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Zajímavá přestavba objektu k jinému účelu
prof. Ing. Tomáš VANĚK, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Vzájemným pochopením statika a architekta lze při
rekonstrukci budovy dospět k optimálnímu řešení. Tak
tomu bylo i v případě přestavby Domu horníků na
Kladně pro Českou spořitelnu. 

Úvod 
Stávající nosnou konstrukcí části objektu, kde se nachází

nad sebou taneční a divadelní sál, je šest dvoupatrových jedno-
lodních rámů z monolitického betonu, postaveného v roce
1920. Směrem do dvora je přístavek, který se odbourává.
Osová vzdálenost rámů je 4,5 m. Vlastní rám má rozpon
15,7 m (obr. 1). Výška spodního rámu je 7,5 m, horního

8,5 m. Sloupy spodního rámu jsou průřezu 0,70 × 1,50 m,
horního rámu 0,65 × 1,12 m. Vodorovná příčle spodního
rámu má uprostřed rozpětí průřez 0,40 × 1,05 m včetně žele-
zobetonové desky tlouš�ky 0,12 m. Horní příčel má průřez
0,40 × 1,00 m. Rámové rohy jsou zesíleny náběhy u sloupů
i příčlí. Nosné sloupy jsou na patkách uloženy na vrubových
kloubech. Základové poměry jsou velmi dobré. Území je
poddolované.

Navrhované projektové úpravy
Hlavní statickou a konstrukční přestavbou bylo, po

vybourání nadbytečných částí, vložení dvou mezistropů do

rámové železobetonové konstrukce. V suterénu byl požado-
ván železobetonový trezor. Do podkroví požadoval investor
vybudovat další kancelářské prostory. 

Variantní návrhy vestavby stropních 
konstrukcí a jejich kritické posouzení

O rekonstrukci této budovy by bylo možné uvádět řadu
zajímavých podrobností. Vzhledem k omezenému rozsahu
příspěvku uvádím podrobnost jedinou, a to volbu dvou
nových vestavěných stropních konstrukcí. Připomeňme, že
by téměř vždy měla být úzká spolupráce s architektem, kde
statik kromě bezpečného návrhu sleduje též hospodárnost,
což nelze vždy konstatovat o architektovi.

�� Varianta č. 1
Je navrhován (obr. 2) nový strop na úrovni +0,15; +9,62 a
+15,64 m. U všech tří stropů se podporové reakce přenášejí
do obvodových sloupů, ze kterých se zatížení přenáší do
základových patek, jež nevyhovují na toto přitížení a muse-
ly by se nákladně zesilovat.

Vnitřní prostory pro administrativní provoz jsou samo-
zřejmě rozdělovány četnými příčkami, a proto vložení nos-
ných sloupů nemůže být překážkou. Tato varianta nebyla k
realizaci doporučena. Ještě připomeňme méně dokonalý
detail „A“ – připojení stropu na trezor a detail „B“ – pode-
pření ocelových nosníků na obvodové sloupy.

�� Varianta č. 2 
Po celé výšce objektu jsou navrženy dvě řady sloupů
(obr. 3). Je zřejmé, že přitížení do obvodových sloupů bude
minimální  a žádná úprava základových patek není nutná.
Jak je patrno z obrázku, levá řada sloupů je situována na
stěně trezoru, zatímco pravá musí mít patky nebo základový
pás. Další nutností je však u obou stávajících stropů zesílení
průvlaku nad podporami přidáním výztuže na ohyb při
horním líci a dále zesílení na smyk v okolí podpor. Pro vyšší
pracnost a náklady nebyla varianta realizována.

Obr. 1. Schematický půdorys

Obr. 2. Schematický řez původní varianty návrhu
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�� Varianta č. 3
Architekt stanovil kategorický požadavek v přízemí umístit
jen jednu řadu sloupů a ve vyšších podlažích řady dvě.
V tomto případě (obr. 4) by však bylo nutné vyřešit náročný

detail, tj. zatížení dvěma novými sloupy na stávající průvlak
na kótě +5,28, pod kterým směrem dolů pokračuje sloup
jediný. Toto řešení je však možné pouze ocelovými prvky
na obou stranách průvlaku i pod ním. Tato varianta též
nebyla realizována.

�� Varianta č. 4 
Kompromisem byla realizovaná varianta (obr. 5), v níž jsme
navrhli pouze jednu řadu sloupů uprostřed rozpětí průvlaků.

Pro zajímavost uve�me, že ve spodních dvou podlažích jsou
sloupy železobetonové 350 × 530 mm, zatímco v horních
dvou podlažích jsou sloupy ocelové ∅ 200 mm. I zde bylo
nutné zesílit stávající průvlak na ohyb při horním líci a na
smyk nad přídavnými podporami. Zajímavou podrobností a
nutností byla aktivace podpor pod stávajícími průvlaky na
kótě +5,28 m. Byla realizována vynecháním otvorů v horních
částech pod průvlakem, do nichž byl vložen ocelový nosník
na umístění lisů umožňujících průhyb nahoru při vyvození
zatížení do patky pro očekávané sednutí těchto základů
kolem 15 mm.

Závěr
Obsahem příspěvku je upozornění na zajímavost vestavby

dvou nových stropů do stávajících společenských sálů. Je
uvedeno několik variant a jejich porovnání s důrazem na
nutnost vzájemného pochopení statika a architekta, aby bylo
realizováno optimální řešení.

Příspěvek byl vypracován za podpory výzkumného
záměru MSM 210000001 „Funkční způsobilost a opti-
malizace stavebních konstrukcí“.
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Vaněk, T.: An Interesting Conversion of a Building to
Suit Other Purposes

An optimal solution of a reconstruction of a building can
be achieved thanks to cooperation of the structural
engineer and the architect. This was the case in the
reconstruction of the Miners' House in Kladno for the
Czech Savings Bank.

Vaněk, T.: Interessanter Umbau eines Objektes zu
einem anderen Zweck

Durch gegenseitiges Verstehen des Statikers und des
Architekten kann man beim Umbau eines Gebäudes zu
einer optimalen Lösung kommen. Das war auch im Falle
des Umbaus des Hauses des Bergmanns in Kladno für
die Tschechische Sparkasse so.

Obr. 5. Schematický řez realizované varianty – jedna řada sloupů

Obr. 4. Schematický řez varianty s jednou řadou sloupů v suterénu

Obr. 3. Schematický řez varianty se dvěma řadami sloupů
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Zatížení budov sněhem 
Ing. Marie STUDNIČKOVÁ, CSc.

ČVUT – Kloknerův ústav 
Praha

Charakteristické hodnoty zatížení sněhem v EN 1991-1-3
[1] vycházejí ze statistického zpracování souborů roční-
ho maxima vodní tíhy sněhu v jednotlivých meteorolo-
gických stanicích pro pravděpodobnost překročení 0,02
(doba návratu 50 let). V ČSN 73 0035 [3] byla základní
tíha sněhu stanovena pro pravděpodobnost překročení
0,01 (doba návratu 100 let). V příspěvku je popsán způ-
sob, jak lze z mapy sněhových oblastí k české normě
získat charakteristické hodnoty zatížení sněhem z evrop-
ské normy, a jsou porovnány hodnoty zatížení na hrani-
cích mezi Českou republikou, Rakouskem a Německem
podle map sněhových oblastí [1].

Úvod
V červenci 2003 byla v CEN vydána definitivní evropská

norma pro zatížení sněhem [1]. Vznikla konverzí z před-
běžné ENV 1991-2-3: 1995 [2], která byla pod označením
ČSN P ENV 1991-2-3 [6] zavedena do soustavy českých
technických norem v roce 1997. Vyhlášením ve Věstníku
ČSNI v lednu 2004 pak byla převzata v anglickém originále.
Lze ji použít pro stanovení zatížení sněhem při navrhování
konstrukcí podle definitivních evropských norem. Český
překlad s národní přílohou bude vydán v lednu 2005 pod
označením ČSN EN 1991-1-3. V národní příloze budou
uvedeny parametry pro stanovení zatížení sněhem na území
České republiky. Základní informace o jejím členění,
obsahu a porovnání výsledného zatížení sněhem podle
Eurokódu [1] a ČSN [3] uvádí [7]. Příspěvek seznamuje se
způsobem stanovení charakteristických hodnot zatížení
sněhem na zemi jako základních národně stanovených para-
metrů. 

Zatížení sněhem na zemi
Základní hodnotou pro výpočet zatížení podle Eurokódů

[1] i [2] je charakteristické zatížení sněhem na zemi sk, které
závisí na zeměpisné poloze a nadmořské výšce uvažované
lokality. Vychází ze statistického zpracování souboru roč-
ních maxim tíhy sněhu při pravděpodobnosti překročení
0,02 (doba návratu 50 let). V předběžné evropské normě [2]
byly v Příloze A uvedeny mapy sněhových oblastí jednotli-
vých zemí CEN, předané národními normalizačními orgány.
Vznikly ve většině případů statistickým zpracováním dlou-
hodobých záznamů zatížení sněhem. Zpravidla však byla
v jednotlivých zemích použita různá metodika zpracování a
výsledné hodnoty se nedají porovnat. Při výpočtu zatížení
sněhem na hranicích mezi státy proto vycházejí často zcela
rozdílné hodnoty na každé straně hranice. Tento nesoulad
vedl k přípravě velkého mezinárodního projektu „Evropské
mapy zatížení sněhem na zemi“, financovaného Komisí
evropských společenství a řešeného v období 1997 až 2000.

Mapa sněhových oblastí 

�� Česká republika
V době, kdy byl projekt plánován, nebyla Česká republika
plnoprávným členem CEN, a nebyla proto k řešení projektu

přizvána. To je i případ dalších zemí střední a východní
Evropy (např. Ma�arsko, Polsko, Slovensko, pobaltské státy
a další), které, pokud nyní chtějí evropskou normu [1]
používat, musí mapu charakteristických hodnot zatížení
sněhem zpracovat na vlastní náklady. Jde o záležitost nároč-
nou na čas i prostředky, a proto byla u nás snaha využít
mapu, která je součástí normy [3], v níž jsou uvedeny hod-
noty základní tíhy sněhu s0, ze kterých se vypočítává nor-
mové zatížení sněhem sn. Tyto hodnoty samozřejmě nejsou
hodnotami zmiňovanými v předchozím odstavci. Podívejme
se na problém podrobněji.

Podle [4] a [5] byly hodnoty základní tíhy sněhu s0
stanoveny statistickým zpracováním 26 souborů ročních
maxim vodní tíhy sněhové pokrývky ve 205 meteorologic-
kých stanicích dřívějšího Československa. Jako statistický
model bylo použito pravděpodobnostní rozdělení maximál-
ních hodnot (Gumbelovo). Zpracování se provádělo pro
dobu návratu T = 100 let (roční pravděpodobnost překročení
0,01). Takto zjištěné hodnoty byly vyděleny součinitelem
γ = 1,7, který odpovídá zaokrouhlenému součinu součinitele
zatížení γfs = 1,4 a opravného součinitele pro lehká zastřeše-
ní κ = 1,2 (1,2 · 1,4 = 1,7) používaných v [3].

Metodika stanovení sT a s0 je znázorněna na obr. 1 pro
jednu meteorologickou stanici. Hodnota příslušející určité
meteorologické stanici je označena hvězdičkou – ϕ(s)* je
hustota pravděpodobnosti, s* roční maxima tíhy sněhu
změřená na dané stanici, sT* hodnota tíhy sněhu zjištěná na
pravděpodobnostním modelu pro dobu návratu T = 100 let a
s0* normová hodnota tíhy sněhu vypočtená z sT* vydělením
součinitelem γ = 1,7. Hodnoty s0*, zjištěné pro jednotlivé
meteorologické stanice, se využily pro stanovení hranic
mezi sněhovými oblastmi. V dané oblasti je potom hodnota
s0* nahrazena jednotnou smluvní hodnotou s0. 

Vztah pro přepočet charakteristických hodnot tíhy sněhu
při různých dobách návratu je uveden v Příloze D [1]. Pro
závislost mezi charakteristickou hodnotou zatížení sněhem
sk a hodnotou zatížení sněhem pro střední dobu návratu T let
sT platí výraz

Obr. 1. Hustota pravděpodobnosti rozdělení s*

,
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kde sk je charakteristické zatížení sněhem na zemi (pro
dobu návratu 50 let podle EN 1990:2002);

sT – zatížení sněhem na zemi pro dobu návratu T let;
PT – roční pravděpodobnost překročení (je rovna při-

bližně hodnotě 1/T, kde T je odpovídající doba
návratu v letech);

V – variační součinitel souboru ročních maxim
zatížení sněhem.

Po dosazení T = 100 a V = 0,5 do vzorce (1) získáme vztah

sk = 0,894 sT . (2)

Protože platí (obr. 1)

(3)

lze vyjádřit závislost mezi charakteristickou hodnotou
zatížení sněhem sk [1] a základní tíhou sněhu s0 udanou
mapou sněhových oblastí [3] vztahem

sk = 0,894 · 1,7 s0 = 1,52 s0 . (4)

Vyjádřeno slovy, charakteristické hodnoty zatížení sněhem
na zemi sk můžeme odvodit z hodnot základní tíhy sněhu
[3] vynásobením součinitelem 1,52. 

,
7,1

0
Ts

s =
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Obr. 2. Charakteristické hodnoty zatížení sněhem na zemi sk
musí být stanoveny kompetentním úřadem (ČMHÚ)

Obr. 3. Evropské klimatické oblasti

[km]

Alpská
Středovýchodní
Středozápadní
Řecko
Iberský poloostrov
Island
Středomořská
Norsko
Švédsko, Finsko
Velká Británie a Irská
republika



Takto vytvořená mapa charakteristických hodnot zatížení
sněhem na zemi České republiky (obr. 2) je součástí Přílohy
C [1], zároveň přílohou k národnímu aplikačnímu dokumen-
tu předběžné normy [6] a bude také součástí národní přílohy
připravované ČSN EN 1991-1-3. 

�� Evropské oblasti
Výsledkem řešení projektu „Evropské mapy zatížení sněhem
na zemi“ je přehledná mapa evropských klimatických
oblastí (obr. 3) a soubor osmi regionálních map. V nich se

charakteristické hodnoty zatížení sněhem vypočítávají podle
vzorců uvedených v tab. 1 v závislosti na nadmořské výšce
lokality. Příkladem jsou na obr. 4 a obr. 5 mapy pro stře-
dovýchodní oblast a pro alpskou oblast, které hraničí
s územím ČR. Jsou koncipovány tak, aby bylo možné stano-
vit zatížení sněhem pro libovolnou výškovou i zeměpisnou
polohu staveniště.

Evropské mapy zatížení sněhem jsou uvedeny v Příloze C
[1]. Tato příloha je informativní, což znamená, že uvedené
mapy pro stanovení charakteristického zatížení sněhem
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Obr. 4. Středovýchodní oblast – zatížení
na úrovni mořské hladiny

Obr. 5. Alpská oblast –
zatížení na úrovni mořské

hladiny

[km]

[km]

zóna [kN/m2]
(A = 0)

1 0,7
2 1,3
3 1,9

4,5 2,9

zóna [kN/m2]
(A = 0)

1 0,3
2 0,5
3 0,8

4,5 1,2



použít můžeme, ale nemusíme. Použití informativních
příloh je stanoveno v národních přílohách k jednotlivým
Eurokódům, tedy i způsob stanovení charakteristických
hodnot zatížení sněhem na území členských států CEN bude
předepsán v národních přílohách k [1] příslušných zemí. Pro
Českou republiku bude v národní příloze použita mapa
z obr. 2 v měřítku 1: 1 000 000, tedy ve stejném měřítku
jako mapa v normách [3] nebo [6].

Pokud bude projektant určovat zatížení sněhem kon-
strukce umístěné na území jiného členského státu CEN,
musí mít k dispozici národní přílohu k [1] příslušné země,
kde bude uvedeno, jak má postupovat.

�� Porovnání charakteristických hodnot 
Byly provedeny srovnávací výpočty v lokalitách u hranic
ČR s Německem a Rakouskem. Pro naše území se využilo
postupu uvedeného v tomto článku. Pro území Německa se
využila regionální mapa z obr. 4, pro Rakousko regionální
mapa alpské oblasti z obr. 5. Výsledky ukazují, že zatížení
stanovená podle obou map nejsou zcela totožná, ale rozdíly
se pohybují v řádu procent, v některých případech dokonce
desítek procent, podle příslušné lokality. Obecně vycházejí
podle evropských map vyšší než podle naší mapy. Rozdíly
rostou s nadmořskou výškou, jak je zřejmé z charakteru
vzorců v tab. 1, kde je nadmořská výška ve druhé mocnině.
Pro běžné lokality staveniště (nikoli na vrcholcích hor) jsou
rozdíly v zatížení zanedbatelné.

Závěr
Mapa charakteristických hodnot zatížení [1] (obr. 2)

dobře vystihuje sněhové podmínky na území České repub-
liky i na hranicích se sousedními zeměmi. Potvrdilo se, že
v současné době není nové statistické zpracování meteoro-

logických údajů a vytvoření nové mapy sněhových oblastí
České republiky nutné. Pracovníci ČHMÚ považují za
správné zahrnout vliv nadmořské výšky do výpočtu zatížení
sněhem, jak je to provedeno v evropských regionálních ma-
pách zatížení sněhem.

I proto bude účelné iniciovat u Evropské komise pokračo-
vání výzkumného projektu „Evropské mapy zatížení sně-
hem“, který bude zahrnovat nové členy EU ze zemí střední
a východní Evropy. 

Příspěvek vznikl při řešení výzkumného záměru CEZ
210000029 „Spolehlivost a rizikové inženýrství technic-
kých systémů“.
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Studničková, M.: Snow Load of Buildings 

Characteristic values of snow load shown in EN 1991-1-
3 [1] are based on the statistic processing of sets of yearly
peaks of the water weight of snow in meteorological
stations for the probability of  exceeding which is equal
to 0.02 (with the time of return 50 years). The Czech
standard ČSN 73 0035 [3] determined the basic weight of
snow for the probability of exceeding which is equal to
0.01 (with the time of return 100 years). This paper
describes a method of gaining characteristic values of
snow load from the map of snow areas for the Czech
standard, while using the European standard. Further,
it compares the values of loading on the boundaries
between the Czech Republic, Austria and Germany
according to the maps of snow areas [1].

Studničková, M.: Schneelasten an Gebäuden 

Die charakteristischen Werte für Schneelasten in der EN
1991-1-3 [1] gehen von der statistischen Verarbeitung
der Dateien des jährlichen Maximums der Wasserlast
des Schnees in den einzelnen meteorologischen Stationen
für die Wahrscheinlichkeit einer Überschreitung von
0,02 (Wiederholung in 50 Jahren) aus. In der
tschechischen Norm ČSN 73 0035 [3] wurde die
Grundlast des Schnees für eine Wahrscheinlichkeit der
Überschreitung von 0,01 (Wiederholung in 100 Jahren)
festgelegt. Im Beitrag wird ein Verfahren beschrieben,
wie aus der Karte der Schneegebiete zur tschechischen
Norm charakteristische Werte der Schneeelast aus der
europäischen Norm gewonnen und die Belastungswerte
an den Grenzen zwischen Tschechien, Österreich und
Deutschland nach den Schneekartengebieten verglichen
werden können [1].
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Tab. 1. Vztahy mezi zatížením sněhem a nadmořskou výškou

*) sk – charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi [kN/m2],
A – nadmořská výška umístění stavby [m], Z – číslo zóny uvedené
na mapě (pro Norsko a Island jsou v příloze C uvedeny mapy cha-
rakteristických hodnot sk, nikoli čísla zón)
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�veletrhy
BAU 2005
17. – 22. ledna 2005
Mnichov

Bau se v posledních deseti letech vyvinula v evropský vůdčí
veletrh pro průmyslové stavebnictví a stavbu objektů,
stavbu bytů a vnitřní výstavbu. V podstatě každé uspořádání
přineslo vysoké přírůstky na straně vystavovatelů a
návštěvníků. Dnes platí za nejdůležitější událost v odvětví
evropského stavebního průmyslu. Analogicky se změnami
ve stavebnictví se i tento veletrh v minulých letech s přibý-
vající měrou rozvíjel od přehlídky komponentů k přehlídce
systémů, od veletrhu stavebních materiálů k veletrhu témat.
Vedle již osvědčeného členění podle materiálů lze v letoš-
ním ročníku sledovat i další pořádkový systém, tj. strukturo-
vání rozsáhlé nabídky podle produktů a témat. Tím bude
usnadněna orientace odborného návštěvníka v nabídce šest-
nácti veletržních hal. V úzké spolupráci se svazy vůdčích
podnikatelů evropského stavebnictví se podařilo integrovat
do portfolia BAU nová témata na straně jedné, a tím i nové
oblasti vystavování, na straně druhé vyvinout nový koncept
pro stávající témata.

� Středem pozornosti je nově koncipovaná prezentace
Visions of Glass a kongres GlasKon.

� Zámek a kování je dnes mnohem více než jednoduché
spojení mezi dveřmi a rámem. Stále vyšší měrou se vyvíjí
v high-tech produkty. Kromě bezpečnostních konceptů zde
prezentuje Technická univerzita Mnichov, katedra Klima
budov a domovní instalace, téma Klimadesign. 

� Software a hardware pro architekty a stavaře budou
prezentovány pod názvem BAU IT. Kromě velkých indi-
viduálních výstupů firem se stavebním software se prezen-
tují také četní podnikatelé na zvláštní přehlídce Computer
na BAU. 

� Pod titulkem Solární horizonty prezentují v hale C3
podnikatelé v těchto technologiích a službách solární teplo a
solární proud v kontextu s tématy architektů a inženýrů.
S výsledky workshopu na téma Makroarchitektura se
mohou návstěvníci seznámit v prezentaci obkladů. Ve formě
kolagenu vnímaného hmatovým smyslem budou představe-
ny nejrůznější materiály a povrchy současnosti a budouc-
nosti. 

� Vzhledem k vysoké přírůstkové míře u potřeb bytového
fondu je pozornost soustředěna i na téma Stavba v bytovém
fondu. Doprovodnou akcí je kongres Úspora energie
v bytovém fondu – vyvíjení více hodnot. 

� Druhý mezinárodní odborný veletrh acqua alta s kon-
gresem obohatí veletrh o témata: klima (prognózy, před-
povědi, varování), ochrana před povodněmi, management
katastrof, velehorská přírodní nebezpečí (laviny, přívaly
suti, nauka o ledovcích), nedostatek vody, sucho, zdolání
požárů, škody po bouřích a vichřicích, opětovné zalesňová-
ní, stavba toků a hrází, námořní ochrana pobřeží, technika
budov a materiály, služby, pojištění. 

Tisková informace
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Salinita a mikroflóra povrchových vrstev 
kamenných mostů

doc. Ing. Richard WASSERBAUER, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Na pískovcových kamenech mostu v Roudnici je patrný,
proti pískovcovým kamenům Karlova mostu, výrazný
vliv posypových solí, motorizmu a průmyslových exha-
lací, převládá zde výrazná síranová a chloridová koroze.
Komparativní analýza prokázala, že co do obsahu vodo-
rozpustných síranů je Karlův most srovnatelný s mostem
v Roudnici nad Labem, obsah dusičnanů je však
v Karlově mostu, díky nitrifikačním procesům, až deset-
krát vyšší. Naopak, obsah vodorozpustných solí v mostu
v Litovli je proti Karlovu mostu v některých místech až
desetkrát nižší. Nejintenzivnější mikrobiální procesy
probíhají v pískovcových kamenech Karlova mostu.
Výskyt chemoorganotrofních bakterií v mostu v Roud-
nici, a zejména v Litovli, je podstatně nižší.

Úvod
Zvětráváním stavebního kamene se obecně rozumí po-

stupné rozpadávání a rozkládání hornin, ze kterých je sta-
vební kámen složen, vlivem vnějších klimatických činitelů.
Podle povahy pochodů, které při zvětrávání probíhají, se
rozlišuje zvětrávání mechanické, jež zahrnuje cyklické tání
a mrznutí vody v pórech kamene a větrnou abrazi. Pro
chemické zvětrání je rozhodující voda. Agresivita vody
prudce stoupá s obsahem iontů H3O

+ (změna pH), se zvýše-
nou teplotou a s obsahem kyselin v roztoku. V důsledku
opakování cyklů zvlhčení a vysoušení kamene a v důsledku
rozpouštěcí schopnosti vody zasáknuté do nitra kamene
vznikají na povrchu zvětrávací kůry, které přispívají k po-
stupnému rozpadu kamene. V tenké vrstvě vody na povrchu
kamene je vždy rozpuštěn oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxidy
dusíku, popř. jsou ve vodě rozpuštěny i depozity chloridů,
tedy vesměs látky, které značně urychlují degradaci staveb-
ního kamene.

Nedílnou složkou zvětrávání stavebního kamene je i
mikrobiální koroze, která se opticky projevuje patinou,
výkvěty, spráškováním, popř. jemnými trhlinkami. Přítom-
nost mikrobů na stavebním kameni je obecně limitována
především množstvím živin, expozicí ke světovým stranám,
texturou,  materiálovým složením a vlhkostí kamene. Hlavní

příčinou zvýšené vlhkosti tělesa mostů může být prosako-
vání deš�ové vody s povrchu vozovky v důsledku porušené
hydroizolace a v částech oblouků přiléhajících k pilířům
také kapilárním vzlínáním. Omezenou účinnost může mít
také sorpce vodní páry v důsledku převážně vyšší vlhkosti
vnějšího prostředí nad řekou, která je provázena difúzí
vodní páry do tělesa mostu. V jarním období k tomu může
přistoupit i kondenzace vodní páry na chladných plochách
stavebního kamene [1]–[4]. 

Pro zjištění vlivu běžného provozu a místních klimatických
podmínek [6] jsme uskutečnili v letním období roku 2003
orientační komparativní analýzu tří historických mostních
děl – Karlova mostu v Praze (14. století), mostu v Litovli
(16. století) a mostního oblouku v Roudnici (14. století), ve
které jsme porovnali koncentraci vodorozpustných solí a
chemoorganotrofní mikroflóry v povrchových vrstvách
kamene jednotlivých mostů. 

Materiál a metody

�� Chemická analýza 
Kvantitativní analýza vodných výluhů jednotlivých vzorků
proběhla na fotometru Spektroquant SQ 300 Merck podle
speciální metodiky pro stavební materiály. Výsledky byly
přepočítány na 1 g pískovcového kamene. Orientační klasi-
fikaci přítomnosti solí ve stavebním kameni jsme provedli
podle WTA 4-5-97.

Hmotnostní vlhkost pískovcového kamene u = mv/ms byla
stanovena ihned po odběru, vážkově po vysušení vzorků
pískovců při teplotě 105 ˚C do konstantní hmotnosti.
Výsledky jsou vyjádřeny v procentech hmotnosti suchého
materiálu. Aktivní reakce kamene pH/H2O byla měřena
kolorimetricky kapalným indikátorem Merck Universal
porovnáním s barevnou stupnicí pH. Pro informaci byly
některé vodní výluhy měřeny pH-metrem Hamma Hi 9017.
Poměr destilované vody a vysušeného pískovce byl 5 : 1.

�� Mikrobiologická analýza
Chemoorganotrofní bakterie jsme prokázali na  masopepto-
novém agaru č. 2 (MPA, Imuna Šarišské Michalany), obo-
haceném kvasničným autolyzátem, thiaminem a glukózou.
Nitrifikační bakterie jsme detekovali na živné půdě podle
Tsuru (1968). Mikromycety jsme detekovali na sladovém

Místo odběru pH Cl- SO4
2- NO3

- NO2
- NH4

+ Močovina

schody k nádraží 7,0 5,26   1,78 14,39 0,0037 0,076 0,217

okraj mostu*) 5,0 1,39   6,08   1,66 0,0046 0,091 0,130
sloupek zábradlí 5,0 2,74   0,75   1,00 0,0033 0,063 0,065
pod plastikou lva 5,5 0,25 48.89   0,16 0,0041 0,128 0,111
sloupek zábradlí 6,5 4,09   9,17   0,97 0,0028 0,036 0,087
rozpadlý pískovec 5,5 0,43   4,74   0,21 0,0043 0,054 0,065
sokl nad ulicí 5,0 1,39   0,75   1,70 0,0024 0,049 0,065

spodek pilíře**) 4,5 1,04 16,52   1,08 0,0033 0,041 0,065

Tab. 1. Obsah vodorozpustných solí [mg·g–1 staviva–1] v povrchových vrstvách pískovcového kamene mostu v Roudnici 

*) na druhé straně Labe mimo město,   **) vzorek ze spodu pilíře odebrán z ulice pod mostem – tučná čísla indikují zvýšené zasolení



agaru a na živné půdě podle Czapka Doxe (Imuna Šarišské
Michaĺany). Odečtení z Petriho misek proběhlo na počítači
Artek Counter (USA). Pro klasifikaci napadení bakteriemi
jsme jako ukazatel použili empirickou mezní hodnotu 1·105

mikroorganizmů plísněmi 1·103 zárodků. Při překročení této
hodnoty dojde s 90% pravděpodobností k biokorozi kame-
ne.

Výsledky a jejich diskuze
� Na pískovcových kamenech mostu v Roudnici převlá-

dala síranová a částečně i chloridová koroze (vliv posy-
pových solí a průmyslových exhalací), pH kamene bylo
nízké. Biologická koroze (vyšší přítomnost dusičnanů a
močoviny, nitrifikace) se uplatnila pouze na vzorku ode-
braném ze schodů k nádraží (kryté místo, tab. 1). Koncen-
trace síranů a chloridů náležela proto, ve smyslu směrnice
WTA 4-5-97, u většiny vzorků do oblasti vysoké salinity.
Koncentrace dusičnanů náležela do oblasti střední salinity
s výjimkou vzorku, který byl odebrán na schodech k nádraží
(vysoká salinita). 

� Salinita vzorků odebraných z mostu v Litovli byla, až
na vzorek odebraný z paty VII. oblouku, ve všech případech
nízká (tab. 2). To může být dáno menším dopravním i
průmyslovým zatížením v okolí mostu, popř. dalšími lokál-
ními i konstrukčními vlivy.

� Odlišný byl obsah vodorozpustných solí v povrchových
vrstvách pískovcového kamene Karlova mostu v Praze.
Koncentrace vodorozpustných síranů měla v porovnání
s rokem 2003 vzestupnou tendenci (obr. 1) a dosahovala
podle směrnice WTA 4-5-97 na řadě míst mostní konstrukce
vysokých hodnot (tab. 3). Stálý vzestup síranů je zřejmě
ovlivněn dlouhodobým působením ovzduší znečištěného
oxidem siřičitým, v úvahu přicházejí i další mechanizmy
založené (vzhledem k vysoké vlhkosti mostní konstrukce)
na biologické transformaci oxidu siřičitého chemoorgano-
trofními bakteriemi [5].

Obsah chloridů byl většinou nízký. Přítomnost, zejména
halitu, je zřejmě způsobena starými aplikacemi solných
posypů vozovky v zimním období. V porovnáni s mosty
v Roudnici a Litovli se koncentrace chloridů a síranů v po-
vrchových vrstvách pískovcového kamene Karlova mostu
blíží, případně mírně překračuje koncentrace nalezené
u mostu v Roudnici (tab. 1) a vysoce překračuje koncen-
trace nalezené u mostu v Litovli (tab. 2).

Významný rozdíl byl nalezen v koncentraci dusičnanů.
Vysoké koncentrace dusičnanů (obr. 2, tab. 3) ovlivňují
dřívější aplikace náhradních chemických posypů na bázi
močoviny, ale také s oxidy dusíku v atmosféře, které jsou
produktem stále rostoucího dopravního zatížení v okolí
Karlova mostu. Biotickou i abiotickou cestou vzniklý dusič-
nan reaguje s uvolněným kationtem draslíku z hydrolyzo-
vaných a hydratovaných živců na nitrokalit (KNO3),
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Místo odběru pH Cl- SO4
2- NO3

- NO2
- NH4

+ Močovina

I. oblouk pata 6,5   0,57 1,66 0,21 0,021 0,032 0,33
II. oblouk nad patou 7,0   0,57 1,33 0,19 0,005 0,013 0,17
střed I. oblouku 8,5   4,00 2,64 2,94 0,008 0,013 0,14
střed II. oblouku 7,5   0,66 2,46 0,28 0,005 0,016 0,11
2. pilíř střed 7,0   0,37 1,82 0,26 0,004 0,018 0,09
1. pilíř střed 7,0   0,41 2,06 0,46 0,005 0,018 0,09
pata II. oblouku 7,0   0,41 1,61 0,17 0,062 0,021 0,09
úlomek kamene 7,5   1,35 1,64 0,26 0,000 0,022 0,12
pata VI. oblouku 7,0   0,39 1,14 0,29 0,003 0,011 0,07
střed VI. oblouku 8,5   1,76 1,23 0,35 0,004 0,016 0,09
pata VII. oblouku 6,5 19,33 1,87 0,96 0,000 0,038 0,03
střed VII. oblouku 9,0   2,52 2,62 0,38 0,003 0,027 0,02
pata kraje VII. oblouku 7,0   5,86 1,95 2,58 0,001 0,034 0,03
poprsník 6,0   0,33 1,18 0,17 0,001 0,052 0,02
poprsník 8,0   0,39 1,10 0,19 0,002 0,049 0,02

Tab. 2. Obsah vodorozpustných solí [mg·g–1 staviva–1] v povrchových vrstvách pískovcového kamene mostu v Litovli

[rok]

[m
]

[m
g

/g
]

Obr. 1. Obsah vodorozpustných síranů v pískovcových kamenech
Karlova mostu (6. oblouk – pilíř)

[rok]

[m
]

[m
g
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]

Obr. 2. Obsah dusičnanů v pískovcových kamenech 
Karlova mostu (9. oblouk – pilíř)



chemickými analýzami byly nalezeny i další bakteriální
metabolity (Na a K kamence a nitronatrit (NaNO3)).

Obsah močoviny (zbytek posypových solí) a čpavku je
nízký (obr. 3, tab. 3). Postačuje však pro intenzivní, i když
pouze sezónní nitrifikační procesy, které mají odraz ve vze-
stupu solí dusíku v celém studovaném úseku Karlova mostu.
Velkým nebezpečím je migrační schopnost solí dusíku
v porézním systému kamene v závislosti na koncentračním
gradientu roztoků, který je ovlivňován vlhkostním a tepel-
ným režimem prostředí. Zejména soli dusíku se tak mohou
objevit v kterékoli části kamenného zdiva.

Přítomnost vodorozpustných solí má zásadní význam pro
porušování stavebního kamene každého mostu. Vodoroz-
pustné soli, vzhledem ke svým hygroskopickým schopnos-

tem, přijímají nebo uvolňují vodu v souladu se změnami
rovnováhy vlhkosti vnitřního a vnějšího prostředí. Tím
vznikají hydratační a krystalizační tlaky, přičemž hydratační
tlaky jsou nebezpečnější než tlaky krystalizační, nebo� jsou
proměnlivé v závislosti na výkyvech klimatu jak v průběhu
roku, tak často i během jednoho dne [1]–[3]. Protože veškeré
studované povrchové vzorky stavebních kamenů Karlova
mostu obsahují karbonát-sulfátový tmel [4], který postupně
zaplňuje póry a pukliny pískovcového kamene, vznikají při
odpařování krystalizační tlaky, které mohou dosahovat hod-
not 2 až 50 MPa a často vedou až k úplnému rozpadu
porézního materiálu.

� Mikroflóra nalezená v kameni mostů v Roudnici a
v Litovli byla druhově velmi chudá a až na výjimky
nepřekračovala 105 v 1 g pískovcového kamene. Převládali
zástupci rodu Bacillus, ojediněle rodu Pseudomonas a
Micrococcus (tab. 5). Rovněž mikroflóra plísní byla co do
počtu zanedbatelná. V podstatě šlo o zárodky zanesené na
zdivo mostu větrem (převažovaly rody Alternaria, Clado-
sporium, Penicillium, Aspergillus, Acremonium, Fusarium).

� Celkové počty chemoorganotrofních bakterií nalezené
v povrchových vrstvách oblouků Karlova mostu byly i
v zimním období vysoké a na některých místech již překra-
čovaly empiricky stanovenou kritickou hodnotu 105. Dru-
hová divergence však byla rovněž malá. Typičtí jsou zástup-
ci rodů Bacillus, Pseudomonas, Micrococcus, Arthrobacter,
Proteus, Actinomyces a některé dosud neidentifikované
formy bakterií, kvasinek a plísní (tab. 5).

Jak ukázaly předcházející chemické analýzy [5], mikrobi
produkují do kamene množství organických kyselin, které
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Obr. 3. Obsah močoviny v pískovcových kamenech 
Karlova mostu (6. oblouk – střed)

Místo odběru pH Cl- SO4
2- NO3

- NO2
- NH4

+ Močovina

  3. oblouk, pata 7,0 1,50 47,70   3,53 0,011 0,14 0,05
  3. oblouk, střed 4,0 0,92 61,60   8,92 0,004 0,14 0,05
  4. oblouk, pata 6,5 2,26   5,17   7,65 0,000 0,08 0,13
  4. oblouk, střed 6,0 2,35 88,30 27,80 0,017 0,05 0,22
  6. oblouk, pata 5,0 2,70   2,70 15, 00 0,000 0,25 0,14
  6. oblouk, střed 7, 0 2,60   2,60 80,00 0,000 0,16 0,16
10. oblouk pata 6,0 1,60 64,50 25,10 0,003 0,04 0,14
10. oblouk střed 6,0 1,18 84,50   9,36 0,000 0,04 0,14

Tab. 3. Obsah vodorozpustných solí [mg·g–1 staviva–1] v povrchových vrstvách pískovcového kamene Karlova mostu v Praze 

lokalita bakterie lokalita bakterie

schody k nádraží 8.106 *) – –

okraj mostu v trávě 9.106 kámen na levém břehu 8.105

poprsní ze�, vnitřní strana, sloupek 2.103 poprsní ze� mezi 5. a 6. pilířem 4.102

poprsní ze�, vnitřní strana, sloupek 6.104 vnitřní strana poprsní zdi 5.101

poprsní ze�, vnitřní strana, rozpadlý pískovec 7.105 vnitřní strana poprsní zdi 4.101

rozpadlý sokl nad ulicí 5.103 – –

spodek pilíře, odběr vzorku z ulice pod mostem 7.104 pilíř 250 mm od terénu 5.103

– – pilíř 1 500 mm od terénu 3.102

pod sochou lva, vnější strana 2.103 vnější strana 4. pilíře pod sochou 2.102

– – vnější strana 0. pilíře 3.102

– – levý břeh, nový oblouk 2.101

– – vnější strana poprsní zdi mezi 0. a 1. pilířem 4.102

Roudnice Litovel

Tab. 4. Porovnání výskytu mikrobů v povrchových vrstvách stavebního kamene v Litovli a v Roudnici

*) intenzivní nitrifikace



uvolňují z minerálů v kameni Ca2+. Jako významný druhot-
ný metabolit je nutno uvést KNO3, který se účastní tvorby
solných krust a výrazně degraduje povrchovou strukturu
kamene. Veškeré zmíněné metabolity mikrobů oslabují
pojivovou složku kamene a napadají jílové minerály
kamene za tvorby solí (dusičnanů, síranů, citranů, salicy-
lanů, oxaloctanů, mravenčanů aj.), které ucpávají či otvírají
póry kamene a přispívají i k transformaci v kameni
obsažených minerálů. Hydratační a rekrystalizační tlaky
mikrobních solí v kameni urychlují tvorbu mikrotrhlin
v kameni a výrazně zvyšují nestabilitu povrchových vrstev
kamene.

Závěr
Chemická a biologická koroze je u jednotlivých mostů

odlišná. U mostu v Litovli převládají pomalé zvětrávací pro-
cesy. Na povrchu pískovcového oblouku mostu v Roudnici
probíhá intenzivní solná koroze (sírany, částečně chloridy).
U Karlova mostu probíhá solná, ale také biologická koroze
daná vysokou vlhkostí tělesa mostu, dřívějším ošetřováním
vozovky mostu karbamidem i vysokým obsahem oxidů
dusíku v atmosféře. Je samozřejmé, že rozdílné výsledky
u jednotlivých mostních konstrukcí jsou dány jak provozní-
mi, tak konstrukčními a místními atmosférickými vlivy.
Podrobné rozbory těchto vlivů budou předmětem dalších
analýz. 

Příspěvek byl vypracován za podpory projektu
č. 103/02/0990 GA ČR „Výzkum vlivu nesilových účinků
a agresivního prostředí na stárnutí historických staveb
se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze“.
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Wasserbauer, R.: Salinity and Microflora of Surface
Layers of Stone Bridges

Compared with the sandstone blocks in Charles Bridge,
the sandstone blocks of the bridge in Roudnice show
considerable effects of the halites applied in its roadway,
car traffic and industrial exhalations. Heavy corrosion
caused by sulphates and chlorides is prevailing here. A
comparative analysis has proved that Charles Bridge is
comparable to the bridge in Roudnice over the Elbe as
for the content of water-soluble salts (Cl, SO4). However,
the content of nitrates is mostly as much as ten times
higher in Charles Bridge due to nitrification processes.
The most intensive microbial processes take place in the
sandstone blocks of Charles Bridge. The total numbers
of chemoorganotrophic bacteria in the bridges in
Roudnice and, above all, in Litovel are substantially
lower.

Wasserbauer, R.: Salzgehalt und Mikroflora der
Oberflächenschichten von Steinbrücken 

An den Sandsteinblöcken der Brücke in Roudnice ist
entgegen den Sandsteinblöcken der Karlsbrücke
deutlich der Einfluss der Streusalze, des Autoverkehrs
und der Industrieexhalationen sichtbar. Es überwiegt
dort eine deutliche Schwefel- und Chloridkorrosion.
Eine komparative Analyse hat erwiesen, dass hinsichtlich
des Gehalts an wasserlöslichen Sulfaten die Karlsbrücke
mit der Brücke in Roudnice nad Labem vergleichbar ist.
Der Nitratgehalt ist jedoch in der Karlsbrücke dank den
Nitrifizierungsprozessen bis um das Zehnfache höher.
Dagegen ist der Gehalt an wasserlöslichen Salzen in
einer Brücke in Litovel gegenüber der Karlsbrücke an
einigen Stellen bis zu zehnmal geringer. Die intensivsten
mikrobialen Prozesse laufen in den Sandsteinblöcken
der Karlsbrücke ab. Das Auftreten von chemoorgano-
trophen Bakterien ist in der Brücke in Roudnice, und
insbesondere in der in Litovel wesentlich niedriger. 
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Lokalita Bakterie  

[103]

Plísně  

[101]
  3. oblouk, pata 28 4

  3. oblouk, střed 1 15
  4. oblouk, pata 64 50
  4. oblouk, střed 1,5 3
  6. oblouk, pata 11 25
  6. oblouk, střed 4,5 25
10. oblouk, pata 20 20
10. oblouk, střed 10 15

Tab. 5. Výskyt chemoorganotrofních mikrobů v povrchových
vrstvách stavebního kamene Karlova mostu (únor 2004)

Rakouské stavební veletrhy 2005

Největší rakouský stavební veletrh BAUEN & ENERGIE
MESSE, pořádaný ve Vídni, zachytil včas moderní trendy a stal
se informační fórem pro zdravou stavbu, modernizaci, financo-
vání a úsporu energií. V příštím roce v termínu 17.–20. února
očekává přes 47 tis. návštěvníků, kterým zprostředkuje kontakt
s novinkami v oboru zdravého stavění. Pro české vystavovatele
je to příležitost představit své výrobky a služby nejen
zákazníkům z Rakouska, ale i okolních států. S rozšířením EU
přicházejí nové cílové skupiny s vysokou kupní silou.
Z doprovodného programu veletrhu lze uvést např. témata
Ekologická vesnice, Zdravé stavby, Dům budoucnosti
s poradenstvím pro koncové uživatele.

Dalším stavebním veletrhem z portfolia Reed Exhibitions je salc-
burský Austrobau, který bude v termínu 3.–6. února 2005 před-
staven jako veletrh Bauen+Wohnen Salzburg. Jak vyplývá
z nového názvu, kromě dosavadních témat, kterými byly stavba
a úspora energie, se soustředí i na oblast bydlení a představí
trendy v interiérovém vybavení. 

www.messe-reed.cz
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Stanovení vlivu přestavby nádraží v Bratislavě 
na režim podzemní vody
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prof. Ing. Ivo KAZDA, DrSc. 
Pražský technologický institut, o. p. s., Praha

Při plánované přestavbě nádraží Bratislava-filiálka mají
být objekty nádraží vybudovány jako podzemní, čímž
vytvoří nepropustnou bariéru pro proudění podzemní
vody. Pomocí kvaziprostorového numerického modelu
byl stanoven vliv stavby na polohu hladiny podzemní
vody. Prostorový model byl použit k ověření účinnosti
navržených drenážních opatření.

Úvod
Projektantem stavby, která má v budoucnosti sloužit pro

příměstskou a regionální železniční dopravu, jsou akciové
společnosti REMING Consult a SUDOP Praha. Nové ná-
draží bude vybudováno jako podzemní objekt, na povrchu
vznikne rozlehlý areál polyfunkčních budov. Podzemní
objekt bude dlouhý asi 2 km, dvoukolejná tra� bude částečně
vedena v hloubeném tunelu (v nejhlubší části asi 16 m pod
terénem), na který budou po stranách navazovat otevřené
zářezy [1]. Šířka stavby je v místě nádraží asi 80 m, v nava-
zujících úsecích 20 m. Celá stavba je orientována téměř
kolmo na přirozený směr proudění podzemní vody, přetíná
kvartérní kolektor po celé výšce zvodnění, a vytváří tak ne-
propustnou bariéru proudění podzemní vody. V souvislosti
s návrhem stavby bylo proto třeba se zabývat jejím vlivem
na režim proudění podzemní vody a ověřit účinek navrže-
ných opatření, která zajistí nezměněnou polohu hladiny
podzemní vody v porovnání se současným stavem [2].

Geologické a hydrogeologické poměry
Zájmová oblast se nachází v intravilánu Bratislavy v měst-

ských částech Nové Mesto, Staré Mesto a Ružinov. Geo-
morfologicky patří k jihozápadní části Podunajské roviny,
tvořené neogenními a kvartérními pokryvnými útvary.
Geologická stavba tohoto území je poměrně monotónní a
jen lokálně členěná říčními toky. Spodní pokryvný útvar
(neogén) je tvořen sedimenty sarmatu, panónu a pontu.
Sarmat je tvořen klastickými sedimenty – hrubozrnnými
písky s vložkami jílů. Sedimenty panónu jsou zastoupeny
prachovitými a písčitými jíly, jíly až jílovci, které jsou větši-
nou vápnité a vyskytují se v hloubkách 11 až 37 m pod
terénem. Jsou prostoupeny vložkami jemných až hrubozrn-
ných šedých křemitých písků s dobře opracovanými zrny a
konkrecemi stmelenými vápnem. Pont, který je nejsvrch-
nějším útvarem neogénu, se vyskytuje v hloubkách 5 až 25 m
pod terénem. Jeho mocnost roste jihovýchodním směrem.
Tvoří souvrství pestrých jílů s vápennými a manganovými
konkrecemi a s polohami jemnozrnných písků nebo ojedi-
něle hrubozrnných štěrků. Granulometricky to jsou písčité
jíly středně až vysoce plastické, lokálně pak písčité hlíny,

jejichž konzistence je většinou pevná, ojediněle kašovitá.
V podloží neogénu se vyskytují horniny malokarpatského
krystalinika. Horním pokryvným útvarem je kvartér, který
je tvořen fluviálními pleistocénními a holocénními sedimen-
ty. Pleistocénními sedimenty jsou fluviální štěrky, uložené
v řekou vytvořených terasovitých stupních. Jejich nadložím
jsou holocénní štěrkopísčité sedimenty, překryté  hlinitými
písky a hlínami. Pro fluviální sedimenty jsou charakteris-
tické rozdíly v zrnitosti, a to ve svislém i vodorovném směru.
Fluviální sedimenty obsahují štěrkové valouny z křemence a
rohovce, méně často jsou tyto valouny z vápence. Jejich
velikost se mění od 3 do 8 cm, výjimečně dosahuje až 15 cm.
Valouny jsou dobře opracované. Nadloží štěrků tvoří téměř
v celé oblasti prachovité, písčité, jílovitopísčité hlíny a pra-
chovité písky. Hlíny mají povodňový charakter a proměn-
livou mocnost. Povrch zájmového území je pokryt recentní
navážkou [3].

V souladu s geologickou skladbou se v zájmové oblasti
nacházejí dva útvary se zcela odlišnou hydraulickou vodi-
vostí. Sedimenty neogénu jsou velmi málo propustné,
podzemní voda je v nich vázána na polohu písků a má napja-
tou hladinu. Kvartérní vrstvy jsou v porovnání s neogénem
mnohem propustnější a jsou téměř v celé mocnosti zvod-
nělé. Kvartér je převážně dotován vodou přitékající z Malých
Karpat, přirozený směr proudění podzemní vody v oblasti
stavby je ze severozápadu na jihovýchod. Hladina podzemní
vody se nachází v hloubce 3 až 6 m pod terénem a v blízkosti
Dunaje navazuje na hladinu v korytě. Hydraulická vodivost
kvartérních sedimentů se pohybuje mezi 2·10–4 až 8·10–3 m·s–1

v závislosti  na poměru štěrkové a písčité frakce. Podle do-
stupných materiálů kolísá dlouhodobě volná hladina v kvartér-
ních sedimentech v poměrně malém rozmezí 1,5 až 2,5 m.

Metodika řešení
Proudění podzemní vody je obecně neustálený prostorový

proces, který je možné popsat pomocí parciální diferenciál-
ní rovnice [4]. Tuto rovnici je možné při definování počáteč-
ní podmínky a okrajových podmínek a při znalosti parametrů
charakterizujících danou oblast řešit vhodnou numerickou
metodou. Numerické modelování neustáleného proudění je
velice náročné na data potřebná k definování okrajových
podmínek, na údaje sloužící ke kalibraci modelu i z hlediska
vlastního výpočtu. Z těchto důvodů se velmi často přistupu-
je k řešení ustáleného proudění. Ustálené trojrozměrné
proudění podzemní vody je popsáno eliptickou diferenciální
rovnicí

kde kx, ky, kz jsou složky tenzoru hydraulické vodivosti K, 
h je piezometrická výška, která je funkcí prostorových
proměnných x, y, z.
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Řešení trojrozměrných úloh je velice náročné na přípravu
modelu, proto se proudění podzemní vody často aproximuje
pomocí kvaziprostorového modelu. Tento zjednodušený
přístup je možné použít v případech, kdy mocnost zvodně je
řádově menší než vodorovné rozměry řešené oblasti, převlá-
dající směr proudění podzemní vody je vodorovný a ver-
tikální složky rychlosti jsou zanedbatelné. Při zavedení
Dupuitových postulátů [5] má piezometrická výška na svis-
lici konstantní hodnotu a svislá složka rychlosti je nulová.
Prostorové proudění ve zvodni je tak nahrazeno plošným
prouděním s volnou hladinou. Za uvedených předpokladů
má rovnice popisující plošné proudění podzemní vody s vol-
nou hladinou tvar

kde Tx a Ty jsou složky transmisivity. Piezometrická výška h
je funkcí x, y.

Při modelovém řešení proudění podzemní vody v okolí
stavby byly použity oba přístupy. Model plošného proudění
podzemní vody byl použit pro stanovení změny polohy
hladiny podzemní vody po výstavbě nádraží (resp. v průběhu
jednotlivých etap výstavby). Trojrozměrný model sloužil
k ověření účinnosti drenážního opatření, tvořeného sousta-
vou vodorovných drénů, které by měly převést podzemní
vodu přes stavbu. 

Výpočty plošného proudění podzemní vody byly prove-
deny softwarem GWFLOW [6], který používá metodu
konečných prvků [7] a již vícekrát se uplatnil při řešení
obdobné problematiky [8]. Tento model se může uplatnit při
řešení ustáleného i neustáleného plošného proudění pod-
zemní vody nebo řešení proudění podzemní vody ve svislé
rovině. Používá rovinné izoparametrické prvky čtyřúhelní-
kového tvaru s osmi uzly nebo trojúhelníkové prvky s šesti

uzly. Pro řešení prostorového proudění podzemní vody
s volnou hladinou byly využity programy FE3D8 a FE3D20
[9], [10]. Prostorové izoparametrické prvky ve tvaru
dvanáctihranu se liší tím, že v programu FE3D8 jde o prvky
s osmi uzly a v programu FE3D20 o prvky s dvaceti uzly.
V prvním případě mají prvky uzly jen ve vrcholech, kdežto
v programu FE3D20 také uprostřed hran. Hrany izopara-
metrického prvku s osmi uzly, omezující jeho jednotlivé
stěny, mohou tvořit prostorový čtyřúhelník, takže stěna má
tvar hyperbolického paraboloidu. Hrany izoparametrického
prvku s dvaceti uzly mohou mít parabolický tvar a jeho
stěny pak tvoří bikvadratické zborcené plochy.

Numerický model plošného 
proudění podzemní vody

Rozsah kvaziprostorového numerického modelu proudění
podzemní vody je zřejmý z obr. 1. Hranice modelu byly
určeny tak, aby na nich bylo možné stanovit okrajové pod-
mínky, aby posuzovaná stavba ležela co nejdále od hranic a
aby modelovaná oblast zahrnovala co nejvíce pozorovacích
vrtů, v nichž se měří poloha hladiny, nebo� tento údaj slouží
ke kalibraci modelu. Vtoková hranice je umístěna v mini-
mální vzdálenosti 400 m od stavby, na úpatí svahů Malých
Karpat, sleduje zhruba vrstevnici terénu s kótou 170 m n. m.
Výtoková část hranice se nachází od nádraží ve velké

vzdálenosti, takže je možné předpokládat, že vyvolané
změny hladiny budou zde již zanedbatelné. Tvar této části
hranice odpovídá tvaru naměřené hydroizohypsy s nad-
mořskou výškou 128 m. Dvě zhruba rovnoběžné části hrani-
ce, spojující vtokovou a výtokovou část, byly vedeny tak,
aby odpovídaly trajektoriím proudící podzemní vody,
stanoveným z naměřených hydroizohyps. Vzdálenost těchto
dvou úseků, odpovídající šířce oblasti, je průměrně 4 km.
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Obr. 1. Přehledná situace



Délka oblasti ve směru proudění podzemní vody je průměr-
ně 6 km, takže plocha modelované oblasti je zhruba 24 km2.
Zdola je modelovaná oblast omezena plochou tvořící bázi
kvartérního kolektoru, která byla vytvořena na základě
mapy vrstevnic povrchu neogénu, jež byla součástí geolo-
gických podkladů.

Na vtokové části hranice byla zadána nestabilní okrajová
podmínka vyjadřující rovnoměrný přítok podzemní vody
z Malých Karpat. Přítok byl odhadnut na 40 % ze srážkové-
ho úhrnu připadajícího na plochu povodí, které ke vtokové
hranici přiléhá. Na hranicích odpovídajících svým tvarem
trajektoriím byla zadána okrajová podmínka vyjadřující
nulový průtok ve směru kolmém k hranici. Na výtokové
hranici byla zadána hodnota piezometrické výšky 128 m n. m.

Hodnoty hydraulické vodivosti byly v modelu zadány
v souladu s hodnotami získanými v minulosti měřením ve
vrtech nacházejících se v zájmové oblasti. Plošné rozložení
tohoto parametru bylo zpřesněno ve fázi kalibrace modelu.
Ke kalibraci modelu bylo k dispozici několik pozorovacích
vrtů, ve kterých se pravidelně měří poloha hladiny podzem-
ní vody.

Na obrázku 2 je uveden detail použité sítě konečných prvků
v blízkosti posuzovaného podzemního objektu. V daném
případě byl použit osvědčený rovinný trojúhelníkový izopa-
rametrický prvek se šesti uzly, který má kvadratický aproxi-
mační polynom. V každém prvku použité sítě se tedy mění
piezometrická výška kvadraticky a průsaková rychlost z nich
odvozená numerickým derivováním se mění lineárně.

Výsledky modelování plošného proudění
Pomocí kalibrovaného modelu bylo řešeno několik variant

proudění podzemní vody v oblasti. Z hlediska polohy
hladiny byly zkoumány dva stavy – první odpovídá prů-
měrné poloze hladiny za období 1992 až 2003, druhý je
charakterizován zvýšenými přítoky z Malých Karpat
v období vysokých srážkových úhrnů v létě 1997. Pro oba
stavy byla provedena simulace proudění podzemní vody
v přirozeném stavu a po výstavbě podzemního nádraží.

Detail výsledků řešení v okolí stavby je pro průměrný stav
vyhodnocen ve formě hydroizohyps a trajektorií na obr. 3.
Čerchovanou čarou je vyznačen obrys projektované stavby.
Nepravidelný průběh trajektorií je způsoben tím, že po kali-
braci je modelovaná oblast nehomogenní, což odpovídá sto-
chastickému charakteru hodnot hydraulické vodivosti v mo-
delovaných kvartérních sedimentech řešené oblasti.

Charakter proudění podzemní vody se výrazně změní po
vybudování podzemních objektů, které vytvoří nepropust-
nou bariéru sahající od povrchu neogénu až po povrch
terénu. Vyhodnocení této varianty, nacházející se na obr. 4,

názorně ukazuje, jak výraznou překážkou proudění podzemní
vody by podzemní objekty nádraží byly po výstavbě. Proti
současnému stavu hladiny podzemní vody by došlo ke
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Obr. 2. Detail sítě konečných prvků
v plošném modelu

Obr. 3. Znázornění tvaru hydroizohyps a trajektorií 
pro současný stav

Obr. 4. Znázornění tvaru hydroizohyps a trajektorií 
po výstavbě nádraží bez opatření

hydroizohypsy
trajektorie
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vzdutí hladiny podzemní vody u nádraží až o 4,5 m. Tak
vysoko vzdutá hladina by se dostala do těsné blízkosti
povrchu terénu, což by mělo devastující účinky na součas-
nou zástavbu. Uvedené výsledky platí pro průměrný přítok
vody do oblasti, v případě zvýšených přítoků by zvýšení
hladiny bylo ještě větší. Z výsledků simulací je zřejmé, že
projektovanou stavbu není možné provést bez kvalitního
technického opatření, které zajistí převedení přitékající
podzemní vody přes stavbu.

Uvedené varianty řešení předpokládaly současnou vý-
stavbu celého objektu (dlouhého 2 km) najednou. Ve sku-
tečnosti bude výstavba probíhat po etapách. Za předpo-
kladu, že bude v jednotlivých etapách vybudován drenážní
systém a po jejich dokončení ihned uveden do činnosti, je
možné vzdutí hladiny podzemní vody výrazně omezit.
V dalších variantách byl posuzován projektantem navržený
etapový postup výstavby. Z výsledků vyplynula potřeba
úpravy výchozího návrhu s ohledem na nepříznivý vliv
příliš dlouhých úseků. 

Kvaziprostorový model proudění podzemní vody byl také
použit k ověření funkčnosti technického opatření pro
zamezení vzdutí hladiny podzemní vody, tj. vybudování
soustavy čerpacích a injekčních vrtů, které zajistí převedení
podzemní vody přes stavbu. Drenážní clona na protivodní
straně objektu bude tvořena řadou svislých vrtů, propo-
jených po částech navzájem, ze kterých se bude čerpat
podzemní voda. Clona bude rovnoběžná s obrysem objektu.
Injekční clona na povodní straně objektu umožní vhánění
vody, čerpané z vrtů drenážní clony, znovu do podloží. Také
tuto clonu budou tvořit svislé vrty. Propojení drenážní a
injekční clony bude zajištěno tlakovým potrubím včetně
sběrného a rozvodného řadu. Vrty v obou clonách budou
vystrojeny tak, aby byla zabezpečena jejich spolehlivá
funkce. Na obrázku 5 je vidět detail vyhodnocení výsledků
varianty simulující proudění vody za funkce uvedeného

opatření řídícího polohu hladiny podzemní vody. Drenážní
clona je tvořena 35 vrty, přitom z každého se čerpá asi 1 l/s
a stejné množství vody se vhání do každého z 35 injekčních
vrtů na povodní straně stavby. Při tomto návrhu je vzdutí
hladiny max. 0,25 m. 

Numerický model prostorového 
proudění podzemní vody

Jako jedno z možných opatření, zajiš�ujících převedení
podzemní vody přes stavbu, byla ověřována soustava vodo-
rovných vrtů uložených na bázi kvartérního kolektoru, které
by na protivodní straně stavby plnily drenážní funkci a na
povodní straně funkci vsakovacích drénů. Uspořádání
vodorovných vrtů na straně přítoku podzemní vody ke
stavbě je zřejmé z obr. 6. Jsou uspořádány vějířovitě po pěti,
délka každého je cca 35 m a vějíř se opakuje cca po 60 m
podél celé stavby. Předpokládá se, že na povodní straně

stavby bude symetricky umístěna soustava vsakovacích
vrtů. Vrty budou perforovány po celé délce. 

Proudění vody v okolí vrtů má prostorový charakter, a
proto bylo zapotřebí použít pro řešení účinků drénů troj-
rozměrný model. Vzhledem k tomu, že cílem numerického
řešení bylo posouzení kapacity a účinku drénů, nebylo nutné
budovat model pro celou stavbu, ale postačilo vytvořit jen
detailní prostorový numerický model, charakterizující
proudění v okolí drénů. Model proto zahrnoval jen dva
úplné vějíře vodorovných drénů, doplněné z každé strany
polovinou dvou dalších vějířů. Prostorová oblast má obdél-
níkový tvar, její délka je ve směru objektu nádraží 180 m, ve
směru kolmém 150 m, tlouš�ka 4 m. Předpokládalo se, že je
homogenní. Povrch nepropustného podloží byl uvažován
jako vodorovný. Modelována byla pouze jímací část systé-
mu na straně stavby přivrácené k úpatí Malých Karpat,
nebo� závěry vyplývající z výsledků tohoto posouzení lze
aplikovat i pro jeho výtokovou část – vějíře vrtů na opačné
straně stavby. 

Půdorys použité prostorové sítě včetně vyznačených
vodorovných drénů je na obr. 6, ze kterého je patrné dělení na
prvky, v každé ze čtyř modelovaných vodorovných vrstev.
Prostorová sí� byla podrobně zahuštěna v okolí vodorov-
ných drénů. Pro lepší představu o použité prostorové síti je
na obr. 7 uvedeno její axonometrické znázornění v blízkém
okolí drénů. Z obrázku je také zřejmé vertikální dělení pros-
torového modelu na čtyři vrstvy různé tlouš�ky. 
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Obr. 5. Hydroizohypsy a trajektorie pro variantu 
dvou hydraulických clon

Obr. 6. Půdorys prostorové sítě
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Okrajové podmínky prostorové sítě byly zadány kvalita-
tivně obdobně jako u modelu plošného proudění. Na vtoko-
vé části byl zadán odpovídající průsak nehomogenní nesta-
bilní okrajovou podmínkou. Na postranních částech hranice,
odpovídajících trajektoriím proudění, byla zadána homo-
genní stabilní okrajová podmínka. Na výtokové části hrani-
ce byla při řešení původního stavu (tj. bez podzemních
objektů nádraží) zadána nehomogenní stabilní okrajovou
podmínkou piezometrická výška, při řešení účinku vodo-
rovných drénů byla tato piezometrická výška zadána jen ve
vodorovných drénech, stěna objektu nádraží byla zadána
jako nepropustná.

Pomocí prostorového modelu byly řešeny dvě varianty.
První charakterizovala současný stav, tj. bez nádraží a bez
vrtů. V tomto hydraulicky jednoduchém případě šlo přede-
vším o získání porovnávací varianty výsledků, a rovněž
o kontrolu adekvátnosti sítě prostorových prvků. Výsledné
hydroizohypsy byly podle očekávání rovnoběžné s vtokovou
částí hranice modelu a jejich vzdálenost byla konstantní.
Trajektorie v tomto případě jsou rovnoběžné s bočními
hranicemi a tvoří s hydroizohypsami pravoúhlou sí� úseček.
Výsledky druhé varianty, pomocí níž byl simulován účinek
drenážních vrtů, jsou uvedeny na obr. 8. Z vyhodnocení
výsledků je zřejmé, že tvar hydroizohyps se deformuje jen
v jejich těsné blízkosti. Trajektorie vody, které jsou v tomto
případě prostorové, jsou znázorněny v půdorysu. Porovnání
s předchozí variantou ukázalo, že v důsledku drenážních
účinků vrtů nedochází k výraznějšímu ovlivnění polohy

hladiny, k jakému by došlo bez realizace zabezpečovacího
systému. Numerické modelování vodorovných drenážních
vrtů prokázalo, že budou mít dostatečnou jímací kapacitu,
aby zamezily výraznějšímu vzdutí vody u projektovaných
podzemních objektů. Jejich použití je tedy z hydraulického
hlediska výhodné. 

Závěry
Výsledky numerického modelování proudění podzemní

vody v okolí projektovaných podzemních objektů nádraží
Bratislava-filiálka ukázaly, že dlouhá nepropustná bariéra,
vytvořená výstavbou těchto objektů, velmi výrazně ovlivní
stávající režim podzemní vody. Dojde k mimořádně velké
změně polohy volné hladiny a její vzdutí před podzemními
objekty může dosáhnout až 4,5 m při průměrném přítoku do
dané oblasti. Takové zvýšení hladiny podzemní vody až
téměř k povrchu terénu by mělo devastující účinky na stáva-
jící zástavbu. 

Je proto nezbytné navrhnout vhodné drenážní opatření,
které během výstavby objektů a po ní zajistí snížení hladiny
podzemní vody tak, aby její poloha odpovídala současnému
stavu. Numerickým modelováním s použitím kvazipros-
torových a plně prostorových modelů bylo prokázáno, že je
to skutečně možné. Posuzovaly se dva principiálně odlišné
způsoby drenáže a z hydraulického hlediska se oba ukázaly
jako vhodné, takže jejich použití by zcela odstranilo
nebezpečné vzdutí hladiny podzemní vody.

Numerickým modelováním se také prokázalo, že je
nezbytné pečlivě posoudit vliv etapové výstavby podzem-
ních objektů na režim proudění podzemní vody. Je třeba
zajistit, aby stavební úseky jednotlivých etap výstavby měly
vhodnou délku a byly účelně rozmístěny i z hydraulického
hlediska. Dále je třeba, aby současně s dokončením výstav-
by každého úseku byla uvedena do provozu také odpovída-
jící část drenážního systému.

Vzhledem k zásadní důležitosti drenážního systému,
který je v dané lokalitě podmínkou výstavby podzemních
objektů, bude třeba věnovat pozornost jak jeho technickému
návrhu, tak také jeho provádění. Nezbytné bude průběžné
monitorování polohy volné hladiny podzemní vody před
podzemními objekty i za nimi.
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Valentová, J. – Valenta, P. – Kazda, I.: The Impact of
the Reconstruction of the Bratislava – Railway Station
on Groundwater Flow

The reconstruction of the Bratislava – Filiálka railway
station is planned in Bratislava City. The new station
will be built as an underground structure which will
create an impermeable barrier for groundwater flow.
The length of the barrier is approximately 2 km. The
impact of the station structure on the groundwater
pattern and free surface was assessed by a regional
numerical model. The drainage measure efficiency was
modelled with a detailed 3D model. 

Valentová, J. – Valenta, P. – Kazda, I.: Der Einfluss des
Ausbau des Bahnhofs Bratislava auf das Regime der
Grundwasserströmung

In Bratislava ist der Umbau des Bahnhofs Bratislava-
Filiálka vorgesehen, wobei die Bauobjekte des
Bahnhofes unterirdisch errichtet werden und so eine
undurchlässige Barriere für die Grundwasserströmung
in einer Länge von etwa 2 km bilden werden. Der
Einfluss des Baus auf das Regime der Grundwasser-
strömung wurde mit einem numerischen quasi-
dreidimensionalen Modell analysiert. Die Effektivität
verschiedener Dränagemaßnahmen wurde mit der Hilfe
eines detaillierten 3D-Modells verifiziert.
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�zpráva
Projekt EUropa – nový terminál pražského letiště 

Dynamický průběh výstavby nového Terminálu Sever 2,
růst počtu odbavených cestujících a zvýšení počtu destinací
jsou současné základní provozní charakteristiky mezinárod-
ního Letiště Praha-Ruzyně. Stavební projekt EUropa v hod-
notě 10 mld. Kč se souběžně realizuje v šesti lokalitách
areálu Sever, jejichž provoz bude zahájen v lednu roku
2006. Hlavním cílem je rozšíření kapacity letiště a možnost
odbavování letů v rámci zemí Evropské unie podle režimu
stanoveného Schengenskými dohodami, kterými bude ČR
vázána po roce 2007.

V lednu 2003 schválila Evropská investiční banka úvěr ve
výši 9 mld. Kč na výstavbu další části odbavovacích kapacit
letiště v Praze, na které již bylo vydáno  stavební povolení.
V listopadu došlo k podpisu garance za tento úvěr se syn-
dikátem komerčních bank. Česká správa letiš� přípravné
stavební úpravy zahájila již v září 2002. Na základě vyhod-
nocení veřejné obchodní soutěže byla v červnu 2003 jako
manažer výstavby vybrána společnost Bovis Lend Lease.
V průběhu téhož roku následovaly tendry na výběr staveb-
ních firem, které jednotlivé stavby realizují, v roce 2004 na
třídírnu zavazadel. 

Terminál Sever 2 posouvá letiště Praha do další dimenze.
Kromě dalšího nárůstu kapacity na 10 mil. pasažérů ročně
v první etapě (která se instalací technologií v následující
fázi může posunout na 15 mil.) nabídne další rozšíření
služeb pro cestující i subjekty působící v letištním areálu.
Generálními dodavateli jsou Metrostav-divize 6, Sdružení
Hochtief – ŽS Brno, Sdružení Terminál Sever 2 (Skanska
CZ, Strabag), Doprastav, Metrostav-divize 3,VanDerLande.

Konstrukce budovy je kombinovaná. Spodní podlaží jsou
železobetonová, vrchní podlaží a střešní část jsou ocelové.
Založení na pilotách. Železobetonová část, založená na
modulech 15 × 12 m, je rozdělena do několika dilatačních
celků. Konstrukci tvoří obousměrný skelet s železo-
betonovou deskou s vyztuženými nosníky. Ocelová je kon-
strukce zastřešení osazená na železobetonovou podnož.
Zastřešení tvoří prostorová příhradová konstrukce s rámo-
vým působením v obou směrech. Rozpětí nosníku je 57 m.
Prostorová konstrukce je trubková. 

Konstrukce spojovacího objektu je železobetonová ve
všech třech úrovních. Založení na pilotách. Zastřešení velké
spojovací chodby je vytvořeno ocelovou konstrukcí s pří-
hradovými vazníky podporujícími plochu střechy. Fasádní
pláště jsou v kombinaci plechové rastrové fasády s proskle-
nými stěnami.

První, druhé a třetí nadzemní podlaží nástupního prstu C
jsou řešeny železobetonovým skeletem s příčnými rámy,
zastřešení je ocelová konstrukce. Založení je na pilotách.
Nástupní mosty (celkem 8) včetně dvouramenných schodiš�
jsou ocelové. Fasádní pláště jsou v kombinaci plechové ras-
trové fasády s prosklenými stěnami.

Konstrukce mostu estakády je železobetonová, monoli-
tická, předpínaná ocelovými lany, u kolektorů jde zčásti
o monolitický železobetonový tunel, zčásti je použita fili-
gránová deska zalitá betonem. Mimo jiné se postaví 11 000 m2

estakády (což odpovídá běžnému mostu o délce přibližně
1 km), 2 km nových komunikací, téměř 2 km kolektorů a
zavazadlový tunel o délce 400 m (z toho 200 m je raže-
ných).

Výstavbou nového terminálu se zlepší podmínky letišt-
ního provozu. Půjde zejména o rozšíření počtu nástupních
mostů v odbavovacím prstu C (celkem jich bude 27),
možnost oddělení cestujících v rámci destinací EU od ostat-
ních mezinárodních letů a vytvoření nových prostor pro
konferenční jednání, větších prostor pro speciální skupiny
pasažérů,  lékárnu apod. a vybavení tranzitního prostoru
hotelovými pokoji. Významně se zvýší počet obchodů a
stravovacích kapacit ve veřejných i tranzitních prostorách
terminálu, podstatně se rozšíří zázemí pro letecké společ-
nosti i pro zaměstnance.

Tisková informace
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Záliv Homebush – příklad řešení brownfields
Ing. arch. Kristýna ŠÍLOVÁ

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Oblast zálivu Homebush v Sydney je území o rozloze
660 ha, na kterém byl proveden náročný projekt
přeměny znečištěného území na multifunkční oblast
s aplikací principů ekologicky udržitelného rozvoje.
Asanace a opětovné využití tohoto území je velkým pro-
jektem svého druhu a dokonalou ukázkou řešení
celosvětového problému brownfields.

Úvod
Brownfields je terminus technicus pro opuštěná, ladem

ležící nebo jinak nevyužitá průmyslová a komerční území,
jejichž rozvoj a opětovné využití brzdí určitý stupeň
znečištění. Území zálivu Homebush (obr. 1), kde se konaly
v roce 2000 letní olympijské hry, bývalo právě jedním
z takových území. Jde o plochu o rozloze 660 ha, 16 km na
západ od centra Sydney, kde byl proveden náročný projekt
přeměny znečištěného území na multifunkční oblast s apli-
kací principů ekologicky udržitelného rozvoje. Tento pro-
jekt, který byl zahájen v roce 1993, je jedním z největších
projektů řešení brownfields v Austrálii.

Projekt
V červnu 1995 byla založena organizace OCA (Olympic

Coordination Authority – Orgán pro koordinaci olympij-
ských her), která měla na starosti mimo jiné přípravu
olympijských a paralympijských her v Sydney. Jedním
z jejích úkolů byl projekt nového urbanistického rozvoje,

který by poskytl zázemí pro sportovce, a současně se podílel
na městském rozvoji. Projekt byl proveden právě v oblasti
zátoky Homebush a probíhal ve třech hlavních fázích [1]:

� průzkum a analýza oblasti,
� asanace znečištění,
� výstavba nového předměstí Sydney s kombinovanou

funkcí – sportovní a komerční využití, bytová a
rekreační funkce a v neposlední řadě zeleň.

Principy plánování, řízení a provádění projektu rozvoje byly
vytvořeny komisí z odborníků, v níž byli výrazně zastoupeni
experti na životní prostředí. Komise pracovala na základě
principů ESD (Ecologically Sustainable Development, tj.
ekologicky udržitelný rozvoj). Šlo především o dodržování
směrnic k šetření s energií a vodou, minimalizaci odpadu,
ochraně životního prostředí a záruku, že nedojde ke zhoršení
kvality vody a půdy na daném území. OCA si byla vědoma
důležitosti splnění těchto závazků a cílů, které zvěřejnila ve
své strategii pro životní prostředí.

Asanace brownfields
Ještě před osídlením byla oblast zálivu Homebush

označena za zalesněnou přílivovou mokřinu. V letech 1948
až 1960 byla z oblasti těžena půda a po tomto drastickém
zásahu do krajiny bylo území používáno pro různé účely
včetně jatek, cihelny, vojenského skladiště a nekontrolované
skládky odpadu. Úplně nejhorším využitím však byla sklád-
ka průmyslového odpadu (obr. 2).

Obr. 1. Letecký pohled na záliv Homebush

Obr. 2. Mapa toxického znečištění

kontaminovaný materiál, převážně dioxiny

dřívější továrna Union Carbide, kde se vyráběla chemikálie
„Agent Orange“

69 prorezivělých nádob obsahujících odpad s dioxiny

dřívější továrna ICI, petrochemický průmysl

oblasti s vysokou kontaminací – dioxiny, DDT a těžké kovy

vodní plochy
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Tato využití měla za následek katastrofické znečištění a
znehodnocení celé oblasti. Během průzkumu v roce 1997
bylo v odebraných vzorcích vody a půdy zjištěno až sedm-
desát druhů různých znečiš�ujících látek a sloučenin [1].
Bylo odhadnuto, že v oblasti je na ploše 220 ha zhruba
9 mil. m3 zavážky obsahující hnilobný odpad,  těžké kovy,
oleje, azbest, pesticidy a jiné průmyslové odpady. Byly zde
objeveny průsaky dehtu do půdy a spodních vod. Průzkumy
dále odhalily vysokou hladinu dioxinu, související s dřívější
výrobou herbicidů a s ukládáním průmyslového odpadu [1].

Na základě těchto výsledků byl stanoven plán asanace.
Byly identifikovány oblasti se zamořením, navrhnuta
opatření pro ošetření oblasti a opatření, která by zabránila
dalším průsakům nebezpečných látek do okolních vrstev.
Asanace byla provedena na základě těchto principů [1]: 

� kontaminované půdy byly sloučeny a shromážděny do
čtyř hlavních oblastí (skládek), a tím byla vytvořena
maximální plocha s neomezeným využitím;

� tyto byly vytěženy a materiál byl umístěn na skládku
nebo byl na místě bezpečně uložen; 

� kontaminovaná půda byla uložena 5 až 9 m pod úroveň
terénu a zavezena vrstvou nezamořené půdy tlouš�ky
nejméně 1 m. Nad ní bylo vybudováno podzemní po-
dlaží stavby;

� skládky byly zavezeny čistou nezamořenou půdou,
pokud možno z té samé oblasti; 

� byly vybudovány drenážní jednotky na sběr průsaků a
sbírané filtráty jsou následně ošetřovány v přilehlé
kanalizační čistírně;

� skládková tělesa byla citlivě zasazena do stávající kra-
jiny a osázena místními rostlinami a stromy, čímž bylo
rovněž omezeno vsakování deš�ových srážek do skládek;

� byla vynaložena snaha na vybudování polopřirozeného
prostředí. 

Asanace byla rozložena do několika fází, přičemž v době
olympijských her byla dokončena asanace území v okolí
sportovního centra a část území v zátoce Haslams. Celkové
náklady činily 137 mil. australských dolarů (cca 2,6 mld. Kč).
V současnosti se program asanace soustředí na oblast
Newington.

Na celé ploše projektu probíhá nepřetržité monitorování
stavu podzemní vody a vzduchu. Součástí je také sledování
odtékajících filtrátů ze skládkových těles. Monitorování za-
hrnuje i porovnávání záznamů v určitých obdobích. Pře-
hledy o společenstvech ryb a bezobratlých v přilehlých vod-
ních plochách jsou rovněž důležitou součástí projektu [1].

Udržitelná výstavba
Výstavba v oblasti zátoky Homebush byla plánována a

provedena s přihlédnutím k principům ESD. Dvěma
primárními principy, aplikovanými při výstavbě, bylo
snížení spotřeby vody a energie. Užívání vody na všech
místech bylo minimalizováno instalováním účinných a
vodou šetřících přístrojů a vybavení. Kromě toho byly terén-
ní svahy navrženy tak, aby se maximálně využívalo
deš�ových srážek a navržená zeleň nemusela být uměle
zavlažována. V projektu byly rovněž použity rostliny, které
pocházejí z Austrálie a jsou na vodu nenáročné. Koloběh
vody v infrastruktuře byl navržen tak, aby docházelo ke
sběru deš�ové vody, která je následně distribuována pro

umělé zavlažování a splachování toalet. Tímto bylo dosaže-
no 50% snížení spotřeby vody. Systém rozvodu vody má
dva okruhy – pitný a užitkový.

Budovy a další zařízení v místě sportoviš� byly navrženy
tak, aby se minimalizovala spotřeba energie. Úspor bylo do-
saženo [1]: 

� efektivním designem budov a jejich správnou orientací
ke světovým stranám;

� použitím efektivního elektrického vybavení a zařízení;
� maximálním využitím přirozeného osvětlení, a tím

redukcí potřeby pro umělé osvětlení;

� instalováním slunečních kolektorů;

� recyklací energie.

Odhaduje se, že tato opatření snížila spotřebu energie až
o 60 % v porovnání s tradičními systémy.

Nezávislý posudek
Vzhledem k tomu, že šlo o velmi náročný projekt, OCA

požádala o pomoc nadnárodní ekologickou organizaci Earth
Council (založenou jako výsledek celosvětového ekologic-
kého fóra Earth Summit, který se konal  v Rio de Janeiro
v roce 1992) [2], aby provedla posudek na navrhovaný pro-
jekt ještě před jeho realizací. Posudek v podstatě vyjádřil
velké uznání celému projektu, ale vytkl i některé nedostat-
ky. Pochvala byla udělena za plánované činnosti, např. [1]:

� likvidaci nebezpečného odpadu s ohledem na životní
prostředí;

� použití recyklovaného stavebního materiálu a mate-
riálu, který nebude zatěžovat životní prostředí, v celém
projektu;

� užití inovačních technologií; 

� kladení důrazu na budoucí využití veřejné dopravy.

Na druhé straně se však posudek vyjádřil k tomu, že projekt
zanedbal některé skutečnosti, např. [1]:

� názory a návrhy konzultujících specialistů nebyly opti-
málně zapracovány do plánu na tvorbu a ochranu život-
ního prostředí;

� nebyly dodrženy závazky k minimálnímu použití plas-
tů, a to hlavně tam, kde byla i jiná varianta.

Závěr
Asanace a opětovné využití brownfields v zátoce

Homebush je velkým projektem svého druhu a dokonalou
ukázkou řešení tohoto celosvětového problému. Projekt byl
započat před sedmi lety, převážná část byla dokončena
v roce 2000 a dokončení je plánováno v roce 2005. Málokdo
z televizních diváků Olympijských her 2000 by tehdy tušil,
že sleduje místo, kde ještě nedávno byly skládky a konta-
minovaná půda.

Literatura
[1] EPA, 2000, www.epa.gov/region04/sustain/susgo.htm
[2] Corbit, R. A.: Standard Handbook of Environmental Engineering.

New York, McGraw-Hill 1998. 



Šílová, K.: The Homebush Bay – An Illustrative Example
of the Solution of Brownfields

The Homebush Bay site in Sydney occupies the area of
660 ha. This area was redeveloped with a commitment to
application of ecologically sustainable development
principles. The decontamination and redevelopment of
this area is a large project of its kind and a brilliant
example of handling the worldwide problem of
brownfields.

Šílová, K.: Die Homebush-Bucht, ein anschauliches
Beispiel für die Lösung kontaminierter Gebiete

Das betrachtete Gebiet der Homebusch Bay in Sydney
hat eine Fläche von 660 ha, auf der ein aufwendiges
Projekt der Umwandlung eines verunreinigten Gebiets
in ein multifunktionelles Gebiet unter Anwendung
ökologisch nachhaltiger Entwicklungsprinzipien durch-
geführt wurde. Die Dekontamination und Sanierung
dieser Fläche ist ein beachtliches Unterfangen und ein
brillantes Beispiel für den Umgang mit dem weltweiten
Problem der Altlasten. 
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�dizertace
Únavová pevnost nosníků s vlnitou stojinou

Ing. Michal Tůma

Dizertační práce je zaměřena na únavové chování nosníků
s tenkou vlnitou stojinou. V experimentální části je na reál-
ných nosnících ověřena únosnost při cyklickém zatížení a
z výsledků je statisticky stanovena návrhová únosnost,
použitelná zejména v oblasti návrhu jeřábových nosníků.
Teoretická část práce je věnována numerickému modelování
v programu ANSYS. Výsledkem je podrobné nelineární
vyšetření nosníků při statickém a pohyblivém lokálním
zatížení vedoucí k možnosti zjednodušeného analytického
posouzení nosníků na únavu.

Tepelně vlhkostní bilance dřevostaveb

Ing. Jan Kirschner

Práce se zabývá stavebně fyzikální problematikou dřevosta-
veb určených pro bytovou výstavbu. Teoreticky vyhodnocu-
je řadu variant uspořádání obvodové stěny dřevěného objek-
tu a výsledky porovnává s poznatky z měření. Je navržena
optimální skladba stěny a definují se odlišnosti tohoto druhu
staveb od staveb masivních.

Termofyzikální parametry kompozitních
stavebních materiálů na bázi cementu
v oblasti vysokých teplot

Ing. Jitka Poděbradská

Autorka se zaměřila na experimentální určení tepelně
fyzikálních parametrů vyztužených kompozitů s cemen-
tovou matricí, zejména teplotní a tepelnou vodivost, měrnou
tepelnou kapacitu a teplotní roztažnost těchto materiálů.
Zabývá se i vlivem mikrovýztuže, plastifikátorů, vodního
součinitele atd.

�zpráva
Duhový dům

Město Praha má další zajímavý stavební unikát. Proměnil se
v něj bývalý palác Kodaňská, dříve sídlo zkrachovalé spo-
lečnosti Chemapol. Komplex budov postavila na konci šede-
sátých let italská společnost Feal. Na architektonickém návrhu
tehdy velmi moderní budovy se podílela Ing. arch. Zdenka
Nováková, která i dnes na projektu částečně spolupracuje. 

Rekonstrukce a provoz 4D CENTER – PRAGUE, jak se
nové business centrum nazývá, je společným podnikem dvou
zahraničních investorů – B. S. R. Europe Ltd. a Breccia holding,
kteří budovu koupili v roce 2002 a investovali do ní celkem
3,5 mil. euro. Nově vybavené budovy nabízejí celkem 42 tis. m2

kancelářských ploch a luxusně vybavených veřejných prostor.
Změna je patrná na první pohled i na plášti vyzdobeném
výrazným designem francouzsko-izraelského umělce Yaacova
Agama. Vzhledem k počtu použitých odstínů barev bude
současný provozovatel budovy – společnost Kodaňská Office
Center žádat o zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Umělec Yaacov Agam je považován za otce „kinetického
umění“. Od jeho první samostatné výstavy v Paříži v roce 1953,
kdy poprvé v historii moderního umění měla představená díla
čtvrtý rozměr – času a změny integrované do umělecké formy,
se zformovalo mezinárodní hnutí s tímto názvem. Agamovy
práce byly představeny na samostatných výstavách v různých
zemích a jeho díla jsou zastoupena v mnoha muzeích. Vytvořil
také řadu dalších „malovaných“ fasád v mnoha zemích. Za svůj
novátorský příspěvek k vizuálnímu vyjádření obdržel od
UNESCO v roce 1996 medaili Jana Amose Komenského. 

Na návrhu fasády 4D CENTER – PRAGUE pracoval ve
svém pařížském ateliéru od začátku roku 2003 a použil více než
300 různých odstínů. Konceptu harmonicky splývajících barev,
které vytvářejí světelný efekt a vyzařují energii z celé budovy,
věnoval několik měsíců. Budova na severní straně evokuje
teplými barvami pocit a energii léta, budova na zimní straně
zachycuje pocit zimy plynulým přechodem chladných modrých
odstínů. Hlavní budova představuje krásu a magii jara a jeho
skrytou energii. Vršek budovy – „koruna“ – zpodobňuje ve
výrazu kinetického umění měnící se formy a krásu a magii
stálých změn v životě. Vysoce kvalitní barvy včetně každého ze
tří set odstínů byly vyrobeny ve Finsku, schváleny v Paříži a
namíchány v Praze.

Tisková informace

Čtenářům našeho časopisu můžeme nabídnout, bohužel, jen
černobílý snímek, a proto nezbývá, než zavřít oči a představit si
to nejpůsobivější barevné spektrum, které si lze představit. Je
pravda, že umístěné natrvalo na budově je pro nás poněkud
nezvyklé, ale proč ne, zvláště když je autor vytvořil, podle
vlastního vyznání, z lásky k našemu hlavnímu městu a na zá-
kladě jedinečné barevnosti jeho budov.

–MK–
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Komplexní pohled na problematiku bezpečnosti
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Základní funkcí státu je zajistit trvalý rozvoj lidské
společnosti, což není možné bez zajištění bezpečného
prostoru, ve kterém žije. Hlavním cílem významných
mezinárodních organizací (např. OSN, OECD, EU),
vlád, veřejné správy (správních úřadů, regionálních a
místních úřadů) je vytvořit bezpečný prostor pro 21. sto-
letí. V této snaze se však neobejdou bez účasti právnic-
kých a fyzických osob i občanů.  

Současný stav
Je třeba si uvědomit, že pojetí bezpečného prostoru se

teprve vytváří. Až po velkých teroristických útocích si lid-
stvo plně uvědomilo, co pro něj a pro jeho rozvoj bezpečnost
znamená. Zásady a způsoby jeho vytvoření musí vycházet
jak z výsledků výzkumu, tak ze zkušeností z praxe. Důležité
jsou oba nástroje, nelze je oddělit a spolehnout se jen na jeden
z nich. Pro nepřípustné časové zpoždění nelze čekat na vý-
sledky specializovaného výzkumu. Získání výsledků výzku-
mu vyžaduje určitý čas a je skutečností, že je třeba propra-
covat nový přístup k problematice bezpečnosti v komplex-
ním pojetí. Přitom je pravdou, že úroveň bezpečnosti, kterou
stát může zaručit, závisí na mnoha faktorech, zejména:

� pochopení problému v souvislostech a konkrétních
podmínkách,

� správných cílech řízení činností,

� technických a kybernetických prostředcích, 

� finančních prostředcích,

� organizační struktuře schopné realizovat opatření
v přijatelném čase, 

� specifické výchově a vzdělání řídicích pracovníků
i občanů. 

Proto musí být již dnes přijata jednoduchá opatření získaná
na základě praktických zkušeností s tím, že budou postupně
nahrazována sofistikovanými zásadami, jejichž účinnost
bude vyšší, protože budou vytvořena a ověřena výzkumem.

Úkoly managementu 
Při tvorbě bezpečného prostoru má velký význam úroveň

řízení (managementu). Musí být pro-aktivní a musí vycházet
ze sofistikovaných podkladů, odpovídat konkrétním pod-
mínkám a být srozumitelné všem zúčastněným subjektům.
Vrcholový management  si musí být vědom, že bezpečnost
není něco předem daného, ale že je nutno ji vytvářet
usměrněnými a provázanými systémovými opatřeními a
zásahy, což z hlediska teorie znamená bezpečnost řídit
[1]–[4]. Z hlediska společnosti je zřejmé, že je nutno ji
zvyšovat. Aby se postupovalo cíleně, za pomoci přimě-
řených zdrojů, je nutné, aby orgány státu pro rozhodování
používaly kvalifikované metody zpracování podkladů a
respektovaly názory odborníků a jejich hodnocení trendů
v čase. Ve vyspělých zemích již managementy používají

monitoring parametrů základních procesů a systematicky
posuzují bezpečnost podle indikátorů [1], [5], které měří její
úroveň v čase. 

Situace ve světě i v jednotlivých územích se stále mění, a
proto se musí systematicky vytvářet nová kultura bezpeč-
nosti, zahrnující aktuální poznatky i zkušenosti. Pro její
prosazování v praxi je však nezbytné jak cílené řízení, tak
široká účast státních orgánů, právnických a fyzických osob i
občanů. Vede k přiřazení vyšší priority plánování a řízení
bezpečnosti a také k pochopení potřeby bezpečnosti všemi
účastníky [5]. Pro zajištění bezpečného prostoru je tedy
nutné:

– zvyšovat informovanost o očekávaných rizicích
v území, koncepcích, ochraně, praxi, opatřeních a po-
stupech ke zvládnutí rizik a také o těch, která je ještě
třeba přijmout a realizovat;

– zvyšovat důvěru občanů v to, že cílem veřejné správy je
skutečně zajištění bezpečného prostoru;

– vytvářet vzdělávací systém, který úředníkům, zaměst-
nancům právnických a fyzických osob i občanům
umožní porozumět otázkám bezpečnosti;

– prosazovat spolupráci a koordinaci úkolů a vzájemné
sdílení informací.

Na základě nejvyšších právních dokumentů [9], [10] jsou
v České republice deklarovanými chráněnými zájmy životy
a zdraví lidí, majetek, životní prostředí a bezpečnost.
K majetku bezesporu patří i životy a zdraví domácích zvířat
a další důležité položky. Zdravá populace potřebuje
k uspokojivému rozvoji více než  nezávadné jídlo a pití, je
závislá na pocitu bezpečí a veřejného blaha, a proto jsou tyto
aspekty stále zdůrazňovány a hledají se nástroje a prostřed-
ky k jejich zajištění. Při volbě strategií pro zajištění
bezpečnosti je nutno brát v úvahu rovněž široký soubor
pohrom, do něhož je nutné zahrnout pohromy:

� přírodní, tj. laviny, horké vlhké letní dny, sucho, pro-
tržení hrází, povodně, tsunami, zemětřesení, sopečné
erupce, sesuvy svahů, řícení skal, lesní požáry, vichřice,
tornáda, nadměrné deš�ové nebo sněhové srážky, výrony
plynů ze zemského nitra; 

� technologické, tj. nehody v chemickém a dalším
průmyslu, indukovaná zemětřesení (důlní či horské otřesy,
otřesy indukované přehradami, injektáží tekutin do zem-
ského nitra nebo čerpáním tekutin z něj, umělými exploze-
mi), havárie při dopravě a skladování chemických mate-
riálů, dopravní nebo radiační havárie, velká znečištění
životního prostředí; 

� přímo narušující rovnováhu lidské společnosti, tj.
defekty: 

– v životním prostředí, zejména hromadné nákazy pol-
ních kultur nebo zvířat,

– v lidské populaci epidemie a pandemie,
– v lidské společnosti, zejména ve veřejné bezpečnosti a

pořádku, ekonomické sféře, v územní a společenské
infrastruktuře, v informačních technologiích, komu-
nikacích, energetice, peněžnictví, dále války, ozbrojené
konflikty, kriminalita, terorismus atd. 



Z analýzy světových dat z 19. a 20. století vyplývá, že
pohromy v ekonomické sféře, v územní a společenské infra-
struktuře, v informačních technologiích, komunikacích,
energetice a peněžnictví jsou pro lidstvo často tíživější než
pohromy přírodní nebo technologické (viz světová hospo-
dářská krize v r. 1929, ropná krize v sedmdesátých letech
dvacátého století aj.). Jejich zákeřnost spočívá v tom, že
kromě dopadů přímých a bezprostředních je jich řada
zprostředkovaných složitou sítí vazeb, které jsou v čase
různě posunuty. Pro zajištění bezpečnosti je nutno věnovat
pozornost právě těmto dopadům, protože ty často působí
plíživě a skrytě a jsou iniciačními příčinami krizí.

Na základě analýz a šetření mohou některé ze jmeno-
vaných pohrom vyvolat i na našem území situace, při
kterých bude třeba vyhlásit krizovou situaci [6]. Závažný
může být sofistikovaný teroristický útok na kritickou infra-
strukturu, resp. na její specifické části. Dopad na chráněné
zájmy může být jak přímý, tak zprostředkovaný přes složi-
tou strukturu vazeb a toků, a může působit bezprostředně,
nebo s časovým zpožděním. Z analýz [1] vyplývá, že tero-
ristické útoky se soustře�ují na rozrušení kritické infrastruk-
tury stále častěji, protože takto ovlivní ve svém důsledku
životy a zdraví lidí i stát silněji než „obyčejný“ pumový
útok.

V zájmu přežití a zajištění trvalého rozvoje lidského rodu
je třeba pohromám předcházet (u přírodních to většinou
nejde), odstranit příčiny jejich vzniku, zmírnit dopady pre-
ventivními opatřeními, připraveností, optimálním zvlád-
nutím jejich dopadů a jimi vyvolaných kritických situací (tj.
vlastně zkrácením nouzové situace na přijatelnou míru),
zajistit obnovu a umožnit další rozvoj.

Nástroje managementu a jejich vývoj
Řízení bezpečnosti je nástroj k zajištění trvale udržitel-

ného rozvoje společnosti, území a státu. Jako takové je to
řízení především strategické, se kterým je úzce spojena
riziková analýza. Pro jeho potřeby se identifikují řetězce
dopadů a určuje se, v jakých souvislostech působí, zda jsou
orientovány na politické, ekonomické, technické, personální
a jiné prostředí, a  jaká opatření lze přijmout k odstranění,
popř. redukci, ovlivnitelných rizik. 

Krizové řízení se soustře�uje na identifikaci, diagnos-
tikování a zvládání kritických situací, jejichž výskyt má
rozumnou pravděpodobnost. To mimo jiné znamená, že
řízení bezpečnosti postihuje podstatně širší okruh a rozsah
otázek než krizové řízení. Podle použitých nástrojů rozlišu-
jeme řízení nouzové a vlastní krizové [1]. Je třeba si uvě-
domit, že u nás je právně kodifikováno jen krizové řízení a
z nouzového jen vybrané části, tj. řízení požárů, dopravních,
vybraných chemických a jaderných havárií, ochrana před
povodněmi a znečištěním vodních toků, ropné nouze a
nouze v dodávkách elektrické energie. Z odborného hlediska
se nouzové řízení opírá o nouzové plánování (v případě
havárií mluvíme o havarijním plánování). Jeho specifickou
částí je řízení ve smyslu zvládnutí nouzových situací, tj.
dopadů pohrom. Cílem je správa státu, která zaručí, že
zvládne dopady pohrom (v běžné řeči se používají pojmy
jako poruchy, nehody, havárie, kalamity či katastrofy) po-
mocí standardních výkonných složek, standardních pro-
středků a zdrojů s přijatelnými ztrátami. Opatření pro pre-
venci, připravenost, odezvu a obnovu mají některým z nich
zabránit nebo je alespoň zmírnit, aby byly ochráněny životy
a zdraví lidí, majetek a životní prostředí [1].

Vlastní krizové řízení se opírá o krizové a nouzové
plánování. Jeho cílem je správa státu, která zaručí, že stát

zvládne nouzové situace kategorie 5 [1] tím, že v případě
potřeby upraví vazby ve společnosti tak, aby zvládl dopady
pohrom, při kterých jsou ohroženy prioritní hodnoty, zájmy
nebo cíle státu pomocí nadstandardních výkonných složek,
nadstandardních prostředků a zdrojů a dočasného omezení
lidských práv a svobod. Opatření pro prevenci, připrave-
nost, odezvu a obnovu mají jejich vzniku zabránit nebo je
alespoň zmírnit s cílem ochránit životy a zdraví lidí,
majetek, životní prostředí a lidskou společnost [1].

Současná filozofie i nástroje řízení bezpečnosti se v čase
postupně vyvíjely přibližně od sedmdesátých let minulého
století. Dnešní pojetí, které zahrnuje i jiné pohromy než ato-
movou válku, nastává ve vyspělých zemích až po roce 1970.
Od konce sedmdesátých let  krizové řízení sleduje čtyři
provázané oblasti – prevenci, připravenost, odezvu a obno-
vu. Stále častěji se však zdůrazňuje nutnost prevence, pro-
tože správně provedená technická opatření dokáží předejít
vážným důsledkům pohrom ze 60 až 80 % [1].

Například v USA: 50. léta – civilní obrana jako ochrana před
jaderným útokem, 60. léta – ochrana před přírodními katastrofami
(po velkém zemětřesení na Aljašce a velkých povodních), 70. léta –
tvorba protipovodňových plánů, r. 1977 – zahájen výzkum na
snížení dopadů zemětřesení, r. 1978 – ustanovena agentura FEMA
(Federal Emergency Management Agency) a zpracována ochrana
proti pohromám a krizím přírodním, technologickým a z oblasti
civilní obrany (včetně války), r. 1985 – zahájeno sestavování plánů
odezvy na pohromy na všech administrativních úrovních státu,
r. 1992 – reorganizace FEMA (po hurikánu Hugo a zemětřesení
Loma Prieta) a zavedení prevence a opatření ke zmírňování dopadů
pohrom. Po zkušenostech ze zvládání nouzových situací velkého
rozsahu  prosadila FEMA, že nouzové plánování, odezva a obnova
jsou věcí všech resortů a ona plní jen koordinační funkci. Byly
stanoveny funkce území a služby (emergency support functions),
které musí být zabezpečeny pro zvládnutí odezvy a zahájení dalšího
rozvoje území. Jejich počet se pohybuje mezi 12 a 22 a jejich
zajištění je součástí plánů odezvy jak celých USA, tak  jednotlivých
států [1].

Vedle výše uvedených aktivit se nezávisle rozvíjely další
činnosti:

– ochrana životního prostředí, opírající se o hodnocení
dopadů  na životní prostředí (EIA – 1970), snažící se
o jeho trvale udržitelný rozvoj a prosazující princip
opatrnosti, zastřešená vládní agenturou EPA (Envi-
ronmental Protection Agency). Obdobný vývoj proběhl
v Evropské unii a později i u nás [12];

– zajištění technologického rozvoje, opírající se o hodno-
cení techniky, zaštítěné agenturou Kongresu OTA
(Office for Technology Assessment, 1972–1996):
Obdobný vývoj proběhl v Evropské unii (příslušná
direktiva je z r. 1986, [11]). 

Ke vzájemnému propojení aktivit dochází od konce osmde-
sátých let minulého století (viz aktivity OSN a dalších
národních a mezinárodních organizací) [1].

Postupem doby se ochrana proti pohromám a útokům
sjednotila a odlišily se pojmy riziko a hrozba [1], [7].
Riziko (risk) je míra vyjadřující skutečnost, že vznikne nebo
může s určitou pravděpodobností vzniknout nežádoucí
událost nebo soubor nežádoucích událostí vyvolaných
pohromou (riziko = ohrožení × zranitelnost). Hrozba (threat)
je míra vyjadřující skutečnost, že vznikne nebo může s urči-
tou pravděpodobností vzniknout nežádoucí událost nebo
soubor nežádoucích událostí vyvolaných teroristickým či
vojenským útokem (hrozba = schopnost útočníka × zranitel-
nost × úmysl útočníka). 
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Kritická infrastruktura
Rychlý vývoj hierarchie prioritních opatření, provádě-

ných v rámci krizového řízení především na úseku nouzové-
ho plánování, vyústil na konci devadesátých let ve speci-
fikaci kritické infrastruktury. Po teroristickém útoku
v Atlantě v r. 1995 jsou v modelech výše zmíněných funkcí
území energetické zásobovací systémy uváděny na předním
místě, protože energie je pro zajištění odezvy na pohromu,
zajištění ochrany obyvatel i pro obnovu a další rozvoj území
a společnosti nezbytná. Závěry analýz potvrdily účinnost
výše uvedených přístupů a zdůraznily nutnost prevence a
připravenosti [1], [8]. Stejný byl závěr hodnocení po terori-
stickém útoku v Madridu v březnu 2004.

V roce 1998 byla v USA zřízena komise, která během
dvou let zpracovala strategický materiál, z něhož vyplývají
základní přístupy ke kritické infrastruktuře, a zvláště k ener-
getice. Po 11. září 2001 bylo stanoveno provést analýzu
zranitelnosti vůči možným pohromám i útokům a zapojit do
systému právnické a fyzické osoby i občany. Bylo stanove-
no zpracovat plán na odstranění největších zranitelností,
zajistit systém detekce pohrom a útoků (jejich možné
scénáře), plán na realizaci odezvy (její možné scénáře, pro-
středky pro její provedení), plán obnovy, zajistit výchovu a
uvědomění, výzkum a vývoj, zpravodajské analýzy; mezi-
národní spolupráci, legislativní a finanční požadavky. Role
FBI v nouzovém plánování a krizovém řízení byla stanove-
na nařízeními prezidenta. Ustanovený výbor specialistů
přímo úkoluje agenturu FEMA nebo v případě potřeby
údajů od zpravodajských služeb zadá úkol FBI, která
stanoví úkol pro FEMA. Vývoj pojetí v USA určil vývoj
v Kanadě, Velké Británii a některých zemích EU. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že řízení bezpeč-
nosti navazuje na inteligentní a logicky rozpracované
nástroje, zejména hodnocení ohrožení (hazard assessment) a
rizik (risk assessement) a řízení rizik (risk management) [1],
[7]. Ve vyspělých státech je používá management státu,
regionů, obcí, podniků i různých společností [1]. 

Vývoj po velkých teroristických útocích ukázal, že je
třeba speciálně ochraňovat tu část infrastruktury, bez níž
nelze zvládnout ani krizové situace, ani větší nouzové situa-
ce. Pojmem kritická infrastruktura rozumíme fyzické a
kybernetické systémy nutné pro zajištění minimálního
chodu ekonomiky a správy státu (vlády). To znamená, že
dopady každé pohromy je třeba posuzovat z hlediska vlivu
na životy a zdraví lidí, majetek, životní prostředí, pocit
bezpečí lidí, kritickou infrastrukturu a veřejné blaho. Na
základě dokumentů přijatých Bezpečnostní radou a vládou
České republiky v r. 2002 zahrnuje kritická infrastruktura
systémy dodávky energií (především elektřiny) a dodávky
vody, kanalizační systém, přepravní sí�, komunikační a
informační systémy, bankovní a finanční sektor, nouzové
služby (policii, hasičskou záchrannou službu, zdravot-
nictví), základní služby (zásobování potravinami, likvidaci
odpadu, sociální služby, pohřební služby), průmysl a
zemědělství, státní správu a samosprávu. 

Řízení bezpečnosti
Tento komplexní systémový nástroj zajiš�uje bezpečnost

státu, regionu, obce, podniku, objektu, organizace apod. a
umožňuje jejich rozvoj. Působí v dynamicky proměnném
okolí, systematicky zajiš�uje stabilitu (předcházením krizí) a
vytváří podmínky pro další rozvoj. Opírá se o monitorování,
diagnostiku situací, sofistikovanou analýzu a hodnocení
procesů, predikci dalšího vývoje procesů, aplikaci preven-

tivních a zmírňujících opatření před zahájením činností a
v jejich průběhu, přípravu opatření na korekci nebo zvlád-
nutí nežádoucího vývoje procesů a na zajištění obnovy
apod. Všechny dílčí nástroje jsou vzájemně provázané a
uspořádané tak, aby docházelo k synergickému efektu.

Management každého státu, regionu, obce, podniku,
objektu, organizace apod. má řadu dílčích nástrojů k řízení,
např. právní normy, systém QA (quality assurance –
zajištění jakosti), havarijní plán, povodňový plán, tj. obecně
nouzové plány různého druhu, organizační řád, systém
odpovědnosti apod. Tam, kde se důsledně neprosazuje mo-
derní sofistikované řízení, známé pod pojmem řízení bez-
pečnosti, tam jsou dosud jednotlivé nástroje používány od-
děleně, a tudíž se synergický efekt neprojevuje a chybějí
postupy, jak řešit rozpory v případě, že jednotlivé nástroje
nabízejí odlišné a protichůdné činnosti či opatření.

Závěr
V Evropské unii byl zahájen rozsáhlý výzkumný program

zaměřený na možnost vybudování bezpečného prostoru
v Evropě. Po událostech v Madridu předseda Evropské
komise  rozhodl o programu „Research for Secure Europe“
na léta 2007–2013 a o přípravném programu PASR (Prepa-
ratory Action on Security Research) na léta 2004–2006.
Program se opírá o řízení bezpečnosti v komplexním pojetí.
Pro zajištění udržitelného rozvoje České republiky je nutné,
aby se k aktivitám EU velmi rychle připojila a modernizo-
vala pojetí bezpečnosti podle současného chápání. Veřejná
správa, právnické a fyzické podnikající osoby by měly znát
pojetí komplexní bezpečnosti, aby při rozhodování vycháze-
ly z odborných principů jejího řízení a re-aktivní přístupy
nahradily pro-aktivními. 
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Procházková, D.: A Complex Approach to the Safety
Issue

The basic function of the state is to guarantee the
development of human society, which is impossible
without ensuring a safe space to live in. Therefore, the
highest goal of major international institutions (e.g.
UNO, OECD, EU), governments, public administration
(administration agencies, regional and local authorities)
is to create a safe space for the 21st century. The
institutions mentioned above cannot guarantee the
achievement of this goal without participation of
corporate and physical bodies, as well as the citizens.

Procházková, D.: Komplexe Betrachtung der Sicher-
heitsproblematik  

Eine grundlegende Funktion des Staates ist es, die
dauerhafte Entwicklung der menschlichen Gesellschaft
zu sichern, was ohne Gewährleistung eines Sicher-
heitsraums, in dem wir leben, nicht möglich ist. Deshalb
besteht das gegenwärtig höchste Ziel bedeutender
internationaler Organisationen (z.B. UNO, OECD, EU),
der Regierungen und der öffentlichen Verwaltung (Ver-
waltungsbehörden, regionale und lokale Behörden)
darin, einen Sicherheitsraum für das 21. Jahrhundert zu
schaffen. Dieses Ziel können die genannten Organisa-
tionen nicht ohne Beteiligung juristischer und natürli-
cher Personen und ohne Beteiligung der Bürger gewähr-
leisten.
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Lehké dřevěné stáje pro skot. Navrhování
a výstavba

Ing. Miluše Drmlová

V souladu se snahou o efektivnost chovu skotu v nových
podmínkách po vstupu ČR do EU se v práci analyzují
nároky a požadavky na vhodné stavební typy zemědělských
novostaveb ze dřeva. Nepomíjejí se ani estetické požadavky
na harmonii staveb s krajinou současného venkova.

Materiálové modely a výpočtové analýzy
vláknobetonových konstrukcí

Ing. Vojtěch Petřík

Dizertační práce obsahuje původní experimentální i teore-
tické poznatky včetně vytvoření nové metody analýzy jako
výpočetního nástroje pro praxi. Výsledky jsou plně použitel-
né v praxi.

Dlouhé vlny rozvoje území

Ing. Jana Frková

V dizertaci je obhájena teze o dlouhodobém cyklickém
vývoji české ekonomiky a potvrzena teorie o životním cyklu
technologií souvisejícím právě s jejím dlouhodobým vývo-
jem. Práce potvrzuje, že v českém stavebnictví v souvislosti
s technologickými inovacemi také dochází k cyklickému
vývoji.

�dizertace

�zpráva

Impulsů pro rozvoj solární 
energetiky u nás přibývá

Počátkem září proběhla na pražské ČVUT – poprvé
v „nových“ zemích EU – prestižní vzdělávací akce me-
zinárodní společnosti pro solární energii Solární akademie
ISES SOTERE 2004. Přední evropští odborníci zde během
devítidenního semináře seznamovali studenty a další profe-
sionální zájemce s nejnovějšími trendy a inovacemi ve
využití sluneční energie ve stavebnictví a architektuře,
zejména moderní nízkoenergetické. Mezinárodní fórum,
nad nímž převzal záštitu ministr životního prostředí, doplni-
ly exkurze na stavby se solárními prvky a Den otevřených
dveří na Fakultě stavební. 

Solární akademie ISES seznamují zájemce s metodami
rozvíjenými v zahraničí, s příklady vhodného uplatnění
solární architektury a techniky jak při navrhování nových
staveb, tak při renovaci a rekonstrukcích starších, a to
obvykle v rámci demonstračních projektů v zemích EU.

Akademie rovněž objasňují energetické koncepce a přístupy
k využití obnovitelných zdrojů ve stavebnictví a v souvise-
jících oborech. Cílem je podpořit integrovaný a odpovědný
přístup při navrhování a hodnocení energetiky budov
vycházející z klimatických podmínek a snahy o maximální
přínos pasivního i aktivního využití obnovitelných zdrojů
energie, zejména energie Slunce. 

V rámci SOTERE 2004 (Solární technologie pro renovaci
budov) zpracovávali studenti v malých interdisciplinárních
týmech zadání projektů na vybraných bytových objektech
určených k renovaci a energetické rekonstrukci. Týkala se
obytných panelových staveb v Chomutově, zděných
bytovek z padesátých let, tzv. dvouletkových domů, a dále
pražských bytových domů ze třicátých. let. Pracovní 
metoda měla řešitelům mj. umožnit mezioborovou spo-
lupráci, prověřit jejich schopnost týmové práce a umožnit
jim navázat odborné a společenské kontakty. Řešené pro-
jekty budou po vyhodnocení poskytnuty institucím k využití. 

Tisková informace



STAVEBNÍ OBZOR 10/2004 313

�zprávy
Rekonstrukce a dostavba Barrandovských teras

Barrandovské terasy, funkcionalistickou dominantu Prahy
ze třicátých let minulého století, čeká v roce 2005 začátek
rozsáhlé rekonstrukce a dostavba za více než 500 mil. Kč.
Společnost Barrandovské terasy, a. s., která je vlastníkem
objektu, plánuje jeho zpřístupnění pro veřejnost na konci
roku 2006. Dostavba a rekonstrukce areálu zahrnuje přede-
vším generální opravu původní restaurace a vyhlídkové
věže Barrandovské terasy, která bude v maximální míře
přístupná veřejnosti. Sály na ploše 500 m2 by měly navozo-
vat atmosféru třicátých let, kdy byl objekt vyhledávanou tu-
ristickou atrakcí nejen pro Pražany. Významným prvkem
bude také výstavba dvou hotelových objektů s kapacitou
170 lůžek. 

Původní i nové objekty areálu poskytnou zajímavé pros-
tory pro kongresy, konference, kulturní a společenské akce.
Dostavba nových objektů a rekonstrukce původní restaurace
budou probíhat současně. V první fázi bude vybudován
podzemní objekt s technickou infrastrukturou a parkovacími
místy, z restaurace budou odstraněny dodatečné poválečné
zásahy, např. portikus nad vchodem či kabřinec na fasádě.
Podle zmocněnce společnosti bylo věnováno značné úsilí
přípravě celkového záměru již
na úrovni studií. V současné
době je připraven projekt pro
územní řízení na dostavbu,
oprava a rekonstrukce původ-
ního objektu je na úrovni
rozpracovaného projektu pro
stavební povolení. Komplex
Barrandovských teras by se
v budoucnu měl stát nejen
architektonickým solitérem,
ale také organickou součástí
Prahy. 

Návaznost na architektonic-
kou, společenskou a estetic-
kou kvalitu místa a stávající
architektury Barrandovských teras byla jedním z hlavních
úkolů architektonické studie, kterou zpracovali členové pro-
jekčního týmu brněnské kanceláře Kuba & Pilař – architek-
ti. Stěžejním problémem projektu je hmotová návaznost
nových ubytovacích objektů na stavbu architekta Maxe
Urbana ze třicátých let, která je v těžišti areálu a jejíž vy-
hlídková věž tvoří jeho dominantu. Architektonický návrh
na tuto skutečnost reaguje vytvořením dvou hmot, které jsou
záměrně odlišně tvarově pojednány. Obě hmoty respektují
úroveň římsy prvního nadzemního podlaží stávající budovy
restaurace a dominantní vyznění vyhlídkové věže je tak plně
zachováno. Zásadní změna areálu spočívá především v nové
funkční náplni, tedy ve vybudování ubytovacích kapacit. Na
jižní straně areálu – nad venkovními terasami – je navrženo
dvoupodlažní, esovitě prohnuté podélné těleso s apartmány,
které svým tvarem i výškou sleduje křivku současného oplo-
cení venkovních teras. V místě původního baru Trilobit je
hmota zvýšena o další podlaží. Tímto způsobem autoři
studie reagují na původní kompozici architekta Urbana.
Vztah nově navržené hmoty vytváří s dominantou věže
analogickou kompozici jako původní venkovní terasy
zakončené barem Trilobit. 

Čelní, východní strana je odlehčena linií teras s výhledem
na údolí Vltavy. Naopak stavba v severním cípu areálu je
tvarována kontrastně s ostrými návaznostmi stěn, a tím je
zdůrazněn vztah objektu ke skalnímu podloží, nad nímž se
uplatňuje jako plovoucí konzolovitě přesahující těleso.
Výška této třípodlažní stavby také respektuje římsu nad
prvním nadzemním podlažím restauračního objektu, čímž je
zachována a zdůrazněna dominantní role stávajícího objektu
a vyhlídkové věže. Bar Trilobit již neexistuje, v nedávné mi-
nulosti vyhořel, a s jeho znovuvybudováním návrh nepočítá.
Bazén pod Barrandovskými terasami má jiného majitele, a
proto zatím nelze uvažovat o jeho zapojení do areálu.

Myšlenka výstavby Barrandovských teras, jednoho
z nejvýznamnějších příkladů funkcionalistické architektury,
vznikla v roce 1924 po návratu V. M. Havla z Ameriky, kde
jej inspiroval restaurační pavilon Cliff House v San
Francisku na skále nad Tichým oceánem. Autorem projektu
se stal architekt Max Urban, který rovněž navrhl podobu
nedalekých filmových ateliérů a vilové čtvrti Barrandov.
Stavbě dominuje štíhlá věž restauračního pavilonu, která
ostře kontrastuje se skalním masívem nad tokem Vltavy. Ve

skále vznikly terasy s restau-
račním provozem a barem
Trilobit. Celý komplex byl
koncem třicátých let zařízen
podle návrhu architekta Vladi-
míra Grégra. Pod terasami byl
vybudován plavecký bazén
s impozantní skokanskou věží.
Podle architekta Zdeňka Luke-
še jde o jednu z prvních sta-
veb, které posunuly vývoj mo-
derní evropské architektury od
„bílého funkcionalismu“ k ar-
chitektuře „funkcionalismu
emocionálního“. 

Barrandovské terasy, výletní
společenské středisko pro tři tisíce lidí, byly otevřeny
4. října 1929 a hned od počátku svého provozu se setkaly
s obrovských zájmem návštěvníků. V den zahájení kom-
plexem prošlo téměř padesát tisíc lidí, během následujících
nedělí pak areál pravidelně navštěvovaly až tři tisíce
návštěvníků. Areál byl přístupný i lidem bez automobilů,
V. M. Havel sem nechal zřídit bezplatnou tramvajovou
linku ze středu Prahy. Terasy se staly  vyhledávaným
místem večírků pražské smetánky. V průběhu let sem zaví-
tal také T. G. Masaryk či Edvard Beneš. 

Druhá světová válka Barrandovské terasy vážněji nepo-
znamenala. Od padesátých let, kdy byly znárodněny, se
datuje začátek jejich pozvolného úpadku, který se nejdříve
dotkl plaveckého areálu. V padesátých letech se nad bazé-
nem uvolnila část skalního masívu a výrazně jej poškodila.
Následovalo střídání majitelů a uživatelů komplexu, kteří
nedokázali devastaci zastavit. V roce 1992 se památkově
chráněný objekt dostal v rámci restitucí zpět do rukou po-
tomků původního majitele. Následovalo hledání investora,
resp. nového majitele. Tím se v roce 2001 stala společnost
Barrandovské terasy, a. s., která v současné době připravuje
rozsáhlou rekonstrukci. 

Tisková informace
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�zpráva
Co nového v BB Centru?

Běžnou praxí na domácím i světovém realitním trhu je, že
developer postaví dům, pronajme jej,  prodá, a poté přesune
svou pozornost na jiný projekt. Passerinvest Group je však
česká firma, pro níž je rozvoj BB Centra hlavní náplní.
Věnuje se mu od roku 1992, přičemž potenciál má tato
lokalita nejméně do roku 2011. Předpokladem úspěšného
rozvoje jsou pravidelné průzkumy spokojenosti nájemců a
jejich zaměstnanců, které Passerinvest Group – jako jediný
developer na českém trhu – provádí. 

BB Centrum nyní prochází další etapou svého vývoje. Ve
výstavbě je budova BETA, která po dokončení na jaře
příštího roku nabídne k pronájmu přibližně 18 tis. m2 ploch.

Ještě na konec tohoto roku je plánován začátek výstavby
budovy GAMMA přímo u dálnice D1. Objekt o třech pod-
zemních a deseti nadzemních podlažích se stane skutečnou
dominantou. V budově bude k dispozici přibližně 30 tis. m2

pronajmutelných ploch, převážně kancelářských. Přímo
u nájezdové rampy na magistrálu směrem do centra Prahy
vyroste kancelářská budova E s přibližně 13 tis. m2 ploch.
V přízemí jsou plánovány obchodní jednotky a konferenční
centrum, které bude určeno nejen pro nájemce BB Centra.
Chystá se i celková přestavba Brumlovky v unikátní spor-
tovní centrum nové generace. 

Tisková informace

�konference
Města se dočkají kvalitnější architektury

K tomuto optimistickému výhledu dospěli účastníci
dvoudenní konference Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska na téma „Nová výstavba v památkových
rezervacích a zónách“, která proběhla v říjnu v pražském
Kongresovém Centru. Přednášející z řad nejen architektů a
projektantů, ale i zástupců památkové péče diskutovali
o možnostech rekonstrukce a obnovy památek mimořádné
kulturní hodnoty i o podmínkách a regulativech nové vý-
stavby v urbanisticky výjimečném prostředí památkových
rezervací a zón. Polemiky byly vedeny převážně o rozdílu
mezi napodobivou, tedy kontextuální architekturou, a
architekturou, která je v materiálech a výraze zcela svébyt-
ná. Diskuze dospěly k přesvědčení o nezastupitelnosti
památkové péče, zároveň však zazněly požadavky na vyšší
odbornost památkářů a na stanovení mantinelů zásahů do
procesu architektonické tvorby. Na adresu architektů byly
vysloveny požadavky na vysokou kvalitu architektonických
a urbanistických návrhů. K orgánům státní správy byl
směřován apel na tvorbu regulačních plánů.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je
dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace
sdružující především historické obce nebo jejich části, na
jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty,
zejména nemovité památky. Jeho metodické působení
spočívá v pořádání odborných seminářů a konferencí.
Kromě zcela odborných témat se v posledních letech
soustře�uje na propojení okruhů památkové ochrany a eko-
nomického rozvoje jak historických měst, tak celé ČR. Mezi
nejvýznamnější činnosti a aktivity patří péče o „Program
regenerace městských památkových rezervací a zón“ a orga-
nizování „Dnů evropského dědictví“, jehož je národním
garantem.
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Záliv Homebush – názorný příklad řešení brownfields
(Šílová, K.), 10/306

� silniční stavby
Porovnání řešení pružné vrstvy s Boussinesqovým řešením

pružného poloprostoru (Kuklík, P. – Kopáčková, M.),
6/171

Vliv změny aktivní hloubky na průběh konsolidace podloží
pod základovými deskami (Fajman, P. – Šejnoha, J.),
6/176
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� železniční stavby
Ohrožení železničních staveb povodňovými průtoky (Kuda,

F. – Mihola, M.), 8/235

� hydraulika a hydrologie
Hydraulický výpočet drenážních odtoků vnitřních sklád-

kových vod řízené skládky TKO Osečná (Štibinger, J.),
5/150

� hydrotechnika
Netradiční technologické postupy při výstavbě hrází malých

vodních nádrží (Broža, V.), 6/161

� hydromeliorace a krajinné inženýrství
Vztah mezi obvodem u paty kmene a obvodem ve výčetní

výšce (Albert, D. – Rohon, P.), 2/35

Stanovení vlivu přestavby nádraží v Bratislavě na režim
podzemní vody (Valentová, J.  – Valenta, P. – Kazda,
I.), 10/300

� geodezie a pozemkové úpravy
Vlastnosti svazku laserového dálkoměru a jeho odrazu na

různě umístěných plochách (Štronerová, J.), 3/92

Ověřovací zkoušky totální stanice Leica (Adámková, M. –
Neumann, G.), 5/155

Sledování svislých posunů na objektech čerpacích stanic
(Línková, L. – Suchá, J.), 8/246

Příspěvek k posuzování přesnosti technické nivelace
(Pospíšil, J. – Štroner, M.), 8/248

� software
Návrh koncepce prostorového informačního systému

památkového objektu (Hodač, J.), 2/45

� dizertace 
2/34,  5/145,  5/157,  6/164,  6/175,  8/230,  10/308,  10/312

� ČVUT
Workshop 2004 (–r–), 5/149
Vyhlášení architektonické soutěže na zpracování návrhu

nové budovy architektury (–r–), 5/160
40 let Vydavatelství ČVUT (–r–), 8/192
Sportovní centrum Juliska (–r–), 8/234
Odhalení památníku R. Thákura (–r–), 8/241

� Fakulta stavební ČVUT
Inovace a rozvoj laboratoří pro výuku stavební geodézie

(Pospíšil, J. – Štroner, M.), 1/30
Ideové řešení rekonstrukce obvodového pláště budov fakul-

ty (–r–), 1/32
Student–asistent roku 2003 (–r–), 6/180

� konference
Techsta 2004 (–r–), 2/63
Spolehlivost konstrukcí (–r–), 3/81
EACWE 4,  4/127,  8/256
Železnice jako součást integrovaného dopravního systému

(–r–), 5/157
Dřevostavby a inovace  (–r–), 6/186
Vyztužené plasty 2005 (–r–), 6/191, 10/VI
FIEC – Evropská federace stavebního průmyslu (–r–),

7/213

Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod
navrhování nosných stavebních konstrukcí (–r–), 7/222,
8/241

Silniční konference (–r–), 8/245
Fórum českého stavebnictví 2004 (–r–), 8/245
Sanace a rekonstrukce staveb (–r–), 8/255
Města se dočkají kvalitnější architektury (–r–), 10/314

� kurzy
Numerické modelování v geotechnice (–r–), 7/222

� literatura
Tradice Rochlových tabulek pokračuje (–r–), 3/74
Hába, J. – Janas, T. – Švancarová, Š.: Slovník definic a vý-

klad některých vybraných pojmů stavebního práva
(–r–), 3/91

Průcha, P. – Marek, K.: Stavební právo v praxi (–r–), 3/95
Všeobecné obchodní podmínky pro stavby a dokumentaci

staveb (–r–), 3/96
Studie o technice v českých zemích 1945–1992 (–r–), 4/124
Technický slovník naučný 

M–O (–r–), 4/125
P –Q (–r–), 8/247

Všeobecné obchodní podmínky pro inženýrskou činnost 
ve výstavbě (–r–), 5/142

Česká architektura  2002–2003 (–r–), 6/175
Beinhauer, P.: Atlas štandardných detailov (–r–), 9/278

� osobní zprávy
Zemřel doc. Ing. Jindřich Šmejcký, CSc. (Dlesek, V.), 5/131
Zemřel doc. Ing. Miroslav Kaun, CSc. (Lehovec, F.), 9/288

� recenze
Kašpar, M. a kol.: Laserové skenovací systémy ve staveb-

nictví (Voštová, V.), 4/128

� soutěže
Energetický projekt 2003 (–r–), 1/28
Ideové řešení rekonstrukce obvodového pláště budov fakul-

ty (–r–), 1/32
Česká hlava (–r–), 2/63
Rekonstrukce Žižkových kasáren v Jihlavě (–r–), 2/64
O nejlepší cihlový dům z cihlového systému POROTHERM

2004 (–r–), 5/154
Vyhlášení architektonické soutěže na zpracování návrhu

nové budovy architektury (–r–), 5/160
Brick Award 2004 (–r–), 7/223
Technické dílo roku 2004 (–r–), 8/245

� sympozia
Metropolitan Habitats and Infrastructure (Studnička, J.),

1/29
Mosty 2004 (–r–), 4/117

� technologie
Města se mohou včas připravit na povodně (–r–), 5/160

� veletrhy
bauma mining (–r–), 1/11
bautec – Oborové setkání ve spojení s novými tematickými

veletrhy (–r–), 1/22
Nový veletrh ELEKTRO – koncept inteligentních budov

(–r–), 1/28
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Veletrhy udržitelného stavění (–r–), 2/44
I. H. M. – Řemesla pro všechny obory  (–r–), 2/50
Hannover Messe (–r–), 2/62
IFH/Intherm (–r–), 4/124
Stavební veletrhy Brno 2004 (–r–), 4/125
DACH+WAND 2004 (–r–), 5/157
Brno – Předběžná bilance (–r–), 8/191
BAU (–r–), 10/295
Rakouské stavební veletrhy 2005 (–r–), 10/299

� výročí

K devadesátinám prof. Ing. Alexandra Danilevského, DrSc.
h. c. (Broža, V.), 1/29

Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. – 65 let (Kuklík, P.), 9/261

� zprávy

BB Centrum se dále rozrůstá (–r–), 1/31
Austis mění svou právní formu (–r–), 1/31
Unikátní ocelový most mezi Norskem a Švédskem (–r–),

1/32
Spálená 14 – moderní budova s geniem loci (–r–), 2/60
Nile House – další budova projektu River City Prague (–r–),

3/79
Nový hotel na Senovážném náměstí (–r–), 3/96

Český statistický úřad převzal nové sídlo (–r–), 5/158
Bratislava bude svědkem unikátní montáže silničního mostu

(–r–), 5/158
Stav evropské dopravní sítě brání celoevropskému obchodu

(–PWC–), 5/159
Budějovická alej (–r–), 6/180
Pod jednou střechou (–r–), 6/186
Značka Caterpillar je na českém a slovenském trhu již 35 let

(–r–), 7/199
Stavba Centra Chodov zahájena (–r–), 7/207
Nová dominanta Holešovic – Lighthouse (–r–), 7/223
Fata morgana otevřena pro veřejnost (–r–), 7/224
Na Míčankách vyroste justiční areál (–r–), 8/230
Zlatá medaile pro Schiedel KERASTAR (–r–), 8/250
Pachtův palác (–r–), 9/287
Autostrade chce v Česku vybudovat systém elektronického

mýtného (–r–), 9/288
Projekt EUropa – nový terminál pražského letiště (–r–),

10/305
Duhový dům (–r–), 10/308
Impulsů pro rozvoj solární energetiky u nás přibývá (–r–),

10/312
Rekonstrukce a dostavba Barrandovských teras (–r–),

10/313
Co nového v BB Centru (–r–), 10/314
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Dům techniky Plzeň, s. r. o. 
Sdružení výrobců kompozitů ČR 
spolu s odbornými organizacemi 

pořádají

XXIII. mezinárodní konferenci 

VYZTUŽENÉ PLASTY 2005

24. – 26. května 2005
Karlovy Vary

Cílem  konference  je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu, vývoje, zpracování a aplikací.

Tematické zaměření:
� epoxidové systémy a kompozity
� vyztužené termoplasty – materiály, technologie, aplikace
� kompozity ve stavebnictví a infrastruktuře – stavební dílce, polymerbeton apod.
� kompozity v transportní technice
� nové postupy dimenzování a zkoušení konstrukčních prvků
� ekologická problematika při zpracování a použití

Zvláštní sekci budou tvořit firemní prezentace. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina – simultán-
ní překlad zajištěn. V rámci konference bude uspořádána technická výstava surovin (pryskyřice, výztuže a pomocné mate-
riály), zpracovatelských strojů, zkušebních zařízení a výrobků. 

Informace: 
Dům techniky Plzeň, s. r. o., paní Věra Bu�árková, sady Pětatřicátníků 6, 

303 40 Plzeň, tel.: 377 224 816, fax: 377 237 115, e-mail: dumtech@mybox.cz
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