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Dynamická odezva stropní konstrukce na účinky
nové technologie

doc. Ing. Daniel MAKOVIČKA, DrSc.
ČVUT – Kloknerův ústav

Praha
Ing. Daniel MAKOVIČKA, jr.

Statika a dynamika konstrukcí
Kutná Hora

Příspěvek je věnován analýze dynamické odezvy kon-
strukce starší výrobní budovy osazené novou technolo-
gickou linkou, sestávající z řady mechanizmů s posuvným
a rotačním pohybem. Analýza je zaměřena na omezení
vibrací podlahové konstrukce pod linkou a v jejím okolí
od dynamických účinků nové technologie. Výsledky
měření časových průběhů vibrací na konstrukci budovy
jsou využity pro dynamický přepočet konstrukce při
obecném průběhu zatížení od nové technologické linky.
Cíle teoreticko-experimentální analýzy jsou zaměřeny
na stanovení prognózy kmitání konstrukce a posouzení
efektivnosti její případné rekonstrukce.

Úvod
Při výměně nebo osazování nových zařízení s dynamic-

kými účinky do starších konstrukcí je nutné řešit otázku, zda

je nutné stávající stropní konstrukci ztužit, anebo ji ponechat

v původním stavu bez rekonstrukce tak, aby dynamické

účinky vyvozené novým zatížením byly v bezpečných

mezích. Cílem analýzy je tedy zpravidla stanovení rezerv ve

statické únosnosti stropní konstrukce pod novou linkou a

vymezení rezerv potřebných k přenesení dynamických

účinků všech mechanizmů nové linky včetně hodnocení

statické a dynamické odezvy nosné konstrukce výrobní

budovy nutné pro bezpečný a spolehlivý provoz nové tech-

nologie.

Výpočtové variantní rozvahy pro instalaci nových linek je

zpravidla výhodné doplnit měřením odezvy konstrukce na

účinky konkrétní linky, pokud je již ve zkušebním provozu,

anebo je možné měřit účinky stejné nebo podobné linky na

jiné konstrukci. Nezbytným předpokladem pro stanovení

statické a dynamické odezvy konstrukce je dostupnost kva-

litních podkladů o vlastní lince a také o konstrukci, kde má

být instalována. Tyto podklady však nebývají úplné jak

z hlediska zatěžovacích údajů o nové lince, tak o stavební

konstrukci, často chybějí údaje o pevnostní třídě betonu,

vyztužení konstrukce, použité oceli apod.

V případě, že jde o technologické linky sestávající z něko-

lika stejných strojů nebo mechanizmů, jsou rozvahy o stano-

vení jejich účinků zpravidla jednodušší, nebo� dynamické

účinky jednoho rotačního stroje nebo textilního stavu, který

se v lince opakuje, lze stanovit měřením, rozvahou o kine-

matickém pohybu stroje apod. Složitější případ nastává,

pokud se v lince opakují mechanizmy s odlišnými otáčkami

rotorů, s posuvným pohybem dopravníků a třídičů, s rázo-

vým (trhavým) pohybem razníků apod. Takové linky

odpovídají papírenským strojům, linkám na výrobu zápalek,

hračkářských provozů apod. V našem případě je tato proble-

matika řešena na příkladu nové sirkařské linky.

Popis konstrukce
Výrobní budova je vícepodlažní konstrukce s vnitřním

ocelovým skeletem stropů a vnitřních sloupů a s nosným

obvodovým cihelným zdivem. Nová linka je umístěna

v patře na stropní konstrukci z ocelových nosníků ulože-

ných na vnitřních ocelových sloupech. Podlahovou kon-

strukci v tomto podlaží tvoří na nosnících nadbetonovaná

deska tlouš�ky 90 mm, která je součástí nosné konstrukce

stropu. Nosníková soustava podlahové/stropní konstrukce

druhého podlaží je tvořena ocelovými průvlaky I 450 v po-

délném směru a ocelovými trámy I 320 v příčném směru

s roztečemi podle obr. 1. Zespodu je podepřena sloupy pro-

filu 2 × U 260. Shora na tuto soustavu vodorovných nosníků

navazují sloupy s profilem 2 × U 180. Pod nejvíce staticky

zatíženou část linky byl dodatečně vložen roznášecí ztužu-

jící rošt z profilů I 260. 

Na nosníkové soustavě stropu spočívá spřažená železo-

betonová deska tlouš�ky 90 mm, do které jsou částečně

zabetonovány horní pásnice příčných trámů I 320. Výkreso-

vá nebo popisná dokumentace spřahovací výztuže mezi oce-

lovými trámy a železobetonovou deskou se nedochovala,

stejně tak ani výztuž této desky.

Obr. 1. Půdorysné schéma podlaží s novou linkou a vyznačením

vybraných stanoviš� 24 až 28



Základový rám nové linky je uložen na železobetonové

desce stropu a je zalit vrstvou betonu o tlouš�ce 140 mm bez

další výztuže. Tvoří jej ocelové lyžiny ve tvaru obráceného

písmene U (dodávanými výrobcem linky), které jsou v zadní

části stroje nahrazeny válcovanými profily U (položenými

na plocho). Vlastní tělo stroje spočívá na lyžinách základo-

vého rámu prostřednictvím ocelových opěr – sloupků.

Profily základového rámu a jejich umístění v nadbetonávce

včetně statického zatížení od hmotnosti a provozní náplně

linky, jimiž stroj působí do podkladové konstrukce, byly

převzaty ze statického zatěžovacího schématu dodaného

výrobcem linky.

Výpočetní model konstrukce stropního podlaží byl tedy

navržen tak, aby respektoval dostupné znalosti o nové lince

i starší konstrukci výrobní budovy. Z hlediska úrovně

zatížení v jednotlivých podlažích výrobní budovy je domi-

nantním zatížením, a to jak statickým, tak dynamickým,

právě nová linka. Vzhledem k tomu, že zatížení ostatních

podlaží budovy je v porovnání s novou linkou značně menší,

byl výpočetní model založen pouze na geometrii druhého

podlaží včetně sloupů nad tímto podlažím i pod ním. Toto

zjednodušení znamená, že vnitřní síly a napětí ve sloupech

nad druhým podlažím i pod ním s novou linkou zahrnují

pouze příčinek sil a napětí od zatížení tohoto podlaží.

Hmotnost jednotlivých částí stroje, odpovídající statické-

mu zatížení, byla do výpočtového modelu zahrnuta soustře-

děnými hmotami, zjednodušeně umístěnými na úrovni

střednicové plochy nadbetonávky v místě opěr linky (tyto

body jsou patrné na kmitající stropní konstrukci na obr. 6 –

zvýrazněné černé body). Tuhost jednotlivých částí mecha-

nizmů včetně skutečného prostorového rozmístění setr-

vačných hmot nebyla v dokumentaci linky uvedena, a neby-

lo ji tedy možné zahrnout do výpočtového modelu např.

podle zjednodušeného kinematického schématu linky.

Výrobce dále ve svých podkladech neuváděl žádné údaje

o dynamických účincích, což bývá u řady technologií častý

případ. Přesto však zařízení tohoto typu dynamické účinky

obvykle mívají, a zvláště u starších stropních, zpravidla

lehkých konstrukcí, mohou být pro jejich namáhání vý-

znamné. Projektant uvažoval pouze s jejím statickým půso-

bením a rozhodl se stropní konstrukci pod částí linky ztužit

dodatečným roštem z profilů I 260 (model č. 1 – obr. 2a).

Obvodové zdivo, které je v porovnání s ocelovou kon-

strukcí relativně robustní, bylo ve výpočtovém modelu

nahrazeno příslušnými okrajovými podmínkami stropní

konstrukce. Vnitřní sloupy jsou na svých koncích nad po-

dlažím a pod ním uloženy kloubově s možností pootáčení

okolo obou horizontálních os. Kontakt mezi sloupovými

prvky a ocelovými nosníky stropní konstrukce byl uvažován

jako tuhý. Průvlaky I 450 v podélném směru mají tuhý kon-

takt pouze s příčnými trámy a na svých koncích jsou

kloubově uloženy v obvodovém zdivu. Příčné trámy I 320

jsou uloženy na průvlacích s horní přírubou zabetonovanou

do stropní desky bránící vybočení, na koncích jsou kloubo-

vě uloženy v obvodových podélných stěnách. Vzhledem

k jejich částečnému zabetonování do stropní desky nebyla

uvažována možnost jejich vybočení v důsledku vzpěru nebo

klopení.

Podle stáří konstrukce a projekčních zvyklostí v době

výstavby výrobní budovy bylo možné usoudit, že materiál

železobetonové stropní desky je z betonu B170 (přesnější

údaj nebyl znám). Pro stropní desku v místech zálivky byla

ve výpočetním modelu upravena hodnota měrné hmotnosti

betonu tak, aby model svou tuhostí odpovídal desce o tlouš�ce

90 mm (zálivka nebyla vyztužena ani spřažena s betonovou

stropní deskou) a hmotností dvojici desky a zálivky, tj. 90 +

+ 140 mm. Stropní deska byla uvažována po obvodu klou-

bově osazená na obvodovém cihelném zdivu budovy. Lyži-

ny základového rámu jsou tuze spojeny se stropní deskou a

jejím prostřednictvím i s příčnými trámy. V místech mimo

novou linku bylo podle specifikace uživatele konstrukce na

podlahách druhého podlaží předpokládáno užitné zatížení

3 kN/m2.

Dynamické zatížení od nové linky
Vzhledem k tomu, že v podkladech výrobce nebyly uve-

deny dynamické budicí síly a linka již byla instalována, bylo

194 STAVEBNÍ OBZOR 7/2004

Obr. 2. Tvar stropu pro výpočtový model se zakreslením obvodu

zálivky linky

a) č. 1 – ztužení mezi příčnými trámy doplněné výztužným roštem

z profilů I 260 (návrh projektanta); b) č. 2 – doplněné ztužení

v dalších polích z profilů I 260, ztužující profily protaženy až do

obvodového zdiva; c) č. 3 – zvětšení přitížení stropu s doplněným

výztuženým roštem (podle modelu č. 1) dalším rozšířením zálivky
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rozhodnuto ověřit měřením její dynamické účinky. Podle

výsledků měření je buzení podkladní podlahové konstrukce

výslednicí působení řady sil a momentů, které vznikají

v důsledku posuvného pohybu nebo otáčení mechanických

částí sirkařského stroje a jeho pohonů. Podrobná analýza

jednotlivých mechanizmů by byla časově velmi náročná, a

proto byla zvolena možnost využití maximálního naměřené-

ho zrychlení (časová funkce buzení na obr. 4) na podlaze

v okolí linky při plném provozu ke zjednodušené simulaci

skutečných budicích sil od stroje. Souprava BMC (výrobce

BMC Berlin) umožnila digitalizovaný zápis v programu

NextView/NT s dalším možným vyhodnocením časového

průběhu naměřených veličin. Maximální zrychlení bylo

naměřeno ve svislém směru na stanovišti ve střední části

linky (na obr. 1 označeno číslem 27), a proto pro výpočet

dynamické odezvy stropu byl použit záznam vertikálního

kmitání jako časová charakteristika buzení. Časový průběh

zrychlení byl normalizován a jako časová funkce buzení

přiřazen dynamickému zatížení 1 kN (rozděleno 2 × 0,5 kN

– symetricky k podélné ose linky).

Z porovnání vypočtené odezvy na toto jednotkové buzení

s naměřenou charakteristikou lze přibližně odhadnout am-

plitudu budicí síly sirkařského stroje. Přibližnost řešení

spočívá v tom, že by bylo správnější přiřadit těžištím jed-

notlivých pohybujících se součástí stroje amplitudy budi-

cích sil, jejich vzájemné fázové posuny, a samozřejmě

odlišné časové funkce. To ovšem představuje výrazné rozší-

ření výpočtové analýzy, pro které nebylo ani dost podkladů

o lince, ani to neodpovídalo účelu analýzy, tj. posoudit způ-

sob rekonstrukce.

Výpočetní modely konstrukce
Pro výpočet byly použity výpočtové modely označené

čísly 1 až 3 (obr. 2). Geometrické tvary modelované kon-

strukce, zahrnuté do výpočetních modelů celého podlaží,

jsou uvedeny na obr. 2. Výpočtový model č. 1 odpovídal

představě projektanta, při použití vloženého ztužujícího

roštu z profilů I 260 pod příčnou částí linky. Tento model byl

použit pro výpočet odezvy na statická, a následně i dyna-

Obr. 3. Vlastní tvary kmitání stropu v oblastni dominantních budicích frekvencí (vypočteno pro model č. 1)



mická zatížení. Model č. 2 (obr. 2b) má doplněné ztužení i

do dalších částí pod linkou. Stávající ztužení (podle modelu

č. 1) i nové ztužení nosníky I 260 v dalších polích konstruk-

ce je protaženo na obou stranách až k obvodovým zdem

budovy. Konečně model č. 3 (obr. 2c) se liší od modelu č. 1

pouze rozšířením nadbetonávky stropní desky s tlouš�kou

140 mm o cca 1 m v místech, kde jsou vibrace největší.

Cílem této variantně řešené úpravy bylo zvýšení hmotnosti

stropu jako jedna z možností zklidnění vibrací – jeho

smyslem je pouze další přitížení konstrukce pro hodnocení

možností omezení vibrací, bez jakéhokoli dalšího ztužování

stropu (s výjimkou ztužení provedeného projektantem –

model č. 1). Základní představu o dělení konstrukce na

konečné prvky ve výpočtových modelech ukazují obr. 3 a

obr. 6. 

Odezva konstrukce na statická zatížení
Pro posouzení úrovně namáhání nosné konstrukce stropu

od dynamického zatížení novou linkou, resp. stanovení re-

zervy v únosnosti zejména ocelových nosníků stropu, byl

proveden výpočet odezvy stropu na kombinace statických

zatížení od vlastní tíhy stropu, statického zatížení od nové

linky a užitného zatížení podlah v podlaží s novou linkou.

Dílčí výsledky statického výpočtu jsou vzhledem k zaměře-

ní článku nezajímavé. Nicméně maximálního průhybu od

kombinace statických zatížení 3,7 mm je dosaženo na

příčných trámech I 320, což podle normy [7] s dostatečnou

rezervou splňuje požadavky. Využití ocelových stropních

nosníků při kombinaci statických zatíženích dosahuje:

– u průvlaků I 450  . . . . . . . . . . 39,9 %,

– u trámů I 320  . . . . . . . . . . . . 42,2 %,

– u trámů I 260  . . . . . . . . . . . . 21,5 %.

Z uvedených údajů je zřejmé, že ocelová konstrukce podlaží

s novou linkou s dostatečnou rezervou vyhovuje zatížení od

kombinace statických zatěžovacích stavů.

V podkladové dokumentaci chyběla i sdělení o vyztužení

betonové desky, a proto ji nebylo možné podle platných

norem posoudit. Nicméně z mezních průhybů (do 4 mm

odezvy podle výsledků statického výpočtu) lze usuzovat, že

je dostatečně únosná. Rovněž při vizuální prohlídce nejevila

známky porušení, což svědčilo o její přiměřené únosnosti.

Odezva konstrukce na dynamické zatížení
Výpočet vlastního kmitání je užitečný pro posouzení

úrovně naladění konstrukce na dominantní budicí účinky

výrobní linky. Časový průběh buzení (obr. 4) má náhodný

charakter. I přesto lze z naměřené odezvy stropní konstrukce

pod linkou vysledovat, že dominantní buzení od linky leží

v okolí 10 až 12 Hz a odpovídá jednotlivým otáčkovým

pohonům nejrůznějších mechanizmů. Nejnižší vypočtené

vlastní frekvence kmitání stropu jsou přehledně uvedeny

v tab. 1 a na obr. 3 pro jednotlivé výpočtové modely, resp.

pro možné způsoby rekonstrukce stropu.

Spektrum vlastních tvarů kmitání podlahové konstrukce

je velmi husté; jednotlivé vlastní frekvence následují za

sebou v odstupu desetin hertzů. Vypočtené spektrum FFT

(Fast Fourier Transformation) z naměřených zrychlení na

stanovišti 27 podle obr. 1 je uvedeno na obr. 5. Jestliže po-

rovnáme rozumné úpravy podlahové konstrukce (pro ome-

zení vibrací), tj. ztužení v několika polích mezi příčnými trá-

my v nejvíce zatížené části stropu (model č. 2), nebo naopak

přitížení konstrukce další nadbetonávkou (model č. 3), pak

tyto relativně malé úpravy vedou k poměrně nevýznamné
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 č. 1 č. 2 č. 3

1   9,194 10,756   8,961

2 10,449 10,842 10,416

3 10,866 11,359 10,864

4 11,523 13,657 11,515

5 12,635 13,828 12,577

6 13,648 – –

vyšší tvary 

(pro model 1)

Číslo vlastního 

tvaru

Výpočtové modely konstrukce

14,056  14,056  14,370  14,523  14,787  
14,958  15,091  15,208  15,265  15,303  
15,343  15,440  15,738  15,861  16,441

Tab. 1. Vlastní frekvence kmitání stropního podlaží pod novou

linkou [Hz]

Obr. 4. Budicí časová funkce zjištěná měřením na konstrukci

(plně) a jí odpovídající vypočtený časový průběh kmitání ve

vybraných bodech pro model č. 1 (přerušovaně)

a – v bodech 24 a 25, b – v bodech 26 a 27 (podle obr. 1)

Obr. 5. Spektrum FFT naměřených vertikálních zrychlení 

pohybu v bodu 27 (podle obr. 1)
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změně velikosti vlastních frekvencí. Již z této skutečnosti

vyplývá, že podstatné omezení vibrací podlahové kon-

strukce pod linkou a v jejím okolí je problematické.

Další poznatky o efektivnosti ztužení nebo přitížení kon-

strukce (to je možné vzhledem k dostatečné rezervě ve sta-

tické zatížitelnosti stropu) může poskytnout dynamický

výpočet odezvy stropu pro obecný časový průběh budicí síly

(případně sil). Byl modelován jako obecný časový průběh

s využitím naměřeného průběhu zrychlení ve vertikálním

směru na stanovišti 27 (obr. 1). Útlum stropní konstrukce

pro tento způsob výpočtu byl zaveden jako Rayleighův

útlum, tedy pomocí součinitele α při matici hmotnosti sou-

stavy a součinitele β při matici tuhosti. Velikost těchto

součinitelů lze přibližně stanovit podle nejnižší vlastní

kruhové frekvence a příslušného poměrného útlumu sou-

stavy. Pro vyšší vlastní frekvence je útlum zpravidla větší –

zavedení odlišných součinitelů útlumu výpočtový program

neumožňuje. U ocelových konstrukcí v kombinaci s betono-

vou deskou je poměrný útlum konstrukce na nejnižší vlastní

frekvenci zpravidla 3 %. 

D = 0,03,

α = D · ω(1) = 0,05 · 2 π · 9,194 = 1,733,

β = D / ω(1) = 0,05 / (2 π · 9,194) = 0,00052.

Výpočet vynuceného kmitání byl proveden pro všechny

tři výpočtové modely. Výsledky časových průběhů ve

vybraných bodech pro model č. 1 jsou vyneseny na obr. 4 a

pro celou stropní konstrukci i v prvních třech časových

krocích na obr. 6. Postup výpočtu amplitud kmitání na

obr. 4 a obr. 8 sestával ze dvou kroků. Nejprve byl vypočten

časový průběh kmitání od účinků jednotkového zatížení

(resp. 2 × 0,5 kN) s normalizovanou budicí funkcí. Na tento

krok navazoval další, při kterém vypočtené výchylky

časových průběhů kmitání byly lineárně vynásobeny

součiniteli, odpovídající poměru naměřených a vypočtených

kmitání při jednotkovém buzení. To znamená, že součinitele

vyjadřují (zjednodušeně) vlastně skutečnou velikost budicí

síly nové linky (v našem případě pouze dominantní síly

v přední části linky – podle způsobu odvození úrovně

buzení), která naměřené vibrace vybudí. Velikost těchto

součinitelů, a následně i velikost odezvy ve výchylkách pro

jednotlivé modely případné rekonstrukce, je uvedena

v tab. 2. Úroveň kmitání pro stávající uspořádání konstruk-

ce je označena pro maximální výkmit v příslušném směru ±z

hodnotou 100 %. Vliv ztužení nebo přitížení hmotou pak

vyjadřuje v procentech velikost změny ve výkmitech v po-

rovnání s dosavadním stavem. Na obrázku 6 jsou porovnány

tvary kmitání celého podlaží v okamžicích dosažení maxi-

málních vypočtených časových průběhů výchylek na sle-

dovaném stanovišti 25 (v čase 0,045 s), stanovišti 27 (v čase

0,080 s), a konečně stanovišti 24 (v čase 0,125 s). Z jed-

notlivých tvarů kmitání je zřejmá poddajnost celé podlahové

konstrukce pod novou linkou.

Výsledky výpočtu prognózy kmitání v tab. 2 umožňují

posoudit spolehlivost stavební konstrukce podle norem pro

navrhování, spolehlivost instalované linky podle dispozic

výrobce nebo zkušeností uživatele, a konečně i vliv vibrací

na zdraví, popř. únavu obsluhy podle hygienických před-

pisů. Toto konkrétní posouzení je zpravidla součástí pro-

jekčního posouzení a z hlediska tematiky článku je relativně

nevýznamné. Naopak, porovnání různých variant řešení

konstrukce (ztužení nebo přitížení) na výslednou prognózu

kmitání konstrukce po těchto úpravách je významné pro

rozhodování o instalaci linky. V běžné projekční praxi je

vžitý názor, že „jestliže konstrukce nadměrně, nebo podle

mínění uživatele nadměrně, kmitá, je nutné ji ztužit“.

Z hlediska dynamiky konstrukcí však může být užitečné

v některých případech konstrukci pouze přitížit jistým, na

základě výpočtu vhodně zvoleným přitížením (z hlediska

člověka bez jakékoli nebo pouze s malou znalostí dynamiky

„zbytečným“ zatížením).

Z porovnání výsledků v tab. 2 je zřejmé, že ztužení nebo

přitížení konstrukce v případě relativně poddajné kon-

strukce s velmi hustým spektrem vlastních frekvencí v pod-

statě nevede k cíli – tedy k významnému omezení vibrací

kmitající konstrukce. Naopak, některé úpravy (ztužení)

mohou vést dokonce ke zvýšení kmitání v důsledku při-

blížení vlastních frekvencí stropu budicím frekvencím

linky. Z tabulky dále vyplývá, že dokonce původní ztužení

konstrukce jednoduchým roštem, navržené projektantem

osazení linky, nemělo významný vliv na omezení vibrací,

nebo� posun vlastních frekvencí po frekvenční ose v důsled-

ku mírného ztužení podlahy, nebo naopak jejího přitížení, je

minimální. Protože spektrum buzení (obr. 3, tab. 1) je velmi

husté, je v podstatě vyloučené dosáhnout toho, aby se vlast-

ní frekvence posunuly do oblastí mimo špičky buzení, takže

mírným posunem vlastních frekvencí (v důsledku ztužení

nebo přitížení podlahy) dojde pouze k přeladění konstrukce

a k rezonančnímu navýšení další vyšší frekvence.

Obr. 6. Vypočtená odezva stropní konstrukce ve vybraných

časových krocích pro model č. 1 (vypočteno pro zatěžovací křivku

podle obr. 4, pro rozběh linky)



Další možnosti řešení 
Řešením pro snížení kmitání konstrukce od účinků nové

linky pro danou konkrétní konstrukci výrobní budovy by

bylo výrazné snížení vlastních frekvencí konstrukce podlaží

s novou linkou do oblasti v okolí 4 až 6 Hz. Toho lze dosáh-

nout výrazným přitížením (zvětšením hmotnosti) kon-

strukce – to však není realizovatelné, nebo� lehká ocelová

stropní konstrukce by toto značné přitížení staticky nepře-

nesla. Dalším možným řešením je výrazné ztužení kon-

strukce tak, aby se vlastní frekvence konstrukce přesunuly

cca nad 20 Hz a nebyly v rezonanci s budicími frekvencemi

linky v okolí 10 až 17 Hz. Tohoto výrazného ztužení lze

dosáhnout např. vybudováním masivního železobetonového

stropu, ale nikoli na poddajné nosníkové konstrukci. Obě

úpravy jsou investičně značně náročné a je třeba uvážit i

jednodušší řešení, pokud by bylo nutné, např. přesunutí

linky do nižšího podlaží a vybudování samostatného zákla-

du nebo osazení dynamických tlumičů–pohlcovačů kmitání

(zavěšené hmoty na spodní straně stropu na pružinách kmi-

tající v protifázi s buzením linky) do konstrukce pod linkou.

Vzhledem k tomu, že statický i dynamický výpočet kon-

strukce stropu prokázal bezpečnost i spolehlivost kon-

strukce pod linkou i na poddajném stropu, není jeho rekon-

strukce v tomto případě nevyhnutelná.

Závěr
Statickým a dynamickým výpočtem ocelových nosných

prvků starší konstrukce výrobní budovy, ve které je osazena

nová technologická linka, bylo prokázáno, že vzhledem

k jejím statickým i dynamickým účinkům je bezpečná a

spolehlivá, i když velikost vibrací stropu je na hranici

možného vzniku únavy pro obsluhu linky. Statické namáhá-

ní konstrukce je dostatečně nízké, takže při souběhu static-

kých i dynamických namáhání není ohrožena její bezpeč-

nost. Na základě stanovené rezervy v namáhání nosných

prvků konstrukce pro přenesení dynamických účinků (včet-

ně únavového namáhání) je možné rozhodnout o variantách

řešení.

Výsledkem staticko-dynamické analýzy konstrukce může

být i konstatování, že její jednoduché úpravy (další částečné

ztužení nebo změkčení – přitížení konstrukce) k významné-

mu omezení vibrací konstrukce nevedou, resp. znamenají

jen přesun maximálních vibrací z jednoho stanoviště o něko-

lik metrů dále. Dokonce se ukazuje, že vhodnějším řešením

by bylo pouhé přitížení konstrukce než nákladná rekon-

strukce pomocí vložených roštů.

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 103/03/0082
GA ČR „Nelineární odezva konstrukcí při mimořádných
zatíženích a zatíženích způsobených pohybem člověka“,
výzkumného záměru MŠMT: J04/98/210000029
„Rizikové inženýrství a spolehlivost technických sys-
témů“ a vycházel z praxe. 
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24 25 27 28

32,8 37,5 38,7 22,9

ve směru  +z 28,63 37,49 ~ 100 % 34,36 20,98

ve směru  –z -32,81 ~ 100 % -35,41 -38,69 ~ 100 % -22,90 ~ 100 %

ve směru  +z 43,08 30,01 43 25,80 ~ 113 %

ve směru  –z -46,01 ~ 161 % -31,49 ~ 84 % -43,99 ~ 114 % -25,05

ve směru  +z 29,53 39,02 ~ 104 % 32,96 20,49

ve směru  –z -31,55 ~ 96 % -37,73 -36,83 ~ 95 % -21,43 ~ 94 %

Měřené stanoviště na konstrukci  

(obr. 1 )

vypočtený výkmit [µm]  

pro model č. 1  

– stávající stav –

vypočtený výkmit [µm]  

pro model č. 2 

 – ztužení –

vypočtený výkmit [µm]  

pro model č. 3  

– přitížení hmotou –

naměřený výkmit [µm]  

(přepočtený ze zrychlení vibrací)

Tab. 2. Vypočtená maximální dynamická výchylka stropní konstrukce ve vertikálním směru pro jednotlivé výpočtové modely, charakterizující

stav případné rekonstrukce stropu
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Makovička, D. – Makovička, D. jr.: A Dynamic
Response of the Floor Structure to the Effects of a New
Technology

This paper analyzes the dynamic response of the
structure of an older production building with a new
technological production line consisting of a number of
mechanisms with an advanced and rotary motion. The
analysis is focused on the reduction of vibrations of the
floor structure below the line and in its vicinity from the
dynamic effects of the new technology. The results of
measurements of time behaviour of vibrations in the
structure of the building are used for the dynamic
conversion of the building structure with general time
behaviour of the load from the new technological line.
The theoretical and experimental analysis is aimed to
suggest a prognosis of the structure's vibration and
assessment of the effectiveness of its potential recon-
struction. 

Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Dynamische
Antwort einer Deckenkonstruktion auf die Einwirkun-
gen einer neuen Technologie

Der Beitrag behandelt die Analyse der dynamischen
Antwort der Konstruktion eines älteren Produktions-
gebäudes, in das eine neuen technologische Linie
eingebaut worden ist, die aus einer Reihe von Mechanis-
men mit schiebender und rotierender Bewegung besteht.
Die Analyse ist auf die Begrenzung der von den dyna-
mischen Wirkungen der neuen Technologie bewirkten
Vibrationen der Fußbodenkonstruktion unter dieser
Linie und in ihrer Umgebung gerichtet. Die Ergebnisse
der Messung  der zeitlichen Abläufe der Vibrationen an
der Konstruktion des Gebäudes werden für die dyna-
mische Umrechung der Konstruktion des Gebäudes bei
einem allgemeinen zeitlichen Verlauf der Belastung
durch die neue technologische Linie verwendet. Die
Ziele der theoretisch-experimentellen Analyse sind auf
die Stellung einer Prognose der Schwingung der
Konstruktion und die Beurteilung ihres eventuellen
Umbaus gerichtet.

�zprávy
Značka CATERPILLAR je na českém a slovenském trhu již 35 let

V letošním roce to bude přesně 35 let, kdy společnost

Phoenix Praha, a. s., dovezla do tehdejšího Československa

první stavební stroje Caterpillar. Na konci šedesátých let

minulého století byla u nás výstavba dálnic v počátcích a i

socialistická vláda si uvědomila, že bez spolehlivých strojů

se dálnice stavět nedají. Úplně první stroje této značky se

k nám sice dostaly už v po-

válečném období v rámci

programu UNRRA, ale až

v roce 1969 byla podepsá-

na smlouva o výhradním

zastoupení na území Česko-

slovenska. Její součástí by-

la povinnost zajistit, kromě

prodeje strojů a zařízení,

také servis a pokrytí ná-

hradními díly. V roce 1991

se společnost Phoenix Praha

spojila se zástupcem firmy

Caterpillar v Německu –

firmou Zeppelin Metall-

werke GmbH (nyní Zeppe-

lin Baumaschinen GmbH).

Nově vzniklá Phoenix-

-Zeppelin si vytkla za cíl

pokrýt trh České a Slovenské republiky kompletní nabídkou

strojů a zařízení. Finanční kapitál a využití dlouholetých

zkušeností firmy Zeppelin® odstartovaly novou historii za-

stoupení Caterpillar v českých zemích. Kromě již známých

velkých dozerů a nakladačů jsou odborné veřejnosti postup-

ně představovány stavební a zemní stroje od těch největších,

určených pro těžbu surovin, až po kategorie strojů, které

jsou nezbytným vybavením každé menší stavební firmy.

Divize energetických systémů nabízí jak zástavbové motory

jako pohonné jednotky, tak i energocentra a dieselagregáty

všech druhů a výkonů. 

Historii a současnost strojů Caterpillar měli možnost

shlédnout účastníci veletrhu stavebních a důlních strojů

EXPO v dole Mokrá u Brna. Vedle skutečně nejmo-

dernějšího nakladače  988 G firma předvedla i nakladač 988

z roku 1973, jeden z prv-

ních, který byl na naše

území dovezen. Tento ve-

terán stále ještě slouží

k plné spokojenosti svého

majitele v Praze-Holešovi-

cích. Jeho moderní kolega

988 G stoprocentně splňu-

je všechny tři hlavní tren-

dy firmy, totiž snadnost

obsluhy, snadnost údržby

a vybavenost automatický-

mi funkcemi. Zajímavostí

je, že celý kolos, vážící

přes padesát tun, se ovládá

joystikem. Z dalších strojů

stál za pozornost nakladač

966G s funkcí AutoDig,

který umožňuje plnění lo-

paty bez zásahu strojníka, a rypadlo 325C s funkcí

Smartboom, kdy pracovní nástroj rypadla přesně kopíruje

terén. Zařízení Energocentrum NZ2 je původní řešení firmy

Phoenix-Zeppelin zajiš�ující napájení důležitých objektů a

technologií s nejvyšší spolehlivostí bez použití rozměrných

a citlivých bateriových systémů. Energocentrum NZ2 je

v současné době instalováno na jedenácti lokalitách, jako

jsou nemocnice, telekomunikační centra, objekty Akademie

věd ČR apod.

Tisková informace
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Metodika zpracování programů regenerace 
prefabrikovaných objektů 

Dr. Ing. Vladimír SKLENÁŘ, CSc.
Český svaz stavebních inženýrů

Praha

Komplexní řešení regenerace prefabrikovaných objektů
z hlediska technického i ekonomického tak, aby výstu-
pem mohl být návrh reálných opatření, vedoucích k
odstranění slabých článků ve vlastním procesu udržení a
zlepšení provozuschopnosti těchto objektů, vyžaduje
metodický přístup a postupné stanovení jednotlivých
kroků vedoucích k výběru a stanovení alternativně
možných funkčních úprav. 

Úvod
Metodický postup by měl vytvořit i  poměrně jednoduchý

způsob stanovení rozsahu nákladů na nutné opravy a

obnovu stavebních prvků a konstrukcí se zřetelem na

celkové potřeby daného území spolu s alternativním zohled-

něním té skutečnosti, že možnosti vlastníků a uživatelů pre-

fabrikovaných objektů nejsou shodné. Nutnost specifikace

regeneračních oprav a obnovy má rovněž svou naléhavost

pro potřebu stanovení finančních prostředků, stavebních

kapacit a výpočtu nákladů na regeneraci při využití výpočet-

ní techniky.

Zejména koncepční řešení otázek regenerace prefabriko-

vaných objektů na nestabilizovaném podloží může posílit i

samosprávnou funkci krajských orgánů a stát se součástí

dlouhodobějšího a plánovaného postupu regenerace v sou-

ladu se směry územního plánu a plánu stavebně technické

péče a zhodnocení objektů, může vytvořit aktualizovaný

informační systém v území, který bude poskytovat výstupy

ve formě konkrétních požadavků na reprodukci a regeneraci

včetně nároků na potřebné zdroje. Regeneraci prefabriko-

vaných objektů je pak třeba provádět na základě promyšle-

ných a zdokumentovaných postupů, které poskytnou

dostatek informací pro vlastníka (uživatele) objektu o rozsa-

hu i technologiích regeneračních procesů.

Významným počinem k řešení problematiky komplexní

regenerace panelových domů je soubor patnácti odborných

publikací „Program regenerace panelových domů“ [16], tj.

výstup programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na

podporu výzkumu a vývoje, který postihuje charakteristické

vady a poruchy nosných konstrukcí panelových domů,

zkušební postupy k diagnostice stavu konstrukcí, průzkumu

a hodnocení stavebně technického stavu panelových domů a

navrhuje komplexní regeneraci panelových domů kon-

strukčních soustav realizovaných v ČR.

Metodika programů regenerace prefabrikovaných objektů

na nestabilizovaném podloží musí nad rámec metodiky po-

psané a použité ve výše uvedeném výstupu zohlednit i další

konstrukční soustavy a modely (nejen panelové domy),

které byly v ČR postaveny jak pro objekty bytové, tak pro

objekty administrativní, ubytovací, zemědělské, průmyslo-

vé, objekty občanské vybavenosti, objekty školské, zdravot-

nické a správní, kulturní víceúčelová zařízení atd., realizo-

vané méně obvyklými a speciálními prefabrikovanými

konstrukcemi (montované skelety, ocelové prefabrikované

konstrukce atp.).

Podmínkou dosažení cílů regenerace je dále požadavek,

aby procesy regenerace probíhaly efektivně, tedy přede-

vším:

a) pružnost (flexibilita a adaptabilita), schopnost přizpů-

sobit se novým (tržním) podmínkám, možnost optima-

lizace technologických prvků a racionalizace procesů;

b) kvalita vnitřního prostředí stavby, odpovídající zvyšu-

jícím se nárokům na užívání (provozování);

c) optimalizace podmínek soužití provozované stavby

s okolním prostředím (environment), nepodléhající

jeho vlivům na straně jedné (např. povodním, vichři-

cím) a šetrnost ve smyslu trvale udržitelného rozvoje

na straně druhé;

d) efektivnost čerpání zdrojů spolu se šetrností v čerpání

neobnovitelných nebo náročně obnovitelných zdrojů;

e) ekonomická efektivnost na úrovni soudobých výpočtů,

které dosud nezahrnují všechny prvky celkové efek-

tivnosti;

f) snadnost facility managementu, umožňující postupnou

algorytmizaci a automatizaci řízení a orientování ma-

nagementu na řízení a inovaci rozvoje, popř. na řešení

mimořádných situací.

Právní rámec regenerace 
prefabrikovaných objektů

Regenerace staveb musí vyhovovat příslušným právním

předpisům a je podřízena výkonu dohledu orgánů veřejné

správy (státnímu stavebnímu dohledu, stavebnímu úřadu).

Některé předpisy platí pro provozování staveb a pro pří-

slušné procesy obecně, jiné jsou vázány pouze na určité

druhy staveb nebo procesů:

a) stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, pokud jde

o realizaci a převzetí stavby, obsahují rovněž pravidla

ovlivňující užívání stavby. Jde zejména o ustanovení

ke změnám v užívání staveb, k údržbě staveb a k výko-

nu státního stavebního dohledu v průběhu provozování

stavby (evropský standard předpokládá inspekční

prohlídky staveb a knihu o provozu stavby po celou

dobu její životnosti atp.);

b) zákony vztahující se k hospodaření se všemi druhy

energie;

c) zákony vztahující se k bezpečnosti práce a ochraně

zdraví (zákoník práce, zákon o státním odborném do-

zoru nad bezpečností práce, zákon o ochraně veřejného

zdraví, zákon o požární ochraně a jejich prováděcí a

související předpisy);

d) zákony a prováděcí předpisy vztahující se k obecné

bezpečnosti výrobků a k technickým požadavkům na

ně mají ve fázi regenerace význam zejména v souvis-

losti s nákupem výrobků pro regeneraci;

e) zákony vztahující se k environmentálním vztahům

(soužití lidí a přírody) a jejich prováděcí předpisy
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dotýkající se zejména ochrany provozovaných staveb

proti vlivům přírody a omezení vlivu staveb na okolní

prostředí;

e) ustanovení platná pro některé druhy staveb.

Je třeba připomenout, že stavební organizace s efektivním

manažerským řízením vytvářejí především aktivní systém

ochrany veřejných zájmů předcházející represivním dopa-

dům platných předpisů. 

Cíle a hlavní úkoly metodiky regenerace
prefabrikovaných objektů

Základním cílem je na základě systémové analýzy a

vyhodnocení dosavadních zkušeností a poznatků, na zákla-

dě podrobného průzkumu a výsledků diagnostických a dal-

ších měření zpracovat postup (katalog) stanovení a výpočtu

nákladů a kapacit na regeneraci a obnovu stavebních prvků

a konstrukcí pro použití pro celek i jednotlivé objekty a

zpracovat základní kritéria postupu určování prefabriko-

vaných objektů na nestabilizovaném podloží k regeneraci.

Dosažení tohoto cíle předpokládá splnit tyto dílčí úkoly:

a) vymezit základní pojmy včetně stanovení zásad pro

regeneraci podle stupně naléhavosti;

b) charakterizovat význam specifikace stavebních prvků

ve vztahu k určování rozsahu regenerace;

c) stanovit zásady určování jednotlivých prefabriko-

vaných objektů k regeneraci, případně demolici či

ponechání na dožití;

d) zhodnotit pracovní postupy vztahující se k danému

problému;

e) zhodnotit kvalitu informační základny v oblasti rege-

nerací;

f) stanovit postup při určování prefabrikovaných objektů

k regeneraci, a to alternativně se zřetelem na hlediska

hospodárnosti;

g) zpracovat a specifikovat postup výpočtu nákladů na

regeneraci;

h) zpracovat soubor doporučení pro vlastníky, investory i

legislativní orgány k zajištění pružného postupu rege-

nerací.

�� Metodické postupy 
a) metoda logické a systémové analýzy, orientovaná na

analytický přístup ke zkoumání jednotlivých jevů a vzájem-

ných vazeb a na syntetizující zobecnění získaných dekom-

ponovaných poznatků;

b)metoda sekundární analýzy, spočívající v analyzování

šetřených problémů v informačních zdrojích;

c) metoda kritické cesty, umožňující určit dobu přípravné

a prováděcí fáze regenerace;

d)modelová metoda, používaná při konstrukci modelu

reprezentantů prefabrikovaných objektů různých stavebních

období se zřetelem na charakteristické rysy jednotlivých

objektů.

Metodika regeneračních postupů a zásahů musí v této

souvislosti umět odpovědět především na tyto základní

otázky:

a) jak starý je prefabrikovaný objekt, jaká je očekávaná

doba jeho dožití;

b) je zjištěná vada či porucha, způsobená nestabilizo-

vaným podložím, odstranitelná rozumným způsobem;

c) ztěžuje vada či porucha podstatným způsobem užívání

objektu nebo jeho částí;

d) jak dalece neodstraněné vady a poruchy zkrátí pro-

ponovanou životnost objektu;

e) jaký bude náklad na regeneraci objektu, jaké budou

zdroje financování regenerace;

f) může být vada či porucha odstraněna v rámci běžné

údržby nebo opravy, nebo může být její odstranění

synchronizováno s jiným sanačním zásahem;

g) přinese odstranění vady či poruchy úspory budoucích

udržovacích a provozních nákladů;

h) je nutno v dané lokalitě s ohledem na perspektivy de-

mografického vývoje snažit se udržet prostou repro-

dukci (tj. nehrozí v daném místě vylidňování atp.).

Na programech regenerace prefabrikovaných objektů by

měly mít zájem zejména tyto subjekty:  

a) vlastníci (uživatelé, provozovatelé) prefabrikovaných

objektů,

b) uživatelé nájemních a družstevních bytů a vlastníci

bytů,

c) obec jako vlastník (uživatel, provozovatel) prefabriko-

vaného objektu,

d) bytová družstva a společenství vlastníků jako vlastníci

domů a bytů,

e) obec jako reprezentant veřejného zájmu,

f) stát jako reprezentant veřejného zájmu,

g) podnikatelské subjekty vlastnící a užívající prefabriko-

vané objekty.

Z přehledu zainteresovaných subjektů je zřejmé, že pro-

gramy regenerace by měly být kombinací iniciativy soukro-

mých osob, vlastníků (majitelů) prefabrikovaných objektů a

obecních a státních orgánů, což znamená do financování

regenerací zapojit soukromé prostředky vlastníků a uži-

vatelů, využít účelových půjček se státní subvencí úrokové

míry a poskytnout nenávratné dotace na přesně definované

vady a poruchy nezaviněné nesprávným užíváním či zaned-

banou údržbou, které ohrožují zdraví a bezpečnost osob.

Vymezení základních pojmů
Stavebním (prefabrikovaným) objektem se rozumí soubor

stavebních konstrukcí a dalších stavebních prvků v rozsahu

ucelené části stavby, pro kterou se obvykle zpracovává

samostatná nebo ucelená část projektové a provozní doku-

mentace.

Regenerací se rozumí základní inovace zaměřená na

obnovení původního stavu (obnovení původních kvalit) bu	

údržbou, opravami, nebo výměnou, popř. náhradou prvku za

nový; v metodice pojem regenerace zahrnuje opravy, rekon-

strukce i modernizaci, v konkrétní praxi však dochází k roz-

poru s obdobnými pojmy v daňových a účetních zákonech,

což může u investorů vyvolávat nejistotu vůči postihům ze

strany finančních úřadů. 

Řízení procesu regenerace je orientováno na zlepšení, tj.

na racionalizaci a optimalizaci (na úrovni kvantitativní či

kvalitativní inovace), s cílem prodloužit životnost staveb-

ního objektu a zlepšit jeho užitné vlastnosti.

Regenerace je tedy souborem zásahů do konstrukce, dis-

pozice, vzhledu, technologické části budov, objektů a území

za účelem dosažení a zlepšení soudobých prostorových,

provozních a technických parametrů. Cílem těchto zásahů je

odstranit morální a technické opotřebení staveb, způsobené

trváním a změnami technických, ekonomických a sociálních
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podmínek jejich funkce. Regeneraci je možné provádět

v rozptylu (nezasahuje do podmínek v území a nezahrnuje

výstavbu nové technické vybavenosti) formou modernizace

(včetně nového občanského a technického vybavení a

změny účelu některých staveb) a formou regenerační pře-

stavby (zachování podstaty urbanistické struktury a zlepšení

provozních a technických parametrů, doprovázeno demo-

licemi, nástavbami, přestavbami a uvolněním ploch).

Konstrukční prvek je ucelený stavební prvek sestávající

z jednotlivých dílců. Z konstrukčních prvků se skládá

objekt. Jeho rozsah může být stanoven plochou, objemem,

délkou, hmotností apod. Vedle jednoduchých konstrukčních

prvků jsou i prvky sestávající z několika částí či dílců. Ve

vztahu k regeneraci, údržbě a opravám je možné rozlišovat

konstrukční prvky:

a) nevyžadující pravidelnou opravu,

b) vyžadující pravidelnou opravu, případně výměnu,

c) bez nutnosti oprav, které se po uplynutí životnosti

vyměňují.

�� Životnost stavebního objektu 
Obdobně jako u celé stavby se odlišně hodnotí:

– životnost fyzická, tj. doba, po kterou je stavební objekt

schopen plnit svou funkci, neboli doba mezi předáním

a převzetím do užívání a konečným odstavením, spo-

jeným obvykle s jeho základní změnou nebo likvidací;

– životnost morální, tj. doba, po kterou je stavební objekt

schopen plnit svou funkci na úrovni odpovídající

současným technickým, funkčním a estetickým poža-

davkům, neboli doba mezi předáním a převzetím

k užívání a obdobím, kdy je třeba řešit využití staveb-

ního objektu jeho modernizací nebo regenerací;

– životnost ekonomická, tj. časový úsek, ve kterém budou

ukazatele užitných vlastností stavby udržovány na

úrovni slučitelné s plněním základních požadavků

(směrnice č. 89/106 Rady EHS), jež může být chápána

jako doba, po kterou je ekonomicky efektivní využívá-

ní objektu.

�� Fyzické opotřebení stavebního objektu 
Fyzické opotřebení stavebního objektu (obdobně celé stav-

by) snižuje fyzickou životnost objektu (stavby) a míra fyzic-

kého opotřebení je ovlivněna zejména:

– kvalitou stavebních konstrukcí, popř. stavebních prvků;

– způsobem užívání objektu, tj. standardním (předpo-

kládaným v dokumentaci stavby), nadstandardním, při

němž se předpokládá větší opotřebení, nebo naopak

způsobem s menším opotřebením;

– prostředím (např. klimatem), předpokládaným v doku-

mentaci stavby nebo změněným, popř. měnícím se

nepředpokládaným způsobem.

Proti uvedeným vlivům působí regenerace spojená s racio-

nalizací nebo optimalizací, která (pokud je prováděna efek-

tivním způsobem) může fyzické opotřebení stavebního

objektu zbrzdit a prodloužit tak fyzickou životnost objektu

či stavby.  

Cyklus oprav je časový úsek, po jehož uplynutí je třeba

provést příslušný rozsah oprav pro zachování funkčních

vlastností konstrukčního prvku, tj. procentní nutnost prove-

dení oprav po proběhnutí příslušného časového cyklu.

Údržbou se rozumí pravidelná péče o konstrukční prvky,

kterou se zpomaluje proces fyzického opotřebení a zajiš�uje

provozuschopný stav a bezpečný provoz.

Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo

poškození za účelem uvedení konstrukčního prvku do

původního provozuschopného stavu, obnovují se jeho (je-

jich) konstrukční a technické vlastnosti, odstraňují funkční,

vzhledové a bezpečnostní nedostatky, obnovuje se provozní

kvalita a užitkovost. Opravy se většinou rozdělují na hava-

rijní, běžné, střední a na obnovu.

�� Stupně naléhavosti údržby, 
oprav a obnovy konstrukčních prvků 

Práce na údržbě, opravách a obnově konstrukčních prvků se

většinou člení do tří stupňů naléhavosti:

– práce, které mají odstranit poruchy v provozu, ve

funkci technického vybavení a závady, které ohrožují

obyvatele či uživatele objektu;

– práce, které mají odstranit příčiny vyvolávající rychlej-

ší zkázu konstrukčních prvků, než je jejich technická

životnost;

– ostatní práce zlepšující vnější či vnitřní vzhled objektu.

�� Specifikace konstrukčních prvků 
ve vztahu k regeneraci

Prefabrikované objekty jsou konstruovány z poměrně

značného počtu stavebních prvků. V průběhu užívání objek-

tů jich většina vyžaduje výměnu či určité opravy. Má-li dojít

k odhadům rozsahu takovýchto prací v daném období, je

racionální (zejména v zájmu usnadnění průzkumů) omezit

jejich počet určitým systémem skupinové specifikace (agre-

gace). Využití této specifikace pak musí být podřízeno

záměrům, pro které je vytvářena – jde tedy o nalezení opti-

málního stavu pro soustředění konstrukčních prvků pro

účely regenerace prefabrikovaných objektů na nestabilizo-

vaném podloží. Přitom je třeba respektovat tu skutečnost, že

slučovat by se měly především konstrukční prvky se stejný-

mi cykly oprav či údržby s možností úpravy podle konkrét-

ních podmínek a zkušeností. Pro tuto specifikaci je rovněž

důležité, aby se daly alternativně odhadnout náklady na

určité práce, např. jako roční průměrné náklady. Katalog

regeneračních úprav by pak měl být podkladem umožňu-

jícím vyjádření objemu a nákladů na regeneraci prefabriko-

vaného objektu v určitém období a usnadňujícím potřebný

průzkum. 

Podstatným faktem je rovněž skutečnost, že tento proces

(tzv. technické či inspekční prohlídky) musí zajiš�ovat způ-

sobilé, tedy autorizované osoby, přičemž v řadě dosud zpra-

covaných metodických materiálů se používají např. pojmy

„stavební audit“ a „kniha o provozu stavby“, charakterizu-

jící objektivně skutečný stavební stav objektů a jejich kon-

strukčních prvků pro potřeby regenerace.

U vlastních technických (inspekčních) prohlídek je proces

členěn, jak výše uvedeno, podle stavebních konstrukcí a sta-

vebních prvků určitého druhu, popř. ještě podle míry pro-

vozního zatížení. Ke každé položce technické prohlídky

jsou stanoveny standardní operace jejího průběhu:

– druh kontrolní operace (např. vizuální kontrola, měře-

ní, zkouška, odborné posouzení, výpočet, revize atd.);

– způsob zpracování výsledku prohlídky (protokol,

revizní zpráva, pasport, záznam v knize o provozu stav-

by nebo knize prohlídek, v revizní knize atd.), obvykle

také v návaznosti na závažnost nálezu;
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– postup při zjištění příznaků havarijního stavu s uve-

dením příznaků havarijního stavu podle druhů kon-

strukcí a prvků.

Zásady určování prefabrikovaných 
objektů k regeneraci

Základními podklady, kterými je třeba se řídit při určová-

ní prefabrikovaných objektů k regeneraci, jsou záměry vyjá-

dřené ve směrných územních plánech dané lokality, kde

jsou vyznačeny plochy, které pro nejbližší, ale i vzdálenější

budoucnost mají určeny své funkce. Je třeba vzít v úvahu

plochy obytných zón, plochy se smíšenou zástavbou, plochy

městských či historických center atd. Kromě podmínek, aby

určení objektů k regeneraci nebylo v rozporu se záměry

územního plánu, je třeba před rozhodnutím soustředit doku-

mentaci o hustotě zástavby, její výšce, členění, občanské,

sídlištní a další vybavenosti, pracovních příležitostech,

bezpečnosti, dopravě, sociálních vrstvách, kriminalitě, kli-

dových zónách, vazbě na ostatní městské či obecní celky a

prověřit, zda:

– objekty nemají neodstranitelné nedostatky v nosných

konstrukcích či estetického rázu;

– lze odstranit či zmírnit nedostatky vyplývající z ne-

vhodného umístění objektů (ochranná pásma – hluk,

nestabilizované podloží, otřesy, záblesky, hygienická

pochybení) atd.;

– zvětšení objemu objektu je nutné a efektivní (zvýšení

počtu podlaží atp.);

– regenerace objektu na standard běžný v nové výstavbě

či změna jeho funkce je hospodárná.

Související informační a výkresová dokumentace musí být

strukturovaná, měla by počítat s elektronickou formou a

s možností využití pro facility management vlastníků (uži-

vatelů) objektů a metodicky by měla vycházet z českých

norem pro technické dokumenty, zejména pokud se týká

vytváření seznamů, označování předmětů, částí, prvků a

druhů dokumentace. 

Metodické pracovní postupy 
a možnosti jejich využití

V minulosti i v současnosti existoval a existuje poměrně

značný rozsah různých metodických pracovních postupů,

které se otázek regenerace dotýkají a jsou založeny na

různých teoretických i technických východiscích, přičemž

jejich kvalita je různá, nebo� se zaměřují bu	 pouze na par-

ciální problémy, či naopak velmi globální postupy. Většina

z nich považuje za teoretické východisko destrukční spirálu

devastace objektů vlivem povětrnostních podmínek, stárnutí

konstrukcí a konstrukčních prvků a mechanického opotřebení. 

Metodický přístup dále vyžaduje vzít zásadně v úvahu

směrnici Rady EHS č. 89/106/EHS ze dne 21.12.1988,

o sbližování právních a správních předpisů členských států

týkajících se stavebních výrobků, a její požadavky na

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,

hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost

při užívání, ochranu proti hluku a úsporu energií a ochranu

tepla.

�� Metody pro výpočet znehodnocení stavby 
Vycházejí ze snah vyjádřit pomocí matematických zákoni-

tostí nejpravděpodobnější průběh znehodnocovacího proce-

su stavby po celou dobu jejího trvání. Jsou použitelné:

a) pro oceňování staveb;

b) pro propočet předpokladu potřeb údržby tím, že dife-

renciace mezi zjištěným (propočteným) a původním

stavem lze do jisté míry pokládat za rozsah potřebných

prací a nákladů, které uvedou stavbu do původního

stavu;

c) pro propočet rozsahu následků tzv. neprovedené údrž-

by, kdy se při propočtu předpokládaných potřeb ná-

kladů na údržbu za zvažované období odpočtou skuteč-

ně vynaložené náklady za toto období a rozdíl tvoří

předpokládaný rozsah neprovedené údržby.

�� Závislost životnosti stavebního objektu 
na způsobu užívání 

Na fyzickou životnost prefabrikovaného objektu má rozho-

dující vliv způsob (podmínky) užívání [14]. Zásadní rozdíl

je, zda je stavební objekt užíván standardně (normálně), jak

bylo uvažováno při jeho navrhování v příslušné doku-

mentaci, kdy byla stanovena také předpokládaná fyzická

životnost objektu, nebo je užíván za ztížených podmínek

proti předpokladům (např. změněné vnější nebo vnitřní

prostředí, zvýšené zatížení, změna v užívání).

V horských polohách, obvykle nad 800 m n. m., se před-

pokládá vyšší opotřebení až o 25 %. Vliv mají také inovační

cykly jednotlivých stavebních prvků a vztah mezi jejich fy-

zickou a morální (popř. ekonomickou) životností. Specifiku

pak představují významné a chráněné stavební objekty,

jejichž využití se mnohdy mění. Ztížené nebo mimořádné

podmínky musí být často vyvažovány zvýšenými nároky na

technické (inspekční) prohlídky, na údržbu a opravy a

rozdílné vlivy vykazují také zatížení, pokud jsou trvalá či

přerušovaná nebo jde-li o stavební objekty s omezenou

dobou provozování.

Prováděcí předpis k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování

majetku, zejména pro výpočty daní, tj. vyhláška č. 279/1997

Sb., stanoví životnost staveb při běžné údržbě podle druhu

staveb v rozmezí 30 až 100 let. Opotřebení u inženýrských

staveb, speciálních pozemních staveb, u garáží a dalších se

stanoví lineárně až do výše 80 % z původních hodnot.

Obdobně lze použít lineární metodu také pro ostatní stavby,

ale vždy do maximální výše 80 %.

�� Závislost životnosti stavebního objektu 
na jeho udržování 

Správné hodnocení míry opotřebení je odlišné, pokud

bude hodnoceno opotřebení jednotlivých stavebních kon-

strukcí či stavebních prvků nebo opotřebení stavebního

objektu jako celku; vždy je závislé na způsobu užívání a na

úrovni udržování objektu. Správným způsobem zjiš�ování

opotřebení stavebního objektu je technický výpočet podle

konstrukčních částí. Podle tohoto postupu se založí pasport

objektu (jako základ dále vedené knihy o provozu stavby)

obsahující všechny stavební konstrukce, konstrukční a další

stavební prvky, instalace a vybavení, jejichž udržování tvoří

významný podíl na celkové údržbě objektu. Základní osno-

va pasportu objektu pro potřeby regenerace může být zpra-

cována jako příloha této stati.

V teoretické úrovni existuje celá řada metod, postupů a

kroků, které mohou hodnotit znehodnocování staveb a

objektů s různou mírou objektivity a přesnosti. Pro přehled

jsou dále uvedeny některé příklady: 

� analytická metoda výpočtu vychází z objemových

podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení stavby. Opotře-

bení se pak vypočte podle stanovených vzorců, s použitím

dalších koeficientů. Tato metoda se požívá, pokud:

– je stavba před významnou opravou či po takové opravě; 

– je stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špat-

ném stavu;

– znalec usoudí, že opotřebení je podstatně větší než 80 %;



– je oceňována kulturní památka;

– je prováděna nástavba, přístavba či stavební úprava;

� lineární metoda předpokládá, že se stavba znehodnocu-

je s přibývajícím stářím přímočaře (u novostavby je nulové

znehodnocení, v polovině životnosti činí znehodnocení

polovinu a při dovršení životnosti dosahuje 100 % plné

ceny);

� Kusýnova–Röttingerova metoda se liší od lineární tím,

že v první desetině životnosti stavby počítáme pouze s polo-

vičním znehodnocením, kdežto ve zbývajících devíti dese-

tinách životnosti stoupá znehodnocení přímočaře;

� Rossova metoda rozděluje životnost stavby na pět stej-

ných období, přičemž uvažuje s tím, že na konci prvního

období bude znehodnocení 3/5 ceny, na konci druhého 4/5

ceny atd., až na konci pátého období 7/5 ceny;

� Ungerova metoda – lineárně kvadratická – vyjadřuje

znehodnocení součtem dvou podílů, z nichž jeden je pří-

močarý a druhý je dán obloukem kvadratické paraboly;

� kvadratická metoda – Eytelweilova či Starkova – vy-

jadřuje průběh znehodnocení parabolou druhého stupně.

Každá z uvedených metod je vyjádřena matematickým

vzorcem. Lze z nich použít základní ideu, tj. vztah a závis-

lost stáří objektu na opotřebování, představu, že k dosažení

původního stavu budovy jsou zapotřebí náklady ve výši

jejího znehodnocení, i metodický přístup ke stanovení před-

pokladu neprovedené údržby.

Rozvaha o rozsahu regenerace 
prefabrikovaných objektů

�� Technické podklady potřebné ke zpracování rozvahy
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby;

b) projektová dokumentace změn dokončené stavby či

změn účelu stavby;

c) pasport objektu (kniha o provozu stavby) včetně zá-

znamů o provedené údržbě a opravách;

d) střednědobý, případně roční plán údržby a oprav;

e) protokoly (zápisy) z technických (inspekčních) prohlí-

dek stavby;

f) doklady o revizích technických zařízení v objektu;

g) průzkum uživatelských parametrů objektu (účel, funk-

ce, velikost, podlažnost, kategorie, technická a domov-

ní vybavenost atd.);

h) stavebně technické hodnocení objektu (technický stav,

poruchy, vady, parametry, tepelné a jiné izolace atd.);

i) architektonický a urbanistický průzkum objektu (ba-

revnost, členění, doprava, klidové a pěší zóny, cyklis-

tické stezky atd.).

�� Podklady programu regenerace
a) technické odborné (inspekční) prohlídky stavebních

konstrukcí, prvků a technologií,

b) předběžný energetický průkaz,

c) pasport objektu (kniha o provozu stavby),

d) životnost stavebních konstrukcí a prvků,

e) cenové informace,

f) harmonogram regenerace.

�� Metodický postup při zpracování 
rozvahy o rozsahu regenerace 
a) zahájení jednání o regeneraci, rozhodnutí o jejím

plánovaném rozsahu;

b) předběžné zhodnocení jednotlivých objektů určených

k regeneraci včetně předběžného vyhodnocení dokladů

o potenciální efektivnosti regeneračních zásahů;

c) analyticko-syntetické vyhodnocení záměru specifiku-

jícího budoucí funkce a využití objektů či skupiny

objektů včetně sociodemografického šetření;

d) určení projektové organizace a uzavření hospodářské

smlouvy o projektové přípravě, o provedení průzkumů,

technických (inspekčních) prohlídek;

e) zpracování koncepce a dokumentace urbanistického,

architektonického a stavebně technického řešení rege-

nerace;

f) porovnání potřeb finančních zdrojů;

g) zpracování projektové dokumentace na základě soubo-

ru údajů:

– zpracovaných na základě zjištění od vlastníků a uži-

vatelů objektů,

– zahrnujících výsledky průzkumu urbanistického

celku,

– z výsledků stavebně technického průzkumu a hod-

nocení objektů;

h) stavební řízení, schválení projektové dokumentace

regenerace;

i) předběžné projednání koncepce s perspektivním zho-

tovitelem stavby včetně dodavatelského systému;

j) časový harmonogram – sled a rozsah regeneračních

zásahů v jednotlivých letech;

k) zabezpečení finančních zdrojů, zejména:

– rezerv na údržbu a opravy,

– půjček od peněžních ústavů,

– podpory státu ke krytí části úroků,

– stavebního spoření,

– dotací státu na opravy statických poruch,

– vlastních prostředků vlastníků a uživatelů objektů.

Celý proces metodického postupu rozvahy o rozsahu

regenerace je možné zachytit formou sí�ového grafu tak, že

jsou zde formulovány časové i logické návaznosti, posloup-

nosti a vazby. Sí�ový graf s odhadovaným počtem až sto

uzlů (činností, popisů práce) může současně sloužit i jako

model činností v přípravném i prováděcím období regene-

račních zásahů, jde však o značně náročný soubor činností

s nutností kontroly a průběžné racionalizace včetně změn

vyplývajících z možností minimalizace lhůt, rozdílného

technického nebo sociálního zabezpečení regenerace

v různých lokalitách atp. 

Podmínky pro získání podpory státu ke krytí části úroků

jsou vymezeny v nařízení vlády č. 299/2001 Sb. v § 3 a

v Programu Panel v bodě 1. Dále vyšlo nařízení vlády

č. 152/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení

č. 299/2001 Sb.

Podmínky pro poskytnutí dotace na nezbytné opravy

nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav bytového

domu jsou stanoveny každoročně Ministerstvem pro místní

rozvoj ČR v „Programu poskytování finanční podpory na

opravy bytového fondu“ včetně nařízení vlády o použití

prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, jehož příloha

uvádí seznam oprav, modernizací a regenerací panelových

domů, na které lze poskytnout podporu.

Podrobné znění legislativních ustanovení – nařízení vlády

včetně příloh, postupy při zpracování podkladů k žádostem,

seznam právnických osob oprávněných vydávat stanoviska

k žádostem, seznam inspektorátů SEI, seznam energetic-

kých auditorů, materiály ČEA, EKIS, peněžních ústavů, cer-

tifikační společnosti a výběr firem, držitelů ISO 9001 a

9002, zabývajících se rekonstrukcemi – uvádí „Sborník

informací k opravám panelových domů“ [14].
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�� Členění průzkumných prací
Členění průzkumných prací a charakteristické vady a poru-

chy panelových konstrukcí pro průzkum a hodnocení

stavebně technického stavu panelových domů je podrobně

popsáno v programu MPO ČR na podporu výzkumu a vývo-

je „Regenerace panelových domů“, a pro účely metodiky

regenerace prefabrikovaných objektů na nestabilizovaném

podloží je možné je metodicky převzít a využít se zohled-

něním té skutečnosti, že byly zpracovány v rozsahu pro pa-

nelové (bytové) domy a rozsah stávajících objektů, které

byly realizovány prefabrikovanými technologiemi nejen pro

bytovou výstavbu, je širší a komplexnější, tedy i členění

průzkumných prací bude mít širší a komplexnější rozsah,

zejména o objekty postavené technologií montovaného žele-

zobetonového a ocelového skeletu, ale i dalších, méně

obvyklých prefabrikovaných technologií pro výstavbu

bytovou, administrativní, ubytovací, zemědělskou, průmys-

lovou, občanskou, školskou, zdravotnickou, správní atp.

I. etapa 

a) prověření a hodnocení stávající technické a výkresové

dokumentace a ostatních technických podkladů a

dokumentů včetně předpisů, popřípadě norem platných

a užívaných v době výstavby objektů;

b) vypracování předběžné výkresové dokumentace a

průvodní zprávy.

II. etapa 

a) podrobná technická (inspekční) prohlídka objektu a

jednotlivých částí konstrukcí, upřesnění a prověření

rozměrů, geometrie a materiálového řešení konstrukcí;

b) zjištění změn konstrukcí, popř. změn způsobu využití a

dodatečných úprav proti původní dokumentaci;

c) zjištění a podrobný záznam poruch a závad včetně vi-

zuálního hodnocení fyzického stavu konstrukcí a mate-

riálů, mechanického poškození, vlhkosti, koroze atp.;

d) určení místa pro odběr vzorků a provedení sond částí

konstrukce pro experimentální průzkum, tj. určení zá-

kladního rozsahu průzkumných, diagnostických a ex-

perimentálních prací potřebných při vypracování

zásadního stanoviska k návrhům regenerace, popř. de-

molice; rozsah a hloubka průzkumných prací musí

odpovídat požadavkům na vypracování dokumentace

pro stavební řízení.

III. etapa 

a) provedení sond a odběr vzorků materiálů a konstrukcí,

odkrytí konstrukcí;

b) diagnostický a experimentální průzkum na místě,

použití přenosné diagnostické a přístrojové techniky a

pojízdných měřicích a diagnostických laboratoří;

c) zpracování výsledků průzkumných a experimentálních

prací.

IV. etapa 

a) vyhodnocení fyzikálně mechanických vlastností mate-

riálů a konstrukcí (objemová hmotnost, pevnost,

vlhkost, modul pružnosti, chemické složení), vyhodno-

cení stupně degenerace, spolehlivosti a reziduální ži-

votnosti materiálů, zhodnocení vlivu prostředí na

fyzikálně mechanické vlastnosti a jejich případnou

změnu v čase (vliv vlhkosti, teploty, chemická koroze

atp.);

b) předběžná statická posouzení konstrukcí objektu, stav

porušení, popřípadě konsolidace, provozuschopnost

konstrukce objektu z hlediska současných předpisů a

norem, posouzení případného vlivu změny fyzikálně

mechanických vlastností materiálů v čase na statickou

bezpečnost a spolehlivost;

c) souhrnné zhodnocení stavebně technického a static-

kého stavu objektu, vypracování základního stanoviska

k regeneraci či jiným zásahům (modernizace, rekon-

strukce), návrh opatření včetně návrhu na případné

provizorní zabezpečení objektu a konstrukcí, zpraco-

vání podkladů pro program regenerace, návrhy na

doplňkové průzkumy.

�� Hodnocení fyzického stavu stavebních konstrukcí 

a) stav konstrukce jako celku (celistvost, přetvoření, fy-

zický stav a opotřebovanost, kvalita);

b) stav, vlastnosti a charakteristiky materiálů a hmot,

z nichž byly konstrukce vyrobeny (objemová hmot-

nost, modul pružnosti, tvrdost, vlhkost, homogenita,

chemické složení);

c) výskyt rozsah a klasifikace poruch a závad, hniloby,

plísní, rozpad struktury materiálů atp.;

d) příčiny poruch a závad, historie zatížení a vlivů;

e) technicko-fyzikální vlastnosti a kvalita konstrukce,

popř. materiálů a hmot z hlediska požadavků součas-

ných předpisů a norem (únava, přetvoření, statická

spolehlivost, tepelně izolační, zvukově izolační a

světelně technické vlastnosti);

f) vliv změny podmínek působení vnitřního prostředí po

provedení regenerace na změnu fyzikálně mechanic-

kých vlastností materiálů a hmot a chování konstrukcí

(změny vlhkosti, teploty, zatížení, uspořádání kon-

strukce, stárnutí);

g) reziduální (zbytkovou) životnost materiálů a kon-

strukcí.

V závislosti na stavebně technickém stavu prefabriko-

vaných objektů a předpokládaném rozsahu regenerace,

zejména rozsahu a závažnosti vyskytujících se poruch, lze

vlastní průzkum provést jako předběžný, podrobný nebo

doplňkový [4].

Zkušební postupy k diagnostice stavu konstrukcí a

vnitřního prostředí panelových domů z hlediska tepelné

techniky, energetiky, stavební akustiky a radioaktivity, po-

psané rovněž v materiálu [6], jsou všeobecně metodicky

použitelné pro prefabrikované objekty obecně a popisují:

a) zkoušení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla

stavebních konstrukcí v laboratoři a na stavbách;

b) stanovení vlhkosti, sorpční vlhkosti, kondenzované

vlhkosti v materiálech a dílcích, v laboratoři a na stav-

bách;

c) stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti a sypné

hmotnosti materiálů;

d) měření parametrů tepelného stavu vnitřního prostředí,

tepelné ztráty a spotřeby tepla na vytápění budov;

e) měření výměny vzduchu v budovách a těsnosti spár a

styků obvodového pláště budov.
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�� Charakteristické vady a poruchy 
prefabrikovaných objektů

Charakteristické vady a poruchy, pokud se týkají pane-

lových konstrukcí, jsou podrobně popsány ve zmiňovaném

materiálu MPO včetně vad projektové dokumentace jed-

notlivých konstrukčních soustav z hlediska požadavků na

mechanickou odolnost a stabilitu, na požární bezpečnost, na

úsporu energie a ochranu tepla a z hledisek hygienických a

ochrany zdraví a životního prostředí. Lze konstatovat, že

všechny projevy zjevných, skrytých a závažných poruch

prefabrikovaných konstrukcí tak, jak jsou jmenovitě po-

psány, se vyskytují nejen v panelových domech, ale v prefa-

brikovaných objektech obecně. Rovněž systém klasifikace,

kategorizace a členění vad a poruch je možné využít a obo-

hatit pro potřeby zpracování programů regenerace prefab-

rikovaných objektů na nestabilizovaném podloží. 

Místo závěru
Uváděné náměty na zpracování metodiky programů rege-

nerace prefabrikovaných objektů na nestabilizovaném pod-

loží se mohou stát návrhem postupů při sestavování re-

gionálních, lokálních, místních i objektových programů

regenerace. Jde o návrhy s pracovním charakterem při

využití dosud zpracovaných podkladů, studií a dalších

odborných materiálů, které vyžadují další posouzení a při-

pomínky k dopracování do konečné podoby se zaměřením

na praktické použití. Z dosavadních poznatků je však třeba

zdůraznit zejména:

a) rozdělení konstrukčních prvků prefabrikovaných

objektů na skupiny a jejich agregace pro potřeby sestavo-

vání programů regenerace může být nedostatečné z pohledu

množství, kvality a stáří realizovaných prefabrikovaných

objektů. Riziko spočívá v tom, že z hlediska odborné nároč-

nosti procesů regenerace, možností kapacitního a dodavatel-

ského zajištění se řada vlastníků a uživatelů objektů může

orientovat nikoli na nutnou komplexní regeneraci, ale pouze

na údržbu a opravy v prvním nebo druhém stupni naléha-

vosti;

b) známý a nebezpečný stav neprovedené údržby a oprav

prefabrikovaných objektů ukazuje na řetězovou reakci

neprovedení drobné údržby a vyplývá ze stavu, kdy „život“

dohotovené stavby končí kolaudací objektu a v republice

zatím nefunguje v Evropě zavedený stav, který formou

pravidelných inspekčních prohlídek a návazně záznamů do

„knihy o provozu stavby“ včetně návrhů podrobných

opatření mapuje a vyhodnocuje provozování užívaných

staveb prakticky do doby jejich dožití a ukončení životnosti

(popř. demolice);

c) každé rozhodnutí o regeneraci je třeba zvažovat i

z hledisek její vhodnosti v rámci širších souvislostí, uve-

dených v textu. Metodika zpracovávaná Ministerstvem pro

místní rozvoj ČR k užívání staveb a jejich údržbě pro

zachování vlastností staveb podle požadavků směrnice Rady

89/106/EEC, o stavebních výrobcích, může po schválení do

formy zákonného předpisu pro proces regenerace prefab-

rikovaných objektů znamenat významný předěl, který

zvýrazní zejména povinnost vlastníků a uživatelů objektů ve

vztahu k údržbě, opravám, modernizaci a regeneraci.

Nezanedbatelnou složkou v tomto procesu budou předpo-

kládaní autorizovaní inspektoři, kteří budou jako způsobilí

odborníci pravidelně vyhodnocovat stavebně technický stav

objektů při jejich provozování;

d) v přehledu pracovních postupů a metod týkajících se

tématu je uvedena celá řada metod k možnému využití. Tyto

postupy a metody jsou v mnohém inspirující, ale žádná

z nich není a ani nemůže být komplexní pro řešení konkrét-

ního prefabrikovaného objektu. Nedoporučuje se proto

jednoduše některou metodu převzít či ji zdvojovat, ale

každý případ řešit v konkrétních a individuálních podmín-

kách při vědomí, že je sice možné zpracovat pro různé sku-

piny prefabrikovaných objektů modelové reprezentanty

(např. v jednotlivých stavebních obdobích), ale vždy jde

o exaktní způsob zjištění předpokládaných potřeb a nákladů

na regeneraci,

e) existuje řada vzorů pasportů prefabrikovaných objek-

tů, které je možné využít pro potřeby regenerace. V dalším

rozpracování metodiky je možné rozebrat podrobněji obsah

pasportu použitelného jako informační základny v elektro-

nické podobě, která udává a ověřuje základní údaje o objek-

tu včetně polohy, rozměrů, konstrukční soustavy, výměry

bytů a nebytových prostor, vlastníka, správce, katastru atd. a

specifikuje konstrukční prvky, instalace, vybavení a zařízení

v měřicích jednotkách, v letech pořízení nebo výměny,

stavu, provedených oprav a návrhů nutných opatření;

f) na základě analýzy předpisů a konzultací s realizátory

regeneračních procesů se ukazuje, že např. naznačený

model činností v přípravné i realizační fázi regenerace zpra-

covaný formou sí�ového grafu je velmi složitý a navzájem

provázaný, časová náročnost je značná včetně legislativní,

ekonomické a dodavatelské složitosti;

g) proces regenerace má nezanedbatelný sociální aspekt,

a to zejména při řešení regenerace bytového fondu, ale i

dalších prefabrikovaných objektů užívaných aktivními

účastníky pracovního procesu (zejména otázky přestěhová-

ní, přesídlení atp.). Je třeba minimálně udržet (lépe zvýšit)

uživatelské standardy i zabezpečení dosažené životní

úrovně;

h) pohled na správu, provoz a regeneraci objektů se

začíná postupně měnit a více propojovat s ostatními pod-

půrnými činnostmi a je zařazován do oboru nazývaného fa-

cility management, tedy do metody, jak v organizacích sla-

dit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti

s principy obchodní administrativy, architektury, humani-

tárních a technických věd. Odpovědní a významní vlastníci

a uživatelé provozovaných objektů (jako investoři) již dnes

využívají facility managementu k vytváření strategických

plánů obnovy a regenerace svého vlastnictví a tento trend

bude narůstat;

i) pro zásadní metodické i odborné zpracování metodiky

programů regenerace bylo zpracováno velké množství

studií, rozborů, postupů i konkrétních vyhodnocení a příkla-

dů. Všech, zejména pak Programu MPO ČR na podporu

výzkumu a vývoje [17] je třeba v potřebné míře využít a

doplnit je o nové poznatky a postupy, které zkvalitní a

doplní metody pro využití většího souboru prefabriko-

vaných staveb;

j) podklady ke zmíněným metodickým východiskům

řešení regenerace prefabrikovaných objektů byly získány

u řady stavebních organizací a firem, které v minulých

obdobích realizovaly prefabrikované stěnové, skeletové a

další konstrukční systémy, ze zpracovaných podkladů

bývalé VÚVA, VÚMH, STÚ, SČMBD, Drupos, Drutis,

programů regenerace panelových domů MPO (15 pub-

likací), ČVUT, metodických standardů ČKAIT, odborných

materiálů a řádů ČSSI, ČKA atp.



Tento příspěvek vznikl jako součást grantového projek-
tu  č. 103/03/0399.
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Sklenář, V.: Methodology of the Design of Regeneration
Programmes of Prefab Buildings

A complex solution of regeneration of prefab buildings
designed with regard to both technical and economic
aspects requires a methodical approach and a proposal
of steps leading to the selection and definition of
alternative functional modifications. The output should
involve realistic measures facilitating the removal of
weak links within the process of maintenance and
improvement of serviceability of these buildings.  

Sklenář, V.: Methodik zur Erarbeitung von Program-
men zur Regenerierung von Fertigbauobjekten

Eine komplexe Lösung der Regenerierung von
Fertigbauobjekten vom technischen und wirtschaft-
lichen Gesichtspunkt so, dass das Ergebnis ein Vorschlag
realer Maßnahmen, die zur Beseitigung von Schwach-
stellen im eigentlichen Prozess der Erhaltung und
Verbesserung der Nutzungsfähigkeit dieser Gebäude
sein kann, erfordert ein methodisches Herangehen und
eine schrittweise Festlegung einzelner Schritte, die zur
Auswahl und Festlegung alternativ möglicher Funktions-
änderungen führen.
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�zpráva
Stavba Centra Chodov zahájena

Při realizaci výstavby Centra Chodov spojily své síly dvě vý-

znamné mezinárodní společnosti. Investorem projektu je Rodamco

Europe, jeden z největších investo-

rů a provozovatelů nákupních cen-

ter na evropském trhu komerčních

nemovitostí. Portfolio společnosti

tvoří 76 převážně regionálních ná-

kupních center v deseti evropských

zemích. Developerem je AM Deve-

lopment, přední nizozemská spo-

lečnost zabývající se výstavbou

vnitroměstských obchodních a admi-

nistrativních center, komplexů pro

bydlení a projekty polyfunkčních

center v Nizozemí, Francii, Belgii,

Německu, Španělsku, Portugalsku,

Velké Británii i v České republice.

Generálním dodavatelem stavby je

Skanska CZ.

V rámci první etapy výstavby se již za osmnáct měsíců dočkají

budoucí návštěvníci otevření moderního čtyřpodlažního komplexu

o celkové ploše 55 tis. m2 s 2 300 parkovacími místy a s přímým

napojením na stanici metra. Hypermarket o rozloze 13 tis. m2 doplní

specializované obchody a služby

denní potřeby. Nejvyšší patro bude

věnováno volnému času, sportu,

relaxaci a zábavě. Nebude chybět

široká paleta gastronomických

zařízení od kaváren, cukráren, roz-

manitého rychlého občerstvení až

po velkoplošné restaurace ve stylu

pizzerie či české pivnice.

Po dokončení první fáze vzniknou

v dalších fázích nové prodejní i

kancelářské prostory a byty o cel-

kové ploše 80 tis. m2. Po dokončení

se kapacita parkovacích míst zvýší

na 3 465 míst. Vznikne i nové ná-

městí, obestavěné budovami Centra

Chodov, a celý projekt bude propojen do celku se stávající zá-

stavbou. 

Tisková informace



208 STAVEBNÍ OBZOR 7/2004

Přímé kruhové válcové skořepiny se šroubovicově
anizotropním strukturováním materiálu pláště 
za membránové působnosti

doc. Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc. 
ČZU – Fakulta lesnická a environmentální

Praha

Příspěvek se zabývá chováním kruhových přímých vál-
cových skořepin vystavených vnitřnímu radiálnímu
přetlaku za předpokladu, že jejich pláš� je materiálově
strukturován na způsob jednošroubovicové, popř. dvoj-
šroubovicové anizotropie při jeho membránové působ-
nosti. Některé odvozené a obecněji platné výsledky jsou
pak využity při komparativní analýze napjatostí a elas-
tických přetváření analogických skořepin, které jsou
ovšem, pokud jde o materiálové strukturování jejich
pláště, izotropické. Teoretické závěry článku poukazují
na různé možnosti strukturování pláště, upozorňují na
eventuality dodatečného zesilování stěn stávajícího pod-
dimenzovaného potrubí a umožňují srovnávat jejich
efektivnost.

1. Úvod
Je poměrně dobře známo, že pláš� přímé kruhové válcové

skořepiny (např. potrubí), která je zevnitř „natlakována“

médiem a není vystavena okrajovým poruchám, je namáhán

jen tahovými prstencovými normálovými silami (nedbáme-

-li ovšem zcela nepatrných prstencových ohybových mo-

mentů), zatímco ke vzniku konzolových efektů (ohybové

krakorcové momenty a posouvající síly) přitom vůbec

nedochází. V tomto smyslu lze hovořit (ovšem za určitých

předpokladů, které jsou podrobněji rozvedeny  v [1] a [2])

o membránovém (anebo alespoň „kvazimembránovém“)

chování stěny uvažované skořepiny. Takto popsaný stav

namáhání a z něho plynoucí pružné přetvoření pláště však

odpovídá izotropnímu chování materiálu skořepiny, popř.

též ortotropii, kdy v axiálním (longitudinálním) směru je

jiná stálá materiálová jakost pláště, než je tomu ve směru

příčně tangenciálním. Přirozeně zde předpokládáme, že

jakost materiálu v tečném směru je po celém obvodu pláště

stálá a podobně se nemění ani kvalita materiálu v příčně

radiálním směru.

Za složitěji definovaných anizotropií materiálu pláště stu-

dované skořepiny (která tedy zůstává symetrická jak

v rotačně geometrickém, tak i ve statickém slova smyslu) již

řešení zpravidla nelze založit na principu kompatibility

deformací fiktivních kruhových prstenců a myšlených kon-

zol, jak bývá obvyklé při ohybovém vyšetřování skořepin za

izotropie či ortotropie materiálu. 

Přímé fiktivní konzoly, to je (za membránového stavu nenapjaté,

a tedy vlastně teoreticky „nevyužité“) površky pláště skořepiny

vytvářejí spolu s myšlenými (a za membránových okolností plně

využitými) prstenci dva nosné a navzájem ortogonální reguly pláště

(viz rovněž např. [1] a [2]). Membránovým stavem budeme rozumět

fakt, že každý „kolmý“ řez pláštěm skořepiny bude vystaven toliko

normálovému (nikoli smykovému) napětí.

Je to tedy zejména definice anizotropie materiálu v plášti

skořepiny, která si, pokud jde o uplatnění naznačeného prin-

cipu kompatibility deformací nosných pruhů, sama vyžádá

(předurčí) jejich geometrický tvar i míru jejich izogonality. 

Uvažujme např. o dvojici nosných navzájem obecně izo-

gonálních osnov ve tvaru levotočivých a pravotočivých

šroubovic stejného, popř. též nestejného stoupání, na něž se

zřejmě pláš� uvažované skořepiny rozpadá, a předpokládej-

me přitom jeho membránové chování. Takovéto dva reguly

(podle předpokladů pouze) tažených vláken vlastně deter-

minují (i modelují) jakousi speciální dvojšroubovicovou

pláš�ovou anizotropii, a reprezentují zároveň i jednu z geo-

metricky „nerotačních“ definic přímé kruhové cylindrické

skořepiny. 

Skutečně, pláš� této skořepiny za vnitřního přetlaku a mem-

bránové působnosti si lze dobře představit pro případ izotropie,

resp. ortotropie, jako výtvor ze tkaniny „sesoukané“ z pravoúhlých

stejných, resp. nestejně jakostních vláken orientovaných v longi-

tudinálním a tangenciálním směru. Stejně tak je však možné pro pří-

pad anizotropie modelovat „dvojšroubovicový“ pláš� téže skořepiny

jako výtvor vzniknuvší ovinutím válcového „kopyta“ látkou sesou-

kanou z navzájem obecně izogonálně uspořádaných a nestejně

jakostních vláken, jejichž směr je různoběžný se směrem površek

skořepiny. Konečně si lze, pokud jde o model jednošroubovicové

anizotropie, představit uvažovanou skořepinu též jako produkt se-

stávající z nekonečně velkého množství šroubovicových vláken

(trajektorií) jednotné kvality, stoupavosti i orientace.

Jakkoli jsou popisované skořepinové struktury z hlediska

tvaru a způsobu zatížení relativně jednoduché i poměrně

speciální z hlediska předpokládaného materiálového uspo-

řádání pláště konstantní tlouš�ky, představují velmi důležité

prvky stavební a strojní praxe (potrubí, válcové kotle, jejich

zesilování ovíjením apod.), jejichž analýza nebyla doposud

uspokojivě provedena. Ukazuje se, že za určitých předpo-

kladů lze působnost popisovaných skořepin uplatnit i na

dutá kruhová táhla či pilíře namáhané normálovou silou, ba

dokonce i (volným) kroucením [3]. Autor článku má za to,

že naznačená analýza je užitečná nejen z hlediska výzkumu

jako takového, to je s důrazem na „teorii“, ale například i

z hlediska možností praktického využití kompozitních

materiálů s „řízenou“ aelotropií, vzhledem k dodatečnému

zesilování stávajících skořepinových struktur z klasických

hmot (více či méně izotropní povahy), např. ovíjením

s předpětím. 

Poznamenejme, že s proměnlivostí vnitřního radiálního

přetlaku podél uvažované skořepiny by bylo vhodné volit

odpovídající proměnnou stoupavost šroubovicových regulů,

anebo například, že lze uvažovat nejen jeden či dva nosné

reguly anizotropie, nýbrž i více osnov s navzájem různými

stoupavostmi. Takovéto fyzikální modely strukturování

materiálu by si ovšem vyžadovaly samostatné (a zřejmě

velice komplikované, ne-li analyticky neschůdné) studie.

V každém případě, a� jde o jednotlivé trajektorie an-

izotropie, či jejich reguly, je třeba počítat s jejich pros-

torovou zakřiveností, která má podstatný vliv na míru

namáhání stěny skořepinové struktury.



2. Některé vlastnosti obyčejné kruhové
šroubovicové trajektorie

Základem pro odvození namáhání a elastických přetváření

pojednávaných skořepin s anizotropním uspořádáním mate-

riálu pláště je znalost geometrických vlastností trajektorií

aelotropie jakožto nosných prvků odpovídajícího pláš�ového

regulu. Uve	me zde jen několik základních informací;

k hlubšímu studiu vlastností těchto liniových prostorových

prvků odkazujeme čtenáře na práci [3].

Je-li {0; e
→

1; e
→

2; e
→

3} uvažovaná (a vhodně volená) orto-

gonální báze a J nějaká množina skalárních parametrů t, lze

na ní v E3 definovat (regulární) křivku s vektorovou rovnicí

r
→

(t) = x1(t) · e
→

1 + x2(t) · e
→

2 + x3(t) · e
→

3 , která nech� popisuje

trajektorii anizotropie. Tato (nechtˇ regulární) čára má

v každém svém bodě dvě navzájem kolmé hlavní tečné

roviny, totiž oskulační a rektifikační rovinu a (jednu) nor-

málovou rovinu, která je k nim kolmá. Průnik obou hlavních

tečných rovin definuje tečnu k uvažované křivce v bodě,

průnik oskulační roviny s rovinou normálovou udává hlavní

normálu a hlavní binormála je pak dána průnikem rekti-

fikační roviny s normálovou rovinou, přičemž trojice vzá-

jemně kolmých jednotkových vektorů kolineárních s teč-

nou, normálou a binormálou definuje průvodní trojhran

v bodě křivky (též ortonormální repér závislý na parametru

t). Konečná délka (prostorového) oblouku je zřejmě dána  

a lze ukázat, že první křivost (flexe), která je pro další úvahy

naprosto nezbytná, je dána vtahem

Flexe pak definuje v uvažovaném bodě křivky s oskulační

kružnici, která jím prochází, má v něm s křivkou společnou

tečnu i první křivost, takže poloměr této kružnice (ležící

v oskulační rovině) je dán recipročním vztahem

Uplatněme tyto skutečnosti na trajektorii definovanou tro-

jicí parametrických rovnic x1 = Ro · cos t, x2 = Ro · sin t,

x3 = c · t, které určují obyčejnou kruhovou šroubovici. V

poslední trojici dvouparametrických rovnic značí Ro polo-

měr střednice přímé kruhové válcové skořepiny, konstanta c

udává stoupavost šroubovice po jejím plášti, zatímco para-

metr t je argumentem. (Lze snadno ukázat, že tatáž trajektorie

vznikne průnikem přímé kruhové válcové plochy x1
2 + x2

2 = Ro
2

a přímého šroubového konoidu x3 = c · arctg (x2 / x1), tedy

dvou souosých ploch). Po dosazení do výše uvedených

vzorců a určitých úpravách vychází

Aniž by zde bylo třeba odvozovat a analyzovat podrob-

nosti diferenciálně geometrické povahy [3], uve	me, že úhel

ϕ, který svírají tečny ke šroubovici s rovinou řídící kružnice

kruhové válcové plochy, je stálý a platí pro něj ϕ = arctg (c/Ro).

Podobně, normála šroubovice je komplanární s rovinou,

v níž se nalézá řídící kružnice válcové plochy, a je tak kolmá

k ose šroubovice x3. Ukazuje se, že studovaná prostorová

křivka má stálou flexi i druhou křivost (torzi), přičemž

k maximální druhé křivosti („měřené“ v rektifikační rovině;
2k = 1/(2 · Ro) = 1k) dochází při Ro = c, to je za situace, kdy

ϕ = π / 4. Lze se také snadno přesvědčit, že absolutně

největší flexe nastane za limitní okolnosti c → 0, tedy při

rovnosti R1 = Ro. Pythagorejský vztah (1) rovněž ukazuje, že

obyčejnou kruhovou šroubovici lze rozvinout do přímky

nalézající se v rektifikační rovině, která se dotýká uvažo-

vané skořepiny vždy v tvořící přímce (površce). Přejděme

nyní k vyšetřování napjatosti jediného šroubovicového nos-

ného vlákna, které zevně „ovíjí“ (a jakoby podpírá) pláš�

přímé kruhové válcové skořepiny, která je „natlakována“

vnitřním přetlakem konstantní velikosti, a předpokládejme,

že membránové chování tenkostěnného pláště  je zcela reali-

zováno prostřednictvím uvažovaného (taženého) vlákna.

Lze ukázat, že kolmá vzdálenost vláken odpovídající výšce

jednoho zdvihu 2 · π · c jedné a téže šroubovice je dána

Pro další výklad je důležité uvědomit si, že směr vnitřního

přetlaku q [N/cm2] uvnitř ovinuté skořepiny je kolmý k její-

mu plášti, takže je kolineární s normálou. Z analýzy prsten-

cových efektů studované skořepiny [1], [2] a z faktu, že 1k =

= 1 / R1 = konst, viz též (2), lze odvodit pro velikost tahové

normálové síly ve šroubovicovém vláknu vztah

kde R1 je poloměr oskulační kružnice v oskulační rovině.

Rovnice (4) přechází vzhledem k (2) a (3) po úpravě na

vzorec

v němž přirozeně předpokládáme, že platí c > 0. Za účelem

diskuze vztahu (5) nyní uvažujme, že tatáž skořepina je

místo jediným šroubovicovým vláknem podporována sou-

stavou kruhových vláken (na způsob prstenců) o poloměru

Ro, jejichž pravidelná vzdálenost je rovna právě velikosti

zdvihu 2 · π · c. Každé takové kruhové vlákno je pak zřejmě

namáháno tahovou silou

a je vidět, že pro c > 0 je i N > No, přičemž pro malá c > 0

platí N → No, ale pro vysoká c vzrůstá vzájemná divergence

předmětných sil, viz vzorce (4) a (5). Z dosavadního výkla-

du je evidentní, že „šikmá“ síla (5), která je mimoběžná s po-

délnou osou skořepiny (a odpovídá šikmému pruhu šířky p

(viz (3)), indukuje kromě „prstencové“ síly (5) (odpovídající

pruhu šířky 2 · π · c) ještě podélnou tahovou sílu P, takže

platí N
→

= N
→

o + P
→

, přičemž všechny tyto komplanární síly leží

v rektifikační rovině. Uvážíme-li, že

a že P = N · sin ϕ, popř. No = N · cos ϕ , snadno ověříme plat-

nost vztahu

P = 2 · π · q · c2 . (7)

Zaměřme se nyní na vyšetření deformace tahem

namáhaného šroubovicového vlákna. Budeme-li se oriento-

vat podle obr. 1, pak z definice napětí v Cauchyově smyslu,

z jednorozměrně pojatého Hookeova zákona (v němž E

značí Youngův modul pružnosti vlákna a εs = ∆ds/ds ozna-

čuje jeho poměrné prodloužení), odvodíme 

kde F je průřezová plocha uvažovaného vlákna v rovině 
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Pro rozsah jednoho zdvihu šroubovicového vlákna lze

k výpočtu jeho odpovídajícího pružného prodloužení využít

např. Castiglianiho přetvárně energetického principu

kde za N je třeba brát vztah (5) a pro přetvárnou energii

deformace vnitřních sil pak zřejmě uvažujeme

Po provedení naznačeného postupu dojdeme po jistých

úpravách k výrazu

přičemž původní (nezdeformovaná) délka uvažovaného

oblouku vlákna činí, viz (1),

Nyní lze využít obou posledních vzorců k vyjádření délky

téhož, ale elasticky roztaženého oblouku vlákna, totiž jako

s + ∆s. Avšak tutéž „novou“ délku můžeme vyjádřit jako

kde ∆Ro označuje přírůstek poloměru šroubovicovým

vláknem ovíjené válcové skořepiny a ∆c označuje přírůstek

délkového parametru c. Je patrné, že výraz (9) je jednoduše

neurčitý; zatímco přírůstek ∆s je jednoznačně stanovitelný

z (8), je třeba jeden ze dvou parametrů ∆Ro, resp. c znát

(popř. zvolit), a zbývající pak dopočítat z (9). Nejjednodušší

případ nastane, budou-li „nosná“ šroubovicová vlákna před

deformací i po ní v afinním vztahu, tj. bude-li platit 

Tehdy bude zachován odklon tečen obou šroubovicových

vláken, takže elastické přetváření bude volné, nerušené. Ve

všech ostatních případech, tj. pro libovolný poměr veličin

∆Ro a  c, resp. pro ∆Ro = 0, resp. při c = 0, půjde o vázané

přetváření, takže stoupavost šroubovicových nosných vlá-

ken před deformací i po ní bude navzájem různá. Pozname-

nejme, že (technicky ztěží reálný) případ, kdy ∆Ro = 0, je jen

teoretického významu.

Ukazuje se, že za uvedených předpokladů a modelové

situace, kdy je celý vnitřní přetlak na pláš� uvažované

skořepiny přenášen jediným nosným vláknem, lze vnitřní

normálovou tahovou sílu v něm při platnosti podmínky 

exaktně stanovit podle vztahu (5). Tehdy vzhledem k (8)

vyjde

Budou-li poměrná roztažení 

poměrnými přetvořeními (postupně) v radiálním, příčně tan-

genciálním, podélném a tečně šroubovicovém směru, vy-

chází

Při jiných pružně přetvárných okolnostech lze s „dostateč-

nou“ přesností (i když nikoliv exaktně) také brát vzorce (5)

a (8) (uvaž, že ∆Ro << Ro a ∆c << c), ale vztah (12) je třeba

uplatnit jedině vzhledem k εs. Pokud jde o poměrná přetvo-

ření εr = εt a εp, je nutno je stanovit vzhledem k volbě jedné

z veličin ∆Ro, resp. c.

3. Jednošroubovicová anizotropie pláště
přímé kruhové válcové skořepiny

Přidržíme-li se shora nastíněných principů a způsobu

odvození vzorce (5), lze konstatovat, že na jednotku délky

skořepiny v podélném směru připadá měrná pláš�ová tahová

síla o velikosti v1 = N / (2 · π · c) [N/cm] „měřená“ ve smě-

ru tečny k předpokládané jednošroubovicové anizotropii,

neboli po dosazení z (5) plyne

Ta indukuje prstencovou složku [viz. (6)] o velikosti

a podélnou složku, která je dána vzhledem k (7) vzorcem

Orientace a působnost pláš�ových sil, pro něž platí vztah

v
→

1 = v
→

01 + λ
→

1, je patrná z obr. 2. 

Bude-li nyní t označovat tlouš�ku stěny uvažované

skořepiny (nezaměňovat s parametrem t při popisu trajek-

torií anizotropie), můžeme ze vzorců (13), (14) a (15)

vypočítat pláš�ovou napjatost za membránového stavu jako

Obr. 1. K odvození elastické deformace 

taženého šroubového vlákna

R1 – poloměr oskulační kružnice v oskulační rovině šroubovice,

Ro – poloměr ovíjené přímé kruhové válcové skořepiny (R1 > Ro),

ds – délkový prvek šroubovice
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Odvození šikmého pláš�ového normálového napětí σ1, „prs-

tencového“ normálového napětí σο1 a podélného nor-

málového napětí σp je též patrno z výminek silové rovno-

váhy na elementárním rovnoběžníku anizotropního pláště

skořepiny, kde uvažované síly N, No a P odpovídají podél-

nému úseku válcové skořepiny o velikosti dh (obr. 3).

Ověření správnosti vztahů (16), (17) a (18) již ponecháváme

z úsporných důvodů na čtenářích.

Poslední odvozené výsledky ukazují na platnost vztahu

σο1 + σp = σ1 = invariant. Tento skalár (první, lineární

invariant, popř. též „stopa“) náleží tenzoru napjatosti T
↔

druhého řádu (vlastně diagonální matici typu „2*2“ – podle

předpokladu jde o membránovou napjatost), přičemž 

Analýzou uvedeného tenzoru napjatosti „na ploše“ skořepi-

ny a detailním výkladem jeho transformačních vlastností se

zde již nebudeme zabývat [3]. Poznamenejme jen, že tenzor

T
↔

lze transformovat do tvaru

a uve	me, že diagonální komponenty v obou alternativních

tenzorech jsou podle předpokladů kladné (tahy), takže

zobrazením pláš�ové napjatosti je elipsa, popř. úsečka.

Vyjádřeme ještě pro tento typ anizotropie odpovídající

poměrná prodloužení za předpokladu, že pláš� uvažované

skořepiny se může „nevázaně“ elasticky přetvářet (viz

druhý oddíl příspěvku). Lze se snadno přesvědčit, že vyjde

a uvážíme-li, že lze napsat σο1 = E · εs, σ1 = Et · εt a σp =

= Ep · εp, kde E označuje Youngův modul pružnosti odpoví-

dající směru jednošroubovicové anizotropie, zatímco Et a Ep

představují moduly pružnosti pláště skořepiny v příčně tan-

genciálním a v axiálně longitudinálním směru, lze z (19)

vzhledem ke vztahům (16), (17) a (18) dospět k důležitým

vzorcům, totiž

Z nich je okamžitě patrno, že platí i

E = Et + Ep , (22)

popř. 

Na základě řady provedených numerických verifikací

poznamenejme, že poslední čtyři exaktně stanovené vztahy

platí „přibližně“ i pro „rozumně“ volené proporce

Obr. 2. Skica k odvození pláš�ových sil odpovídajících jednotce

délky skořepiny za jednošroubovicové anizotropie

Obr. 3. Rovnováha na elementárním rovnoběžníku pláště přímé

kruhové válcové skořepiny s tlouš�kou stěny t za jednošroubovicové

anizotropie
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4. Dvojšroubovicová anizotropie pláště
přímé kruhové válcové skořepiny 

Uvažujme o obecné dvojšroubovicové anizotropii pláště

skořepiny za membránové působnosti a vnitřního stálého

přetlaku q s tím, že oba reguly jsou navzájem opačných 

orientací (obr. 4). Oba směry alotropie se tak vyznačují

„svou“ geometrií (c1, resp. ϕ1, a c2, resp. ϕ2) i „svými“ mo-

duly pružnosti (E1 a E2).

Přepíšeme-li vztah (9) na ekvivalentní rovnici

v níž zanedbáme (jen) „velmi“ malý člen εs
2 ≈ 0, dostaneme

(ze vzniknuvší kvadratické rovnice) reálné řešení ve tvaru

o přírůstku ∆Ro samozřejmě předpokládáme, že je kladný, a aby

Podle vztahu (24) lze nyní vyjádřit absolutní zvětšení

poloměru skořepiny dvěma způsoby – společný příčně

radiální posuv ∆Ro zapíšeme pomocí parametrů jednoho i

druhého regulu – přičemž „podílové“ radiální tlaky q1 a q2

jsou přenášeny odpovídajícími osnovami anizotropie, takže

,)1()(2)1(2 22222

pooso cRRcR επεπ +⋅+∆+⋅⋅=+⋅+⋅⋅
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tomu tak skutečně bylo, musí evidentně platit
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platí

q = q1 + q2 . (25)

Vyjádříme-li navíc podle (19)

lze z (24), (25) a (26) pro parciální tlaky po úpravách

odvodit

Vztahy (27) a (28) byly odvozeny na principu kompatibility

deformací obou nosných regulů; pro oba jsou společné po-

suvy ∆Ro a εp, přičemž předpokládáme ∆Ro > 0, zatímco „ne-

určitý“ parametr musí být (realisticky) zvolen (εp = ∆l / l ≥ 0,

kde l značí délku skořepiny v podélném směru a ∆l je pak

absolutní prodloužení v tomtéž směru). Význam vzorců (27)

a (28) je tedy průzračný. Je možno ověřit, že skutečně platí

výchozí předpoklad q = q1 + q2 a např. pro c1 = c2 přechází

rovnice (27) na dobře představitelný vztah  

zatímco rovnice (28) přejde v 

Bude-li navíc platit i E1 = E2, vyjde q1 = q2 = q / 2.

Po distribuci vnitřního přetlaku na oba parciální tlaky lze

již, pokud jde o stanovení tenzorů napjatosti odpovídajících

příslušným osnovám anizotropie, postupovat standardním

způsobem podle vzorců (16), (17) a (18), které je ovšem

třeba „opatřit“ příslušnými indexy. Úplný obraz o napjatosti

v plášti s „dvojsměrnou“ anizotropií za membránového

stavu získáme sečtením obou tenzorů napjatosti

Vzniknuvší tenzor vT
↔

definoval autor příspěvku jako tenzor
výsledného napětí.

Na základě vztahu (24) můžeme ověřit, že skutečně vyjde

∆Ro1 = ∆Ro2 (vzorec (24) je však třeba opatřit příslušnými

indexy), přičemž vyjde, že obecně εs1 ≠ εs2, viz vztah (26).

5. Závěr
V předloženém příspěvku byly analyzovány a „disku-

továny“ výsledky týkající se namáhání a elastických

přetváření přímých kruhových válcových skořepin, jejichž

pláš� je, pokud jde o materiálové uspořádání pláště, defi-

nován jednošroubovicovou, popř. dvojšroubovicovou an-

izotropií, a pokud jde o jeho působnost, charakterizován

membránovým stavem. Specifičnost naznačených okolností

je zvýrazněna speciálností způsobu zatížení, totiž stálostí

vnitřního přetlaku. Některé z uvažovaných předpokladů

jsou velmi realistické (předpoklad o „geometrii“ tvaru pláště

a jeho metrice, hlavně tenkostěnnost pláště, a dále představa

o jednošroubovicově či dvojšroubovicově „protismyslném“

aelotropním strukturování materiálu v hmotě pláště). Jiné

premisy jsou spíše výrazem zidealizování (zjednodušení)

skutečné působnosti pláště (membránové chování pláště

skořepiny za konstantního radiálního přetlaku je „přijatelné“

jen za vyloučení okrajových poruch). Velmi zidealizo-

vaným se také jeví předpoklad o zanedbání smykových

napětí při interakci obou navzájem různě se elasticky pro-

dlužujících anizotropních regulů (na jejich kontaktu), takže

obě osnovy aelotropie mohou po sobě jakoby prokluzovat

bez vzájemného tření. 

Zdá se, že výsledky předmětné studie mohou být dobře

uplatnitelné pro přímá kruhová potrubí s předpokládanou

anizotropií svého pláště, popř. i pro jejich zesilování doda-

tečným ovíjením (za předepnutí či bez něj) – a řada nume-

rických případů, které autor příspěvku verifikoval, to jen

potvrzuje. Ukazuje se například, že při dvojité symetrické

anizotropii s opačnou orientací a s „mírným“ stoupáním (c1

= c2; E1 = E2; c1 = c2 ≤ Ro) vychází pláš�ová napjatost přízni-

věji, než je tomu v případě ortotropie Et = E1 = E2; Et >> Ep

(→ 0); index p značí podélný směr a index t označuje příčně

tangenciální směr). Je rovněž patrno, že za přijatých před-

pokladů není izotropně uspořádaný materiál pláště právě

nejvýhodnější (pro svou „nevyužitost“ v podélném směru).

Naproti tomu anizotropní uspořádání materiálu pláště na

způsob jednošroubovice, kdy E = Et; c > 0, dává nejméně

příznivou napjatost v plášti potrubí (a to jak co do velikosti,

větší napjatost než v případě ortotropie či izotropie), tak i co

do jeho rozložení (což souvisí s tvarem i transformací ten-

zoru výsledného napětí [3]).

Autor této studie, která svým zaměřením odpovídá spíše

mechanice kontinua než klasické inženýrské mechanice,

pokládá za cenné teoretické zjištění (potvrzení očekávané

fyzikální představy), že totiž stálé vnitřní normálové síly

v plášti skořepiny v tečných směrech k její předpokládané

anizotropii šroubovicového typu jsou snadno odvoditelné

z flexe k trajektoriím uvažované aelotropie za předpoklá-

daného stálého vnitřního přetlaku. Práce při analýze na-

pjatosti a elastických přetváření pláště studované skořepiny

metodicky využívala principů tenzorového počtu ve spoji-

tosti s aplikacemi diferenciální geometrie. Článek obsahuje

jen některé analytické a praktické závěry; k hlubšímu i

zevrubnějšímu studiu odkazujeme čtenáře zejména na práci

[3]. Výsledky lze využít nejen v oblasti železobetonového

stavitelství (orientace nepředpjaté nebo i předpjaté výztuže

jakoby „předjímá“ uvažovanou anizotropii), ale i v oblasti

Obr. 4. Obecná různě orientovaná dvojšroubovicová anizotropie

pláště přímé kruhové válcové skořepiny za membránového stavu
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kompozitních materiálů a materiálů na bázi dřeva (vhodně

navinuté plastové či přírodní vláknité tkanivo na válcovou

formu, které je posléze „natuženo“ syntetickou pryskyřicí,

vlastně determinuje zde analyzovanou anizotropii).
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Novotný, R.: Direct Round Cylindrical Shells with Non-
Isotropic Helix-Structured Material of the Skin in
Membrane Action

This article examines behaviour of direct round
cylindrical shells exposed to the internal radial
overpressure provided their skin is materially
structured in the form of a single-helix or dual-helix
anisotropy in its membrane action. Some of the derived
and generally useful results are exploited in the
comparative analysis of the state of stress and elastic
strains of analogical shells. These are, given the material
structuring of their skin, isotropic. The theoretical
conclusions of the article point at various possibilities of
structuring of the skin, highlight alternative additional
strengthening of walls of the current underdimensioned
piping and facilitate comparison of their efficiency.

Novotný, R.: Gerade Kreiszylinderschalen mit schrau-
benlinienförmig anisotropem strukturierten Material
der Hülle bei Membranwirkung

Der Beitrag befasst sich mit dem Verhalten gerader
Kreiszylinderschalen, die einem radialen inneren
Überdruck unter der Voraussetzung ausgesetzt sind,
dass ihre Hülle materialmäßig in einer einfach
schraubenlinienförmigen bzw. zweifach schrauben-
linienförmigen Anisotropie bei ihrer Membranwirkung
strukturiert ist. Einige abgeleitete und allgemein-
gültigere Ergebnisse werden sodann bei der kompara-
tiven Analyse des Spannungszustands und der elas-
tischen Verformungen analoger Schalen angewandt, die
allerdings, was die Materialstrukturierung ihrer Hülle
betrifft, isotropisch sind. Die theoretischen Schluss-
folgerungen des Artikels verweisen auf verschiedene
Möglichkeiten der Strukturierung der Hülle, machen
auf Eventualitäten einer zusätzlichen Verstärkung der
Wände eines unterdimensionierten Rohrs hin und
ermöglichen, ihre Effektivität zu vergleichen. 

�konference
Evropská federace 
stavebního průmyslu 

Evropská federace stavebního průmyslu (European

Construction Industry Federation), jejíž kongres se konal

v polovině června v Praze, byla založena v roce 1905 jako

francouzská právnická osoba, která zastupuje na různých

úrovních evropské stavebnictví. Její sídlo je v Bruselu.

Členy je v současné době 32 národních svazů a federací,

které reprezentují stavební podniky od malých živností bez

zaměstnanců po největší mezinárodní společnosti  provádě-

jící všechny druhy stavebních prací včetně speciálních, a�

již jako generální dodavatelé, nebo subdodavatelé, a imple-

mentující všechny technologie a pracovní metody. Sdružuje

tak stavební podniky z 25 zemí. Kromě původních členských

zemí EU to jsou Bulharsko, Česká republika, Kypr,

Ma	arsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Turecko. Čes-

kou republiku, která se stala členem jako jedna z prvních

zemí mimo EU, zastupuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

V zastoupení svých členů reprezentuje federace odvětví,

které například v roce 2000 jen v zemích EU provedlo

stavební práce v hodnotě 852 mld. EUR, což odpovídalo

10 % hrubého domácího produktu a 48,5 % hrubého fixního

kapitálu vytvořeného v těchto zemích. Reprezentuje téměř

2 mil. podniků, z nichž 97 % jsou malé a střední podniky

s méně než dvaceti zaměstnanci, resp. 93 % podniky s méně

než deseti zaměstnanci. V těchto podnicích působí 11 mil.

pracovníků, což představuje 7 % celkové zaměstnanosti

v Evropě, resp. 28,1 % ze zaměstnanosti v průmyslových

odvětvích. V důsledku multiplikačního efektu je v Evropě

na stavebnictví přímo nebo nepřímo závislých 26 mil. pra-

covníků a jedno pracovní místo ve stavebnictví vytváří další

dvě místa v navazujících odvětvích.

Vrcholným orgánem federace je valné shromáždění, z je-

hož členů je volena rada federace a výkonný výbor. Funkce

předsedy (prezidenta) je obsazována na základě rotace. Jeho

volební období je dvouleté a opakovaně může být táž osoba

zvolena jen na základě zvláštního souhlasu kvalifikované

většiny členů rady. Bez ohledu na národnost prezidenta jsou

ostatní mandáty ve výkonném výboru rozdělovány podle

skupin zemí EU, resp. EFTA. Česká republika je ve skupině

společně s Rakouskem, Švýcarskem, Ma	arskem a Slo-

venskem. Volební období členů výkonného výboru je

rovněž dvouleté a opakované zvolení je možné. 

Struktura a pracovní náplň subkomisí se může podle

potřeby měnit (v roce 2000 měla ekonomická a právní

komise šest subkomisí zaměřených např. na veřejné

zakázky a smluvní právo, zdanění a slučování společností,

infrastrukturu, globalizaci nebo na etiku vztahů mezi členy

federace). Značná pozornost je věnována otázkám spo-

jeným s trvale udržitelným rozvojem a stavebnictvím. Pro

nás je významná práce skupiny pro Střední a Východní

Evropu. Po kongresu v roce 1999, který se konal v Bra-

tislavě, se FIEC snažila pomáhat členským svazům k lepší-

mu porozumění dokumentům EU. Zvýšenou pozornost

věnuje využití finančních nástrojů a sociálním otázkám spo-

jeným s rozšířením unie, jako je volný pohyb pracovních sil

a volné poskytování služeb.

Tisková informace
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V příspěvku je studováno chování nově odvozených
neizotermických modelů v rámci celoroční bilance zkon-
denzované a vypařené vodní páry. Výsledky jsou
porovnány se standardním postupem uvedeným v ČSN
73 0540.

Úvod
Výpočet kondenzátu vodní páry v konstrukci se ve sta-

vební tepelné technice běžně provádí Glaserovým konden-

začním modelem. Tento model [1]–[2] je kombinovanou

graficko-numerickou metodou. Výpočtovou nadstavbou nad

Glaserovým schématem je jednoroční bilance zkondenzo-

vané vodní páry, jejímž cílem je vypočítat množství zkon-

denzované a vypařené páry ve stavební konstrukci během

roku. Pokud v konstrukci dojde ke kondenzaci páry, nesmí

toto množství překročit specifické limity [3], a navíc, vypa-

řené množství musí převyšovat zkondenzované množství,

aby mohla být konstrukce považována za vyhovující. Tato

stávající metoda však vykazuje jisté nedostatky, jak jsme již

uvedli v předešlých příspěvcích [4], [5]. Značným nedostat-

kem kondenzačních výpočtů je použití izotermických trans-

portních rovnic pro konstrukci, která se nachází v neizoter-

mických podmínkách [3]. 

Zabývali jsme se problémem, jak zdokonalit Glaserovo

schéma, aby zahrnulo i korektní neizotermické transportní

rovnice. Pro tento účel jsme odvodili [4] dva neizotermické

modely DIAL a DRAL. Cílem tohoto příspěvku bude ověřit

jejich funkčnost a porovnat jejich výsledky se standardním

normovým postupem (ČSN) v rámci celoroční bilance

zkondenzované a vypařené vodní páry.

Prototyp stěny a její okrajové podmínky
Ke studiu numerické kompatibility výše zmíněných mo-

delů používáme omítnutou cihelnou obvodovou stěnu (obr. 1)

s parametry uvedenými v tab. 1. Stěna odděluje obytnou

místnost s pokojovou teplotou ti = 20 ˚C a relativní vlhkostí

ϕi = 60 % od venkovního prostředí se sezónními teplotami a

vlhkostí danou normou [3]. Teplotní profil uvnitř stěny

předpokládáme lineární. Výpočty zahajujeme postupem

určeným normou [3]. Dále provádíme tentýž výpočet

pomocí modelů DIAL a DRAL. Opravu vnitřní teploty

(korekce součinitelem typu budovy e1) neprovádíme.

Využíváme vztahů obvyklých ve stavební tepelné technice a

vztahů z modelů DIAL a DRAL odvozených a ověřených

v předešlých příspěvcích [4], [5]. 

Výpočet roční bilance vodní páry
Vzhledem k návaznosti na článek [4], který prezentuje

podrobné odvození všech používaných modelů, v následu-

jících odstavcích shrnujeme pouze základní vztahy potřebné

pro výpočet.

�� Model DIAL
Zobecněný difúzní odpor R*

eff a efektivní difúzní konstan-

tu D*
eff zavádí takto:

Hodnoty efektivních difúzních odporů na vnitřní R*
eff(i) a

vnější R*
eff(e) straně stěny v běžných případech proti efek-

tivnímu difúznímu odporu celé stěny R*
eff malé, a proto je

v dalším výpočtu zanedbáváme.

Podle modelu DIAL se průběh koncentračních zlomků

(1)

,  Ksm109718,8   , 1,81 81,11210 −−−⋅== kn

.KJkg297   , Pa5,06698 11 −−== aa Rp (2)

Obr. 1. Prototyp stěny

Vrstva Materiál d [m] λ [W m
-1 

K
-1

] ρ  [kg m
-3

] δa  [10
-9

 · s] µ  [–]

1 omítka VC 0,02 0,99 2 000 0,013 19

2 zdivo CP 0,44 0,80 1 700 0,027 8,5

3 omítka VC 0,025 0,99 2 000 0,013 19

Tab. 1. Parametry vrstev stěny

ei
di

0,02 m 0,44 m 0,025 m

de
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–15 –10 –5 0 5 10 15 20 25

p "de Pa 165 260 401 611 872 1 228 1 704 2 337 3 165

ϕ e % 84 83 82 81 79 76 73 68 59

p de Pa 139 216 329 495 689 933 1 244 1 402 1 867

t ap ˚C

p "di Pa

ϕ i %

p di Pa

p "dA Pa 660 685 686 891 1 148 1 459 1 853 2 337 2 928

p di – p "dA Pa 742,2 717,2 716,2 511,2 254,2 –56,8 –450,8 –934,8 –1 525,8

R dA 10 
9 m·s

–1
9,0 11,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

g dA 10
 9 kg·m

–2
·s

–1
82,47 65,20 51,90 37,04 18,42 –4,12 –32,67 –67,74 –110,57

p "dB Pa 210 420 686 891 1 148 1 459 1 853 2 337 1 928

p "dB – p de Pa 71 204 357 396 459 526 609 935 61

R dB 10
 9 m·s

–1
1,9 4,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

g dB 10
 9 kg·m

–2
·s

–1
37,37 47,44 59,50 66,00 76,50 87,67 101,50 155,83 10,17

∆ g d  10
 9 kg·m

–2
·s

–1
45,10 17,76 –7,60 –28,96 –58,08 –91,78 –134,17 –223,57 –120,73

τ c  10
-3 s·rok

–1
604,8 993,6 2 592,0 5 572,8 5 788,8 5 616,0 5 832,0 4 104,0 432,0

Gd kg·m
–2

·rok
–1

0,027 0,018 –0,020 –0,161 –0,336 –0,515 –0,782 –0,918 –0,052

G k kg·m
–2

·rok
–1

G v kg·m
–2

·rok
–1

2,785

2 337

60

1 402,2

0,045

Veličina Jednotka
Výpočtová venkovní teplota  [

o
C]

20

Tab. 2. Jednoroční bilance zkondenzovaných a vypařených vodních par podle ČSN [3]

–15 –10 –5 0 5 10 15 20 25

y" e  10
4 – 10,8 17,0 26,2 39,9 56,8 80,0 110,5 150,9 203,3

ϕ e % 84 83 82 81 79 76 73 68 59

y e  10
4 – 9,1 14,1 21,5 32,3 44,9 60,8 80,9 91,1 103,1

t ap ˚C

y" i 10
4 –

ϕ i %

y i 10
4 –

y "A 10
4 – 38,3 45,0 40,0 54,0 71,0 91,0 116,5 150,0 192,5

(y i - y "A)10
4 – 52,8 46,1 51,1 37,1 20,1 0,1 –25,4 –58,9 –101,4

R *effA 10
–4 kg

–1
·m

2
·s 7,9 9,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

g dA 10
9 kg·m

–2
·s

–1
66,84 51,22 46,45 33,73 18,27 0,09 –23,09 –53,55 –92,18

y "B 10
4 – 16,0 26,5 40,0 54,0 71,0 91,0 116,5 150,0 192,5

(y "B - y e)10
4 – 69 124 185 217 261 302 356 589 894

R *effB 10
–4 kg

–1
·m

2
·s 2,5 3,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,7 4,6 4,4

g dB 10
9 kg·m

–2
·s

–1
27,60 37,58 35,58 42,55 53,27 62,92 75,74 128,04 203,18

g d  10
9 kg·m

–2
·s

–1
39,24 13,65 10,88 –8,82 –34,99 -62,83 –98,84 –181,59 –295,36

τ c  10
3 s·rok

–1
604,8 993,6 2 592,0 5 572,8 5 788,8 5 616,0 5 832,0 4 104,0 432,0

Gd kg·m
–2

·rok
–1

0,024 0,014 0,028 –0,049 -0,203 –0,353 –0,576 –0,745 –0,128

Gk kg·m
–2

·rok
–1

Gv kg·m
–2

·rok
–1

2,054

150,9

60

91,1

0,066

Veličina Jednotka
Výpočtová venkovní teplota  [

o
C]

20

Tab. 3. Jednoroční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle modelu DIAL
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nasycených (y") a nenasycených (y) vodních par a difúzní

tok těchto par q*
w stanovuje následovně:

�� Model DRAL
Efektivní difúzí odpor Reff a efektivní difúzní konstantu

Deff zavádí následovně:

Hodnoty efektivních difúzních odporů jsou na vnitřní

Reff(i) a vnější Reff(e) straně stěny v běžných případech proti

efektivnímu difúznímu odporu celé stěny Reff malé, a proto

je v dalším výpočtu zanedbáváme.

Stanovení průběhu koncentrace nasycených (c") a

nenasycených (c) vodních par a jejich difúzního toku qw:

,KJkg297 ,KJkg462  Pa,5,06698 1111 −−−− === awa RRp (3)

,
*

eff

21*

R

yy
q ww
w

−
≈ (4)

 , 
9,547152)(

)(
 

)(

)(
)(

"

"

"

"
"

+
=









+

=
xp

xp

R

R
pxp

xp
xy

a

w
a

,81,1,
1

1
)1(1)(

2
2

2
1

221
1

2
1 )(

1

2
1 =









−
−

⋅−−=
−−

−−

−

−
−−

n
y

y
yxy

nn

nn

TT

x
d

TT
TT

w

w
w (6)

( ) .)(
1

)( *

eff21*

eff

1 xRyy
R

yxy www −−= (7)

.)(,)0( 21 ww ydyyy == (8)

(5)

, s]m[ 1

eff

eff

−=
D

d
R (9)

–15 –10 –5 0 5 10 15 20 25

c "e  10
4 kg·m

–3
13,8 21,4 32,4 48,4 97,9 93,9 128 172,6 237,7

ϕ e % 84 83 82 81 79 76 73 68 59

c e  10
4 kg·m

–3
11,6 17,8 26,5 39,2 53,6 71,3 93,4 103,5 119,4

t ap ˚C

c" i 10
4 kg·m

–3

ϕ i %

c i 10
4 kg·m

–3

c" A  10
4 kg·m

–3
50,0 46,0 54,0 72,5 86,5 108,0 136,5 172,6 216,5

(c i - c" A) 10
4 kg·m

–3
53,5 57,5 49,5 31,0 17,0 –4,5 –33,0 –69,1 –113,0

R  effA 10
–4 m

–1
·s 8,7 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

g  dA 10
9 kg·m

–2
·s

–1
61,494 47,917 38,077 23,846 13,077 –3,462 –25,385 –53,154 –86,923

c "B 10
–4 kg·m

–3
23,0 33,5 54,0 70,5 86,5 108,0 136,5 172,6 216,5

(c "B - c e) 10
–4 kg·m

–3
11,4 15,7 27,5 31,3 32,9 36,7 43,1 69,1 97,1

R effB 10
–4 m

–1
·s 4,5 6,2 5,9 5,5 5,2 4,9 4,6 4,2 4,732

g dB 10
9 kg·m

–2
·s

–1
25,333 25,323 46,610 56,909 63,269 74,898 93,696 164,524 205,199

g d  10
9 kg·m

–2
·s

–1
36,161 22,594 –8,533 –33,063 –50,192 –78,359 –119,080 –217,678 –292,122

τ c · 10
–3 s·rok

–1
604,8 993,6 2 592,0 5 572,8 5 788,8 5 616,0 5 832,0 4 104,0 432,0

G d kg·m
–2

·rok
–1

0,022 0,022 –0,022 –0,184 –0,291 –0,44 –0,694 –0,893 –0,126

G k kg·m
–2

·rok
–1

G v kg·m
–2

·rok
–1

Veličina Jednotka
Výpočtová venkovní teplota  [

o
C]

20

2,651

172,6

60

103,5

0,044

Tab. 4. Jednoroční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle modelu DRAL

.  Ksm  109718,8   , 1,81 81,11210 −−−⋅== kn (10)

,mm99,2m1099,2023,013,0 3

vzduch ≈⋅=⋅=⋅= −λii Rd (11)

,mm92,0m102,9023,004,0 4

vzduch ≈⋅=⋅=⋅= −λee Rd (12)

  ; sm10872,2)( 126

eff

−−⋅=iD

,sm101041,009,0411
10872,2

1099,2
)( 14

6

3

eff

−
−

−

⋅≈=
⋅
⋅

=iR (13)

 ;sm10440,2)( 126

eff

−−⋅=eD

.sm100377,005,377
10440,2

102,9
)( 14

6

4

eff

−
−

−

⋅≈=
⋅

⋅
=eR (14)

 , ][kgm    
)(

)(
)(, 

)(

)(
)( 3

"
" −==

xRT

xp
xc

xRT

xp
xc

,kgJ462 11 −−= KR (15)

,
eff

21

R

cc
q ww
w

−
= (16)

 ,][kgm    

)(

)()( 3

1

2

1

1

121
1

1

1

211

−
−−

−−

−

−
−−

−−=
nn

nn

wwww
TT

x
d

TT
TT

cccxc

,81,1 =n (17)

( ) .][kgm    )(
1

)( 3*

eff21*

eff

1

−−−= xRcc
R

cxc wwww
(18)

Okrajové podmínky
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Okrajové podmínky

Výsledky a diskuze
Jednoroční bilance zkondenzované vodní páry zvolené

stěny (tab. 1) se prováděla standardním způsobem [3] na

základě rozdělení kalendářního roku na devět období

s průměrnými teplotami –15 ˚C, –10 ˚C, –5 ˚C, 0 ˚C, 5 ˚C,

10 ˚C, 15 ˚C, 20 ˚C a 25 ˚C (první teplotní oblast ČR). Pro

každou teplotu byla stanovena kondenzační oblast AB

s příslušnými difúzními toky (gdA, gdB), ze kterých byla

počítána bilance (∆g = gdA – gdB) vztažená k jednotce času,

a pak bilance Gd = ∆g · τc za dané období τc. Jednotlivé

příspěvky Gd v daných obdobích měly charakter bu	 kon-

denzovaného množství Gd > 0, nebo vypařeného množství

Gd < 0 vodní páry. Součtem těchto množství dostaneme

celoroční kondenzát Gk = ΣGd
(+) a výpary Gk = ΣGd

(–). Těchto

devět bilančních výpočtů včetně grafického zpracování bylo

provedeno pomocí všech tří modelů, tj. ČSN (tab. 2), DIAL

(tab. 3) a DRAL (tab. 4), s cílem provést numerické

porovnání jejich výsledků.

Výpočty jsou shrnuty v tab. 5. Jsou tu uvedeny jednak

absolutní hodnoty Gk a Gv i procentní rozdíly mezi výsledky

získanými standardní cestou podle ČSN [3] a modely DIAL

a DRAL. Z této tabulky je patrný velmi malý rozdíl mezi

výsledky podle ČSN a modelem DIAL, zatímco u modelu

DRAL zjiš�ujeme značné rozdíly ve vypařených podílech.

To je však v souladu se závěry předešlé práce [5], ve které

bylo vysvětleno, proč model DRAL jeví tyto odlišnosti a

proč není vhodný pro běžné stavební materiály s otevřenou

pórovitou strukturou. Na druhé straně, model DIAL se v mi-

nulé práci [5] projevil jako vhodný výpočetní nástroj pro

většinu pórovitých stavebních materiálů a potvrzují to i vý-

sledky jednoroční kondenzační bilance prezentované v tom-

to příspěvku.

Hlavním důvodem, proč se neprojevují výraznější rozdíly

v jednoroční bilanci zkondenzované vodní páry mezi izoter-

mickým modelem ČSN [3] a nově zaváděným neizoter-

mickým modelem DIAL [4], [5], je skutečnost, že jednoroč-

ní bilance je součtem příspěvků získaných při velmi malých

teplotních rozdílech (∆T < 35 K), což neumožňuje vynik-

nout rozdílům mezi izotermickými a silně neizotermickými

případy (∆T >> 40 K). Výraznější rozdíly by nenastaly ani

při výpočtech ve 2. teplotní oblasti ČR, nebo� by k původ-

ním devíti teplotám přistoupila pouze jediná nižší teplota

–18 ˚C, což by v celoroční bilanci deseti teplot nemohlo

podstatněji ovlivnit zjištěné malé rozdíly mezi modelem

ČSN a DIAL (bylo ověřeno). Můžeme tedy konstatovat, že

zahrnutím další nižší teploty –18 ˚C se celoroční bilance

v našich klimatických podmínkách příliš nevychýlí na

„neizotermickou stranu“. Citelné rozdíly by se objevily

teprve po zahrnutí delších období s nižšími teplotami, což

však neodpovídá středoevropským podmínkám.

Uvedené výsledky jsou v plném souladu s výsledky

předešlých příspěvků [4], [5], které nové modely zaváděly a

současně ověřovaly na sérii různých teplot.

Závěr
Tato práce uzavírá sérii tří příspěvků, z nichž první [4]

prezentoval podrobné odvození nových modelů, druhý [5]

modely ověřoval na výpočtech kondenzátu pro vybrané

teploty a tento třetí a závěrečný příspěvek studoval chování

modelů při výpočtech jednoroční kondenzační bilance.

Poznatky z celé této série příspěvků můžeme shrnout.

Neizotermický model DIAL je obecnější a přesnější

v porovnání se standardním ČSN [3] a dává spolehlivé

výsledky jak pro izotermické (∆T < 40 K), tak pro silně

neizotermické (∆T >> 40 K) podmínky. Je vhodný zejména

pro stavební materiály se silikátní strukturou otevřených

vzdušných pórů. Umožňuje snadné použití ve standardním

Glaserově graficko-početním kondenzačním schématu

(tečný model kondenzační oblasti) bez nutnosti zavádět

zvláštní výpočetní procedury. Jeho použití je možné i vhod-

né v obou teplotních oblastech ČR.
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izotermický ČSN 0,045 2,785 100,0 100,0   0,00   0,00

DIAL 0,044 2,651   97,8   95,2 –2,22 –4,81

DRAL 0,044 4,487   97,8 161,1 –2,22 61,10

G v [%]

[kg·m
–2

·rok
–1

]

neizotermický

Model
G k ∆ %

G k G v G k G v

Tab. 5. Porovnání výsledků jednotlivých modelů
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Ficker, T. – Podešvová, Z.: Non-Isothermic Water

Vapour Diffusion in Peripheral Structures III – Non-

Isothermic Models in Glaser's Condensation Scheme

This paper studies performance of newly derived non-

isothermic models as part of an annual balance of

condensed and evaporated water vapour. The results

obtained are compared with the standard procedure

shown in ČSN 73 0540.

Ficker, T. – Podešvová, Z.: Nichtisothermische Diffusion
von Wasserdämpfen in Außenwandkonstruktionen III -
Nichtisothermische Modelle im Rahmen des Glaser-
schen Kondensationsschemas

Im Beitrag wird das Verhalten neu abgeleiteter
nichtisothermischer Modelle im Rahmen der ganz-
jährigen Bilanz des kondensierten Wasserdampfs und
verdampften Wassers behandelt. Die Ergebnisse werden
mit dem in der ČSN 73 0540 angeführten Standard-
verfahren verglichen.
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Současná hospodářská situace České republiky vybízí
k zamyšlení nad podstatou způsobu hospodaření a hle-
dání inovačních změn. Požadavky na substituování tech-
nologií stavění úzce souvisejí se změnou materiálových
základen. Významnou alternativou pro současné staveb-
nictví je dřevní hmota. Hospodaření s ní a její následné
zpracování vykazuje dlouhodobě neuspokojivé výsled-
ky. Vysoký podíl vývozu s minimální přidanou zpraco-
vatelskou hodnotou není v současné hospodářské situaci
přijatelný. 

Úvod
Česká republika se vzhledem ke své rozloze i počtu oby-

vatel řadí v produkci dřevní hmoty mezi světovou špičku.

Ročně se na našem území vytěží 12 až 14 mil. m3, tj. 80 až

85 % průměrného ročního přírůstu [2]. Racionálně je možné

konstatovat, že těžba dřeva není ekologickou zátěží a je ve

smyslu udržitelného rozvoje pro budoucí generace akcepto-

vatelná. Odborné a šetrné těžební zásahy přispívají k přiro-

zenému a zdravému vývoji i obnově lesních porostů.

Předpokladem racionálního hospodaření v lesnictví je pře-

devším stabilní odbytová sféra surového dřeva ve zpracova-

telském průmyslu. Stavebnictví by mělo být nejvýznam-

nějším odběratelem produkované dřevní hmoty (cca 60 %).

Dřevozpracující průmysl
Situace domácího dřevozpracujícího odvětví (OKEČ 20),

které zaměstnává na 70 tis. pracovníků, není příliš uspo-

kojivá [3]. Jeho restrukturalizace proběhla mnohde přímo

destruktivně a s odstupem času můžeme snáze definovat

objektivní příčiny. V rámci rozvoje výstavby ze silikátových

materiálů se rostlé dřevo příliš neuplatňovalo. Nebylo

sofistikovaným stavebním materiálem a spotřeba dřevěných

výrobků postupně klesala. Aglomerované materiály, zejmé-

na deskové, vykazovaly řadu nedostatků (uvolňování

formaldehydu, bobtnání, lámavost a malou trvanlivost),

které vedly k postupnému snižování důvěry a poptávky po

nich.

Na úpadku části dřevozpracujícího odvětví se podílelo i

technologické zázemí pro zpracovávání surové dřevní hmo-

ty. Zejména malé a střední pilařské provozy nejsou schopny

ani dnes nabídnout vysušené nebo hoblované řezivo. Při

poptávce po této surovině se lze setkat s názorem, že tesař-

ské konstrukce lépe drží, když jsou nařezány ze syrového

letního dřeva, ještě za mokra tesány a složeny. O sušení

nebo hoblování nemluvě. Důsledkem je nutnost vývozu su-

rového dřeva i řeziva do Rakouska a německých spolkových

zemí, kde české dřevo samozřejmě sofistikovanější podobu

dostane (téměř 5 mil. m3 [1], [2]).

Z obrázku 1 je patrná neuspokojivá situace zejména

v malých a středních provozech [3]. Nízká produktivita

práce (malý podíl přidané hodnoty z výroby na jednoho

zaměstnance) je způsobena nedostatečným technologickým

vybavením malých a středních podniků a jejich orientací na

výrobky s nízkou přidanou hodnotou. Tento stav není zavi-

něn jen malou podporou ze strany státu či obtížnou dostup-

ností investičních prostředků pro inovaci výrobních techno-

logií. Jedním z hlavních předpokladů budování konku-

renceschopného sektoru je komunikace a kooperace mezi

zpracovatelskými subjekty. V současné situaci musí menší

podniky s regionální působností  konkurovat nadnárodním

koncernům, které uplatňují svou produkci na trhu ČR, ale i

v zahraničí, kde je to pro ně v danou chvíli nejvýhodnější.

Stát, a zejména malé a střední podniky, musí disponovat

alespoň stejným know-how i technologickým vybavením,

jakým disponují nadnárodní koncerny. Rozvoj malých a

středních podniků v oblasti produkce dřevostaveb je do

značné míry podmíněn posílením asociačních uskupení a

profesních svazů v ČR i v EU, které budou aktivně hájit

zájmy svých členů. Jde především o vývoj výkonných tech-

Možnosti využití dřevní hmoty ve stavebnictví 
Ing. Kamil TRGALA

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Obr. 1. Produkční charakteristiky dřevozpracujících podniků

podle velikostních skupin [3]

Obr. 2. Schéma funkce subjektů zajiš�ujících transfer vědy, 

výzkumu a vývoje do praxe (MSP – malé a střední podniky)
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nologií, tvorbu společných marketingových strategií a

možnost společného kapitálového krytí. 

Inovační potenciál a možnosti jeho využití
Česká republika se potýká s potížemi při transferu po-

znatků vědy a výzkumu do praxe (obr. 2). Aplikovaná věda

a výzkum mnohdy pracuje bez objednávky ze strany tržního

prostředí, kterou by měl zadávat subjekt zastupující vý-

znamnou část příslušného odvětví [4]. U nás je tímto sub-

jektem zpravidla velký podnik nebo navrhovatel výzkumné

práce. Technologické vybavení, způsob zásobování, zajiš�o-

vání odbytové sféry i možnosti financování malých podniků

jsou však kritéria zcela odlišná od velkých koncernů. Pro

jejich stabilitu a rozvoj v dřevozpracujícím průmyslu je

nutná vzájemná spolupráce, výměna  informací, návrhů na

inovace technologií apod. Účinným prostředkem pro získání

spolupráce jsou asociační spolky, oborové svazy, sdružení

nebo klastry. Jedním z hlavních úloh takových uskupení by

mělo být zajištění transferu poznatků vědy a výzkumu do

praxe na straně jedné a zpětného toku informací a zkušenos-

tí z tržního prostředí na straně druhé. Neméně významná

úloha asociačních sdružení spočívá v možnostech zvýšení

politického vlivu. Tvorba strategie rozvoje včetně ino-

vačních plánů, sledování materiálové základny, dimen-

zování kapacity lidských zdrojů a kvalifikačních požadavků

jsou neméně důležité oddíly skutečné podpory malých a

středních podniků. 

Dřevostavby
Přínos využití dřevostaveb je významný nejen z hlediska

zvýšení výkonu ekonomiky stavební výroby. Rozvoj dřevo-

zpracujícího průmyslu lze vzhledem k možnosti tvorby eko-

nomického růstu uplatnit zejména v oblastech s nízkou

intenzitou výroby (vysokou nezaměstnaností). Jde zejména

o zajištění udržitelného života na českém venkově. 

Dřevo je obnovitelný materiál a na našem území se kon-

tinuálně doplňuje v takové míře, že se může podílet na 80 až

90 % potenciální stavební produkce budov. Tento, ve vy-

spělých zemích (USA, Japonsko, Finsko apod.) reálně

dosažitelný podíl dřevostaveb, je dnes v ČR perspektivou

racionální budoucnosti. Výrobky ze dřeva zaujímaly v po-

sledních letech na našem stavebním trhu téměř zanedbatelné

postavení 1,5 % objemu výroby. Navýšení  spotřeby dřevní

hmoty ve stavebnictví dnešní situace paradoxně nahrává. 

Materiálová „zaslepenost“ nás přivádí na pokraj sociál-

ního propadu (obr. 3). Vzhledem k průměrné výši příjmů

ekonomicky aktivních obyvatel není české stavebnictví

v současné době schopné zajistit cenově odpovídající nabíd-

ku bytové výstavby pro nižší a střední vrstvy obyvatelstva

(mladá manželství, osaměle žijící osoby, senioři). Pro

zachování velikosti bytového fondu by jeho životní cyklus

musel trvat 170 až 190 let. Při konzervativním přístupu

k jeho obnově by stávající panelová výstavba musela plnit

svou funkci do období let 2140 až 2160.

Při studiu sociálně ekonomických aspektů dnešního

stavebnictví je také nutné brát v úvahu skutečnost, že prodej-

ní ceny novostaveb mají zásadní vliv na výši reálných tržních

cen stávajících nemovitostí. Ceny 25 až 30 tis. ročně dokon-

čovaných bytových jednotek podstatně ovlivňují tržní cenu

téměř 4 mil. již existujících bytů. Alarmujícím údajem pro

české stavebnictví, ale i pro celou společnost, by měla být

dlouhodobě nízká natalita. Populační křivka národa dostává

strmý spád (obr. 4). 

Vysoká cena bydlení vyvolává negativní hospodářské

reakce (recesi v hospodářském cyklu). Pokles spotřeby

domácností působí druhotně na růst nezaměstnanosti a

snižování životní úrovně obyvatel. Nedostatek nových bytů

pro mladé rodiny vede ke snižování porodnosti (obr. 4).

Zlevnění a zvýšení produkce bytové výstavby by mohlo

vyvolat zásadní obrat v oživení poptávky, a tím i růst život-

ní úrovně. Zlepšení sociální situace je samostatným efek-

tem. Navýšení spotřeby a zhodnocování domácí produko-

vané dřevní hmoty ve stavebnictví by v tomto směru mělo

sehrát rozhodující podíl. Dřevo je ekologický a místní zdroj

materiálu, jehož zpracováním lze mimo jiné vytvářet pra-

covní místa v oblastech s nedostatečnou nabídkou pracov-

ních příležitostí. Znamenalo by to i odlehčení přelidněných

městských aglomerací, dopravního zatížení i životního

prostředí. S odlehčením životního prostředí souvisí i eko-

nomické dopady. Při objektivním posuzování efektivnosti

stavebního díla je nutné brát v úvahu celý jeho životní cy-

klus – fáze realizace, užívání, obnovy a likvidace. Ekono-

micky efektivní jsou vesměs varianty s minimálními mate-

riálovými toky (poměr vstupů, výstupů), dopravními a

energetickými nároky stejně jako minimální potřebou lid-

ských zdrojů a strojního vybavení po celou dobu životnosti

díla včetně likvidace a případné rekultivace zastavěného

pozemku. Dále nelze opomenout možnost zlepšit stávající

úroveň užitných funkcí stavebního díla. 

Porovnání dřevostavby s variantou 
na keramicko-silikátové bázi 

Pro zjištění celkové efektivnosti stavebního díla porovnej-

me vstupní parametry dvou materiálových variant. Předpo-

kladem je shodná užitkovost pro obě varianty. Pro do-

kreslení situace předpokládejme, že jde o třípodlažní bytový

Obr. 3. Graf vývoje cen za 1 m2 obytné plochy dokončených bytů

v bytových domech a individuální výstavbě [7]

Obr. 4. Porovnání úrovně bytové výstavby a souhrnné plodnosti 

– hodnoty vztaženy k relativní  srovnávací základně 

(rok 1980 = 100 %)



dům s jedním podzemním podlažím a celkovou zastavěnou

plochou 400 m2. 

�� Realizační fáze 
Obrázky 5 a 6 zachycují a porovnávají realizační fázi

dřevostavby s variantou stavby z keramicko-silikátových

materiálů. Důležitým faktorem je čas Ts (obr. 5), který před-

stavuje dobu realizace stavebního díla, pro niž je provedena

schematická srovnávací analýza. Krátká lhůta výstavby je

v současnosti jedním z hlavních kritérií při hodnocení mate-

riálových variant. 

�� Funkční fáze včetně údržby a obnovy
Východiskem objektivní kvantifikace rozdílů jednotlivých

parametrů srovnávaných variant je znalost technologie vý-

stavby. Keramicko-silikátovou variantu popišme jako žele-

zobetonový monolit v kombinaci s keramickým zdivem.

Obvodový pláš� je zateplen vnějším kontaktním tepelně izo-

lačním pláštěm z polystyrenu se stěrkovou omítkou.

Dřevostavba by měla maximálně využívat výrobky (prvky)

z rostlého dřeva. Obvodový pláš� a vnitřní příčky uvažujme

jako sendvičové s využitím dřevovláknité tepelné izolace

s vnějším i vnitřním opláštěním (dřevěným obkladem pero–

–drážka). Nosnou konstrukci bude tvořit skelet z masivního

dřeva.

�� Výsledek 
Při pragmatickém pohledu na předběžnou analýzu je

dřevostavba v ekonomických kritériích výhodnější. Z hle-

diska dopadu na životní prostředí je výrazně výhodnější. Pro

vypovídací hodnotu porovnávací analýzy je zásadní popis

zvolené technologie objektů a jejich materiálové báze (obr. 7,

obr. 8). Technologie i použité materiály podstatně ovlivní

ekonomiku i dopad stavby na životní prostředí po dobu její

životnosti a neméně důležitou úlohu sehrají při její likvidaci.

Obecně lze prohlásit, že ekonomicky i ekologicky efektivní

bude ta stavba, která v maximální míře využije obnovitelné

zdroje (materiálu) s minimálními technologickými poža-

davky v celém výrobním řetězci, tj. stavba ze dřevní hmoty

vytěžené a zpracované v optimální vzdálenosti od lokality

výstavby. 

Shrnutí
Česká republika disponuje značným surovinovým bohat-

stvím ve formě trvale produkčních lesů. V produkci jehlič-

naté kulatiny na 1 km2 celkové plochy zaujímá dokonce svě-

tové prvenství [2]. Obrácená strana této mince odkrývá

méně lichotivé údaje. Více než 40 % produkce užitkového

dřeva (v exportní kvalitě) nedokážeme na našem území
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Obr. 5. Porovnání realizační fáze dřevostavby a keramicko-silikátové

variany v čase a investičních nárocích

T1 – optimální doba výstavby dřevostavby, T2 – optimální doba

výstavby keramicko-silikátové varianty, Tp – nejčastěji požadovaná

doba výstavby

Obr. 6.  Porovnávací schéma dřevostavby a keramicko-silikátové varianty v realizační fázi

(plošná velikost šipek slouží jako komparativní kvantifikátor)
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zpracovat ani spotřebovat a vyvážíme je ve formě surové

kulatiny a řeziva. Tímto způsobem vlastně vyvážíme pra-

covní místa do odběratelských zemí. Domácím zpracová-

ním dřevní hmoty do sofistikovaných stavebních produktů

by bylo možné vytvořit 80 až 100 tis. pracovních míst [6].

V současné době produkujeme mnoho stavebních děl

z neobnovitelných keramicko-silikátových materiálů. Dru-

hotným dopadem takového stavění je znečištění životního

prostředí s důsledky v ekonomicko-sociální sféře. Impulsem

k překonání tohoto dlouhodobého problému je vytvoření

národní hospodářské koncepce, která zohlední potenciál ČR

ve využití obnovitelných surovin i zdrojů energií. Důležitý

rozdíl mezi dřevní hmotou a keramikou či silikáty je v kon-

tinuální produkci dřevní hmoty. Vápenec, železná ruda ani

cihlářský střep v přírodě v porovnání se dřevem nedegradují. 

Sousední země EU účinné koncepce národního hospo-

daření mají. Významným iniciátorem při prosazování

racionálního hospodaření je bankovní sektor. Česká republi-

ka je jedinou z nových zemí EU, která dosud nemá vypraco-

vanou národní inovační politiku (inovační koncepci).

Využití vědeckovýzkumného a inovačního potenciálu v ob-

lasti zajištění trvale udržitelného rozvoje je z hlediska dlou-

hodobé konkurenceschopnosti celospolečenským úkolem.

Podpora vědy a výzkumu, vedoucí ke krátkodobému fi-

nančnímu zhodnocení vyčerpatelných zásob přírodního

bohatství, nemůže být cílem racionálně se chovající společ-

nosti. Neméně důležité pro rozvoj přírodě blízkých tech-

nologií je zajištění efektivního transferu produktů vědy a

výzkumu do praxe. Úlohou moderního ekonoma je vyhledá-

vání „zelených“ technologií a hledání možností jejich rozvo-

je a efektivního tržního uplatnění. 

Důvodem neuspokojivé situace v uplatňování dřevní

hmoty je zvýšená cena dřevostaveb vlivem zahraničních

trhů. Individuální dřevostavbu či její prvky lze vyvážet jako

průmyslové zboží (vzhledem k nízké hmotnosti a snadné

manipulaci). Zahraniční trhy jsou v současné době poměrně

nasyceny a ani přes nižší cenu nevykazují k české produkci

zvýšenou důvěru. Přesto je to právě český vývoz dře-

vařských produktů, který plní na domácím trhu významnou

funkci cenového regulátoru. Nízké objemy české zpracova-

telské výroby jsou důvodem nevyužití výrobních kapacit,

s tím spojené neefektivnosti a vyšší výrobní ceny. 

Zajímavou inspirací pro (ve smyslu materiálové základ-

ny) konzervativní a nepříliš pružnou sféru českého staveb-

nictví může být příklad z oblasti výroby přetáčivého hard-

waru. Situace, kdy je velký výrobce ze světových trhů

vytěsněn menšími konkurenty, přicházejícími s levnějšími a

Obr. 7. Porovnání funkční fáze dřevostavby a keramicko-silikátové

variany v čase a kumulaci peněžních toků 

CF – kumulované cash flow z investičního záměru, CF = Σ(výnosy

– náklady); T1, T2 – ekonomická návratnost (10 až 15 let), 

T3 – morální životnost (75 let), T4 – ekonomická životnost (40 let)

Obr. 8. Porovnávací schéma funkční fáze dřevostavby a keramicko-silikátové varianty včetně úplné obnovy dřevostavby a částečné obnovy

keramicko-silikátové varianty po 75 letech
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funkčně propracovanějšími produkty, jsou v tomto sektoru

běžné [4]. Východiskem pro odstranění zmíněných ne-

dostatků je vzájemná vůle a spolupráce všech článků staveb-

ně produkčního řetězce. Dřevo je z hlediska udržitelného

hospodaření stavebním materiálem budoucnosti. Hodnota

národního surovinového bohatství  je vytvářena kontinuální

přidanou hodnotou. Přidanou hodnotu nevytvoříme dohady,

ale pouze cílevědomou prací.
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Pražské čtvrti v dolní části v ohybu Vltavy po dlouhá

desetiletí dominovaly především tovární budovy. V součas-

né době se tento stav mění. Jednou z prvních společností,

která u Libeňského mostu vybudovala výraznou dominantu

– vstupní bránu do Holešovic – je společnost Lighthouse

Vltava Waterfront Towers. Budova je navržena ve význam-

né poloze se zajímavými a složitými urbanistickými vazba-

mi. Pozemek tvoří špici pobřežního pásu, který zahrnuje

budovu Tokovo a plochu holešovického přístavu severně od

Libeňského mostu. Jižní část této oblasti je odříznuta

Libeňským mostem. 

Autorem architektonického návrhu je architekt Moshe

Tsur z Tel Avivu. Výstavbu realizovala společnost

Lighthouse Vltava Waterfront Towers, s. r. o., jejímiž

akcionáři jsou Deutsche Bank AG – Real Estate Private

Equity Group London (DB), GTC International Deve-

lopment Company (GTC), Five Mounts Properties (FMP) a

minoritní akcionář Alliance holdings & developments, s. r. o.

Výběrové řízení na správu tohoto administrativního centra

vyhrál SG FM, a. s., člen Sekyra Group, zabývající se kom-

plexní správou nemovitostí.

V prostorách nové budovy je celkem 21 tis. m2 kance-

lářských ploch. Pracovat by zde mělo na 1 700 lidí. V sute-

rénu jsou parkovací místa pro 313 automobilů. V přízemí

nižší budovy budou umístěny restaurační a kavárenské pros-

tory. Technický standard budovy odpovídá současným

trendům – monolitická betonová konstrukce, klimatizované

vnitřní prostředí, zdvojené podlahy pro počítačové rozvody

a osobní výtahy. Budova má moderní prosklené závěsové

fasády, které bohatě využívají soudobé materiály, jako je

sklo, hliník nebo kámen. Celková plocha fasád je více než

7 500 m2. Plány se neomezily pouze na výstavbu kancelářské

budovy, ale i na zkultivování prostor holešovického pří-

stavu, kde by měly vzniknout bytové domy, jachetní přístav

a parková zeleň, která bude sloužit obyvatelům Prahy.

�zprávy
Nová dominanta Holešovic

�soutěž
Brick Award 2004

Společnost Wienerberger, celosvětově největší výrobce

cihel, ocenila na konci května nejzajímavější projekty

v rámci prvního ročníku Brick Award. Soutěž, která je

dotována  částkou 21 tis. EUR a bude vyhlašována každé

dva roky, má za cíl vyznamenat nejlepší projekty v oblasti

evropské cihlové architektury. Záměrem

je mimo jiné ukázat, že cihla není jen

tradičním materiálem, ale patří jí bu-

doucnost a její ekologické a fyzikální

vlastnosti a přirozený vzhled vyhovují

náročným požadavkům moderní archi-

tektury.

Soutěže se zúčastnilo přes 120 děl jak

z bytové, tak nebytové sféry. Z nomino-

vaných staveb vybrala porota tři vítězné

projekty a udělila dvě zvláštní ceny. Hlavní cenu Brick

Award 2004 získal architekt Josef Pleskot. Jeho průchod pro

pěší v Jelením příkopu na Pražském hradě propojuje původ-

ně rozdělené části. Autor vytvořil stavbu, která daleko pře-

sahuje pouhou účelovost. Více než 80 m dlouhý průchod

sleduje tok potoka Brusnice, který příkopem protéká.

Chodník v tunelu je z různých materiálů, např. betonu či

ocelové mříže. Úzkou stranou položené cihly stěn vytvářejí

dojem, že jde o extravagantní košíkářské

dílo. Světelné zdroje zapuštěné do cesty

pro pěší jejich plastičnost ještě zdůrazňu-

jí. Druhé místo udělila porota německé-

mu architektovi Benedictu Tononovi za

dílo „Humboldtova univerzita – úložiště

nebezpečných látek“. Třetí místo patří

Cino Zucchimu za projekt obytného

domu na benátském ostrově Giudecca.

Zvláštní ceny byly uděleny Massimu

Carmassimu za sanaci historických částí města Pisy a švý-

carské dvojici Peterovi a Christianu Freieovým za jednoge-

nerační rodinný dům v Aargau. 

Tisková informace
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�zprávy
Fata Morgana otevřena pro veřejnost

V Botanické zahradě v pražské Troji byl počátkem června

dokončen originální skleník s chlazenou expozicí. Ve tvaru

ležatého protáhlého písmene S je zapuštěn do prudkého,

jižně orientovaného svahu nad Vltavou. Délkou 130 m

kopíruje vrstevnici, šířka 17 m se po celé délce nemění.

Zastavěná plocha je 2 190 m2. Hloubka terénu, zaříznutého

do stráně, kudy se mohou pohybovat návštěvníci, kolísá

mezi 4,5 až 11 m od nejvyššího bodu. Zastřešení je ze

čtyřvrstvého polykarbonátu. Vnitřní terén tvoří převážně

přírodní skála.

Expoziční prostor je rozdělen stěnami na části s odlišnou

teplotou a vlhkostí – první je polopouštní, druhá, a zároveň

největší, představuje rostlinstvo nížinného tropického dešt-

ného lesa, a poslední, nej-

menší, ale speciálně chlazená,

ukáže život vysokých tropic-

kých hor. Veškerá výsadba je

členěna i geograficky, podle

kontinentů.

Skleník není jen nahodilou

sbírkou tropických rostlin. Pů-

vodní vizí bylo realistické na-

podobení skutečných přírod-

ních společenstev vybraných

oblastí. Proto v expozicích  ne-

chybějí dřeviny, liány, zástupci

nejtypičtějších čeledí, epifyty,

cibuloviny, ale i trávy nebo

parazitické rostliny.

Prohlídka začíná v části xerické – suché. Část plochy je

věnovaná Austrálii, expozice má charakter suchého buše

východní části světadílu. Na terasách ve svahu návštěvník

spatří keře z obtížně pěstovatelné čeledi Proteaceae, euka-

lypty, akácie a další zajímavé rostliny. Druhá expozice je

zaměřena na oblast jižního Mexika, malá část zahrnuje

polopouštní oblasti Guatemaly a dalších států střední

Ameriky. Veřejnost zde najde nejen kaktusy, ale i přírodní

společenstva s rozptýleným dřevinným patrem, podrostem

zemních bromélií, sukulentů, trvalek, cibulovin a trav.

Nejvíce prostoru je věnováno rostlinám z několika států

jižní Afriky. Cílem je představit průřez typickou vegetací

konkrétního území. Návštěvníci tedy neuvidí jen pryšce,

aloe a živé kameny, ale i drobné dřeviny a pereny,

cibuloviny a letničky.

Z horké a suché procházky polopouštní vegetací vede

cesta do nitra skály. Průchod podzemní štolou s hrubou

výdřevou plynule přechází do skleněného tunelu dělícího

tropické jezero na dvě poloviny. Po pravé ruce lze pozorovat

vodní život Starého světa, levá polovina je věnována

biotopům světa Nového. Odtud návštěvník vystoupá opět do

skleníku a přejde přes lávku stejnou trasou, kterou před tím

absolvoval pod hladinou. Cesta dále vede tropickým dešt-

ným lesem čtyř kontinentů. Největší část – téměř celý skalní

masív severní stěny – je věnován Střední a Jižní Americe.

Ve svahu nad jezerem je možné obdivovat skalní flóru

Ekvádoru, Kolumbie, Venezuely a Brazílie. Druhou polo-

vinu skalní stěny obsadí rostliny z Guatemaly a Nikaraguy.

Dominantu expozice tvoří sedmimetrový vodopád, vytéka-

jící několika prameny z umělé části skály včleněné do

přírodního terénu. Partie vě-

novaná Austrálii a Tichomoří

je zaměřena především na rost-

liny ostrovů Nová Kaledonie

a Nová Guinea. Největšími

cennostmi zde jsou vzácné

jehličnany s listy širokými až

několik centimetrů. Další část

tvoří kamenitá expozice zahr-

nující vegetaci Afriky a Mada-

gaskaru s několika vyššími

dřevinami a keřovým patrem.

Květena je rozdělena podle

flóry na oblasti jižní a jihový-

chodní Asie. Skutečně unikát-

ní je sbírka vietnamských

orchidejí, která v Evropě nemá obdoby.

Nejmenším, ale zároveň nejzajímavějším prostorem

skleníku, je chlazená část tropických hor s vegetací

horského mlžného lesa v tropickém a subtropickém klima-

tickém pásmu s teplotami mezi 12 až 18 ˚C. Své místo zde

mají společenstva z andských horských hřbetů, vysoko-

horské Afriky i Asie. K nejcennějším patří kolekce dřevin

z Mount Kinabalu – nejvyšší hory Bornea nebo vysoko-

horské druhy masožravých láčkovek. 

Botanická zahrada hlavního města Prahy byla založena

v roce 1969 a pro veřejnost otevřena v roce 1992. Návštěvníci

si zde mohou prohlédnout parkově upravené plochy s výs-

tavnou kolekcí okrasných rostlin, japonskou zahradu,

expozice Turecka a Středomoří a sbírku vřesovištních rost-

lin. Vyhlídka na vinici sv. Kláry nabízí jeden z nejkrás-

nějších výhledů na historickou část Prahy.
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