstrukcí

Mosty a jejich životnost 

Nové technologie, materiály, výrobky pro mostní stavby 

Různé 

BLOK III Vystoupení českých odborníků z vysokých škol, vědeckých ústavů, investorských, 
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Věda a výzkum, projektování mostů 
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Příslušenství mostů 

Na sympoziu bude udělen čestný titul Mostní dílo roku 2002 v kategoriích „Novostavba“ a „Oprava nebo přestavba“.

http://www.mosty2000.cz
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Rekonstrukce střechy strojovny a mezistrojovny 
v Elektrárně Opatovice

Ing. Jaroslav VÁCHA
EXCON, a. s., Praha

Po rekonstrukci zřícené střechy kotelny [1], [2] bylo
nutné rekonstruovat i střechy strojovny a mezistro-
jovny.

Konstrukce strojovny a mezistrojovny
Hlavní výrobní objekt Elektrárny Opatovice (EOP) je

čtyřlodní (podélný směr přibližně jih–sever), jednotlivé lodi

v pořadí uhelna, kotelna (obě délky cca 190 m mezi řadami

1 až 25), mezistrojovna a strojovna (obě délky cca 252 m

mezi řadami 1 až 34) jsou řešeny přímo podle požadavků

technologie výroby tepla a elektrické energie. Příčná vazba

celého objektu staticky působí jako celek (obr. 1). 

Konstrukci uhelny a mezistrojovny tvoří plnostěnné

patrové vetknuté rámy ze svařovaných profilů I. Vazník

kotelny je příhradový dvoukloubový. Vazník strojovny je

rovněž příhradový, s plnostěnným sloupem v řadě A působí

jako polorám. Příčné vazby jsou po 7,5 m, vložené dilatační

pole 0,9 m je mezi řadami 17–17'. Podélná stabilita objektu

je zajištěna rámovým ztužením mezi sloupy ve všech řadách

po celé délce dilatačního úseku. Nosná konstrukce celého

objektu byla vyrobena z oceli řady 37. V kotelně je osazen

mostový jeřáb s nosností 16 t, ve strojovně je mostový jeřáb

s nosností 60 t. Konstrukce části objektu mezi řadami 1 až

27 pochází ze začátku šedesátých let minulého století, část

mezi řadami 27 až 34 je o deset let mladší. 

Střešní pláš� strojovny a mezistrojovny byl ze železo-

betonových panelů (rozpětí cca 3 m) uložených na ocelové

vaznice (válcované profily I řešené jako spojité nosníky

o dvou polích). Železobetonové panely byly na části střechy

žebírkové a na části dutinové, na panelech byla ještě krycí

vrstva potěru různé tlouš�ky a objemové hmotnosti. Panely

byly osazeny na horní pásnice vaznic a ve spáře mezi nimi

byly zarážky pro zmonolitnění střešní desky po zalití spár.

Konstrukce byla ve střešní rovině zavětrována příčnými

ztužidly po 30 m a podélným ztužidlem na celou délku

dilatačního úseku. Vazníky byly vzájemně propojeny dvěma

průběžnými svislými ztužidly (uprostřed rozpětí a v první

příhradě). Půdorys konstrukce střechy je na obr. 2.

Stav střešní konstrukce
Původcem havárie střechy kotelny bylo porušení dolního

pásu vazníku u severní štítové stěny (pravděpodobně v řadě

24) [1]. Destrukce se potom rozšířila na celou střechu, zbyly

jen sloupy. Hlavní příčinou zřícení ocelové konstrukce

kotelny bylo její přetížení (střešní pláš� byl těžší, než měl být

podle původního stavebního projektu) a nekvalitní výroba.

V rámci zkoumání příčin havárie byl proveden přepočet

celé příčné vazby a střechy objektu. Z výsledku vyplynulo,

že konstrukce střech strojovny a mezistrojovny jsou přetíže-

ny obdobně jako konstrukce kotelny před havárií. Z důklad-

né prohlídky včetně nedestruktivních zkoušek vybraných

svarů vyplynuly následující závěry:

– některé svarové přípoje jednotlivých prvků příhradové-

ho vazníku strojovny neodpovídají dílenské dokumen-

taci (velikost a délka svarů);

– kvalita svarových přípojů vazníku strojovny je nevy-

hovující;

– přípoj vazníku ke sloupu v řadě B byl uvažován jako

kloubový, skutečné provedení však odpovídalo částeč-

nému vetknutí (při havárii došlo k porušení nevhodné-

ho přípoje a připojení vazníku po havárii působilo jako

kloub);

– k vaznicím mezistrojovny byly připojeny závěsy tech-

nologických rozvodů nevhodným způsobem (na kon-

zolách ze stojiny vaznice), čímž docházelo k dodateč-

nému namáhání vaznic kroucením (namáhání samot-

ným kroucením vyčerpávalo až 50 % celkové únosnos-

ti vaznice);

– fyzický stav střešních železobetonových panelů nezaru-

čoval bezvadné fungování pro dobu požadovaných dal-

ších minimálně dvaceti let.

Na základě přepočtu a analýzy skutečného stavu konstrukce

bylo rozhodnuto zrekonstruovat střechu strojovny a mezi-

strojovny. Opravy ve strojovně byly zahájeny na jaře 2003,

okamžitě po dokončení hlavních rekonstrukčních prací

v objektu kotelny. 

Demontáž krytiny
Prvním krokem byla demontáž střešního pláště. Tato čin-

nost se ukázala být technicky i finančně nesmírně náročná

vzhledem k velikosti střech (strojovna cca 7 600 m2,

mezistrojovna cca 2 800 m2, celkem 10 400 m2), a tím

obrovskému objemu přesunovaných hmot. Střechy jsou

navíc omezeně přístupné pro zdvihací mechanizmy – v čele

v řadě 1, v čele v řadě 34 a mezistrojovna ještě podélně

v řadě C mezi sloupy 26 až 34. Zbytek podélné stěny v řadě

C a celá podélná stěna v řadě A jsou pro zdvihací techniku

nepřístupné. Pro demontáž panelů byly proto navrženy

Obr. 1. Příčný řez hlavním výrobním objektem

Obr. 2. Půdorys střechy strojovny a mezistrojovny



speciální postupy a technické pomůcky. Zdůrazněme ještě,

že celá demontáž stávajícího pláště, oprava nosné kon-

strukce a montáž nového pláště probíhaly za plného provozu

elektrárny, a v letních měsících dokonce souběžně probíha-

la i generální oprava jedné z turbín (obr. 3, obr. 4).

Oprava střechy strojovny
Stávající těžká krytina (cca 300 kg/m2) byla nahrazena

novým střešním pláštěm z akustických trapézových plechů

TR 106/250/0,75 kladených po spádu na stávající vaznice

(s tepelnou izolací a hydroizolační fólií). Plechy jsou spojité

přes dvě pole (á 3 m) a mezi tabulemi plechu po spádu je

posuvný styk (pro zamezení  vlivu teplotních změn při po-

kládání). Na obou koncích střechy byly provedeny montážní

prostupy 6 x 7,5 m zakryté odnímatelnými poklopy.

Ponechané příhradové vazníky jsou z dvojic profilů

U (pásy, některé diagonály) nebo L (diagonály). Po odleh-

čení střechy a následné možnosti převládajícího sání větru

dojde ke změně orientace osových sil v prutech vazníku.

Proto je nutné zajistit nejslabší diagonály dodatečně vevaře-

nými podružnými diagonálami ke zkrácení vzpěrné délky

v rovině vazníku a stabilitu spodního pásu dodatečnými

svislými ztužidly mezi vazníky. Svislá ztužidla mezi vazní-

ky jsou řešena tak, aby propojovala vždy pouze dvojice

vazníků. Stávající připojení ztužidla do vaznice je zrekon-

struováno tak, aby nepřenášelo svislou sílu (svislé ztužidlo

vzhledem k původnímu pevnému připojení k vaznici tvořilo

svislou podporu vaznice uprostřed rozpětí, a tím bylo

přemáháno svislou reakcí těžkého pláště). Svislý ztužidlový

systém mezi vazníky je takto řešen proto, aby se zamezilo

přenosu změny deformace jednotlivých vazníků na vazníky

sousední. Při rekonstrukci pláště s ohledem na velké odleh-

čení jednotlivých polí vaznic (spojité nosníky o dvou po-

lích) se průhyb vazníků změní až o 60 mm. Pro zamezení

vlivu teplotních změn na konstrukci vyvolaných ochlazením

při otevření střechy byly upraveny i přípoje některých

vaznic k vazníku na vodorovně posuvné (délka dilatačních

úseků je nyní cca 30 m). 

Svarové přípoje prvků vazníku vykazovaly na základě

prohlídky a defektoskopické kontroly značné odchylky

velikosti od původní dílenské dokumentace, a dále i značné

množství závad v kvalitě svarů. Pouze délky svarů vykazo-

valy malé odchylky od původní dokumentace. Za zají-

mavost lze pokládat, že četnost chyb v přípojích byla po

ploše haly rozdílná. Část střechy od řady 1 po řadu 17 vyka-

zovala přibližně stejný počet závad, v části mezi řadami 17

až 27 bylo závad ve svarech výrazně více s tím, že počet

závad se od řady 17 zvyšoval k řadě 27 (pravděpodobně se

ve výrobě „honil plán“ bez ohledu na kvalitu). Část mezi

řadami 27 až 34 (novější přibližně o deset let) vykazovala

mnohem méně závad ve svarech, ale naopak více chyb

z montáže (např. chybějící šrouby). Všechny nosné svary

vazníků byly proto přepočítány s uvážením naměřených

velikostí a délek svarů. Pro nevyhovující kvalitu byla v po-

sudku únosnost svarů redukována na 50 %, resp. 65 %. Míra

redukce byla závislá na způsobu zapracování naměřené

velikosti svarů (zda byly užity minimální naměřené velikos-

ti, nebo výsledky statistického vyhodnocení většího počtu

měření). Byly opraveny všechny nosné koutové svary,

u kterých byla naměřena menší výška svaru než 3 mm, a

všechny koutové svary, které nevyhověly z hlediska únos-

nosti. Dále byly opraveny všechny nekvalitně provedené

montážní V-svary pásů. V místech kloubového připojení vaz-

níků ke sloupům v řadě B byly vyměněny šrouby a oprave-

no vodorovně posuvné připojení horního pásu. Pro každý

jednotlivý vazník byl individuálně předepsán přesný postup

a rozsah opravy (každý z 35 vazníků strojovny měl vlastní dí-

lenský výkres opravy). Dodržení pracovního postupu oprav

a kvalita opravovaných svarů byla průběžně kontrolována. 
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Obr. 3. Vyměňovaný střešní pláš� v polích 32–34 s nezakrytým

montážním prostupem

Obr. 4. Demontovaný žebírkový panel s vrstvou betonu

Obr. 5. Pohled na ztužidlové pole a trvalý montážní prostup

s novým střešním pláštěm u jižní štítové stěny
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Po dokončení oprav byla ocelová konstrukce od úrovně

jeřábové dráhy výše očištěna až na holý kov a opatřena

nátěrovou protikorozní ochranou.

Oprava střechy mezistrojovny
Střešní pláš� mezistrojovny byl vyměněn stejným způ-

sobem jako ve strojovně. Před demontáží střešních panelů

bylo nutné namontovat nové střešní ztužení mezi vaznicemi,

které zajiš�ovalo vaznice proti vybočení ve čtvrtinách rozpě-

tí. Již bylo uvedeno, že vaznice byly po celou dobu rekon-

strukce zatíženy podvěšenými technologickými rozvody

(které způsobovaly i přídavné namáhání v kroucení). Vazní-

ky mezistrojovny (plnostěnné příčle rámů) nebylo nutné upra-

vovat. V rámci rekonstrukce bylo na střeše navíc postaveno

šest plošin rozměru 5 x 7,5 m s lávkou pro obsluhu zařízení

potřebného při generálních opravách kotlů. Ocelová kon-

strukce byla po dokončení  opravy očištěna a natřena stejně

jako konstrukce ve strojovně. 

Závěr
Při rekonstrukci střechy strojovny a mezistrojovny, která

bezprostředně navázala na rekonstrukční práce v kotelně,

byly řešeny nové složité úkoly. Bylo nutné vybourat a

odvést přes 10 000 m2 železobetonových panelů ze střech,

které měly omezenou únosnost, a navíc byly nepřístupné pro

běžné zdvihací mechanizmy. Dále bylo nutné provést diag-

nostiku nepříliš kvalitně navržené a vyrobené konstrukce a

na základě analýzy skutečného stavu navrhnout optimální

opravu tak, aby konstrukce splňovala všechny soudobé pa-

rametry únosnosti a životnosti s minimálními nároky na

údržbu. Veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu

tak, aby byly minimalizovány vzájemné protichůdné poža-

davky stavby a provozu elektrárny. Kvalitu projektů a sta-

vebních prací průběžně kontrolovali zástupci majitele elek-

trárny Power International z Velké Británie. Společným

úsilím všech hlavních dodavatelů (EXCON, a. s. – projekt

ocelové konstrukce, diagnostika stávající konstrukce, do-

dávka a montáž ocelové konstrukce; PPP, s. r. o., Pardubice

– projekt stavby; Chládek&Tintěra, silnice–železnice, Par-

dubice, a. s. – stavební dodávky), subdodavatelů a zástupců

investora (EOP) byl objekt rekonstruován tak, aby dalších

minimálně dvacet let mohl sloužit bez závad svému účelu,

tj. výrobě elektřiny, a především tepla pro velkou část

Pardubického a Hradeckého kraje (dvacet let je požadavek

investora na morální a fyzickou životnost technologických

zařízení). S ohledem na technický stav konstrukcí obdob-

ného stáří bude získané know-how jistě uplatněno při řešení

budoucích podobně složitých rekonstrukcí. 

Do celkového výsledku díla se příznivě promítl nadstan-

dardně korektní vztah mezi investorem (EOP) a dodavateli,

který vyústil ve společnou snahu odvést kvalitní práci v co

nejkratších termínech při účelně vynaložených nákladech.

Společné úsilí bylo zakončeno kolaudací a předáním rekon-

struované kotelny, strojovny a mezistrojovny v polovině

prosince 2003 do provozu. O odpovědném přístupu všech

zúčastněných svědčí i skutečnost, že přes nebezpečnou práci

v extrémních klimatických podmínkách a v běžících provo-

zech se za celou dobu výstavby nevyskytl žádný vážnější

pracovní úraz. 
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Vácha, J.: Reconstruction of the Roof of the Machine
Room and Intermediate Machine Room in the Opatovice
Power Plant

After the reconstruction of the collapsed roof of the
boiler room [1], [2], also the roofs of the machine room
and intermediate machine room had to be recon-
structed.

Vácha, J.: Erneuerung des Dachs des Maschinenraums
und des Zwischenmaschinenraums im Kraftwerk
Opatovice

Nach der Erneuerung des eingestürzten Dachs des
Kesselhauses [1], [2] war es notwendig, auch die Dächer
des Maschinenraums und des Zwischenmaschinen-
raums zu erneuern.

Obr. 6. Pohled do strojovny po rekonstrukci

Obr. 7. Pohled na zrekonstruované střechy strojovny 

a mezistrojovny z kotelny
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Oceňovací podklady v Německu
Ing. Jaroslav CHOVANEC

VUT – Fakulta stavební
Brno

Příspěvek se zabývá podklady a pomůckami používaný-
mi k oceňování, kalkulacím a rozpočtování. V první části
je popsána všeobecná situace v rozpočtování a kalku-
lacích, v části druhé jsou uvedeny příklady softwarových
aplikací SirAdos a DBD a jejich použití.

Úvod
V průběhu přibližování vstupu České republiky do

Evropské unie se naše stavební firmy stále častěji setkávají

se způsoby sestavení nabídkové ceny (rozpočtu) používaný-

mi na území EU. Vzhledem k tomu, že německá ekonomika

tvoří podstatnou část ekonomiky celé EU s velkými staveb-

ními projekty, na kterých mají podíl i naše firmy, setkají se

naši pracovníci především s kalkulacemi používanými

v Německu. Vzhledem k výhodné zeměpisné poloze tohoto

souseda nebudou případné přesuny výrobních kapacit spoje-

ny s přepravními potížemi. 

Podklady pro rozpočtování 
Podobně jako se u nás při rozpočtování často používají

publikace vydané ÚRS, a. s., resp. RTS, a. s., i v Německu

se podobné ústavy zabývají zpracováním podkladů pro

oceňování a rozpočtování. Jsou to především popisovníky a

sborníky cen stavebních prací a dodávek Dynamische

BauDaten [5] a SirAdos [3]. Vzhledem k tomu, že na

německém trhu neexistují pevně stanovené ceny stavebních

prací a stavebních prvků, jde i zde o ceny orientační.

Udávají střední hodnoty stavebních prací bez daně z přidané

hodnoty pro aktuální stav v průběhu roku. 

Současně s požadavkem na stále rychlejší zpracování

nabídkových cen k sestavení rozpočtu používají softwarové

aplikace, které nabízejí třídníky i ceníky stavebních prací a

dodávek. Pro jednotlivé části stavební výroby používá klasi-

fikace stavební produkce, stavebních prací STLB –

Standardleistungsbuch [6]. Všechny popisy činností zde

obsažené jsou v souladu se zadávacím řádem staveb VOB

(Verdingungsordnung für Bauleistungen). Stavební činnost

se podle [6] v oboru novostavby člení trojmístným číselným

kódem, který se dále členní opět kódem ze tří  čísel (např.

zemní práce 002–Erdarbeiten se dále dělí na výkopy a

skrývky, ke kterým je možno přidělit další činnosti, např.

naložení, odvoz a poplatek za skládku). Dále jsou k položce

uvedeny údaje o třídě těžitelnosti zeminy, způsob výkopu

(ručně, mechanizovaně), popř. i typ stroje. Stavební činnos-

ti označené kódem s první číslicí 3 zahrnují rekonstrukce.

Podobně jako v předchozím případě sestávají ze tří čísel a ke

každé činnosti jsou k dispozici doplňující údaje (např.

u položky demoliční práce 384–Abbrucharbeiten je možné

specifikovat, zda jde o demolici stěn, betonových základů,

střešní konstrukce nebo jen o odstranění omítky, popř.

fasády). Každá položka nabízí vyčerpávající doplňující

údaje k dané činnosti, pomocí nichž je možné zvolenou

stavební práci podle požadavků definovat.

Klasifikace [6] obsahuje ucelený popis veškerých staveb-

ních prací. Text je tvořen tak, aby prostor pro případné

nejasnosti ve smluvních podmínkách stavebních děl byl co

nejmenší. Jednotlivé stavební práce (dále jen úkony) jsou

tříděny do „úkonových oborů“ LB (Leistungsbereichen),

které odpovídají označení podle VOB, část C, např.:

– LB 002 Erdarbeiten DIN 18 300,

– LB 012 Mauerarbeiten DIN 18 330,

– LB 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten DIN 18 331.

V těchto oborech je k dispozici pět hierarchicky tříděných

textových částí, které musí uživatel sestavit tak, aby odpoví-

daly popisu konkrétního stavebního oboru. Textová část 1

udává většinou druh stavební práce a jsou jí přiděleny tři

číselné znaky, části 2 až 5 obsahují požadované detaily, jako

např. stavební materiál, jednotka výměry. K zatřídění se

používají u každé z těchto částí dva číselné znaky. V závěru

postupného specifikování stavebního úkonu vznikne číselný

kód celé položky. K dalšímu třídění je možné využít troj-

místný číselný kód pro jednotlivé úkony tak, že vznikne

číselný kód s maximálním počtem 14 číslic. Tím je splněn

požadavek elektronického zpracování. 

Vzhledem k tomu, že není možné při popisování staveb-

ních úkonů přihlížet k požadavkům všech uživatelů, bylo

nutné do klasifikace zahrnout nevyplněnou textovou část, ve

které může uživatel formulovat individuální speciální

stavební úkony (tab. 1). 

Pro zajištění kompatibility při porovnávání různých ceno-

vých nabídek (rozpočtů) se pro označení stavebních prvků

(elementů) používá DIN 276 (1993) – Elementegliederung,

der neue Nummerschlüssel [7] (obr. 2). Toto dělení je stejně

jako v [6] rozděleno na novostavby a rekonstrukce a na

modernizace. Ve schématu je zřejmé uspořádání „náklado-

vých tříd“ podle [6]. 

Norma [7] člení rozpočet podle hlavních konstrukčních

prvků stavebního objektu (základy, vnější zdivo, vnitřní zdi-

vo, střešní konstrukce atd.) tvořících hlavní agregované po-

ložky, např. základy 320–Gründun, vnější zdivo 330–Ausen-

wände, vnitřní zdivo 340–Innenwände. Jednotlivé položky

dále obsahují stavební práce tříděné podle [6] a ceny staveb-

ních materiálů. 

U nás se pro sestavení rozpočtu, seřazení a označení jeho

položek používá Třídník stavebních konstrukcí a prací

(TSKP). Ten rozlišuje práce hlavní stavební výroby, tj.

práce na hlavní stavební konstrukci objektu, práce pomocné,

tj. dokončovací, přidružené, a práce montážní. 

Softwarové aplikace

SirAdos
Jednotlivé položky v rozpočtovacím programu jsou

členěny podle [7] na makroprvky, hrubé prvky, jemné prvky

a výběrové prvky. Tato podrobnost je k popsání veškerých

prvků stavebních objektů a stavebních prací dostačující.

Pomocí software se dají bilancovat náklady, v plánu je

vytvoření podpory pro bilancování tepelného odporu a eko-

nomické výhodnosti. V budoucnosti budou všechny polož-

ky materiálu obsahovat stavebně fyzikální údaje [2], [3].
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Makroprvek je stavebním dílem budovy, např. střecha

včetně střešních oken, vnější stěny s okny, základy, vnitřní

stěny včetně dveří, stropy včetně schodů a podlahových kry-

tin, nezahrnuje stavební detaily. Na základě redukovaného

počtu údajů je možné pomocí makroprvku sestavit před-

běžný návrh ceny stavebního díla.

Hrubý prvek je stavební konstrukce budovy, která se

člení podobně jako makroprvek. Jsou to např. základy včet-

ně spodní stavby, vnější zdi včetně vnější a vnitřní povr-

chové úpravy, vnitřní stěny s omítkou z obou stran, strop

včetně podlah, schodiště. Součet stavebních konstrukcí

popisuje stavbu podrobně a pomáhá k určení konstrukčního

systému budovy. Makroprvky a hrubé prvky jsou tvořeny

jemnými prvky a mohou mít v různém stadiu plánování

(rozpočtování) různou podobu.

Jemný prvek je drobný díl stavební konstrukce, resp.

stavebního dílu, např. střešní konstrukce ze dřeva, střešní

krytina z pálených cihel včetně spodních izolačních kon-

strukcí, obložení vnějších povrchů zdí polystyrenem.

Popisuje budovu podrobně, je výběrem pozicí, které v souč-

tu tvoří a popisují jemný prvek. Pomocí výběrových prvků

se dosáhne, že i jemné prvky zůstanou ucelené a přehledné.

Stavební ceny jsou stanoveny na základě výsledků

průzkumu spolkového trhu a v rámci update software jsou

aktualizovány po třech měsících. Software počítá se třemi

druhy cen podle rozpětí (nízkou, střední, vysokou), tzv. 

von-mittel-bis Preise. Kromě cen jsou ke každé pozici

rozpočtu přiděleny časové hodnoty (normohodiny) pro

stavební výkony. Všechny ceny jsou v souladu se zadáva-

cím řádem staveb, obsahují hotové stavební výkony včetně

platu (odměn pracovníků) a materiálu, ale bez daně z při-

dané hodnoty. Některým položkám není přidělena cena. Je

to způsobeno jejich různorodostí a závislostí na konkrétních

podmínkách na staveništi. Tyto ceny musí rozpočtář po dů-

kladném prozkoumání podmínek a na základě vlastní

zkušenosti doplnit. Rozšířenou možností tohoto software je

zobrazení čárového kódu u každé položky. To slouží k opě-

tovnému načtení položek do počítače a následnému

upravení jeho částí. Stavebník však musí mít k dispozici

čtecí zařízení a verze vytištěného rozpočtu musí být

v souladu s verzí programu v jeho počítači. Dále je možno

k hlavním položkám zobrazit skicu umístění prvku ve

stavebním objektu. To poslouží k rychlejší orientaci v roz-

počtu.

Dynamische BauDaten (DBD)
Softwarová aplikace Dynamische BauDaten [5] využívá

při sestavování rozpočtu stavebních prací, jak již bylo uve-

deno, klasifikaci [6]. Při zadávání jednotlivých položek

rozpočtu se vychází z oborů prací zadáváním upřesňujících

údajů (tlouš�ka stěny, druh, rozměry). Aplikace poté auto-

maticky přiřadí úplný popis podle třídníku každé položce.

Pracuje na platformě aplikace MS Excel, tzn. způsobem, na

jaký jsou naši uživatelé zvyklí. Nabízí v podstatě dva druhy

kalkulací – přirážkovou a zpětnou. U první se zadávají jed-

notlivé položky rozpočtu podle dokumentace a aplikace

k nim přiřazuje úplné popisy podle [6] v souladu se zadá-

vacím řádem, normativ pracnosti a jemu odpovídající hodi-

nový mzdový tarif dělníka. Ten sestává z tarifního platu,

odvodů do fondů (sociální a zdravotní daň, příspěvek na

nezaměstnanost, církev atd.) a vedlejších nákladů (náklady

na vyhodnocení mezd). Aplikace nabízí „běžné ceny“, uži-

vatel však může zadat cenu podle vlastního uvážení. Její

výši lze ovlivnit změnou celkové nabídkové ceny, jednotko-

vých nákladů, krycího příspěvku (marže) a změnou přirážky

na ostatní náklady (Sonstige kosten). Měnit lze i hodinové

sazby dělníků. Aplikace nabídne sazbu a uživatel ji pak

může upravit. Zpětnou kalkulaci je vhodné provádět až po

dokončení předběžné. Výchozím údajem je totiž celková

  0  Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen (bezpečnostní zařízení)

  1  Gerüstarbeiten (lešenářské práce)

  2  Erdarbeiten (zemní práce)

  3  Landschaftsbauarbeiten (úprava krajiny)

  4  Landschaftsbauarbeiten-Pflanzen (sadové úpravy)

  5  Brunnenbauarbeiten und Aufschlußbohrungen (studny, vrtání studen)

  6  Bohr-, Verbau-, Ramm- u. Einpreßarbeiten, Anker, Pfähle (vrtací, beranicí práce, kotvy, pilíře)

  7  Untertagebauarbeiten (podpovrchové práce)

  8  Wasserhaltungsarbeiten (vodovodní práce)

  9  Abwasserkanalarbeiten (odpadní vody – práce)

10  Dränarbeiten (drenážní práce – trativod)

11  Abscheider- und Kleinkläranlagen (odlučovače a malá odkaliště)

12  Mauerarbeiten (zdicí práce)

13  Beton- und Stahlbetonarbeiten (betonové a železářské práce)

14  Natur- und Betonwerksteinarbeiten (kamenářské práce, beton, přírodní kámen)

16  Zimmer- und Holzbauarbeiten (dřevařské a tesařské práce)

17  Stahlbauarbeiten (ocelářské práce)

18  Abdichtungsarbeiten (izolatérské práce)

20  Dachdeckungsarbeiten (pokrývačské práce)

21  Dachabdichtungsarbeiten (střešní izolatérské práce)

22  Klempnerarbeiten (klempířské práce)

23  Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme (omítkářské a štukatérské práce, zateplovací systémy)

24  Fliesen- und Plattenarbeiten (obkladačské a dlaždičské práce)

25  Estricharbeiten (potěry, mazaniny)

Tab. 1. Ukázka

třídění stavebních

prací [6]
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prvků jsou závislé na situaci na regionálním trhu jednotli-

vých spolkových zemí, na vývoji nákladů a produktivity a

na podmínkách výstavby na konkrétním místě. Kalkulací se

rozumí určení ceny konkrétního stavebního výkonu. Při

zjiš�ování cen pomocí [5] je možné zadat jednotlivé parame-

try stavebního díla, jako je všeobecná situace na trhu (kon-

junktura, recese), místo realizace stavby. K zadání těchto

parametrů je potřebná dostatečná znalost místních poměrů.

Přesnost potom závisí na zkušenostech a vědomostech uži-

vatele. Jednotlivé činitele ovlivňující cenu na stavebním

trhu jsou v aplikaci zachyceny různými koeficienty, které

upraví výslednou cenu stavby [4], [5]:

– vliv ekonomické konjunktury 0,85 – 1,25

(např. nabídka je větší než poptávka, koeficient 

do 0,85 v opačném případě do 1,25)

– vliv regionu 0,90 – 1,25

Obr. 2. Značení stavebních prvků podle [7] Obr. 1. Schéma třídění nákladů rozpočtu [7] 

cena objektu z přirážkové kalkulace. Tuto cenu si může uži-

vatel v rámci následné kalkulace upravit a aplikace pře-

počítá zpětně náklady na odměny pracovníků. Kalkulační

vzorec obsahuje materiál, mzdy, ostatní náklady a tzv. pří-

davky, které slouží ke krytí nákladů na zařízení staveniště,

zahrnují všeobecné obchodní náklady (nevýrobní střediska)

a také riziko a zisk [4], [5].

Cena je v neustálém pohybu a je ovlivňována požadavky

trhu a stavebními zakázkami. Konkrétní ceny stavebních



– vliv stavebníka 0,90 – 1,20

– vliv minimálního množství 1,05 – 2,40

– vliv velkého množství 0,70 – 0,95

Ceny v aplikaci jsou zpracovány na základě třídníku a pro

každou jeho položku mají přidělenou konkrétní hodnotu.

Zadává se popis položky, tzv. Kalkulationsatz (kalkulační

věta), a na jeho základě je generována cena DBD. Třídník

popisuje, označuje a třídí veškeré stavební práce, a to v sou-

ladu se zadávacím řádem staveb. Třídění může být k dis-

pozici v různém stupni propracovanosti (podrobnost po-

psání jednotlivých položek), tomu se přizpůsobuje i DBD.

Rozdělení cen ve stavebním podniku podle zařazení:

podnik ⇒ všeobecné podnikové náklady,

stavba ⇒ všeobecné náklady na stavbu,

jednotlivé úkony ⇒ jednotkové náklady.

Stěžejním bodem při kalkulaci podle [5] jsou jednotkové

náklady dílčích prvků, které v souhrnu tvoří veškeré nákla-

dy v podniku. Ceny materiálu jsou převzaty většinou z firem-

ních prospektů a katalogů výrobců stavebních hmot. Při

mechanických úkonech vykonávaných stroji se čerpají

informace z aktuálního třídníku stavebních strojů (Bauge-

räteliste BGL). Rozlišují se tyto druhy nákladů (kalkulační

vzorec):

– stavební látky (materiál),

– mzda (časové hodnoty pro akordní a strojní výkony),

– pomocné stavební látky (lešení, bednění atd.),

– strojní vybavení (odpisy, zúročení, opravy),

– pracovní látky (pro stroje),

– ostatní náklady (doprava, poplatky atd.).

Pro strojní výkony se používají tři druhy nákladů – na

stroj (odpisy, opravy), na pracovní hmoty (olej, pohonné

látky) a mzda obsluhy stroje.

Závěr
Stejně jako u nás (TSKP, SKP) existuje i v Německu

podrobný třídník stavebních prací a dodávek (STLB), jehož

použití při oceňování není závazné. Lze jej však doporučit

pro zabezpečení přehlednosti dokumentace a je nutností

v případě sestavování nabídek do veřejných soutěží. Jeho

podrobnost je podobná jako v ČR, jen značení a obsah jed-

notlivých položek je odlišný. K porovnávání německých a

českých třídníků je třeba mít k dispozici úplný popis

položek. 
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Chovanec, J.: Pricing Documents in Germany

This contribution deals with pricing documents which
are used in expertise on assessing building labour and
deliveries in Germany. The first part shows the current
state of budgeting. The second part describes frequently
used software applications for pricing support, SirAdos
and DBD.

Chovanec, J.: Bewertungsunterlagen in Deutschland

Der Beitrag behandelt die in Deutschland zur Bewer-
tung, Kalkulation und Ausarbeitung von Preisangeboten
angewandten Unterlagen. Im ersten Teil wird die
allgemeine Situation in der Kosten- und Preisplanung in
Deutschland beschrieben. Im zweiten Teil werden
konkrete Beispiele von Anwendungen der Softwares und
DBD angeführt.

Studie o technice v českých
zemích 1945–1992

Encyklopedický dům, Praha, 2004, I. – III. díl, 980 Kč

Rozsáhlé třísvazkové dílo z autorské dílny Národního

technického muzea. Kolektiv více než 200 externích

autorů vedených RNDr. Jaroslavem Foltou, CSc.,

zachytil ve třiceti kapitolách na více než třech tisících

stranách proměny jednotlivých oborů techniky ve druhé

polovině dvacátého století. Dílo bohatě doplňují dnes již

historické fotografie, tabulky a grafy. Jednotlivé svazky

nejsou samostatně prodejné.

www.encyklopedie.cz

IFH/Intherm

21. – 24. dubna 2004
Norimberk

Oborové členění:

�� sanitární technika
�� vytápěcí technika
�� větrání a klimatizace
�� klempířská technika
�� měřicí, zkoušecí a regulační technika
�� potrubí, dálkovody, příslušenství
�� pumpy
�� armatury
�� nářadí
�� zpracování odpadu

www.expocs.cz
www.ghm.de
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Brněnské výstaviště vstoupilo do dalšího roku své existence a s ním také vrcholí 
přípravy na novou veletržní sezónu.

20. – 24. dubna

obsadí areál

V tomto roce se pod hlavičkou stavebnictví představí pět výstavních celků. K tradičnímu komplexu veletrhů IBF, SHK
BRNO a URBIS přibudou dva další. Jedenáctý veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO se

uskuteční v jarním termínu, skutečnou premiérou bude veletrh elektroinstalací a osvětlovací techniky ELEKTRO. 

�� V předvečer veletrhů zopakují organizátoři akci z minulého roku – ouverturu pro odbornou veřejnost. Letos jsou

srdečně zváni všichni příznivci architektonických památek. Setkání Památky, památkáři, inženýři a architekti symbo-

licky proběhne v historické budově funkcionalistického Pavilonu Brno dne 19. dubna. Během večera by mj. měla být

podepsána smlouva o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem ČR, ČKAIT a ČSSI.

�� Středem zájmu jistě bude oficiální zahajovací akce Stavebních veletrhů Brno, naplánovaná na 20. dubna.

Mezinárodní konference Evropské stavební fórum Brno 2004 bude soustředěna na setkání zástupců vysokých staveb-

ních škol z celé Evropy. Akce se uskuteční pod záštitou ministryně školství ČR Petry Buzkové, hejtmana Jihomoravského

kraje Stanislava Juránka a primátora města Brna Petra Duchoně. Souběžnou akcí bude setkání studentských delegací

evropských stavebních fakult BauFak, které má již několikaletou tradici v německy mluvících zemích.

�� Na dny 20. a 21. dubna je naplánován Envikongres 2004 na téma „IPPC a nejlepší dostupné techniky ve střední

Evropě“. Setkání zástupců Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva

zemědělství ČR s odborníky a zahraničními hosty by mělo mj. přiblížit nové směrnice pro ochranu životního prostředí.

�� Mezinárodní sympozium Mosty, pořádané ve dnech 22. a 23. dubna, seznamuje s nejnovějšími poznatky z oblasti

mostní tematiky nejen z České republiky, ale i zahraničí. Záštitu nad letošním, již 9. ročníkem, převzal ministr dopravy ČR

Ing. Milan Šimonovský. 

�� Dne 21. dubna se v rámci doprovodného programu SHK BRNO pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR

Dr. Ing. Jaromíra Drábka a Ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Milana Urbana uskuteční konference Technická
zařízení budov v 21. století. Příspěvky odborníků by měly představit danou tematiku v kontextu blížícího se vstupu do

EU. 

�� Na 22. dubna se chystá Konference o inteligentních budovách, která představí hlavní tematiku premiérového

veletrhu ELEKTRO, tj. propojení elektrooborů se stavebnictvím. 

K tradičním akcím Stavebních veletrhů Brno pak patří vyhlášení výsledků soutěže Stavba Jihomoravského kraje a

udělení Zlatých medailí nejlepším exponátům veletrhů IBF, SHK BRNO a nově i ELEKTRO. Jako každý rok bude uděle-

na Cena odborných novinářů.

Tisková informace

Technický slovník naučný

M – O
Encyklopedický dům, Praha, 2004, 470 s., 500 ilustrací vč. barevné přílohy, 410 Kč

Projekt největšího výkladového slovníku z oblasti techniky za poslední půlstoletí vstoupil pátým svazkem do své druhé

poloviny. Celý Technický slovník naučný zahrne 43 tis. hesel v osmi svazcích s frekvencí vydávání dvou svazků ročně,

poslední vyjde roku 2005. Toto dílo autorsky zpracoval kolektiv více než 200 externích autorů a konzultantů z řad

vysokoškolských pedagogů i odborníků z praxe. Zachycuje současnou techniku, včetně souvisejících teoretických oborů a

technologií. Obrací se k zájemcům o rychlou, kvalitní a aktuální informaci, zdůrazňuje novinky, ale uvádí i stručnou his-

torii jednotlivých oborů a technických objevů. Vychází za podpory některých vysokých škol technického směru a od 

4. svazku je částečně financován Grantovou agenturou ČR.

www.encyklopedie.cz
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�zprávy
TUGENDHAT v pavilonu G

Jedním ze zvýrazněných témat letošního veletrhu IBF

jsou rekonstrukce stavebních památek. V rámci tohoto

veletrhu bude 20. dubna 2004 v pavilonu G zahájena

dlouhodobá výstava věnovaná

významné stavební památce

moderní architektury – vile

Tugendhat. Ta je v současné

době před rekonstrukcí a vý-

stava by ji měla připomínat

v době, kdy bude uzavřena pro

veřejnost. Akci připravila Na-

dace vila Tugendhat ve spolu-

práci s Muzeem města Brna,

které má vilu ve správě a při-

pravilo koncepci rekonstrukce

a dalšího využití této stavební

památky. 

Vila Tugendhat, kterou v ro-

ce 1929 navrhl architekt Lud-

wig Mies van der Rohe, dnes

patří k chloubám české moder-

ní architektury. V roce 2002 byla zapsána do seznamu svě-

tových kulturních památek UNESCO. Nadace vznikla

především na základě iniciativy bývalého ředitele Domu

umění města Brna Dr. Pavla Lišky, kterou podpořily brněn-

ské společnosti Veletrhy Brno, a. s., a Moravské noviny

Rovnost. Hlavním důvodem

bylo právě získání potřebných

financí, protože veřejné finan-

ční prostředky na obnovu této

stavební památky nestačí. Na-

dace připravuje i různé dopro-

vodné akce, např. program na

vybavení studijního centra mo-

derní architektury, které by se

mělo nacházet ve vile po

ukončení rekonstrukce.

Výstava přinese základní

informace o historii vily a

jejím osudu až do roku 2001.

Menší verze expozice by se

postupně měly objevit i na

dalších místech v Brně a

v Praze (v Národním tech-

nickém muzeu, v Commerzbank, v Domě umění města Brna

apod.). 

Tisková informace

AMI / AMITEC

17. – 25. dubna 2004
Lipsko

Veletrh AMI je v Lipsku v roce 2004 nejdůležitější akcí v oboru automobilů. Na ploše přibližně 130 tis. m2 nabízí více než

400 vystavovatelů přehled novinek a stavu celé automobilové branže, očekává se více než 260 tis. návštěvníků. Nabídka

je doprovázena rámcovým programem, který spojuje zážitky, tematické přehlídky, odborné akce i typické akční dny pro

speciální skupiny návštěvníků.

Nabídka vystavovaných značek sahá od malých vozů až po luxusní limuzíny, od kabrioletů až po rodinné vozy, od terén-

ních vozů po roadstery. Vystavované značky reprezentují přes 99,9 % nově registrovaných vozů v Německu. Je očekáváno

více než sto premiér modelů, veletržní novinky a speciální modely. Návštěvníci se mohou těšit na obsáhlou nabídku

v oblasti lehkých užitkových vozů, příslušenství, péče o automobily a služeb. 

Na téma alternativní způsoby pohonu organizuje pořadatel opět expozici věnovanou pohonu plynem, v níž si lze

prohlédnout aktuální vozy a získat informace o přednostech, cenách a technických parametrech stejně jako o infrastruk-

tuře. Na doprovodných odborných akcích budou diskutovat výrobci, uživatelé, zástupci svazů a firem zásobujících plynem

o vývoji trhu, bezpečnosti, hospodárnosti a zkušenostech se zaváděním automobilů na plyn v podnicích. Premiéru bude mít

stánek s automobily poháněnými tekutým plynem. V oblasti lehkých užitkových vozů se soustře
uje nabídka na vozy do

celkové hmotnosti 7,5 t včetně nástavby a vybavení. V průběhu 20. a 21. dubna proběhnou „Odborné dny transportérů“ se

zkušebními jízdami, ukázkami zabezpečení nákladu a workshopy.

Sedmý veletrh AMITEC (17. – 21. dubna) je jarním místem setkání odborníků z oblasti automobilových dílů, vybavení

dílen a čerpacích stanic. Jako fórum pro oblast péče, servis a opravy automobilů nabízí AMITEC základnu pro prezentaci

informací a pro komunikaci. To platí hlavně v době změny struktur v automobilové branži. K tomu se přidává pro odborné

publikum jedinečná výhoda přítomnosti renomovaných značek osobních vozů a transportérů v rámci paralelního veletrhu

AMI. 

www.ami-leipzig.de
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The Conference represents a continuation to the series of conferences held at Guernsey 1993, Genova 1997 and Eindhoven

2001. The EACWE 4 is organised by:

� International Association of Wind Engineering (IAWE)

� Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic

� Faculty of Civil Engineering and Klokner Institute of the Czech Technical University 

� Czech Society for Mechanics

� Engineering Academy of the Czech Republic

� Topics to be discussed
� Wind climate and structure; Boundary layer, gradient, turbulence, 3D effects; Flow fields, dispersion.

� Static & dynamic wind load; Snow loading/drifting; Windstorm disaster; Combined wind-rain effects. 

� Dynamics of structures - linear/non-linear; Random vibration due to wind; Stochastic mechanics.

� Bluff body aerodynamics; Aeroelasticity - flow and structure interaction, response stability. 

� Computational fluid dynamics and wind engineering; Simulations, informatics in wind engineering.

� Experimental methods, facilities and devices; Wind tunnel measurements; Design of models; Full scale measurements;

On/off-line data processing, filtering and mining.

� Vibration control and suppression passive/active; Monitoring of structures, identification, reliability; Material proper-

ties and behaviour under wind load.

� Urban wind problems; Human comfort, pedestrian wind environment; Dispersion of pollutants.

� Wind energy; Wind turbines – design/dynamics /testing.

� Highway/railway/pedestrian bridges; Towers, masts, chimneys, cooling towers; High/low-rise buildings, cables, roofs;

Offshore structures.

� Benchmarks, case studies, standards and codes, limit states of structures under wind load.

� Venue 
The EACWE4 will be held in Prague, the capital of the Czech Republic. The Conference will take place at the Conference

Centre of the Czech Technical University, at the Krystal Hotel. 

� Submission of Papers
Papers of theoretical (analytical/numerical), experimental (laboratory/in-situ) or applied (civil/ maritime/offshore, etc.)

character are welcome. Summary in English (approx. 200 words) is requested from those who would like to present a

paper. It should be sent either via e-mail in PDF format to the contact e-mail address (preferable method) or by regular mail

(contact address - see below) 

before 30 June 2004.

The papers accepted for presentation will be published in the EACWE 4 Conference Proceedings. Each paper will be pub-

lished in the form of an extended abstract (2 pages) in the Book of Extended Abstracts, while its full text version (6 to 12

pages) will appear at a CD ROM.

� Contact Address:
Conference Chairman: Dr. Jiří Náprstek
Institute of Theoretical and Applied Mechanics Tel: +420-286 892 515, +420-286 882 121
Prosecká 76 Fax: +420-286 884 634
CZ-19000 Prague 9 e-mail: eacwe2005@itam.cas.cz
Czech Republic WWW page: http://www.itam.cas.cz/eacwe2005

EACWE 4EACWE 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prague, Czech Republic, 11 – 15 July, 2005

The Fourth European & African Conference on Wind Engineering
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� recenze
Kašpar, M. a kol.
Laserové skenovací systémy ve stavebnictví
Vega, Hradec Králové, 2003, 111 s., 22 tab., 116 obrázků, 150 Kč

Laserové skenovací systémy jsou moderní systémy pro

bezkontaktní určování prostorových souřadnic, trojrozměr-

ných souřadnic a vizualizaci nejen staveb, ale i ocelových

konstrukcí, podzemních prostor, terénů apod. Toto se děje

s mimořádnou rychlostí a přesností. I když tyto systémy

jsou určité odborné veřejnosti známy a jsou jí využívány,

přesto si myslím, že po poznání jejich základních principů

provozování se jejich používání ještě rozšíří. A k tomu

právě slouží shora uvedená monografie, která tak vyplnila

mezeru odborných publikací pro stavebnictví a geodézii

v České republice. 

Publikace je členěna do jedenácti kapitol doplněných

tabulkami a obrázky. Po úvodní kapitole, která představuje

laserové skenovací systémy, je dru-

há a třetí kapitola věnována teorii.

Jednak fyzikálnímu principu lasero-

vých skenovacích systémů a jednak

teorii fungování laserových skeno-

vacích systémů, základním typům

skenerů a vlivům, které mohou

ovlivnit výsledky měření. Čtvrtá

kapitola podává vyčerpávající pře-

hled laserových skenovacích systé-

mů pro stavebnictví a příbuzné obo-

ry a jejich výrobců. Každá z devíti

podkapitol nejprve pojednává v krát-

kosti o historii firmy, co se týče

skenovacích systémů, což poklá-

dám za důležitý sdělený poznatek, a

poté se věnuje přehledu a technic-

kým parametrům jednotlivých pří-

strojů.

Jedna z nejdůležitějších a nejob-

sažnějších je kapitola pátá, která

pojednává o praktickém využití

laserových skenovacích systémů

nejen ve stavebnictví, ale i v příbuz-

ných oborech. Jde o zaměřování

složitých konstrukcí, reálného stavu stavebních konstrukcí,

o využití při výstavbě nebo rekonstrukcích dopravních

staveb všeho druhu a o vytváření přesných topografických

map složitých terénních útvarů. Zajímavé jsou podkapitoly

věnované využití laserových skenovacích systémů v pod-

zemním stavitelství:

� při zaměřování profilů během ražby slouží k vypra-

cování nejen dokumentace, ale i k přesným výpočtům

objemu nadvýrubů nebo podvýrubů a v podstatě i

k optimalizaci návrhu ostění tunelu;

� při ražbě tunelů k získání údajů o tlouš�ce ostění; 

� při rekonstrukci tunelů pro vytvoření přesné dokumen-

tace;

� při dokumentaci např. krasových útvarů v jeskyních.

Ne nepodstatné je jejich využití v architektuře při přípra-

vě a zpracování dokumentace historických budov a v archeo-

logii k zaměřování a dokumentaci zkoumaných objektů i

nalezených předmětů. U této kapitoly zvláš� vyniknou

barevné obrázky. Vedle podrobného a vyčerpávajícího

slovního zpracování právě barevná doprovodná dokumen-

tace ukazuje jednotlivé postupy a výsledky práce systémů.

V zemích Evropské unie i ve Spojených státech je

v současné době již běžná technologie leteckého laserového

skenování. Tomuto problému je věnována kapitola šestá.

Jsou zde uvedeny především některé letecké laserové sys-

témy dostupné v Evropě, systémy zpracování leteckého

laserového skenování, a samozřejmě i barevné ukázky

z praktického využívání. V kapitole sedmé, věnované

ekonomickým přínosům využívání laserových skenovacích

systémů, mě zaujala tabulka, která přináší porovnání kla-

sické metody s fotogrammetrickou

metodou a metodou využití těchto

systémů. Dokazuje až 75% snížení

nákladů proti klasickým metodám,

což již stojí za úvahu, zvláště uvě-

domíme-li si nesporné výhody ske-

novacích systémů – přesnost, vyso-

kou hustotu naměřených bodů,

krátkou dobu potřebnou pro pořízení

velkého množství dat, automatizo-

vané zpracování pořízených dat.

Kapitola osmá se dotýká bezpeč-

nosti práce s laserovými přístroji a

v kapitole deváté je uveden obsáhlý

seznam nejen literatury citované, ale

také doporučené pro rozšíření po-

natků uvedených v této monografii.

V kapitole desáté je uveden seznam

výrobců a prodejců laserových ske-

novacích systémů i s jejich poštovní-

mi i e-mailovými adresami a webo-

vými stránkami.

První dvě teoretické kapitoly do-

plňuje teoretická kapitola jedenáctá,

která zahrnuje vliv prostředí na prů-

chod svazku, rozbor prostorové polární metody, transforma-

ci souřadnic v prostoru, přesnost měření, vliv úhlu skeno-

vání na přesnost, skenování materiálů s různými fyzikálními

vlastnostmi, možnost vzniku vícenásobného odrazu a mě-

ření na rozhraní dvou ploch. Kapitola je ukončena sedmi

tabulkami, které slouží k posouzení bezpečnosti práce

s lasery.

Monografie je doplněna resumé v českém, anglickém a

německém jazyce. Publikaci, na které kromě odborné

úrovně oceňuji barevné provedení obrázků, je k zakoupení

v nakladatelství Vega a v prodejnách technické literatury

vysokých škol v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Bratislavě a

Košicích. Podle mého soudu se stane pomocníkem a

průvodcem odborníků zabývajících se výstavbou, údržbou a

rekonstrukcí stavebních objektů včetně podzemních, dále

pracovníků památkové péče, pedagogů i studentů odbor-

ných a vysokých škol.

prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
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