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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 14 ČÍSLO 6/2005

Článek se zabývá možností zhotovení stropní konstrukce
odlehčené polystyrénovými hranoly tak, že je současně
vytvářen rovný podhled. Jde o typickou žebírkovou žele-
zobetonovou stropní konstrukci s tím, že odlehčovací
hranoly jsou upevněny proti posunutí i vyplavání při
betonáži.

Úvod
Všeobecně se při navrhování a výrobě stropních kon-

strukcí potýkáme se skutečností, že při zvětšování
vzdálenosti mezi podpěrami začíná vlastní hmotnost nosné
konstrukce převyšovat velikost zatížení, které má přenášet.
Až po tuto pomyslnou hranici se bez výjimky využívají
u monolitických železobetonových vodorovných (strop-
ních) konstrukcí desky s plným průřezem. Při dalším
zvětšování vzdálenosti mezi podporami však poměrně rych-
le narůstá nutná tlouš�ka vodorovné konstrukce a s ní i její
vlastní hmotnost. Zatímco například vzdálenost podpor se
zvětší jen o 20 až 25 %, vlastní hmotnost nosné konstrukce
naroste až o 50 %. 

Problém s vlastní hmotností bývá umocněn dotvarováním
železobetonových konstrukcí. Přesto architekti společně
s projektanty navrhují stále odvážnější konstrukce s uvolně-
nou dispozicí tak, aby vyhověli stále se zvyšujícím poža-
davkům investorů a uživatelů. Bohužel, téměř všechny
jejich odvážné myšlenky nakonec vedou k neklidnému
spánku statiků a při volbě železobetonu jako materiálu pro
nosné konstrukce také ke stropním konstrukcím tlustým
více než 200 mm. Proto projektanti hledali a hledají způso-
by, jak tyto konstrukce, při zachování základních funkcí,
odlehčit. Jednou z možností je různé uspořádání nosných
žebírek v kombinaci s prázdnými prostory nebo materiály
s výrazně menší objemovou hmotností, než má beton, v jed-
nom nebo ve dvou na sebe kolmých směrech. Další možnos-
tí je využití komponentů betonu lehčích než přírodní
kamenivo.

Monolitické železobetonové stropní konstrukce se při
výrobě zpravidla odlehčují: 

– klasickým dřevěným bedněním mezi nosnými žebry;
– plastovými prvky mezi nosnými žebry, které se po

odbednění celé stropní konstrukce podobně jako
dřevěné bednění vyjmou a jsou připraveny pro další
použití (nebo zůstanou její součástí);

– plastovými prvky uprostřed tlouš�ky stropní kon-
strukce, které zůstanou její součástí;

– náhradou části přírodního kameniva různými, např.
keramickými, materiály.

První dva způsoby vytvářejí stropní konstrukci s nerovnou
spodní plochou, způsobem třetím i čtvrtým se získá spodní
plocha rovná. 

Materiály s velmi malou objemovou hmotností nejsou pro
odlehčení vhodné, protože hrozí jejich vyplavání při beto-
náži. Ve formě bloků však slouží např. k odlehčení u fili-
gránové technologie. To je však technologie napůl monto-
vaná, napůl monolitická, má své výhody, ale i nevýhody,
v porovnání s technologií čistě monolitickou.

Stropní konstrukce odlehčená 
pěnovým polystyrénem

Pro případy, kdy vzdálenost nosných podpor stropní kon-
strukce již vede k tlouš�ce stropních konstrukcí větší než
240 mm, autor článku vyvinul a vyzkoušel technologii výro-
by stropních konstrukcí, kdy odlehčující prvky z materiálu
s velmi malou objemovou hmotností jsou součástí objemu
stropní desky. Výsledkem je stropní konstrukce s velmi
malou vlastní hmotností a s rovnou spodní plochou. Při
výpočtovém řešení přitom úzce spolupracoval s Ing.
Stanislavem Pešou. V současné době společně s tvůrci pro-
gramu ESA PT řeší možnosti programové podpory tohoto
technologického řešení, kterou k datu 26. 4. 2005 nepro-
dukoval ani program NEXIS, ani ESA PT.

Podstata řešení spočívá v tom, že na zabedněnou plochu
se rozprostře sí�ovina, na kterou se lepicí hmotou připevní
vylehčovací prvky. Mezi ně se uloží výztuž, a následně
provede betonáž celé konstrukce, při které se prostor mezi
vylehčovacími prvky a tenká vrstva nad horním povrchem
vylehčovacích prvků (asi 8 cm) vyplní betonovou směsí. Po
zatvrdnutí betonu a odstranění bednění vznikne stropní kon-
strukce s rovným spodním povrchem připraveným pro
nanášení tenkovrstvých omítek. Takto zhotovená kon-
strukce je dostatečně tuhá a únosná i při velké vzdálenosti
nosných svislých podpěr.

Vylehčovací prvky mohou být z různých materiálů a
mohou mít různý tvar, avšak mezi nimi musí zůstat dostatek
prostoru pro uložení výztuže, která je nutná pro zajištění
celkové nosnosti stropní konstrukce. Jejich uspořádání
může být různé, výhodné však je, aby vytvářelo vzájemně
kolmou sí� nosných žebírek, což usnadní nejen statický
výpočet, výrobu, dopravu i skladování vylehčovacích
prvků, ale i pokládku nosné i další výztuže nutné pro správ-
nou a spolehlivou funkci takto provedené stropní kon-
strukce. 

Při analýze deformací je pak snadné zjistit, že celková
deformace se příliš neliší od deformací plné stropní kon-
strukce, avšak složka dotvarování již není dominantní. To
vše při vlastní hmotnosti až pod hranici 3,5 kN/m2 (je-li jako
materiál pro odlehčení použit pěnový polystyrén). 

Monolitická stropní konstrukce s rovným podhledem
vylehčená ve spodní části svého objemu

Ing. Petr JASAŇ
Bestr
Brno



Odlehčovací prvky konstrukcí, které jsme zkoušeli, jsou
ze stabilizovaného pěnového polystyrénu, jenž je levný, do-
stupný a ve stavebnictví již osvědčený. Jejich tvar by měl
být takový, aby se daly snadno vyrobit i univerzálně použít.
Jako nejvhodnější se jeví tvar hranolu. V našem případě to
byly pravoúhlé kostky 1 000 × 500 × 200 až 220 mm, které
umožnily výhodné rozložení nosné výztuže. K armování
jsme použili kombinaci průmyslově vyráběné prostorové
výztuže, rovných tyčí a sítí KARI a pro spodní povrch sí�o-
vinu běžně používanou k zateplení fasád. Odlehčovací hra-
noly byly nalepeny stavebními lepidly určenými právě pro
přilepení této sí�oviny na polystyrén.

Na obrázcích 1, 2, 3 je naznačeno uspořádání jed-
notlivých konstrukčních součástí odlehčené stropní desky a
postup jejího zhotovení, který lze zjednodušeně popsat
takto:

– po dokončení bednicích prací je třeba řádně ošetřit bed-
nění 1 (jeho kontaktní plochu) vhodným separátorem.
Teprve potom lze pokračovat v práci;

– na připravené bednění se rozprostře sí�ovina 2;

– lepicí hmotou 4 se nalepí vylehčovací tělesa 3;

– do žebírek vytvořených vylehčovacími tělesy se vloží
prvky hlavní nosné výztuže 5, prostorové vyztužovací prvky
6, rozdělovací výztuž 7 a konstrukční výztuž 8. Výztuž 5 a 6
je podložena distančními prvky 9; 

– vše je překryto sítí KARI 11, která je podložena na
každém vylehčovacím prvku distanční podložkou 10 a
připevněna k hornímu prutu prostorové výztuže, nejlépe
svazy 12;

– nad podporami se doplní horní nosná výztuž 13 a
připevní k síti KARI;

– k betonáži musí být použit beton 14 takové konzis-
tence, aby bylo zajištěno spolehlivé obalení všech prvků
výztuže 5, 6, 7, 8, 11 i 13 a bylo možné srovnat tenkou
vrstvu betonu nad vylehčovacími prvky. Je vhodné uvažo-
vat beton třídy C25/30 s konzistencí S3 až S4 nebo vyšších
tříd;

– betonáž takto připravené stropní konstrukce se provede
v jednom technologickém taktu. Je výhodné s mírným před-
stihem betonem vyplňovat žebírka asi do dvou třetin jejich
výšky při současném zhutnění vibrační jehlou, a teprve
potom plnit do požadované tlouš�ky nad horní plochou odleh-
čovacích hranolů, zhutnit vibrační jehlou nebo lištou a srov-
nat horní povrch. Při ošetřování tuhnoucího a tvrdnoucího
betonu nelze zapomenout na fyzikálně mechanické, popř.
chemické vlastnosti materiálů, ze kterých jsou zhotoveny
odlehčovací hranoly.

Závěr
V článku, který jste právě dočetli, představil autor

odborné stavební veřejnosti vylehčenou stropní konstrukci
s rovným podhledem, její konstrukční uspořádání vhodné
pro hromadné použití, a hlavně možný způsob výroby. Je
zde prezentován vyzkoušený způsob odlehčení a velice
jednoduchý způsob vyztužení, jímž lze provést zastropení i
poměrně velkých prostor při velmi malé vlastní hmotnosti
konstrukce. Dokonce má představu, že využitím uvedeného
způsobu bude možné současné pomyslné hranice pro použití
monolitického betonu ještě trochu posunout. Při ekonom-
ických úvahách lze kvalifikovaně odhadnout výrobní nákla-
dy lehce pod úrovní nákladů na zhotovení stropní desky
s plným průřezem se srovnatelnými parametry únosnosti.
Této nové technologii vylehčování stropních konstrukcí byl
dán pracovní název „bestr“. V době uzávěrky tohoto čísla
provádí autor provozní zkoušky použití technologie odleh-
čení „bestr“ v kombinaci s lehčeným betonem (Liapor).
Výsledkem bude prostě uložená stropní deska na rozpon
6,5 × 7,5 m s vlastní hmotností pouze 2 kN/m2.
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Legenda k obr. 1, 2, 3
1 – bednění ošetřené separačním postřikem nebo nátěrem, 2 –
nosná sí�ovina, 3 – odlehčovací hranoly/polystyrén, 4 – fasádní le-
pidlo, 5 – hlavní nosná výztuž, 6 – průmyslová prostorová výztuž:
diagonální pruty tvoří smykovou výztuž, horní prut plní kon-
strukční funkci, spodní dva pruty jsou uvažovány jako nosná vý-
ztuž v jednom směru, 7 – rozdělovací výztuž/výztuž ve druhém
směru, 8 – další konstrukční výztuž, 9 – distanční prvky spodní
výztuže, 10 – distanční prvky horní výztuže, 11 – horní nosná sí�
KARI nebo jiná o ∅5–6 mm, 12 – připevnění horní ocelové sítě
k prostorové výztuži, 13 – další horní nosná výztuž, 14 – beton

Obr. 2. Podélný řez s vyznačeným uspořádání

Obr. 3. Uspořádání konstrukčních součástí odlehčené stropní
desky a postup při zhotovení

Obr. 1. Příčný řez s vyznačeným uspořádání 



Jasaň, P.: Monolithic Floor Structure with a Flat Ceiling
Lightened in the Lower Part of its Volume

This article is aimed to examine potential production of

a floor structure lightened with polysterene prisms so

that a flat ceiling is made at the same time. It is a typical

rib reinforced concrete floor structure. Its lightweight

prisms are fixed to prevent shifting or washing up

during concreting.

Jasaň, P.: Monolitische Deckenkonstruktion mit ebener
Untersicht im unteren Teil ihres Volumens gewichtsge-
mindert 

Der Artikel befasst sich mit der Möglichkeit der
Herstellung einer mit Schaumpolystyrolbalken so
gewichtsgeminderten Konstruktion dass, gleichzeitig
eine ebene Untersicht entsteht. Es handelt sich um eine
typische Stahlbetonrippenkonstruktion mit dem
Merkmal, dass die Entlastungsbalken gegen Verschie-
bung und Aufschwimmen beim Betonieren befestigt
sind.
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�zprávy
Office Park Nové Butovice

Nové Butovice v Městské části Praha 13 jsou považovány
za lokalitu s velmi silným rozvojovým potenciálem, a to
nejen díky své poloze na okraji Prahy, umožňující ve
srovnání s centrálními městskými částmi rozsáhlejší rozvoj
nové výstavby i rychlejší rekultivaci prostředí. Již v prvních
studiích Jihozápadního Města se počítalo s vybudováním
rozsáhlého centra na jeho východním okraji. Předurčenost
tohoto území ke vzniku prosperujícího komerčního kom-
plexu byla dána ideální kombinací stanice metra a
návazností na dálnici a městský okruh. Oblast je navíc
obsluhována mnoha autobusovými linkami městské hro-
madné dopravy. 

Tvůrcem architektonického řešení je Studio acht. Jeho
architekti kladli při zpracování projektu velký důraz na
design budov, které se znatelně odlišují od okolní zástavby.
Pro venkovní pláš� je použita převážně kombinace cihel a
skla, což zajiš�uje pracovní pro-
středí s výborným přirozeným
osvětlením. Velmi kvalitní liso-
vaná holandská cihla, která je
svou stavbou i barvou poprvé
použita v takovém rozsahu, je
základním originálním prvkem ce-
lého projektu. V nebývalém rozsa-
hu jsou použity také hliníkové
panely, opět kombinované s cihlou.
Jde o sendvičové panely, vyvinuté
původně pro letecký průmysl.
V případě Office Parku Nové
Butovice se ukázaly jako vysoce
účelné, protože zhruba ve třiceti
metrech výšky dochází k tak vysokému sání větrů, že jejich
instalace byla nutností. 

Architektonicky jsou všechny objekty pojaty tak, aby
vytvářely vizuálně jednotný celek. Dominantou je věžová
stavba budovy D. Okolní krajina je velmi významná pro
koncepci celku; mírně zvlněná silueta zeleného obzoru se do
projektu včleňuje jako přirozená součást a výrazné pozadí
do jeho architektonické kompozice. Office Park nabízí nád-
herné průhledy mezi domy do volné krajiny. Při výstupu
z metra se střetávají dva horizonty: jak bezprostředně
blízký, ještě podnícený přírodním osvětlením, tak i horizont
vzdálený 30 km. Tato kulisa podle architektů v projektu
velmi silně funguje. V neposlední řadě je u exteriéru projek-
tu třeba zmínit výraznou parkovou úpravu, zpříjemňující

pracovní prostředí. „Třešničkou na dortu“ je pak blízké
Prokopské údolí s neporušenou přírodou. 

Při tvorbě koncepce exteriéru Office Parku kladli
architekti důraz na tranzitní plochu jako místo pro setkávání
lidí. Díky tomu se v bezprostředním okolí budov mohou
setkávat lidé, kteří v budovách pracují, s rezidenty, kteří
tudy jenom procházejí na metro. Celý komplex – přestože
není oplocen – je velmi dobře střežitelný díky nepřetržité
bezpečnostní službě. Projekt se stal v roce 2001 vítězem ka-
tegorie nových administrativních center prestižní soutěže
„Nejlepší z realit“ a též držitelem ocenění časopisu
Construction Journal v kategorii „Nejlepší kancelářský pro-
jekt“. V letošním roce se nově postavená budova B bude
ucházet o titul „Nejlepší z realit 2005“ v kategorii kance-
lářských budov. 

Po dokončení celého administrativního komplexu plánuje
jeho investor a developer v této
lokalitě mezi ulicemi Bucharova,
Petržílkova, Seydlerova a Na zlatě
výstavbu dalšího s názvem Office
Plaza s maloobchodní částí Metro-
nom. 

Investorem Office Parku Nové
Butovice i plánovaných projektů
Office Plaza a Metronom je evrop-
ský realitní fond společnosti
Doughty Hanson & Co. Nezávislý
soukromý kapitálový fond, jenž
patří k největším svého druhu
v Evropě, nabízí možnost libovol-
né výše základního kapitálu a jeho

reinvestici; tím je schopen pokrýt i největší transakce, aniž
by bylo nutné vytvářet konsorcia. Specializuje se na výběr
kvalitních projektů nejvýznamnějších společností evrop-
ského i severoamerického trhu a na investice do nejlepších
projektů na silných evropských trzích, kde disponuje
rozsáhlým zastoupením. Své prostředky vkládá do růstu
technologického potenciálu a pomáhá talentovaným pod-
nikatelům při rozjezdu jejich činnosti.  Pobočky Doughty
Hanson & Co v Evropě a USA spravují pro nejvýznamnější
světové investory portfolio v hodnotě více než 4 mld.
dolarů. Developerem projektu Office Park Nové Butovice je
její dceřiná společnost Central Resource.

Tisková informace
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Vazebné izotermy solí ve stavebních materiálech
Ing. Milena JIŘIČKOVÁ, PhD.

Ing. Dita STOKLASOVÁ
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Vazebné izotermy solí patří mezi základní parametry
pro modelování transportu solí ve stavebních mate-
riálech. V článku jsou uvedeny naměřené vazebné
izotermy chloridů a dusičnanů pro cihlu, kalcium silikát,
pískovec a cementovou pastu, jež budou sloužit jako
vstupní data do matematických modelů přenosu vlhkosti
a solí. 

Úvod
Soli přítomné v pórovém prostoru materiálu tvoří dvě

základní fáze, a to volnou a vázanou,  jež je důležité charak-
terizovat pro modelování transportu solí v porézních mate-
riálech. Vazebnými izotermami iontů různých solí je
vyjadřován rovnovážný stav mezi ionty vázanými fyzikální
či chemickou sorpcí na stěnách pórů a volnými ionty v roz-
toku. Základní vztahy pro vyjádření vazebných izoterem
navrhli Freundlich [1] a Langmuir, přičemž kombinací těch-
to vztahů je možné získat základní vztah pro akumulaci
iontů ve stavebních materiálech při izotermních pod-
mínkách [2]. Stanovení vazebných izoterem chloridů je
v současné době věnována zvýšená pozornost především
u materiálů s cementovou matricí, nebo� kombinace proni-
kání chloridových iontů a karbonatace betonu urychluje
korozní proces výztuže. Také ionty dusičnanů urychlují
chemickou degradaci betonu, jak zjistil např. Schneider [3].
Přítomnost solí však představuje potenciální nebezpečí i pro
mnoho dalších stavebních materiálů, zejména jejich krysta-
lizací z roztoku a rekrystalizací z pevné fáze. Velkým
nebezpečím je také možnost chemické reakce se stavebním
materiálem.

Zdrojů solí je ve stavebních konstrukcích celá řada, např.
velmi často do nich pronikají ionty solí z posypových mate-
riálů pro zimní údržbu komunikací. Tyto ionty následně
difundují do půdy nebo přímo do zdiva, kde poškozují
omítky, izolační materiály a v neposlední řadě samotnou
nosnou konstrukci. 

Materiály
Vazebné izotermy chloridů a dusičnanů byly stanoveny

pro čtyři typy porézních materiálů, jmenovitě pro cihlu, izo-
lační materiál firmy Calsitherm na bázi kalcium silikátu,
pískovec a cementovou pastu:

– vzorky běžné pálené cihly byly získány jejím rozřezá-
ním. Materiálové parametry jsou ovlivněny typem výrob-
ního procesu, kvalitou a složením vstupních surovin.
Většinou je cihla heterogenní materiál s rozdílnou porézní
strukturou tvořenou mikropóry až  makropóry; 

– desky izolačního materiálu firmy Calsitherm na bázi
kalcium silikátu, běžně používané jako vnitřní tepelná izo-
lace, se vyrábějí chemickou reakcí oxidu vápenatého, oxidu
křemičitého a vody v autoklávu, kdy při velkém tlaku
vzniká velmi jemná porézní struktura. Výsledné složení

zcela homogenního materiálu: hydrát kalcium silikátu
75–90 %, minerální plnivo 0–20 %, celulóza 3–6 %; 

– pískovec obsahuje 90 % zrn oxidu křemičitého stme-
lených jílovými minerály s příměsemi. Jde o homogenní
makroporézní kapilárně aktivní materiál; 

– vzorky cementové pasty byly připraveny z portland-
ského cementu CEM I 52,5R (Čížkovice) a CEM I 42,5 R
(Hranice na Moravě) a destilované vody. Záměs s vodním
součinitelem 0,4 byla odlita do forem standardních hranolů
(40 × 40 × 160 mm). Po 28 dnech vytvrzování byly z hra-
nolů nařezány vzorky. 

Pro měření vazebných izoterem chloridů a dusičnanů byly
nařezány vzorky o rozměrech 40 × 40 × 10 mm. Základní
fyzikální charakteristiky jednotlivých materiálů jsou uvede-
ny v tab. 1.

Metody
Nejčastější metodou pro určení vazebné kapacity iontů, a

také vazebné izotermy iontů, je stanovení obsahu volných
iontů analýzou roztoku vytlačeného z pórů daného materiálu
působením vysokého tlaku [4]. Celkový obsah iontů se
určuje extrakcí pomocí kyseliny [5]. 

Tang a Nilsson [6] navrhli postup určení adsorpční
izotermy chloridů založený na adsorpci chloridů z roztoku.
Rozdrcený vzorek cementové malty nebo cementové pasty,
vysušený při 11% relativní vlhkosti, je umístěn do baňky s
vakuem. Z přírůstku hmotnosti baňky a hustoty roztoku se
stanoví objem roztoku NaCl o dané koncentraci uvnitř
baňky. Baňka se uzavře a uloží při teplotě 20 ˚C do
ustanovení rovnováhy. Adsorpční rovnováhy je většinou
dosaženo po 7 dnech u vzorků o hmotnosti 25 g. Vnitřní roz-
tok se poté pipetou odebere a obsah chloridů stanoví poten-
ciometrickou titrací za použití 0,01 N AgNO3 a chloridově
selektivní elektrodou. Obsah vázaných chloridů cb [mg/g] je
definován vztahem

kde V je objem roztoku [l], c0, c1 počáteční a rovnovážná

,
)( 10

b
w

ccV
c

−
=

Objemová 
hmotnost

Nasákavost

cihla 1 780 320
izolační materiál na bázi 
kalcium silikátu

   230 920

pískovec 1 810 310
cementová pasta CEM I 42,5R 
w/c  = 0,4

1 990 260

cementová pasta CEM I 52,5R 
w/c = 0,4

1 990 250

Materiál

[kg/m3]

Tab. 1. Základní fyzikální charakteristiky materiálů



koncentrace roztoku chloridů [mg/l] a w hmotnost vzorku
vysušeného při 105 ˚C [g]. Obsah volných chloridů
cf [mg/l], odpovídá hodnotě c1. Měřením roztoků s různou
počáteční koncentrací solí c0 se získají body funkce 
cb = cb(cf), tzv. vazebná izoterma iontů.

Hlavním nedostatkem Tangovy a Nilssonovy metody je
postup měření, který je určen pro rozdrcené vzorky cemen-
tové pasty. Tato metoda je jakousi idealizací, nebo� před-
pokládá, že se chloridové ionty mohou dostat do přímého
kontaktu s každým zrnem hydratovaného cementu. U kon-
krétního materiálu, např. cementové pasty, je vnitřní povrch
pórů pojiva, které je dostupné pro chloridy, menší než
celkový povrch rozdrcených vzorků. Vazebná kapacita
chloridů může být ovlivněna i mnoha dalšími faktory, jako
je změna porézní struktury a distribuce pórů při použití
odlišného kameniva, přítomnost různých příměsí atd. Proto
výsledky získané touto metodou mohou být považovány za
jistý horní limit skutečné vazebné kapacity chloridů. 

Vzhledem k uvedeným nedostatkům byla metoda Tanga a
Nilssona aplikována na celistvé vzorky o definovaném
rozměru a modifikována s ohledem na použitou analýzu
obsahu solí v roztocích.

Výsledky a diskuze
Ze standardního roztoku 1M-NaCl a 1M-KNO3 byly

ředěním získány další roztoky o koncentraci 0,005 až 0,8 M.
Koncentrace chloridů i dusičnanů se určovala pomocí ion-
tově selektivní elektrody přístrojem pH/ION 340i (obr. 1).
Vzorky, umístěné do řádně uzavřených váženek s 200 ml
roztoku soli dané koncentrace, byly skladovány při teplotě
22±2 ˚C (obr. 2). Vnitřní roztok se průběžně analyzoval,

dokud nebylo dosaženo rovnováhy. Po čtyřech měsících byl
experiment ukončen a ze získaných dat sestrojena vazebná
izoterma chloridů a dusičnanů pro daný materiál. Obsah solí
rozpuštěných v destilované vodě byl 0,6 mg/l v případě
chloridů a 0,4 mg/l pro dusičnany. Obsah chloridů i dusič-
nanů v měřených materiálech byl získán vyluhováním drti
vzorku ve vroucí destilované vodě, propad sítem s oky
∅ 0,05 mm. Počáteční obsah chloridů, stanovený pomocí
iontově selektivní elektrody, byl u cihly 2 mg/l, u izolačního
materiálu firmy Calsitherm na bázi kalcium silikátu 4,5 mg/l,
u pískovce 1,5 mg/l a u cementové pasty 4,5 mg/l. Počáteční
obsah dusičnanů, stanovený stejným způsobem, byl u cihly
2 mg/l, u izolačního materiálu firmy Calsitherm na bázi
kalcium silikátu 4,5 mg/l, u pískovce 1,5 mg/l, u cementové
pasty 4,5 mg/l.

Výsledky měření jsou shrnuty v obr. 3. Je patrné, že
nejnižší vazebnou kapacitu chloridů (obr. 3a) vykazuje
cihla, což je v souladu s její nízkou hygroskopičností.
Cementová pasta má vazebnou kapacitu poněkud větší, pro-
tože struktury C–S–H obsahují více volných vazeb pro

možné navázání chloridových iontů. Pískovec váže tyto
ionty důkladněji než oba předchozí materiály. Nejpravděpo-
dobnějším důvodem je jeho poměrně vysoký obsah jílů (cca
10 %). Nejvyšší vazebnou kapacitu v porovnání s ostatními
materiály vykazuje izolační materiál firmy Calsitherm na
bázi kalcium silikátu. Důvodem je jeho velký měrný povrch
v kombinaci s nízkou objemovou hmotností (obsah váza-
ných chloridů se určuje na jednotku hmotnosti suchého
materiálu). 

Výsledky pro sorpci dusičnanových iontů jsou poněkud
odlišné od výsledků pro sorpci iontů chloridových. Pískovec
a cihla mají téměř shodnou vazebnou kapacitu. Pro cemen-
tovou pastu byla naměřena vazebná kapacita v oblasti
nízkých koncentrací vyšší a v oblasti vyšších koncentrací
nižší než pro pískovec a cihlu. Několikanásobně vyšší sorpční
kapacity dusičnanových iontů než u ostatních studovaných
materiálů bylo dosaženo u izolačního materiálu firmy
Calsitherm na bázi kalcium silikátu.
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Obr. 1. Přístroj pH/ION 340i s iontově selektivní elektrodou

Obr. 3. Vazebné izotermy pro cihlu, kalcium silikát, pískovec 
a cementovou pastu

a – chloridů, b – dusičnanů

Obr. 2. Ukázka měřených vzorků

a)

b)



Při analýze možných chyb měření vazebných izoterem je
třeba vzít v úvahu, že ustavení rovnováhy malých vzorků
(40 × 40 × 10 mm) je dlouhodobý problém a měření trvá
obvykle několik měsíců. Proto je nezbytné postup měření
optimalizovat. V průběhu experimentu se také kontroluje,
zda se neodpařuje roztok soli, což by mohlo zkreslit výsled-
ky. Pro urychlení transportu iontů v loužicím roztoku
k povrchu vzorku se váženky protřepávají. Předpokládáme-
-li, že optimalizováním postupu měření budou výše uvedené
chyby zanedbatelné, bude pro přesnost rozhodující chyba
měření koncentrace solí. Na základě kalibračních měření je
možné uvažovat chybu měření koncentrace iontově selek-
tivními elektrodami v případě chloridové i dusičnanové
elektrody přibližně 10 %, přičemž ovšem může značně
vzrůst, pokud loužicí roztok obsahuje nežádoucí příměsi
iontů .

Závěr
V článku je popsán postup stanovení vazebných izoterem

chloridů a dusičnanů čtyř různých typů stavebních mate-
riálů. Bylo zjištěno, že vazebná kapacita chloridů a dusič-
nanů může být ovlivněna mnoha faktory, zejména obje-
movou hmotností materiálu, strukturou a distribucí pórů,
přítomností různých příměsí atd. Určování obsahu vázaných

iontů ve vztahu k hmotnosti suchého vzorku či v případě
cementových kompozitů ve vztahu k hmotnosti cementu,
které je běžné v současné výzkumné praxi, může být tedy
v některých případech zavádějící. Jako vhodnější a lépe
vypovídající o vazebné kapacitě materiálu se jeví pře-
počítávání získaných dat na vnitřní povrch pórů

Článek vznikl za podpory projektu č. 106/04/P255 GA ČR.
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Jiřičková, M. – Stoklasová, D. – Černý, R.: Salt Binding
Isotherms of Porous Building Materials

Salt binding isotherms belong to basic parameters in
modelling salt transport in building materials. In this
paper, chloride and nitride binding isotherms are
determined for ceramic brick, calcium silicate,
sandstone and cement paste to be applied as input data
in mathematical models of coupled moisture and salt
transport. 

Jiřičková, M. – Stoklasová, D. – Černý, R.:
Bindungsisothermen von Salzen in Baumaterialien 

Bindungsisothermen von Salzen gehören zu den
grundlegenden Parametern für die Modellierung des
Transports von Salzen in Baumaterialien. In diesem
Artikel werden die gemessenen Bindungsisothermen von
Chloriden und Nitraten für Ziegelmaterial, Kalziumsili-
kat, Sandstein und Zementpaste behandelt, die als Ein-
gabedaten in mathematische Modelle der Übertragung
von Feuchtigkeit in Salzen dienen werden.
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Sledování průběhu nasákavosti porézních 
stavebních materiálů metodou TDR 

Ing. Zbyšek PAVLÍK, PhD.
Ing. Lukáš FIALA

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

prof. Henryk SOBCZUK, DrSc.
Ing. MSc. Zbigniew SUCHORAB

Lublin University of Technology, Lublin

Metoda TDR (Time Domain Reflectometry) je v součas-
né technické praxi v širší míře využívána pouze v půd-
ních vědách, přestože má velmi dobré předpoklady pro
aplikaci v dalších vědních odvětvích. V článku se
zabýváme možností jejího uplatnění pro měření obsahu
vlhkosti v porézních stavebních materiálech. Aplikace je
demonstrována na měření profilů vlhkosti v pórobetonu.
Na základě výsledků je využitím inverzní analýzy trans-
portu vlhkosti stanoven součinitel vlhkostní vodivosti
v závislosti na vlhkosti. 

Úvod 
Nejčastěji používané metody pro určení obsahu vlhkosti

ve stavebních materiálech jsou založeny na měření elek-
trické vodivosti a elektrické kapacity při nízkých frekven-
cích [1]–[4]. Je možné je využít jak pro měření v laborator-
ních podmínkách, tak pro měření in-situ za reálných
klimatických podmínek. Jejich přesnost je však omezená,
zvláště při dlouhodobé aplikaci. Další možností, jak stanovit
obsah vlhkosti podstatně přesněji, je použít měřicí zařízení
pracující na principu absorpce neutronů [5], jaderné mag-
netické rezonance NMR [6], mikrovlnné absorpce [7], pří-
padně útlumu záření γ [8]. Tyto metody však mohou být
využívány převážně v laboratorních podmínkách a pro
stavební materiály se využívají zřídka. Nejsou též vhodné
pro měření v terénu.

V článku chceme čtenáře seznámit s aplikací metody
TDR pro měření obsahu vlhkosti v porézních stavebních
materiálech. Za referenční testovací  materiál byl použit
pórobeton jako materiál, který je velmi populární díky svým
tepelně izolačním vlastnostem v zemích mírného klimatu. Je
nutné si připomenout, že tepelně izolační vlastnosti jsou
v přímém vztahu k obsahu vlhkosti. Chceme-li tedy ověřit
tepelně izolační funkci stavební konstrukce, musíme být
schopni stanovit v ní obsah vlhkosti, k čemuž by měla při-
spět metoda TDR. Materiál byl zvolen s ohledem na
poměrně snadnou aplikaci senzorů.

Metoda TDR 
Porézní materiál můžeme zjednodušeně považovat za

směs tří fází – pevné, plynné a kapalné. Pevná fáze porézní
struktury materiálu je většinou stabilní, zatímco obsah vody
a vzduchu se v čase mění. Všechny fáze jsou charakteris-
tické vlastní relativní permitivitou, výsledná je pak ovlivně-
na procentním podílem každé fáze porézního materiálu
z celkového objemu. V literatuře se uvádí, že relativní per-

mitivita vody je 80, vzduchu 1 a pro pevnou fázi se pohybu-
je v rozmezí  1 až 4 i více (tab. 1). Uvedené hodnoty je nutné
považovat za informativní, nebo� nezmiňujeme, při jaké
teplotě byly stanoveny. Jednotlivé porézní materiály se liší
strukturou a složením. Některé obsahují více pevné složky,
jiné více pórů, což ovlivňuje hodnotu relativní permitivity
celého vzorku.

Relativní permitivita suchého materiálu je ovlivněna jed-
nak permitivitou pevné složky, jednak vzduchu. Z tohoto
důvodu jsou její hodnoty nízké, v porovnání s hodnotami
vodou plně nasycených materiálů, u kterých je dominantní
složkou relativní permitivita vody. 

V nenasyceném stavu je celková relativní permitivita
závislá na podílu vody, vzduchu a pevné složky. Její hodno-
ta může být vyjádřena pomocí vztahu 

kde ε je relativní permitivita třífázového materiálu, εs, εa, εw
relativní permitivita pevné fáze, vzduchu a vody a θs, θa, θw
objemový podíly jednotlivých fází.

Metodu TDR je možno obecně charakterizovat jako
mikrovlnnou impulsní metodu stanovení obsahu vlhkosti
[10]. Zařízení pracující na principu TDR [10] vysílá elektro-
magnetické pulsy a následně měří amplitudu odražených vln
v intervalu mezi vysláním pulsu a detekcí jeho odrazu.
Základním prvkem přístroje, používaného pro určení
obsahu vlhkosti v porézních materiálech, je zařízení pro sle-
dování časové odezvy elektromagnetického pulsu. Měřicí
zařízení se obvykle skládá z pulsního generátoru, koaxiál-
ního kabelu pro vedení elektromagnetického vlnění, vzorko-
vače a osciloskopu sloužícího pro registraci či vizualizaci
průběhu reflexe klubka elektromagnetických vln. Pulsní
generátor slouží ke generování pulsních elektromagnetic-
kých vln, které se šíří měřeným materiálem. Fourierova
transformace elektromagnetického pulsu je tvořena sinuso-
vými vlnami v širokém rozsahu frekvencí závislých na tvaru
pulsu. Nejvyšší frekvence pulsu je závislá na rychlosti jeho
náběhu, což znamená, že můžeme použít jak skokový, tak
jehlový puls, pokud je jejich rychlost nárůstu porovnatelná. 

Materiál Relativní permitivita

vzduch 1
voda 80  při   20 ˚C
led 3  při –5 ˚C
čedič 12
žula 7–9
pískovec 9–11

Tab. 1. Relativní permitivita vybraných složek tvořících porézní
strukturu materiálů [9]
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Velmi důležitou součástí každého zařízení TDR jsou
sondy, které slouží k přenosu signálu. Pro měření bylo vy-
vinuto mnoho typů konstrukcí sond lišících se tvarem,
materiálem a počtem čidel. Přesto základní myšlenka je stej-
ná. Sonda je zakončením koaxiálního kabelu se specifickým
tvarem. Například Topp [11] použil koaxiální buňku jako
přímé prodloužení koaxiálního kabelu. Nissen a Moldrup
[10] navrhli tříprvkovou koaxiální sondu, kde bylo stínění
koaxiálního kabelu nahrazeno dvěma kovovými čidly stejné
délky jako u vodiče.

Samotná sonda je vodivě připojena ke koaxiálnímu
kabelu tak, že tvoří jeho neuzavřený konec. Koaxiální kabel
a sonda se liší nejen tvarem, ale také typem dielektrického
materiálu. Zatímco kabel má jako dielektrikum polyetylen,
měřený materiál slouží jako dielektrikum sondy. Dielektri-
kum kabelu je možné považovat za téměř ideální, měřený
vlhký materiál většinou obsahuje rozpuštěné soli, a proto je
elektricky vodivý. Tento fakt však přesnost měření ve vyšší
míře neovlivní z důvodu vysoké frekvence pulsu. 

Vzorkovač detekuje elektromagnetické vlny vyslané puls-
ním generátorem a přenesené přes koaxiální kabel a sondu.
Když jsou elektromagnetické vlny vyslané generátorem
detekovány, změří elektrické napětí mezi stíněním a vodi-
čem. Naměřená množina dat udává funkci elektrického na-
pětí v závislosti na čase,  za který se odezva přenášeného
pulsu vrátí zpět do zařízení.

Koaxiální kabel spojuje pulsní generátor a vzorkovač.
Stínění koaxiálního kabelu je uzemněno, tudíž jeho elek-
trický potenciál je nulový. Elektromagnetické vlny genero-
vané pulsním generátorem jsou vysílány do koaxiálního
kabelu se sníženým napětím mezi vodičem a stíněním
o několik desetin voltu.

Vyhodnocení získaných dat je založeno na následujících
základních principech. Jakákoli změna impedance v systé-
mu koaxiální kabel–sonda způsobuje částečný nebo úplný
odraz pulsu. Je tedy zřejmé, že jeden odraz pulsu bude na
rozhraní sondy a kabelu, kde dochází ke změně dielektrika.
Ke druhému odrazu dochází na otevřeném konci sondy, kde
se impedance blíží hodnotě impedance okolí a kde se vlna
odráží ve fázi. Odražené pulsy mohou být bu� ve fázi s pů-
vodním pulsem, což se stane v případě, jestliže elektromag-
netická vlna narazí na vzrůstající impedanci, nebo při
dosažení klesající impedance mohou být v opačné fázi.

Digitální osciloskop zobrazuje na displeji z tekutých krys-
talů měření elektrického napětí v čase, získané z vzorko-
vače, nebo data posílá do počítače. Z nich se poté generuje
křivka, zvaná stopa. S výjimkou míst, kde se nacházejí
poruchy kolem vedení, je hladká. Poruchy mění impedanci a
způsobují částečný odraz nebo úplnou ztrátu signálu.

Stopy osciloskopu TDR pro tři porézní média s rozdílným
obsahem vody (tj. rozdílnou relativní permitivitou) jsou
zřejmé z obr. 1. První dvě maxima definují časové měřítko
použité pro kontrolu zařízení. Jsou konstantní a jsou výsled-
kem úmyslného přidání vedení s danou charakteristikou a
délkou. Další dvě maxima jsou výsledkem změn impedance
způsobených vzorkem – začátek a konec sondy. V suchém
materiálu, kde je relativní permitivita velmi nízká (např. 1),
je šířený signál velice krátký, což má za následek velmi
malou vzdálenost mezi maximy. Prostřední stopa ukazuje
materiál částečně nasycený vodou (většina typických
porézních materiálů). Zvýšení relativní permitivity způsobí
snížení rychlosti šíření elektromagnetického signálu, což
vede k prodloužení času šíření. Spodní stopa ukazuje vodu,
jejíž relativní permitivita je nevyšší.

Čas, a tedy i rychlost šíření pulsu, zjevně závisí na rela-
tivní permitivitě porézního materiálu, která může být popsá-

na vztahem 

kde ε je relativní permitivita porézního materiálu, c rychlost
světla (3e08 m/s), tp čas průchodu pulsu čidly sond měřený
zařízením TDR a L délka čidla sondy.

Na základě znalosti relativní permitivity je možné
stanovit obsah vody v materiálu několika způsoby.
Nejpopulárnější jsou empirické vztahy, navržené např.
Toppem [11] a Malickim [12], které vztahují relativní per-
mitivitu materiálu k obsahu vody. Toppův vzorec je
jednoduchý, empiricky vytvořený vztah mezi relativní per-
mitivitou a obsahem vody

kde θ je objemový podíl vody ve zkoumaném porézním
materiálu [m3/m3] a ε relativní permitivita (2). Vztah (3)
umožňuje rychlé a efektivní zjištění obsahu vody. Je však
nezbytné zmínit, že takto získané hodnoty vlhkosti jsou
zatíženy velkou chybou [13] v rozmezí 0,15 až 0,05 cm3/cm3.
Tato chyba je často výsledkem rozdílné objemové hmotnos-
ti pevných materiálů, která není ve vztahu zohledněna.

Malického semiempirický vzorec, který obsahuje nejen
relativní permitivitu, ale také hustotu materiálu, je for-
mulován vztahem 

kde ρ je objemová hmotnost materiálu [g cm–3].

Získané výsledky jsou zatíženy v porovnání s Toppovým
vztahem podstatně menší chybou, která se pohybuje mezi
0,03 a 0,01 cm3/cm3. To byl také důvod, proč jsme tuto
metodu pro stanovení vlhkostního profilu pórobetonu
použili. 
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Obr. 1. Reflektogramy TDR závislé na obsahu vody
a – suchý porézní materiál, b – vodou částečně nasycený porézní

materiál, c – stopa pro vodu

c)

b)

a)



Experiment
Měřicí aparatura LOM/RS/6/mps od firmy Easy Test je

založena na technologii TDR s pulsy tvaru sin2 s časem
náběhu kolem 200 ps. Jde o počítačem řízené zařízení [14],
původně vyvinuté pro měření obsahu vlhkosti v půdách.
Vestavěný počítač slouží ke kontrole obvodu TDR pro
vytváření pulsů, pro nahrávání stopy zobrazující napětí
v závislosti na čase, pro výpočet rychlosti šíření pulsu v jed-
notlivých čidlech sond a v neposlední řadě k výpočtu rela-
tivní permitivity vzorku.

Pro stanovení relativní permitivity materiálu, odpovída-
jící specifickému obsahu vlhkosti, byly použity laboratorní
sondy LP/ms (Easy Test) se dvěma čidly (hroty) [12].
Mohou být použity nejen k monitorování obsahu vlhkosti,
ale také k měření obsahu solí na základě měření hodnoty
elektrické vodivosti. Jsou vyrobeny ze dvou tyčinek (čidel)
z čisté oceli ∅ 0,8 mm a délce 53 mm (obr. 2). Vzdálenost
čidel je 5 mm. Sféra vlivu sondy byla určena jednoduchým
experimentem. Sonda byla upevněna do kádinky a v průběhu
měření se krok po kroku přidávala voda. Z naměřených dat
(relativní permitivity v závislosti na množství vody) jsme
zjistili, že sféra vlivu vytváří válec cca ∅ 7 mm a výšce
kolem 60 mm podél tyčinek senzoru. Přesnost měření
obsahu vlhkosti udávaná výrobcem je ±2 % ze zobrazené
hodnoty. Postup pomocí metody TDR je možné rozdělit do
tří základních kroků.

� Kalibrace byla provedena pro každou sondu zvláš�.
Z časového intervalu ts a známé relativní permitivity vody

εw a benzenu εb byla délka jednotlivých senzorů lp určena
podle vztahů:
kde c je rychlost elektromagnetických vln ve vakuu, tw čas
šíření vlny ve vodě, tb čas šíření vlny v benzenu. Na základě
teorie elektromagnetismu a zanedbáním imaginární části
komplexní relativní permitivity získáme z měření TDR hod-

notu zjevné relativní permitivity εa vyjádřené vztahem 

� Vlhkostní profily se měřily na suchých vzorcích póro-
betonu Ytong (objemová hmotnost 465 kg/m3) v klimatizo-
vané laboratoři při teplotě 23±1 ˚C a  relativní vlhkosti 
30±2 %. Vzorky velikosti 70 × 50 × 330 mm byly vyrobeny
v továrně Ytong v Laussigu jako speciální série. Uspořádání
experimentu bylo obdobné jako u standardních sorpčních
postupů. Pro zabezpečení jednorozměrného transportu
vlhkosti byly nejdříve vzorky na čtyřech bočních stranách
vodotěsně a parotěsně izolovány epoxidovou pryskyřicí.
Poté bylo do vyvrtaných otvorů v každém vzorku umístěno
šestnáct sond, jejichž volný okraj byl utěsněn technickou
plastelínou. Uspořádáním experimentu do vertikální polohy
(obr. 3) jsme sice nevyloučili vliv gravitace na transport
vlhkosti, přiblížili jsme se však reálné, nebo� mnoho
degradačních procesů stavebních konstrukcí je iniciováno
právě vzlínáním kapalné vlhkosti z podzákladí. Od kontaktu
vzorku s vodou byl transport vlhkosti průběžně monitorován
a experiment ukončen po proniknutí vody na konec vzorku.  

� Výsledné vlhkostní profily pórobetonu, spočítané
pomocí Malického vztahu [12] z naměřených relativních
permitivit, jsou prezentovány v Boltzmannově formě na
obr. 4.

Součinitel vlhkostní vodivosti
Pro výpočet ze změřených vlhkostních profilů jsme zvo-

lili tranzientní Matanovu metodu [15]. Postup vychází
z aplikace Boltzmannovy transformace, kterou je možné
použít při dostatečně krátkých časových intervalech, kdy
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Obr. 3. Uspořádání experimentu

Obr. 2. Laboratorní sonda LP/ms

1 – vodicí hlavice čidla z PVC, 
2 – čidla, 3 – těsnění spoje koaxiálního
kabelu a sondy, 4 – svírací matice, 
5 – ocelová ochranná trubice, 
6 – konektor BNC



hraniční podmínka na suchém konci vzorku ještě není efek-
tivní. Její výhoda spočívá v konverzi řešení parciální dife-
renciální rovnice obecně používané pro popis přenosu
vlhkosti na řešení obyčejné diferenciální rovnice [16].
Jestliže je přenos vlhkosti u(x) v čase t = t0 znám, je možné
najít součinitel vlhkostní vodivosti κ(ux) podle vztahu

Vypočítaná závislost součinitele vlhkostní vodivosti na
obsahu vlhkosti je uvedena na obr. 5. 

Závěr
Popsaný experiment prokázal perspektivu metody TDR

pro stanovení obsahu vlhkosti v porézních stavebních
materiálech. Její výhodou nepochybně je, že díky vysoké
aplikované frekvenci měření je použitelná také v místech
s přítomností solí, což běžně používané metody, např.
kapacitní či odporová, s dostatečnou přesností neumožňují.
Má velký potenciál nejen pro aplikaci v laboratorních pod-
mínkách, ale je možné ji využít pro dlouhodobé moni-
torování obsahu vody ve stavební konstrukci přímo na
staveništi. Proti gravimetrickým metodám umožňuje konti-
nuální a dlouhodobé měření vlhkostních profilů zkoumaných
materiálů a konstrukcí. To ji dělá použitelnou pro dlouhodo-
bé monitorování procesů kondenzace vodní páry uvnitř
stavebních konstrukcí, k níž může dojít zejména v průběhu
zimního období, což může významně přispět k posouzení
vhodnosti aplikovaného konstrukčního řešení a uspořádání. 

Článek vznikl ve spolupráci s Technical University of
Lublin, Poland.  Výzkum byl podporován z projektu
KONTAKT MŠMT ČR č. PL – 44 a č. 4 T09D 052 22,
poskytnutého Polish State Committee for Scientific
Research. 
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Obr. 4. Vlhkostní profily pórobetonu 
stanovené metodou TDR

Obr. 5. Součinitel vlhkostní vodivosti pórobetonu Ytong
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Pavlík, Z. – Fiala, L. – Černý, R. – Sobczuk, H. –
Suchorab, Z.: Monitoring of Water Suction Experiment
Using TDR Method 

The time domain reflectometry (TDR) method is
commonly used for measurement of moisture content in
soil science although it has a good potential for
application also in other scientific fields. In this paper,
the possibilities of utilization of the TDR method for
measuring moisture content in porous building
materials are analyzed. The application of the TDR
method is demonstrated on the measurement of
moisture profiles in cellular concrete. On the basis of the
obtained data, moisture dependent moisture diffusivity
is determined using an inverse analysis of moisture
transport.

Pavlík, Z. – Fiala, L. – Černý, R. – Sobczuk, H. –
Suchorab, Z.: Beobachtung des Verlaufs der Wasserauf-
nahme poröser Baumaterialien mit dem Verfahren TDR

Das Verfahren TDR (Time Domain Reflectometry) wird
in der gegenwärtigen technischen Praxis in breiterem
Maße nur in der Bodenkunde angewandt, obwohl es
sehr gute Voraussetzungen für die Anwendung in
weiteren Wissenschaftszweigen bietet. Im Artikel be-
fassen wir uns mit der Möglichkeit der Anwendung des
Verfahrens für die Messung des Feuchtegehalts poröser
Baumaterialien. Die Anwendung wird an einer Messung
der Feuchtigkeitsprofile in Porenbeton demonstriert.
Auf Grund der gewonnenen Ergebnisse wird mit Hilfe
einer Inversionsanalyse des Feuchtigkeitstransports der
Feuchtigkeitsleitkoeffizient in Abhängigkeit vom Feuch-
tegehalt bestimmt.
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�zprávy
Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně

V polovině dubna byla zahájena rekonstrukce historické
budovy povodněmi zničeného divadla. Po dvouletém zho-
tovování projektu a odvolávání neúspěšných účastníků
výběrových řízení bylo možné uzavřít smlouvu s vítězem –
Sdružením HDK, v němž se pro tuto akci spojily akciové
společnosti Metrostav a Skanska CZ, a zahájit vlastní práce.
Investice do celé akce budou necelých 630 mil. Kč, což je
méně, než se původně počítalo. Vynucené úpravy v projek-
tu neohrozí celkové pojetí rekonstrukce ani termín jejího
ukončení, tím je datum 30. září 2006. Konečný rozpočet je
kompromisem mezi přáním divadla a možnostmi rozpočtu
Hlavního město Prahy, které
je objednatelem díla. Umožní
obnovit divadlo a doplnit
nezbytné zázemí. Omezení
původně uvažovaného rozsa-
hu investice se týká přede-
vším nové budovy u Ne-
grelliho viaduktu, kde měla
být administrativní a pro-
vozní část.

Budova, vystavěná roku
1881 v pseudobarokním sty-
lu, byla původně určena pro
cirkusová představení. Do
konce století byla přestavě-
na pro účely varieté. Po první
světové válce rozšířil repertoár o kabaret Karel Hašler. Ve
dvacátých letech zde hostovaly různé divadelní soubory –
např. bratislavské Národní divadlo. Začátkem třicátých let
zde byla Moderní opereta, brzy se však vrátilo varieté. Roku
1936 bylo původní stolové zařízení přeměněno na řady
sedadel. V době německé okupace zde působil soubor z uzav-
řeného Národního divadla pod názvem „Prozatímní divad-
lo“. Roku 1945 zahájil v karlínské budově E. F. Burian
operetou Král tuláků pravidelný provoz repertoárového
hudebního divadla. Neslo postupně název Divadlo v Karlíně,

Opereta v Karlíně, Komická zpěvohra. Po roce 1948, kdy
patřilo Čs. státnímu filmu s názvem „Divadlo Umění lidu“,
byli pověřeni jeho vedením Jan Werich s Oldřichem
Novým. Werich sem přenesl americký muzikál Divotvorný
hrnec z Divadla V+W, kde jej uvedli s Voskovcem jako
první v Evropě. Od roku 1950 patřilo divadlo městu Praze,
roku 1954 se stalo majetkem státním pod názvem Státní
divadlo v Karlíně, roku 1961 vráceno pražskému magistrátu
jako Hudební divadlo v Karlíně a v této pozici se nalézá
dodnes. V současné době hraje soubor divadla na náhradní
scéně v Kongresovém centru v Praze, nebo� po velké povod-

ni v létě 2002 v karlínské
budově hrát nelze. 

V rámci projektu (Sdruže-
ní Pragoprojekt, a. s., d plus,
a. s., ANIMA, s. r. o.) bude
v původním rozsahu rekon-
struována veřejná část di-
vadla a všechny památkové
prvky, jeviště a technologie
divadla. Od počátku rekon-
strukce dodavatelé spolu-
pracují s památkáři. V sou-
časné době se divadlo odstro-
juje, památkové prvky se
demontují a odvážejí k res-
taurátorům na opravy a re-

pase (např. křiš�álové lustry a svítidla) nebo se zakrývají tak,
aby nebyly poškozeny. Repasovat se budou až po dokončení
hrubých stavebních prací. Demontují se sedadla a likvidují
podlahy. Hlediště bude sníženo zhruba o 1 m, součástí
jeviště bude nová točna. Koordinace prací je poměrně
náročná, protože se stavba zásobuje z velmi rušné ulice.
Veškeré materiály proto musí být transportovány v přesně
určenou dobu.

– mk –



172 STAVEBNÍ OBZOR 6/2005

Boční přelivy a bezpečnost přehrad
Ing. Martin KRÁLÍK, PhD. 

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Příspěvek se zabývá bezpečností přehrad z hlediska
extrémních povodní. Bezpečnost sypané hráze závisí
velkou měrou na funkci zařízení převádějícího povodňo-
vou vlnu pod přehradu. U malých a středních sypaných
hrází v České republice se ve většině případů navrhoval
a navrhuje boční přeliv. Ke zjištění jeho charakteristik
za extrémních povodní byl využit modelový výzkum
v laboratoři. Z mnoha experimentů bylo možno vytvořit
systém konzumčních křivek pro zobecnění při posu-
zování bočních přelivů v praxi.

Úvod
Spolehlivost celého vodního díla závisí nejen na tělese

přehradní hráze, ale i na spolehlivosti ostatních objektů.
Nesprávné navržení, výstavba i provozování jeho částí, tj.
tělesa a těsnění hráze, odběrných zařízení, spodních výpustí,
bezpečnostních přelivů, komunikací po hrázi, komu-
nikačních štol, elektrárny, plavební komory, rybího pře-
chodu, vývaru pod přehradou, mohou vést k ohrožení
přehrady včetně okolí. S rozvojem znalostí a zkušeností se
riziko porušení přehrad v průběhu let snižuje, trvale však
zůstávají aktuální zejména dva rizikové faktory:

– slabiny podloží (je nutno stavět i v geologicky málo
příhodných profilech),

– extrémní povodně.
Příspěvek pojednává o bezpečnosti přehrad za povodní ve
vztahu k pojistným zařízením. Pozornost přitom soustře�uje
na velmi frekventovaný typ přelivu (zejména u sypaných
přehrad), na boční přeliv a jeho funkci při překročení
návrhových podmínek.

Mezní bezpečnost
Při projektování přehrady se vychází z návrhových

kritérií stanovených (popř. normových) v dané době.
V průběhu provozu dochází jednak ke změnám těchto
kritérií, jednak se mohou měnit i odtokové poměry v povodí
vodního díla (včetně nových poznatků o povodňovém
režimu). V celosvětové praxi se dnes prosazuje zásada, že je
třeba vyloučit, resp. zásadně omezit riziko celkového
porušení přehrady při výskytu extrémních povodní.
Zejména tam, kde jsou přímo ohroženy lidské životy. Proto
je v současné době často diskutována otázka mezní
bezpečnosti již postavených přehrad, hlavně přehrad na
malých tocích, kde zásahem člověka došlo na ploše povodí
ke změnám srážko-odtokových poměrů. Snahou je přesně
odhadnout maximální průtok z povodí a posoudit jeho
účinky na vybudovanou přehradu, a to včetně funkce přelivu
při průtocích výrazně překračujících návrhový průtok a
důsledků případného přelití koruny přehrady.

Různé typy přelivů se při extrémních povodňových
stavech (tj. při přetížení) chovají různě. Často se uvádí velmi
nebezpečné zahlcení tlakových odpadů od přelivů, zamezu-
jící náhle nárůst jejich průtočnosti.

U bočních přelivů se dosud hydrotechnický výzkum
hydraulickou funkcí při přetížení nezabýval. Četný výskyt
tohoto typu přelivu v ČR poukázal na jeho aktuálnost. Proto
byl plánovitý výzkum ve vodohospodářské laboratoři
Fakulty stavební ČVUT zaměřen na hydraulické problémy
bočních přelivů se snahou o zobecnění.

Boční přelivy
Vzhledem ke složitosti proudění vody, zejména ve

spadišti bočního přelivu, však stanovení potřebných vztahů
není jednoduché. Zřejmě proto se výzkum bočních přelivů
(zejména na hydraulických modelech) prováděl převážně
pro konkrétní případy praxe, aniž by bylo provedeno
žádoucí zobecnění. Hydraulický návrh bočního přelivu se
skládá z návrhu tělesa přelivu, z dimenzování spadiště,
z dimenzování propustku (nebo průtočného průřezu most-
ku), popř. z ověření kapacity průchodu mezi spadištěm a
svodem. Dále se navrhuje svodné zařízení do dolní vody
(obvykle skluz) a tlumení energie vody pod přehradou.
Komplikace spojené s hydraulickým návrhem působí
zejména součinitel přepadu m, prostorové proudění, pro-
vzdušněné vírové jevy ve spadišti (nelze spočítat podle žád-
ného výpočtového modelu), zatopení spadiště a ovlivňování
přepadu dolní vodou (vliv zatopení lze odhadnout pouze
s velkou nepřesností), přechod ze spadiště do skluzu zúže-
ním příčného profilu (součinitel zúžení při přechodu do
mostku nebo propustku). 

Model bočního přelivu
Zkoumání hydrodynamických jevů na modelech je

založeno na teorii podobnosti mezi prouděním vody na
skutečném vodním díle a prouděním na jeho zmenšeném
modelu. Fyzikální hydraulický model bočního přelivu měl
délku přelivu 2 000 mm (resp. 4 250 mm), délku spadiště
2 000 mm, šířku spadiště 250 mm, hloubku 300 mm (resp.
282 mm, 260 mm, 200 mm, 138 mm, 80 mm), výšku
návrhového přepadového paprsku 53 mm (resp. 32 mm),
sklon spadiště 2, 6 a 10 %, sklon skluzu 2, 6, 10 a 37,9
(obr. 1). Kromě klasického bočního přelivu byl zkoumán i
často používaný typ přelivu s oboustranným přepadem vody
do spadiště. 

Tvar modelu bočního přelivu odpovídá skutečnému
bočnímu přelivu, tzn. že každý jeho rozměr byl zmenšen ve

Obr. 1. Výkresová dokumentace modelu bočního přelivu

trubka průměr 42mm

profil U 80

jekl 40x40x3
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stejném měřítku. V tomto případě mluvíme o geometrické
podobnosti. Pro praktické využití hodnot naměřených na
modelu stačí pouze zvolit vhodné měřítko. V této oblasti
jsou vyjádřeny podmínky dynamické podobnosti hydrody-
namických jevů za výhradního působení gravitačních sil.
Jde o Froudův typ modelové podobnosti.

Výsledky experimentů
Výsledky jsou zpracovány v souboru konzumčních křivek

jednotlivých variant. Pro každou z 86 variant různého kon-
strukčního uspořádání bylo třeba pro konstrukci konzumční
křivky zajistit alespoň pět měření hladiny v závislosti na
průtoku. Na obrázku 2 je jednostranný boční přeliv se
sklonem spadiště 6 % a průtokem 54 l/s. Získané konzumční
křivky bočních přelivů jsou v rozsahu nejen do hodnot
návrhového průtoku, ale zejména nad tyto hodnoty, což bylo
cílem experimentů (až na 240 % návrhového průtoku).
Ukázalo se, že v porovnání s nezahlceným spadištěm může
dojít ke snížení průtočnosti i okolo 60 % výpočtových hod-
not klasického přepadu vody (obr. 3, obr. 4). Doporučuje se

souhrnnou konzumční křivku prodloužit nad úroveň koruny
hráze, aby bylo možné posoudit, zda případné přelití při
povodni ohrozí stabilitu vzdušní části hráze. Při projek-
tování i zkoumání již vybudovaných vodních děl se dá

posoudit kapacita bočního přelivu nad návrhovou hladinu
v nádrži, a zjistit tak kontrolní povodňový průtok, při kterém
se ještě nebude přelévat koruna hráze. Při návrhu opatření
při posuzování průchodu povodňové vlny je pak možné včas
stanovit opatření na koruně hráze i pod hrází [1].

Příspěvek vznikl za podpory projektu č. 103/03/0309 
GA ČR „Hydraulika objektů za povodní“.
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Králík, M.: Side Channel Spillways and Safety of Dams

This article seeks to examine safety of dams given
extreme floods. The safety of earth dams largely depends
on the function of the facility leading the flood wave
below the dam. Small and middle-sized earth dams are
mostly designed with a side channel spillway in the
Czech Republic. To determine its characteristics during
extreme floods, model-based investigation in the labora-
tory was conducted. Based on numerous experiments, a
system of discharge-rating curves was created for
generalization as part of assessing side channel spillways
in practice.

Králík, M.: Seitliche Überläufe und Sicherheit von
Talsperren 

Der Beitrag befasst sich mit der Sicherheit von
Talsperren vom Gesichtspunkt extremer Hochwässer.
Die Sicherheit eines Schüttdamms hängt in großem
Maße von der Funktion einer Einrichtung ab, die eine
Hochwasserwelle vor die Talsperre leitet. Bei kleinen
und mittleren Schüttdämmen wurde und wird in
Tschechien in den meisten Fällen ein seitlicher Überlauf
entworfen. Zur Feststellung seiner Charakteristiken bei
extremen Hochwässern wurde eine Modelluntersuchung
im Labor benutzt. Aus vielen Experimenten konnte ein
System von Pegelschlüsseln zur Verallgemeinerung bei
der Beurteilung von seitlichen Überläufen in der Praxis
gebildet werden.

Obr. 2. Model jednostranného bočního přelivu se sklonem
spadiště 6 % při průtoku 54 l/s

Obr. 3. Porovnání jednostranných bočních přelivů

Obr. 4. Porovnání oboustranných bočních přelivů
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Výpočet vzdutí hladiny při tlakovém proudění 
mostním otvorem

Ing. Tomáš PICEK 
Ing. Aleš HAVLÍK,CSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Autoři se v článku zabývají problematikou tlakového
proudění mostním otvorem. Text obsahuje jak základní
rozbor hydraulického výpočtu, tak i vlastní poznatky,
závěry a doporučení pro praktický výpočet. Tyto závěry
jsou podloženy vlastním fyzikálním výzkumem.

Úvod
Mosty patří k nejčastějším příčným stavbám na vodních

tocích, a proto je nutné s nimi při řešení proudění vody
v korytech počítat. Zatímco při běžných vodních stavech
zasahují do průtočného průřezu v mostním profilu pouze
boční či středové pilíře, a jde tedy o proudění s volnou hladi-
nou, v případě povodňových stavů může při proudění most-
ním profilem dojít ke kontaktu hladiny s konstrukcí
mostovky, kdy je nutné se zabývat otázkou přechodu mezi
prouděním tlakovým a prouděním o volné hladině. Základy
postupu řešení proudění mostním profilem jsou známy, ale
stanovení potřebných odporových součinitelů je vždy do
značné míry nejisté a v kombinaci s příliš schematickým
přístupem k řešení problému a nerespektováním podmínek,
pro které byl postup odvozen, může při matematickém mo-
delování průchodu vody mostním profilem za tlakového
proudění mostním otvorem dojít k výrazným chybám.
Z důvodu kvantifikace nejistot a možných chyb byly prove-
deny pokusy při fyzikálním modelování tlakového proudění
mostním otvorem o jednom poli s vyloučením účinku boční
kontrakce.

Základní hydraulická schémata
V případě kontaktu hladiny s konstrukcí mostovky mohou

nastat tři základní případy proudění:

� tlakové proudění nastává pouze ve vstupním profilu
mostního otvoru – schéma nezatopeného výtoku pod
stavidlem (obr. 1a);

� v celé délce mostního otvoru je proudění tlakové, hla-
dina v korytu za mostovkou neovlivňuje vzdutí mostem
(obr. 1b);

� v celé délce mostního otvoru je proudění tlakové, hladi-
na v korytu za mostovkou ovlivňuje vzdutí mostem –
schéma zatopeného výtoku otvorem (obr. 1c).

Článek se zabývá posledním z uvedených případů, který je
nejpravděpodobnější na tocích s říčním charakterem prou-
dění (nižší rychlostí proudění). 

Schéma zatopeného výtoku otvorem 
Při hydraulickém řešení jsou možné dva základní pří-

stupy. Při prvním se řeší samostatně problém výtoku do dol-
ního koryta, tlakové proudění mostním otvorem a vtok do

mostního otvoru. Tento přístup má své opodstatnění např.
u propustků, kde délka propustku (ve směru proudění) je
několikanásobně větší než rozměry příčného profilu pro-
pustku.

V případě mostů či mostků, u kterých převažují rozměry
příčného profilu mostního otvoru nad jeho délkou, není  toto
řešení příliš vhodné, protože vzhledem k malé vzdálenosti
mezi vtokem a výtokem je proudění v profilu výtoku
vtokem silně ovlivněno. Zde je na místě při řešení průběhu
hladin korytem použít postup, při kterém je objekt uvažován
jako nedělitelný celek.

Schéma zatopeného výtoku otvorem je použito např.
v jednorozměrném matematickém modelu pro řešení průbě-
hu hladin v otevřených korytech HEC-RAS – [3] (obr. 2 –
hladina znázorněna plnou čárou). Při řešení se vychází
z energetické bilance mezi profily před mostovkou (profil 1)
a za ní (profil 2). Po matematické úpravě je možno napsat
rovnici pro zatopený výtok otvorem 

kde Q je průtok korytem [m3s–1];
µ – výtokový součinitel [–];
S0 – průtočná plocha mostního otvoru [m2] (pro obdél-

níkový otvor S0 = a · b, kde a je světlá výška most-
ního otvoru, b světlá šířka mostního otvoru);

H – úroveň čáry energie v profilu před mostem nad
úrovní hladiny v korytě za mostem [m];

g – tíhové zrychlení.

Toto řešení předpokládá, že tlakové poměry na výstupním
profilu mostu jsou dány hladinou za mostem, jejíž úroveň

Obr. 1. Základní schémata tlakového proudění mostním otvorem
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v případě říčního proudění vychází z řešení průběhu hladiny
v přilehlém úseku toku za mostem. Úroveň hladiny v pro-
filu 2 je ovlivněna nejen rozšířením proudu v rovině hori-
zontální (tento vliv je postižen výpočtem průběhu hladiny
z přilehlého úseku toku za mostem), ale též expanzí proudu
v rovině vertikální. Podobná problematika je řešena v pří-
padě nedokonalého výtoku pod stavidlem (např. [1], s. 212)
– zde ovšem proudění není komplikováno rozměrem kon-
strukce ve směru proudění. Z těchto důvodů byla pro lepší
pochopení problému provedena řada měření na dvojrozměr-
ném fyzikálním modelu.

Fyzikální model
Fyzikální model sestával z mostovky vložené do obdél-

níkového hydraulického žlabu (využity žlaby šířky 0,75 m a
0,25 m se skleněnými stěnami). Hlavní část měření probíha-
la na mostovce obdélníkové (variantní výšky hm = 50 mm,
75 mm a 100 mm) s výškou mostního otvoru variantně a =
= 2hm, a = 3hm, a = 4hm. Při každém nastaveném průtoku a
hladině (pro úroveň hladiny před mostem v rozmezí od dol-
ního po horní líc mostovky) byl zaměřen podrobný podélný
profil hladiny před mostem a za ním. Vedle základního
obdélníkového tvaru mostovky byly též provedeny pokusy
na mostovce se zkosenými hranami a na mostovce tvaru TT
(obr. 3).

Výsledky měření
Při měření se projevily dvě odchylky od schematického

podélného profilu hladiny znázorněného na obr. 2 plnou
čárou. První (v podstatě předpokládanou) odchylkou bylo
vytvoření snížené hloubky těsně za mostovkou vlivem ver-
tikálního rozšíření proudu, ze které postupně hladina stoupá
na úroveň danou podmínkami v korytu za mostem. Druhá
změna se týká vytvoření lokálního vzestupu hladiny před
mostovkou (obr. 2 – čárkovaně). Tento jev je popsán např.
v [2].

Při vyhodnocení výtokového součinitele µ se vyšlo z rov-
nice (1). Jelikož tlakové poměry na výtokovém profilu

mostního otvoru jsou dány hloubkou těsně za tímto pro-
filem, měla by se místo hodnoty H v rovnici (1) uvažovat
hodnota H* vztažená k zúžené hloubce za mostovkou (obr. 2)

Takto vyhodnocený součinitel µ je v závislosti na relativním
zatopení yh/a uveden v grafu na obr. 4, ze kterého je i přes
jistý rozptyl experimentálně zjištěných dat patrný pokles
hodnot výtokového součinitele se zvětšujícím se relativním
zatopením vstupního profilu mostního otvoru. Hodnotu
výtokového součinitele µ = 0,8 ([3], s. 5/21) jako typickou
je na základě vyhodnocení výsledků experimentů možno
pro případ proudění mostním profilem bez boční kontrakce
považovat spíše za dolní hranici. Vyšší hodnoty výtokového
součinitele µ u mostovky se zkosenými hranami bylo možné
očekávat. Poměrně vysoké hodnoty µ pro zvolený tvar TT je
možno vysvětlit tím, že u tohoto tvaru mostovky je snížení
hladiny za výstupním profilem méně výrazné, a tedy hodno-
ty H* v rovnici (2) nabývají při stejném průtoku Q a poměru
yh/a srovnatelných až nižších hodnot než u mostovky obdél-
níkové.

Rovnice (2) předpokládá určení zúžené hloubky za
mostem yd*. Pro stanovení poměru yd*/yd (yd je nesnížená
hloubka v korytu za mostem) se vyšlo z hodnoty Froudova
čísla 

popisujícího charakter proudění v obdélníkovém žlabu za
mostovkou a hodnoty yd/a charakterizující relativní zatopení
mostního otvoru dolní vodou, 

Závislost yd*/yd má pro obdélníkovou mostovku tvar

Tento výraz byl odvozen pro hodnoty yd/a ∈ (1,07; 1,48) a
Frd ∈ (0,08; 0,66).

Graf na obr. 5 zobrazuje relaci mezi poměrnou hodnotou
zúžené hloubky za mostem, vypočítané z rovnice (3), a
naměřenými hodnotami. Byl též proveden pokus o sestavení
vlastního výrazu pro výpočet vzdutí mostem ∆H bez nut-
nosti výpočtu zúžené hloubky yd*. Pro daný tvar mostovky
byly za základní parametry určeny Froudovo číslo proudu
v dolním korytě Frd a poměr hx/a, kde hx značí výšku
překážky (hx = yh – a), (obr. 2). Na základě aproximace
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Obr. 2. Schéma zatopeného výtoku otvorem

Obr. 3. Tvary mostovky použité na fyzikálním modelu

Obr. 4. Závislost výtokového součinitele µ (yh/a) 
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naměřenými daty byly odvozeny výrazy pro mostovku:

Jak z uvedených rovnic vyplývá, je při stejné hodnotě
Froudova čísla Frd (resp. druhé mocnině Frd

2) relace mezi
poměrnými hodnotami vzdutí ∆H/hx u různých tvarů mosto-
vek dána poměrem výrazů m · (hx/a)n, kde parametry m a n
jsou pro jednotlivé tvary mostovek patrné z rovnic (4), (5),
(6). Z této relace, znázorněné na obr. 6, vyplývá, že největší
vzdutí nastávají na tvarově nejčlenitějším tvaru mostovky
TT. Prostým zkosením hran mostovky obdélníkového tvaru
lze dosáhnout snížení vzdutí ∆H v řádu desítek procent.

V grafu na obr. 7 je pro mostovku obdélníkového tvaru
provedeno porovnání hodnot vzdutí experimentálně zjiště-
ných s hodnotami vypočtenými na základě výše uvedených
postupů (vyneseny relativní hodnoty ∆H/yd). Pro daný prů-
tok Q a danou hloubku vody v korytě za mostem je vzdutí
počítáno: 

– řada A: z rovnice (4);
– řada B: pomocí rovnice (2), pro kterou je výtokový

součinitel µ odečten z aproximované křivky na obr. 4,
snížená hloubka za mostem yd* je stanovena na základě
rovnice (3);

– řada C: pomocí rovnice (1), pro kterou je výtokový
součinitel µ odečten z aproximované křivky na obr. 4.

V případě správně použité rovnice výtoku otvorem (řada
B) i empiricky odvozeného výrazu pro stanovení vzdutí
(řada A) je přesnost výpočtu dostatečná. Naopak, při neres-
pektování existence zúžené hloubky za mostem (řada C)
může dojít k velmi významnému nadhodnocení vzdutí.

Závěry
Při stanovení vzdutí mostem v případě plného zatopení

mostního otvoru se v důsledku expanze proudu za mostem
na výstupním profilu vytvoří snížená hloubka yd*. Při
použití rovnice (2) zatopeného výtoku otvorem je tuto
hloubku nutno stanovit a při řešení s ní počítat. Rovnice (2),
která se má při aplikaci součinitele výtoku µ správně použít,
vychází právě z hloubky zúžené yd*, a tudíž z ní nelze přímo
určit požadovanou hodnotu vzdutí, což je navýšení hladiny
před mostem nad původní hladinou v korytu – v profilu
o hloubce yd. V důsledku použití hloubky nezúžené yd

namísto hloubky zúžené yd* může při aplikaci rovnice (1)
zatopeného výtoku otvorem dojít při výpočtu vzdutí k vý-
znamným chybám.

Velmi zajímavým poznatkem je, že tvaru mostovky, při
kterém je způsobené vzdutí hladiny největší, nemusí
odpovídat minimální hodnoty součinitele výtoku. To je
důsledkem vytvoření rozdílných snížených hloubek za vý-
stupním profilem u různých tvarů mostovek při shodném
průtoku, světlé výšce mostního otvoru a dolní okrajové pod-
mínce (hloubce yd v dolním korytu).

Příspěvek byl vypracován za podpory projektů
č. 103/03/0309 GA ČR „Hydraulika objektů za povodní“
a č. 103/04/1328 GA „Nejistoty hydraulických výpočtů
na vodních tocích pro extrémní hydrologické jevy“.
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Obr. 5. Zúžená hloubka za mostem – porovnání odvozených 
a naměřených hodnot
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Obr. 6. Diagram pro porovnání poměrných hodnot vzdutí

pro různé tvary mostovek při stejném 
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Obr. 7. Porovnání hodnot vzdutí obdélníkovou mostovkou
stanovených různými způsoby s experimentálně naměřenými daty

(vyneseny relativní hodnoty ∆H/yd)



Picek, T. – Havlík, A.: Calculation of Waterlevel Upswell
in Pressure Flow through a Bridge Opening

The authors examine pressure flow through a bridge
opening in this paper. The paper contains both
elementary analysis of hydraulic calculation and gained
knowledge, conclusions and recommendations for
practical calculations. These recommendations are
based on actual physical research.

Picek, T. – Havlík, A.: Berechnung der Pegelaufstauung
bei einer Druckströmung durch eine Brückenöffnung 

In diesem Artikel befassen sich die Autoren mit der
Problematik der Druckströmung durch eine Brücken-
öffnung. Der Artikel enthält sowohl eine grundlegende
Analyse der hydraulischen Berechnung, als auch eigene
Erkenntnisse, Schlussfolgerungen und Empfehlungen
für die praktische Berechnung. Diese Schlussfolge-
rungen werden durch die eigene physikalische For-
schung belegt.
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�zprávy
Výstavba Centra Chodov
pokračuje

Nové společensko–obchodní centrum s širokou nabídkou
služeb, které z hlediska rozsahu i komplexnosti nemá
v České republice obdoby, vzniká na pražském Jižním
Městě. Zvolené území svou polohou uprostřed obytné čtvr-
ti Chodov, která počtem obyvatel dosahuje velikosti kraj-
ského města ČR, a současně s napojením na dálnici D1 a
městské komunikace vytváří předpoklady pro vybudování
alternativního městského centra, které přispěje ke zvýšení
životní úrovně v dané oblasti. 

Výhodou celé lokality, a tedy i samotného projektu, je
dobře zavedený dopravní systém a infrastruktura. Centrum
Chodov bude vystavěno nad stávající stanicí metra Chodov
(trasa C) se dvěma výstupy, navazujícími přímo na nákupní
pasáž. Sousedící autobusové zastávky budou zajiš�ovat spo-
jení se všemi rezidenčními částmi jižní a jihovýchodní části
Prahy. Dopravní řešení projektu zahrnuje přímé napojení
lokality Chodov na dálnici D1 v obou směrech. Tak bude
zaručena dostupnost i v době dopravních špiček. Jeden
z dálničních sjezdů bude nedílnou součástí projektu a
povede přímo na východní parkoviště a dále na parkoviště
typu Park&Ride (P+R). Velkou výhodou je výborná viditel-
nost objektů z dálnice i dalších přístupových cest. 

Projekt bude realizován ve třech etapách. V první etapě
vznikne společensko-obchodní komplex s gastronomií,
sportovním vyžitím a zábavou. Druhá etapa předpokládá
realizaci bytově administrativního komplexu, přičemž
časový horizont je závislý na širším spektru aspektů jak
obchodních, tak i technických. Spojovacím článkem mezi
tímto komplexem a komplexem společensko-obchodního
centra by mělo být náměstí jako přirozené centrum lokality.
Náměstí bude v přízemí obklopeno obchody, restauracemi a
terasami, nad nimiž bude několik podlaží bytů a malých
kanceláří.

Realizací této části projektu vznikne městská ulice spoju-
jící třetí etapu s první, což povede ke vzniku atraktivní
bytové oblasti na západní straně. Součástí této etapy bude
rovněž výstavba podzemního parkoviště, díky němuž bude
nakonec Centrum Chodov disponovat kapacitou odhadova-
nou na více než 3 460 parkovacích stání, z níž část bude
fungovat jako záchytné parkoviště P+R.

Tisková informace

�dizertace
Redevelopment of Urban Areas

Ing. Pavlína Jiroutková

Dizertace se zabývá aktuálními otázkami revitalizace prob-
lematických nemovitostí, zejména území zvaných „brown-
fields“, čímž jsou myšlena území a objekty s ekologickou
zátěží. Práce obsahuje přehled, analýzu a porovnání
vybraných metod a jejich aplikovatelnost ve střední Evropě,
vše za účasti soukromého kapitálu.  

Energetické posouzení transparentní 
izolace

Ing. Petra Soukupová 

Práce srovnává transparentní izolaci stěny s tradičním tepel-
ně izolačním kontaktním zateplovacím systémem. V para-
metrických studiích se posuzuje energetický návrh variant
pro tři klimatická pásma Evropy. 

Ohybová únosnost tenkostěnných vaznic 
Z–průřezu 

Ing. Miroslav Rosmanit

V dizertaci se určuje ohybová únosnost tenkostěnných
vaznic v případě odpovídajícím praxi, tj. kdy je horní pás-
nice vaznice držena proti příčnému pohybu krytinou.
Teoretické výpočty založené na software Ansys jsou ověře-
ny šestnácti experimenty. Výsledkem je zjednodušený po-
stup návrhu vaznic použitelný v praxi a vystihující skutečné
působení.
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Fraktální geometrie I
Fraktalita koloidních agregátů a pórovitých látek

doc. RNDr. Tomáš FICKER, DrSc.
Ing. Petr NĚMEC

VUT – Fakulta stavební 
Brno

V článku jsou vyloženy základní pojmy fraktální geome-
trie a na příkladu fraktality koloidních agregátů a
pórovitých látek ilustrována užitečnost fraktální kon-
cepce. Na tuto úvodní část bude navazovat sdělení, které
pojedná o fraktální struktuře cementových gelů.

Úvod
Fraktální geometrie [1]–[6] je dnes již respektovanou dis-

ciplínou s mnoha aplikacemi v nejrůznějších odvětvích vědy
a techniky. Tato disciplína se neprosazovala lehce. Na svém
počátku – na přelomu 19. a 20. století – byla v rukou jen
úzké skupiny matematiků, a teprve počátkem osmdesátých
let minulého století doznala velkého rozvoje zásluhou
propagátora této disciplíny, B. B. Mandelbrota [3]–[5]. Své
uplatnění našla téměř ve všech vědních a technických
oborech. Stala se univerzální disciplínou, přestože se jejímu
nástupu před dvaceti lety stavěly do cesty i skeptické hlasy.
Uplynulých dvacet let však prokázalo, že je velmi živo-
taschopná a ve svých aplikacích neobyčejně plodná.

Předkládaný článek je míněn jako úvod do základní
problematiky s cílem připravit prostor pro následné pojed-
nání, které referuje o výzkumu fraktální mikrostruktury
cementových gelů jako hlavní složky betonových hmot
používaných ve stavebnictví.

Vliv fraktální geometrie na chování 
fyzikálních veličin

Fraktály jsou geometrické, resp. matematické objekty,
jejichž Hausdorffova–Besicovitchova dimenze (DHB) [3]–[6]
je větší než jejich topologická dimenze DT. Hausdorffova–
–Besicovitchova dimenze se u fraktálních objektů nazývá
fraktální dimenzí, tzn. Df = DHB. Mezi fraktály jsou velmi
početnou skupinou fraktály soběpodobné. Soběpodobnost
je termín, který v tomto případě zahrnuje dvě vlastnosti, a to
invarianci geometrického tvaru vůči translaci a invarianci
vůči změnám délkové škály, pomocí které daný objekt klasi-
fikujeme (poměřujeme).

Přesná definice fraktální dimenze není doposud k dispozi-
ci, ale často se nesprávně interpretuje jako míra nepravidel-
nosti objektu. Výše uvedená definice nezahrnuje některé
důležité případy speciálních fraktálů, jako jsou např. sel-
fafinní fraktály. Jako paradoxní se pak mohou jevit případy
fraktálů s různou nepravidelností, avšak se stejnou dimenzí.
Vysvětlení je prosté. Fraktální dimenze vyjadřuje pouze stu-
peň zaplnění euklidovského prostoru (přímky, roviny, troj-
rozměrného tělesa) fraktálním objektem, a nikoli jeho stu-
peň nepravidelnosti.

Deterministické modely fraktálních objektů jsou většinou
soběpodobné v celé délkové škále, zatímco přírodní fraktály
jen v konečném intervalu ohraničeném vnitřním a vnějším

přerušením. Mimo tento škálovací interval si objekt
zachovává klasické euklidovské vlastnosti. Následující dva
deterministické modely ilustrují některá specifika fraktál-
ních objektů.

� Cantorův prach – lze snadno ověřit (obr. 1), že pro po-
pulace Nk a Nk–i, náležející ke generacím k a k – i s délkový-
mi škálami lk a lk–i zobrazeného Cantorova objektu, platí

je podobnostní dimenze. Tato dimenze je u soběpodobných
deterministických fraktálů rovna přímo Hausdorffově–
–Besicovitchově dimenzi DHB., tj. fraktální dimenzi Df.
Hodnotu podobnostní dimenze (2) obdržíme jako směrnici
ze závislosti (1) v bilogaritmických souřadnicích. Pro

Cantorův prach můžeme dále upřesnit

Df = ln 2 / ln 3 = 0,631 , (3)

Vztah (4) lze interpretovat dvojím způsobem: 
– při konstantní velikosti vzorku  jde o přechod na „jem-

nější“ délkové škály lk. Provedeme-li nekonečné zjemnění
k → ∞, obdržíme fraktál; 

– při konstantní délkové škále lk lze zvětšovat velikost
vzorku ∆l0, čímž dosáhneme podobného účinku jako
v prvním případě. Tento lokální a globální postup však
nemusí být ekvivalentní u nesoběpodobných fraktálů.
Vztah (4) a jemu ekvivalentní se pro svou souvislost
s přechodem na různé škály označuje jako škálovací;
matematicky je škálovací vlastnost vyjádřena homogenní
funkcí.

� Křivka Kochové je z dimenzionálního hlediska (viz
obr. 2, Df = l ,26) hybridem mezi křivkou (DT = 1) a rovinou
(DT = 2), zatímco Cantorův prach (Df = 0,631) je hybridem
mezi bodem (DT = 0) a křivkou (DT = 1). Křivka Kochové
může posloužit mimo jiné i jako prototyp mořského pobřeží.

Zastavme se nyní u jedné velmi důležité vlastnosti frak-
tálního objektu, ze které vyplývá souvislost mezi fraktální
geometrií a fyzikou. Zajímejme se o vyjádření fyzikálních
veličin měřených na fraktálních systémech. Vyjádřeme

Obr. 1. Cantorův prach; Df = ln 2 / ln 3 = 0,631
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délku L předešlých dvou útvarů. V k-té generaci je dána jako
součet délek lk všech Nk subobjektů

Vidíme, že nejen fraktální populace N, ale také délka L,
splňuje škálovací vztah (4). Obdobně by i další fyzikální
veličiny definované (explicitně nebo implicitně) pomocí
délkových proměnných splňovaly jistou analogii škálo-
vacího vztahu (5). 

Ilustrujme klasické fraktální chování fyzikální veličiny,
která je závislá na délkové proměnné. Studujme např. elek-
trickou rezistanci vodiče, který se vyznačuje rezistivitou
(měrnou rezistancí) ρ, průřezem S a délkou L a který je
vymodelován do podoby třetí generace křivky Kochové,
resp. do třetí generace Cantorova prachu (jeho chybějící
úseky jsou nahrazeny supravodičem, tj. ρ = 0) – viz obr. 3.
Pro rezistanci R takového fraktálního vodiče platí

kde r3 je rezistance úseku l3 ve třetí generaci. V rámci
globálního popisu můžeme psát

Vztah (8) předpokládá, že budeme měnit pouze délku
vzorku ∆l0 při konstantní škále poslední generace, tj.
l3 = konst = λ. Tento proces si lze představit také tak, že
máme fraktální klastr, který je budován z identických jed-
notek konstantní velikosti λ, takže při zvětšování rozměru
vzorku ∆l0 „prostorově narůstá“, ale základní stavební jed-
notky se přitom nemění. Pro soběpodobné fraktály platí
vztah (8) zcela obecně a exponent Df je nazýván klastrovou
dimenzí (cluster dimension) nebo hmotnostní dimenzí
(mass dimension).

Deterministické a přírodní fraktály
Dalším typem deterministického fraktálu (vedle Cantoro-

va prachu a křivky Kochové) je fraktální kubická plastika.
Fraktální kubickou plastiku jsme obdrželi zobecněním
Sierpinského konstrukce, naznačené na obr. 4. Spočívá ve
vyjímání středového čtverce ze čtverců následujících gene-
rací. Fraktální dimenze Sierpinského koberce je Df =
= ln 8 / ln 3 = 1,893. Naše fraktální kubická plastika (obr. 5)
je modelována tak, že místo vyjmutých čtverců je umístěna
krychle s délkou hrany odpovídající otvoru v koberci.
Krychle je dutá a bez jedné stěny přiléhající k otvoru v koberci.

Původní rovina koberce je tak stále více a více členěna do
prostoru, jak je vidět na obr. 5. Fraktální kubická plastika
má dimenzi Df = ln l3 / ln 3 = 2,33. Je to tedy hybrid mezi
rovinou a euklidovským objemovým tělesem. Nyní je již
snadné představit si plnou euklidovskou krychli, na jejíchž
stěnách vyrůstají fraktální kubické plastiky dovedené do
nekonečné jemnosti. Vzniká tak těleso uvnitř kompaktní, ale
na povrchu fraktálně členěné. Takový útvar nazýváme
povrchovým fraktálem.

Geometrickým doplňkem povrchového fraktálu je obje-
mový fraktál, jehož prototypem je Mengerova houba
(obr. 6). Vzniká opakovaným vyjímáním sedmi středových
krychlí (podél osového kříže) z krychlí následných generací.
Je příkladem tělesa s pórovitou strukturou. Její fraktální
dimenze je Df = 2,73. Charakteristickým rysem objemového
fraktálu, na rozdíl od povrchového, je nerozlišitelný vnitřní
a vnější povrch. Jde vlastně o plochu fraktálně „deformova-
nou“ v prostoru.

Obr. 2. Křivka Kochové, Df = ln4 / ln3 = l ,26

Obr. 4. Sierpinského koberec, Df = ln 8 / ln 3 = 1,89

Obr. 5. Fraktální kubická plastika, Df = ln 13 / ln 3 = 2,33Obr. 3. Fraktální vodič
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N4 = 84 l4 = (1/3)4



Poslední dva typy fraktálu, tj. povrchový a objemový, se
ukázaly být velmi užitečnou koncepcí v geometrickém
popisu struktury pórovitých látek, např. cementových gelů.
Je jasné, že se oba typy fraktálů nevyskytují v přírodě
v těchto deterministických, pravidelných podobách, ale v po-
dobách neuspořádaných, chaotických, u nichž na první
pohled není zřejmé, že splňují škálovací vztah (4).

Pro lepší představu vezměme např. prvních deset generací
křivky Kochové. Každou generaci rozdělme na jednotlivé
úsečky, a pak je náhodně smíchejme do jediného systému.
Vznikne na první pohled chaotický, neuspořádaný systém.
Aplikujeme-li na něj statistické metody a stanovíme-li
rozdělení jeho úsečkových elementů, zjistíme, že jeho gene-
rační populace N opět splňují škálovací vztah (4), tzn. že
tento neuspořádaný, chaotický systém se vyznačuje vnitřní
zákonitostí fraktálního typu. Jde o statistický fraktál.

Přírodním povrchovým fraktálem může být např. fraktál-
ně členěné pohoří. Přírodním objemovým fraktálem jsou
mnohé pórovité látky, jejichž póry vznikly např. jako me-
zery mezi kompozitními částicemi. Do této skupiny patří i
agregáty formované z koloidních disperzí, jako jsou cemen-
tové gely, o kterých máme v úmyslu podrobněji pojednat
v samostatném příspěvku.

Koloidní agregáty a jejich 
počítačové modely

Koloidní chemie pracuje jak s homogenními, tak hetero-
genními systémy, ve kterých je jedna látka dispergovaná
v objemu druhé látky. V koloidních disperzích však často
dochází ke zpětné koagulaci, resp. k agregaci (shlukování)
dispergovaných částic (obr. 7) a k tvorbě např. až spojité,
gelové struktury. Koloidní agregáty jsou technologicky

důležité materiály s celou řadou zajímavých vlastností.
Cementové gely [7] jsou toho názorným příkladem.

Experimentálně bylo zjištěno, že mnoho koloidních
agregátů má fraktální strukturu, resp. že jejich hmotnost je
svázána s poloměrem agregátu mocninným vztahem typu
(8)

kde R je poloměr koule opsané kolem středu agregátu a M je
celková hmotnost agregátních částic uvnitř koule. Zájem
o fraktální strukturu koloidních agregátů se projevil, vedle
experimentálního měření jejich fraktální dimenze, také
v konstrukci různých modelů agregace, zejména v podobě
počítačových modelů. Jejich význam spočívá v tom, že
určují hodnoty fraktálních dimenzí pro různé typy agregací
v dvojrozměrných a trojrozměrných prostorech. Navíc,
počítačové agregáty jsou reálnějšími teoretickými modely
přírodních agregátů než modely deterministické. Stručně se
nyní zmíníme o třech hlavních typech.

� První počítačový model agregátů navrhli Witten a
Sander [9] v roce 1981. Jejich model idealizuje mechaniz-
mus tvorby agregátů tím, že agregátní růst uskutečňuje
náhodným přidáváním jednotlivých částic k agregátnímu
celku. Klikatý pohyb přibližujících se částic připomíná
difúzní pohyb – odtud také název model DLA (Diffusion-
-Limited Aggregation). Přestože model nezahrnuje žádné
silové interakce, vede, jak se záhy ukázalo, k tvorbě
agregátů, které mají úzký vztah k některým přírodním frak-
tálům.

Witten–Sanderův model je ilustrován na obr. 8. Na
počátku  se obsadí jedna buňka čtvercové mřížky o straně a,
která se tím stane zvoleným středem tří soustředných
kružnic s poloměry rmax, rmax + 5a, 3rmax. Nejmenší kružnice
představuje maximální velikost, do které může agregát
dorůst. Střední kružnice je startovní čarou, ze které jsou
vypouštěny částice, a to z náhodně vybraných bodů ležících
na této kružnici. Z každého bodu, do kterého se částice na
mřížce dostane, může pokračovat čtyřmi směry, ze kterých
se vybírá náhodně, pomocí generátoru náhodných čísel.
Výsledná trajektorie končí bu� na povrchu klastru, s nímž se
pevně spojí (částice S1), nebo na vnější kružnici (částice S2),
kde končí svou dráhu a zaniká (tímto opatřením se šetří
výpočetní čas). Takto lze simulovat různě velké agregáty na
různých dvojrozměrných i trojrozměrných mřížkách a
zjiš�ovat jejich Hausdorffovu–Besicovitchovu dimenzi podle
vztahu (11). Jako příklad uvádíme na obr. 9 agregát sestáva-
jící z 10 000 částic (buněk) vymodelovaný na čtvercové
mřížce 400 × 400.
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Obr. 6. Mengerova houba, Df = ln 20 / ln 3 = 2,73

Obr. 7. Koloidní agregát částic zlata vzniklý z vodní suspenze [8]

,~ fDRM (9)

Obr. 8. Počítačová simulace agregátního klastru – model DLA



Uvedená verze modelu v průběhu let doznala různých
modifikací, avšak pokud byly výpočty prováděny na
menších mřížkách (<104 buněk), vždy byl víceméně potvr-
zován jediný výsledek: agregát je statisticky soběpodobný
nezávisle na druhu anizotropie pomocné mřížky a jeho frak-
tální dimenze se pohybuje kolem 1,7 pro dvojrozměrnou
mřížku a kolem 2,5 pro trojrozměrnou mřížku. Později,
když se studovaly rozměrnější počítačové agregáty (>104),
bylo zjištěno, že tvrzení o nezávislosti jejich statistické
soběpodobnosti na anizotropii mřížky není zcela přesné.
Počítačové modely agregátů však přesto zůstaly důležitou
součástí teoretického popisu přírodních fraktálů.

� Model DLCA (Diffusion-Limited Cluster Aggregation)
je založen na současné tvorbě více agregátů, které se mohou
vzájemně spojovat v různých fázích svého růstu. Protože jde
o spojování větších celků, vzniklá struktura je méně kom-
paktní než v případě jednoagregátní verze (DLA), a proto je
také příslušná fraktální dimenze podstatně menší – pro troj-
rozměrné mřížky činí přibližně 1,78. Na obrázku 10 jsou
zachyceny čtyři fáze DLCA na čtvercové mřížce 200 × 200.

Model DLCA vychází z počátečního náhodného
rozmístění jednotlivých částic (agregátních zárodků) na
mřížce. V dalších krocích se náhodně určuje, který ze zárod-

ků provede posunutí o jednu buňku v náhodném směru, 
a současně se prověří, zda nedošlo k dotyku s jiným agregát-
ním zárodkem. V kladném případě se oba spojí a vytvoří
jeden větší agregát. Tím dochází k neustálému zmenšování
počtu agregátů, a současně k jejich růstu.

� Model RLCA (Reaction-Limited Cluster-Cluster
Aggregation) se od modelu DLCA liší tím, že vhodně
zmenšuje hodnotu pravděpodobnosti spojení dvou klastrů.
Klastry se pak musí dostat mnohokrát do kontaktu, než se
jim podaří splynout v jeden větší. Vícenásobné dotyky klas-
trů vedou k vytvoření kompaktnější struktury ve srovnání
s DLCA a tomu také odpovídá vyšší hodnota fraktální
dimenze – pro trojrozměrné mřížky činí 2,1.

Tento model simuluje případ, kdy mezi dispergovanými
částicemi existují silové interakce popsané reakčním poten-
ciálem vyznačujícím se hlubokým minimem v oblasti ma-
lých vzdáleností a repulsivní malou bariérou u větších vzdá-
leností, kterou musí částice, resp. agregáty, překonat, mají-li
se dostat do stabilní konfigurace.

Závěr
Příspěvek si nekladl za úkol postihnout všechny charak-

teristické rysy fraktálních objektů, ani uvést všechny typy
deterministických a přírodních fraktálů. Fraktály se vyzna-
čují velkou rozmanitostí a bohatostí výskytu. Fraktálními
vlastnostmi se může vyznačovat jak reálný, tak abstraktní
objekt, např. vybraná množina čísel. Zjištění, že některý
objekt, resp. fyzikální systém, je fraktální, neznamená ještě
přímou informaci o dynamice systému, např. o typech
silových interakcí, zároveň však informuje o mocninném
chování některých fyzikálních veličin, měřených na těchto
systémech.

Užitečnou koncepcí v geometrickém popisu mikrostruk-
tury některých pórovitých látek jsou povrchové a objemové
fraktály, jejichž zavedení umožnilo vysvětlit některé para-
doxy v rozptylových experimentech, prováděných na póro-
vitých látkách. O tomto problému pojednáme v samostat-
ném příspěvku.

Počítačové modely umožňují studovat růst agregátů a na
základě zjištěných hodnot fraktálních dimenzí přiřazovat
přírodním fraktálům jednotlivé typy agregátních mechaniz-
mů. Toto přiřazení však není jednoznačné a vyžaduje další
ověření.

Článek vznikl za podpory projektu č. 202/03/0011 GA ČR.
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Ficker, T. – Němec, P.: Fractal Geometry I – Fractality
of Colloid Aggregates and Porous Materials

This paper presents fundamental concepts of fractal
geometry. Using an example of fractality of colloid
aggregates and porous materials, it illustrates the
usefulness of the fractal conception. This introductory
part will be followed by a part dealing with the fractal
structure of cement gels.

Ficker, T. – Němec, P.: Fraktalgeometrie I – Fraktalität
kolloider Aggregate und poröser Stoffe 

Im Artikel werden die Grundbegriffe der Fraktal-
geometrie erläutert und am Beispiel der Fraktalität
kolloider Aggregate und poröser Stoffe die Nützlichkeit
einer fraktalen Konzeption illustriert. An diesen
einführenden Teil wird eine Mitteilung anknüpfen, die
die Fraktalstruktur von Zementgelen behandeln wird.
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�zprávy
Unikátní klášter v Kadani v nových barvách 

Západní Čechy patřily po léta mezi regiony stojící jakoby
stranou. Z letargie se začaly probírat až po roce 1989.
Součástí jejich obnovy a rozvoje je i péče o významné his-
torické památky. V poslední době to byla například obnova
národní kulturní památky – františkánského kláštera
s kostelem Zvěstování Panny Marie a 14 svatých pomoc-
níků v Kadani – jedné z nejvýznamnějších staveb svého
druhu u nás. 

Areál stojí na místě středověkého
popraviště. To ostatně hraje význam-
nou úlohu v pověsti o založení kláštera.
Podle ní zde měl skončit svůj mladý
život jakýsi šlechtic, který se přidal
k povstání proti panovníkovi. Před
popravou prosil tak vroucně o záchranu
čtrnáct svatých pomocníků, svých
patronů, že ti jeho prosby vyslyšeli a
zachránili mu život. Jako výraz vděku
za vykonaný zázrak bylo popraviště
přemístěno jinam a postavená kaple byla zasvěcena právě
oněm  pomocníkům. Historická skutečnost je o trochu méně
romantická. U zrodu kláštera stál významný český rod
Hasištejnských z Lobkovic. Mnozí z jeho příslušníků nalezli
v klášterním kostele svůj poslední odpočinek. 

V průběhu staletí hrozil klášteru několikrát zánik, ale
nakonec se mu podařilo přežít až do současnosti. V roce
1991 se vrátil do držení řádu Menších bratrů františkánů, ale
ti neměli peníze na jeho opravy. S finančními obtížemi se
potýkal i další majitel, litoměřické biskupství. Nakonec se
náročné rekonstrukce ujalo město Kadaň a pod dohledem
Státního úřadu památkové péče se mu podařilo vytvořit

areál, který slouží všem obyvatelům. Stavební projekt
probíhal v pěti etapách a rekonstrukce byla definitivně
ukončena na podzim loňského roku. Ve starší části kláštera
je umístěna historická a mineralogická expozice kadaňského
muzea, v novější části pak základní umělecká škola.
Veřejnosti je přístupná i klášterní zahrada. Návštěvník může
ocenit nejen unikátní gotickou sklípkovou klenbu a další

architektonické zajímavosti, ale může
se rovněž projít krásnou alejí vedoucí
od klášterní brány a skrývající fragmen-
ty barokní křížové cesty. 

Františkánský klášter včetně kostela
Zvěstování Panny Marie a 14 pomoc-
níků je nejen významnou dominantou
města, ale i unikátní stavbou, jakých
u nás mnoho nenajdeme. Proto při jeho
rekonstrukci asistovali nejen památkáři,
ale také restaurátoři a archeologové.
Prováděcí stavební firma S.I.R. Hof-

mann z Račetic u Žatce tak na sebe vzala velkou odpověd-
nost. Její výsledná práce musela splnit nejen požadavky
moderního stavitelství, ale stavebníci museli mít neustále na
zřeteli historický význam stavby, potřebu zachovat oje-
dinělé architektonické prvky, a zároveň přizpůsobit stavbu
společenským účelům, kterým nyní slouží. Při rekonstrukci
byl použit systém Sanova WTA a silikátové lazurové barvy
firmy Baumit, jež svým složením vyhovují právě historic-
kým objektům. Vedle jádrové omítky o šířce 4 mm se uplat-
nily i některé typy ušlechtilých minerálních omítek.

Tisková informace

Katedra matematiky Fakulty stavební 
ČVUT v Praze

Česká společnost pro geometrii a grafiku
Jednoty českých matematiků a fyziků

pořádají

25. konferenci

Tematické okruhy
� Geometrie, geometrické modelování a výpočtová

geometrie a jejich aplikace 
� Výuka geometrie na vysokých a středních školách 
� Proměny geometrického kurikula 
� Doktorská studia 

Informace:
doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc.

email: cerny@mat.fsv.cvut.cz 
tel.: +420 2 2435 3866
fax: +420 2 3333 2732
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Délka vět v češtině a angličtině 
(s přihlédnutím k jiným jazykům)

doc. PhDr. Milan MALINOVSKÝ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Se vzrůstající potřebou komunikace v oblasti stavebního
inženýrství a zvyšujícím se množstvím překladů odbor-
ných textů do češtiny i z ní vyvstává někdy problém
zachovat požadovaný rozsah překládaného textu (např.
kvůli grafické úpravě). K této problematice přináší
příspěvek výsledky porovnání délek vět, slov a slabik
v češtině a vybraných evropských jazycích, jejichž závě-
rů lze využít v odborné překladatelské praxi.

1. Úvodem
V této stati se zabýváme porovnáváním délky vět v tex-

tech českých a anglických; pro srovnání jsme přibrali též
několik textů v němčině, francouzštině a polštině, reprezen-
tujících nejen situaci ve slovanské, germánské a románské
jazykové rodině, ale také poměry mezi jazyky flexivními a
analytickými. Vedle délky vět, a tudíž počtu slov, jež je
vytvářejí, jsme též věnovali pozornost slovům (a tudíž počtu
slabik, jimiž jsou vytvářeny). Podrobná shrnutí zkoumání
přinášíme v části 3.

Ve zkoumaných textech jde vždy o dvojici (trojici, ...)
originál + překlad. Pro tento účel jsme ve všech případech
použili publikované překlady. Přesto, že jsme při sledování
tématu vycházeli z různých literárních žánrů (srov. doklado-
vou literaturu) a zkoumali nemalé množství textů1, jsme si
dobře vědomi toho, že naše zjištění a závěry jsou na tomto
stupni pouze orientační a mohou nést peče� nahodilosti;
teprve výzkum mnohonásobně rozsáhlejšího materiálu by
mohl vést k zásadnějšímu vyjádření, pokud jde o skutečné
kvantitativní poměry v rámci dvojic textů různých stylů jed-
notlivých jazyků.

Nejvyšší počet textů, se kterými jsme pracovali, pochází
z oblasti filozofie, nebo� se domníváme, že svou (ani příliš
exaktní, ani nadmíru verbální) povahou jsou pro zkoumání
tohoto druhu vhodné.2 Další texty jsou z oboru techniky,
ekologie, historie, sociologie, politologie aj.

2. Postup práce 
Při zkoumání jsme postupovali takto: vzhledem k rozlič-

ným formátům jednotlivých pramenů jsme výsledky počtů
převedli na normostránky (30 řádků × 60 úhozů), aby
srovnání bylo zcela přesné; porovnáním těchto normostran
byl získán základní údaj, pokud jde o délku textu v prvním a
druhém (třetím, ...) jazyce.

2.1. Jak se dalo předpokládat, jednotlivé texty byly
v různých jazycích různě dlouhé (lišily se počtem vět);
vzhledem k tomu nebylo technicky dobře možné porovnávat
délky paralelních vět navzájem. Nicméně některá porovnání
jednotlivých vět jsme prováděli, např. v těch případech, kdy
jsme zjistili, že v konečném součtu vět jednoho textu počty
mezi jednotlivými jazyky nekorespondovaly. Disproporce
vznikala především proto, že v některých případech bylo
souvětí originálu (často např. ve francouzštině3) překladateli
rozčleněno do dvou i více vět.

Naznačili jsme již v úvodu, že největší pozornost jsme
věnovali textům z oblasti filozofie. Všimněme si tedy nyní
členění textu v jednotlivých překladech např. na tomto sou-
větí [15]:

�� francouzsky

Husserl ne l'a pas d'ailleurs développée completement;
l'ouvrage est resté inachevé; la solution qui lui servait de fil
conducteur se laisse définir le plus clairement a l'aide d'une
conférence prononcée par Husserl a Vienne en 1935; la, il
brosse l'image d'un monde naturel, résultat d'achevements
(Leistungen) en commun des subjectivités dont ce monde
constitue précisément un trait d'union sans substantialité
propre; c'est le retournement complet de la vue physicaliste,
il est vrai, un reversement plus que copernicien – au lieu
d'ilots de subjectivité contournés d'une mer infinie de 
structures physicalistes, schemas abstraits dépourvus de
qualités et de vie, on a une mer d'intersubjectivité dite 
transcendentale qui entoure des unités objectives 
constituées en unités de sens par le travail en commun des
consciences communiquantes.

�� česky

Husserl ji také nikdy úplně nerozvinul, jeho dílo zůstalo
nedokončeno. Řešení, které mu bylo vodítkem, lze 
nejzřetelněji určit z přednášky, kterou proslovil ve Vídni
roku 1935. Tam načrtává obraz přirozeného světa jako
výsledku společných výkonů (Leistungen) subjektivit, jimž
tento svět není ničím jiným než pojítkem bez substanciality
ve vlastním smyslu. Je to vskutku úplné převrácení 
fyzikalistického pohledu, obrat víc než koperníkovský: místo
ostrůvků subjektivity obklopených nekonečným mořem
fyzikalistických struktur, abstraktních schémat zbavených
kvalit i života, je zde moře intersubjektivity, zvané 
transcendentální, jež obklopuje objektivní jednotky 
konstituované společnou prací komunikujících vědomí 
v jednotky smyslu.

�� polsky

Zresztą Husserl nie rozwinął jej v pełni; dzieło pozostało
niedokończone. Rozwiązanie, które posłużyło mu za nić
przewodnią, można najwyraźniej określić w oparciu o
wykład wygłoszony przez Husserla w Wiedniu w r. 1935.
Maluje on w nim obraz świata naturalnego, wynik 
wspólnych dokonań (Leistungen) subiektywości, w których
ów świat konstytuuje właśnie linię łączącą bez właściwej
istotowości; jest to całkowite odwrócenie się od fizykalnego
sposobu widzenia, przewrót większy niż kopernikański:
zamiast wysepek subiektywności opasanych nieskończonym
morzem struktur fizykalistycznych, abstarkcyjnych
schematów pozbawionych jakości i życia, mamy morze
intersubiektywności nazywanej transcendentalną, które
otacza obiektywne jedności ukonstytuowane w jednościach
sensu wspólną pracą komunikujących się świadomości.
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�� anglicky

(První věta souvětí nepřeložena.) We can best glean the
solution that guided him from the lecture he delivered in
Vienna in 1935. There he sketches the image of a "natural"
world conceived as a product of the common achievements
(Leistungen) of subjectivities for whom this world is nothing
but a common link devoid of any genuine substantiality. It
is, in truth, a complete inversion of the physicalist view, a
more than Copernican reversal. In place of islets of 
subjectivity surrounded by an infinite sea of physicalist
structures, of abstract schemata stripped of qualities and of
life, we now have a sea of allegedly transcendental 
intersubjectivity surrounding objective unities constituted as
unities of meaning by the common efforts of communicating
consciousnesses.

�� německy

Hinzu kommt, da Husserl sie nicht vollständig entfaltet hat;
das Vorhaben blieb unvollendet. Im Wiener Vortrag von
1935 wird sein Leitgedanke am deutlichsten. Husserl 
zeichnet die natürliche Welt hier als Resultat von 
gemeinschaftlich erbrachten Leistungen der Subjekte, für
welche diese Welt ein vereinigendes Element ohne eigene
Substantialität darstellt. Er vollzieht eine totale Umkehrung
der physikalistischen Sichtweise, eine mehr als
kopernikanische Revolution: Statt Inseln der Subjektivität,
die von einem unendlich weiten Meer physikalistischer
Strukturen und abstrakter, lebloser und aller Qualität
beraubter Schemata umgeben sind, haben wir hier das Meer
einer als transzendental bezeichneten Intersubjektivität,
welches objektive Einheiten, Sinneinheiten umschlie t, die in
der gemeinsamen Anstrengung kommuniziernder Bewu
tseine konstituiert wurden.

Považujeme-li středník za znak pro apoziční spojení vět
v souvětí, zjiš�ujeme, že souvětí francouzského originálu
(mimochodem v našich nálezech jedno z nejrozvitějších,
čítající 121 slovních jednotek) bylo do čtyř jazyků pře-
kládáno 3 až 4 větami; s tímto jevem se ve sledovaném textu
setkáváme vícekrát. Pozoruhodné je to, že takto k překladu
přistupovali překladatelé jak do germánských, tak do slo-
vanských jazyků (polský překlad má tři věty, s členěním
podobným českému). Dodejme, že v tomto textu jsme též
zaznamenali nejdelší souvětí (z celého zkoumaného mate-
riálu) o 135 slovech ve francouzštině, nejdelší souvětí
v angličtině mělo 129 slov; zbývající jazyky byly na výskyt
takto dlouhých souvětí chudší.

Obecně je možno říct, že vyšší počet slov ve větě jazyků
analytických lze vysvětlit tím, že v těchto jazycích se gra-
matické hodnoty vyjadřují pomocnými slovy; to se týká
např. času, osoby i kategorie určenosti. Obdobnou skuteč-
ností je, že zatímco slovanské jazyky vyjadřují větné vztahy
(pády) jmen pádovými koncovkami, jazyky germánské a
románské uplatňují předložky.

2.2. Při slovní analýze jsme vycházeli především
z grafické podoby slova. Angličtina překypuje značným
počtem jednoslabičných slov; ilustrujme tento jev např.
úryvkem z textu překladu Karteziánství a fenomenologie [8,
s. 307]: „This world by means of which is not a world of
beings, rather, it is I, a being that understands beings, that
is open for them; and the core of this world which I am is a
...“, v němž ze 37 slov je 30 jednoslabičných. Jde o to, zda a

kdy se v tomto případě zvuková realizace kryje s psanou for-
mou, nebo se vyslovuje např. jen jedna ze dvou písmem na-
značených slabik (v češtině takový rozdíl nenacházíme).
Abychom takovou diferenci zachytili, vycházeli jsme v na-
šem zkoumání z obou možností; tato otázka je omezena pře-
devším na angličtinu. 

Proti očekávání jsme v německých textech nenalezli
mnoho dlouhých slov; jak v angličtině, tak v češtině, fran-
couzštině, němčině i polštině jsou v našich textech delší
slova než sedmislabičná raritou. Zcela ojedinělou výjimkou
bylo v němčině 10-slabičné adjektivum informationstheo-
retischer, v češtině 9-slabičný genitivní tvar psychofyziolo-
gického a 11-slabičný lokativní tvar čtyřiadvacetikilometro-
vém. Pro němčinu (i angličtinu) jsou dosti příznačné
souhláskové shluky: přestože slova vypadají dlouhá, na
slabiky příliš rozsáhlá nejsou. 

2.3. Vcelku lze říct, že naše ukázky nasvědčují tomu, že
předpoklady vyplývající z typologické povahy jazyků by
rozsáhlejším materiálem byly potvrzeny. Čeština jako jazyk
flexivní má v průměru ve větě méně slov než angličtina a
slova jsou tu delší. Celková délka textu (měřeno ve slabi-
kách) je v češtině delší, což znamená, že český slovní tvar je
často delší než odpovídající anglická forma analytická a že
česká odvozená slova jsou delší než anglická značková po-
jmenování. Jinak řečeno, krátkost anglických slov (význa-
mových i pomocných) je víc než vyvážením toho, že se
čeština často obejde bez pomocných slov. Větší délka
anglického psaného textu je tedy dána specifickými rysy
anglického pravopisu. 

Pro ostatní jazyky nasvědčují naše ukázky tomu, že fran-
couzština se v hlavních ukazatelích patrně shoduje s anglič-
tinou a polština s češtinou – opět ve shodě s predikcí založe-
nou na typologii. Němčina má v některých rysech blíže
k jazykům slovanským (délka slov), v jiných k angličtině a
francouzštině (délka vět).

3. Statistické ukazatele
V tabulce 1 uvádíme počty stran (= normostran, v tomto

smyslu i nadále), vět, slov a slabik zkoumaných textů (jde
o stejný rozsah textu v češtině a v angličtině; pro ostatní
jazyky byly naše soubory omezenější). Pokud jde o srovnání
počtu slov v rámci jednoho textu, potom je pořadí následu-
jící: angličtina (nejvyšší počet), francouzština, němčina,
polština, čeština (nejnižší počet).

Poměr počtu slov ve větě 
v oblasti filozofických textů

� Pořadí jazyků: angličtina, čeština, němčina [14].
Anglická věta má v daném textu v průměru o 28,24 % více
slov než česká věta a o 8,20 % více slov než německá věta,
tj. německá věta má v průměru o 15,63 více slov než česká
věta.

� Angličtina, čeština, němčina, francouzština, polština
[15]. Anglická věta má v daném textu v průměru o 19,23 %
více slov než česká věta, o 6,37 % více slov než německá
věta, o 9,11 % méně slov než francouzská věta a o 11,36 %
více slov než polská věta.

� A obráceně: česká věta má v průměru o 10,79 % méně
slov než německá věta, o 23,77 % méně slov než fran-
couzská věta a o 6,61 % více slov než polská věta.
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Č 264,6   81,7* 2 858    693*   63 325 19 878*

A 278,8   93,5*    2 716**    714*   76 546 26  952*

N 101,4 101,4*    695    695*   24 115 24 115*

F   26,9   26,9*    195    195*     7 088   7 088*

P   25,4   25,4*    202    202*     5 944   5 944*

celkem 697,1 328,9* 6 666 2 499* 177 018 83  977*

Jazyk
Počet

stran vět slov***

Tab. 1. Počet stran, vět a slov v textech pěti jazyků (čeština, angličtina, němčina, francouzština, polština)

Č 239,5 246,4* 23,7 28,4* 2,4 2,4*

A 276,6 287,6* 29,5 36,4* 1,9  1,9*I

N – 241,2* – 33,6*   1,7II 2,1*

F – 263,7* – 36,3* – 2,0*

P – 236,2* – 29,7* – 2,4*

Jazyk
Průměrný počet

slov na straně slov ve větě slabik ve slově

Tab. 2. Průměrný počet slov na straně, slov ve větě a slabik ve slově

1 10,71 12,55* 33,21II 30,26*I

2 24,56 23,80* 23,86II 18,28*I

3 27,28 25,50* 23,46II 19,55*I

4 21,10 17,47* 15,14II 16,87*I

5 11,39 13,15*   3,26II   8,64*I

6   3,54   5,11*   0,76II   4,08*I

7   1,37   2,40*   0,17II   2,28*I

Počet slabik
Průměrný počet n -slabičných slov [%]

čeština angličtina

l – 22,31* – 24,01* – 12,23*

2 – 23,38* – 21,30* – 25,16*

3 – 22,15* – 22,90* – 26,44*

4 – 16,32* – 16,70* – 16,69*

5 –   9,68* –   5,40* – 12,61*

6 –   4,71* –   4,91* –   4,85*

7 –   1,42* –   4,43* –   1,95*

Počet slabik
Průměrný počet n -slabičných slov [%]

němčina francouzština polština

Tab. 3. Výskyt slov podle slabik

* Část připadající na filozofický text.
** Ačkoli v češtině i angličtině byl zkoumán týž počet textů, výrazná diference v počtu vět zde vznikla především v případě jednoho

pramene, v němž český překladatel souvětí originálu rozděloval do více vět.
*** Počet slov byl získán z průměrného počtu slov na stranu (každá pátá).

* filozofický text,  I grafická forma (srov. odst. 2.2.),  II fonetická realizace (ibid.)

* filozofický text,  I grafická forma,  II fonetická realizace

1 Při zpracovávání číselných podkladů materiálů tohoto článku spolupracovala Eva dos Reis.
2 Problematikou překládání filozofických textů jak z hlediska jazykové typologie, tak stylistických zvyklostí jednotlivých jazyků, se v posled-

ní době zabývá např. Nacherová [1]. V závěru své studie upozorňuje, že „lingvistický rozměr filozofických problémů má své opodstatnění,
nebo� jako jeden z mnoha aspektů formulace filozofických problémů je právě jazyková stránka při procesu formulace tou nejvýznamnější
součástí“.

3 Zde pro úplnost uvádíme, že Patočkova sta� „Filozofie krize věd podle E. Husserla a jeho koncepce fenomenologie Světa našeho života“
byla původně napsána (a proslovena ve Varšavě r. 1971) francouzsky.
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Malinovský, M.: Length of Sentences in Czech and
English (and in other Languages)

The article deals with differences between typological
characteristics of individual languages, particularly in
the field of comparison of length of sentences and words
in contemporary Czech and English. To illustrate the
situation, several other languages have been taken into
consideration. The results of the examination are given
in Section 3 from which it follows that a Czech sentence
has on average fewer words than an English one while
Czech words are longer; this is due, among others, to the
fact that in English, which is analytic, there are more
auxiliary words than in Czech, which is inflexional and
does not need them to such an extent.

Malinovský, M.: Die Länge von Sätzen im
Tschechischen und Englischen (mit Hinblick auf andere
Sprachen)

Mit dem wachsenden Kommunikationsbedürfnis auf
dem Gebiet des Bauingenieurwesens und der wachsen-
den Menge von Übersetzungen von Fachtexten ins
Tschechische und aus dem Tschechischen entsteht
manchmal das Problem, den geforderten Umfang des zu
übersetzenden Textes zu bewahren (z.B. wegen der
grafischen Gestaltung). Zu dieser Problematik  bringt
der Beitrag Ergebnisse des Vergleichs der Länge von
Sätzen, Wörtern und Silben im Tschechischen und in
ausgewählten europäischen Sprachen, deren Schlussfol-
gerungen in der fachlichen Übersetzerpraxis genutzt
werden können. 
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�dizertace
Zpracování dat GPS v reálném čase

Ing. Zdeněk Lukeš

Autor se zabývá využitím technologie GPS při zpracování
dat v reálném čase. Přínos je ve vývoji profesionálního soft-
waru pro systém DGPS s využitím jednofrekvenčního přijí-
mače, který umožňuje kódová i fázová měření.
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Stanovení tepelně vlhkostní funkce obvodové 
konstrukce na bázi vysokohodnotného betonu 

Ing. Zbyšek PAVLÍK, PhD.
Ing. Milena JIŘIČKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

V článku je prezentováno stanovení tepelně vlhkostní
funkce betonové konstrukce zateplené vnějším tepelně
izolačním systémem na bázi minerální vlny. Experiment
je proveden pomocí simulačního a měřicího systému
NONSTAT, který představuje mezistupeň mezi labora-
torním měřením materiálových parametrů kombino-
vaných s počítačovou analýzou a měřením přímo na
realizované konstrukci či budovách. Konstrukce je
během experimentu vystavena působení diferenčního
klimatu, kde exteriérová část je zatížena klimatickými
podmínkami odpovídajícími zimnímu období. Jsou
provedena měření relativní vlhkosti vzduchu, objemové
vlhkosti, teploty a kapilárního tlaku. Získané výsledky
poskytují podrobný obraz o tepelně vlhkostní funkci
konstrukce během typického zimního období.

Úvod 
Funkční návrh stavebního díla je v současné době stále se

zvyšujících požadavků na pohodu a komfort vnitřního pros-
toru neodmyslitelně spjat se znalostí tepelné a vlhkostní
funkce stavební konstrukce jako celku či jednotlivých
materiálů v ní aplikovaných. Toto téma je v poslední době
velmi aktuální a je velmi často diskutováno nejen odborníky
zabývajícími se stavební fyzikou, ale i samotnými projek-
tanty a architekty, jejichž úkolem je přenést výsledky
výzkumu do praxe. Pro stanovení tepelně vlhkostní funkce
porézních stavebních materiálů, resp. jejich vícevrstvých
systémů, které tvoří základ stavební konstrukce, se v sou-
časnosti využívají dva principy. 

� První možností je simulace tepelně vlhkostních poměrů
pomocí počítačových programů a modelů řešících kombino-
vaný transport tepla a vlhkosti. Ta je však podmíněna
znalostí tepelných a vlhkostních parametrů materiálů v kon-
strukci aplikovaných, nezbytných jako vstupní data pro
počítačovou analýzu. Stanovení materiálových parametrů
musí být provedeno přesnými laboratorními metodami,
nebo� kombinací chyb při jejich určování může dojít k vý-
znamnému zkreslení výsledků. Je nezbytné si uvědomit, že
pro vytvoření odpovídajícího obrazu o tepelně vlhkostní
funkci konstrukce v reálných klimatických podmínkách je
nezbytné stanovit materiálové parametry nejen v labora-
torních podmínkách, ale i v závislosti na teplotě, vlhkosti a
relativní vlhkosti vzduchu. Tato měření jsou časově náročná
a pro některé typy materiálů velmi obtížně realizovatelná.
Nezanedbatelným přínosem počítačových simulací je
možnost ověřování vlastností konstrukce v širším časovém
horizontu, což je velmi důležité s ohledem na její trvanlivost
a životnost. 

� Druhým způsobem je monitorování tepelných a
vlhkostních polí in-situ, přímo na konstrukci v případě stá-
vajících budov nebo na tzv. testovacích objektech. Tento
způsob je všeobecně uznáván jako rozhodující. Návrh
nových konstrukcí a technologických řešení by měl být,
vzhledem k vysokým nákladům na testovací budovy, reali-
zován až tehdy, jsou-li již podstatné nedostatky odstraněny.
Další nedostatek měření in-situ spočívá v menší přesnosti
experimentálních metod v porovnání s metodami labora-
torními. Při kalibraci senzorů je nutné uvažovat i vliv
měnících se klimatických podmínek na měřené veličiny. 

V článku je prezentován relativně nový přístup k proble-
matice stanovení tepelně vlhkostní funkce stavebních kon-
strukcí, který je demonstrován na sledování tepelně vlhkost-
ních poměrů obvodového pláště z vysokohodnotného
betonu zatepleného vnějším tepelně izolačním systémem na
bázi minerální vlny. Experiment s využitím simulačního a
měřicího systému NONSTAT představuje mezistupeň mezi
laboratorním měřením materiálových parametrů kombino-
vaný s počítačovou analýzou a měřením přímo na konstruk-
ci či na testovacích budovách. V rámci experimentu (semi-
-scale) je testována část konstrukce obvodového pláště
o reálné tlouš�ce vystavená působení diferenčního klimatu
(relativní vlhkost vzduchu, teplota) velmi blízkého realitě.
Monitorování teploty, relativní vlhkosti vzduchu, kapalné
vlhkosti a kapilárního tlaku je zajištěno využitím přesných
laboratorních metod. Získané výsledky poskytují podrobný
obraz o tepelně vlhkostní funkci konstrukce během typic-
kého zimního období a v dalším výzkumu budou využity
pro kalibraci a verifikaci vyvíjeného komplexního modelu
zabývajícího se životností a trvanlivostí betonových kon-
strukcí. 

Experiment semi-scale
Prezentovaný experiment představuje jakýsi mezistupeň

mezi laboratorními postupy, prováděnými na vzorcích
s nedostatečně reprezentativními objemy, a měřeními reali-
zovanými přímo na konstrukcích. Měřicí a simulační systém
NONSTAT [1] využívá systém klimatických komor pro
simulaci podmínek diferenčního klimatu velmi blízkého
realitě. Konstrukce, ve které jsou podle požadavků na
měřené veličiny umístěny jednotlivé senzory, je umístěna
v tunelu o rozměrech 700 × 700 × 900 mm upevněném mezi
komorami. 

V konstrukci byl monitorován kapilární tlak, relativní
vlhkost vzduchu, kapalná vlhkost a teplota. Obsah kapalné
vlhkosti a kapilárního tlaku byl monitorován senzory a
měřicí aparaturou polské firmy Easy Test metodou TDR
s frekvenčním klubkem v rozsahu 50 MHz až 2 GHz. Obsah
vlhkosti je stanoven v závislosti na permitivitě, a to na zá-
kladě změřeného  časového intervalu mezi okamžikem vy-
slání elektromagnetické vlny a okamžikem detekce její
odražené vlny na konci senzoru umístěného v konstrukci
[2], [3]. Přesnost měření udává výrobce ±2 % v rozsahu



vlhkosti od 0 do 100 %. Kapilární tlak měří minitenzometry
s přesností 15 % v rozsahu tlaku 0 až 900 mbar [4]. Pro
měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu je využita
komerčně dostupná aparatura německé firmy Ahlborn.
Kapacitní senzory relativní vlhkosti je možné aplikovat při
vlhkosti 5–98 % s přesností ±2 %, teplotní odporové senzo-
ry mají přesnost ±0,4 ˚C v rozsahu –20 až 0 ˚C, v rozsahu 0
až 70 ˚C je přesnost měření teploty ±0,1 ˚C. Celý měřicí a
simulační systém včetně zadávání dat do klimatických
komor v hodinových intervalech je řízen počítačem. 

Ověřování konstrukce
Měření probíhalo na fragmentu obvodového pláště

z vysokohodnotného betonu třídy C 90/105 o tlouš�ce
200 mm, připraveného v  laboratoři z betonové směsi s vod-
ním součinitelem 0,36 s přidáním vodní suspenze SiO2,
plastifikátoru Woerment FM 797 a přísady Lentan VZ 33
zpomalující průběh hydratace cementu. Ve druhé části
experimentu byl vzorek zateplen vnějším systémem sestáva-
jícím z vrstvy cementového tmelu o tlouš�ce 3–5 mm pro
fixaci tepelně izolační desky, tepelné izolace INROCK h na
bázi minerální vlny firmy Rockwool tlouš�ky 80 mm a
vnější cementové omítky KAM firmy Sakret tlouš�ky
5–10 mm, která byla vyztužena plastovou sítí (tab. 1).
Zároveň s výrobou betonové konstrukce byly vyrobeny
vzorky pro normové zkoušky stanovení pevnosti, které
potvrdily pevnostní třídu betonu.

Jednotlivé materiály byly nejprve ověřeny v laboratorních

podmínkách, kde pro usnadnění interpretace získaných
výsledků a pochopení mechanizmu transportu tepla a
vlhkosti v konstrukci byly stanoveny jejich tepelné a
vlhkostní parametry. V tabulkách 2 a 3 uvádíme pouze
několik materiálových parametrů, podrobně se s nimi může
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[kg/m3]

480,00

  72,00

0–4 664,00
kamenivo 4–8 207,00

8–16 995,00

    7,74

    2,58

172,80

inhibitor Lentan

záměsová voda

Materiál

CEM I 52,5 R, Hranice

suspenze SiO2

plastifikátor Woerment FM 794

Tab. 1. Složení vysokohodnotného betonu

Objemová 
hmotnost

Hustota matrice Otevřená pórovitost
Součinitel tepelné 

vodivosti
Měrná tepelná 

kapacita
ρ ρ mat ψ λ C 

[%] [w/mk] [j/kgk]

HPC C 90/105 2 420 2 760 12,2 1,630 800
INROCK h    285 1 950 85,2 0,043 270
KAM 1 320 – 46,8 0,324 –

[kg/m3]

Materiál

Tab. 2. Základní fyzikální a tepelné vlastnosti materiálů 

Saturovaný obsah 
vlhkosti

Součinitel
vlhkostní vodivosti

w s at κ

[m2/s] [–] [kg/m3] [m2/s]

HPC C90/105 1,06E-06 22,5 122 8,90E-10
INROCK h 1,37E-05   1,8 963 1,22E-06
KAM 1,93E-06 11,9 468 1,43E-09

Materiál

Součinitel
difúze vodní páry 

D 

Faktor
difúzního odporu

µ 

Tab. 3. Vlhkostní vlastnosti materiálů

Obr. 1. Umístění senzorů v tepelně izolačním systému

Obr. 2. Izolovaný vzorek ve spojovacím tunelu



čtenář seznámit v pracích [5], [6], kde je prezentován způ-
sob stanovení materiálových parametrů nejen v labora-
torních podmínkách, ale i v závislosti na teplotě a vlhkosti,
a jsou uvedeny jak jejich základní fyzikální a transportní
vlastnosti, tak i vlastnosti akumulační. 

Technologie měření
Měření předcházela kalibrace senzorů a příprava vzorku

konstrukce. Kalibraci bylo nezbytné provést pouze u sen-
zorů pro stanovení obsahu vlhkosti, a to pomocí měření ve
vodě a benzenu, kde jsme ze známé relativní permitivity a
změřených časových intervalů určili délku jednotlivých sen-
zorů [7]. Pro stanovení obsahu vlhkosti ze změřené relativní
permitivity byla použita Malického konverzní funkce
získaná na základě empirické kalibrace [8]. Senzory pro
měření relativní vlhkosti a teploty jsou kalibrovány
výrobcem, ověřili jsme pouze jejich funkčnost měřením
v exsikátorech s roztoky solí simulujícími specifickou rela-
tivní vlhkost. Funkčnost teplotních senzorů byla ověřena
pomocí termočlánků.

Umístění senzorů do betonové konstrukce bylo voleno
s přihlédnutím k případným oblastem kondenzace, komplet-
ní znalosti teplotních a vlhkostních polí a následné možnos-
ti využití výsledků pro kalibraci a verifikaci počítačového
modelu. Pro zajištění kontaktu s materiálem bez vzniku
vzduchové mezery, která by výrazně ovlivnila přesnost
měření, byly do konstrukce umístěny již během odlévání
vzorku do formy. Senzory pro monitorování kapilárního
tlaku, teploty a relativní vlhkosti vzduchu byly umístěny do
otvorů a utěsněny silikonovým tmelem. Strany betonové
konstrukce, u nichž bylo nezbytné zamezit pronikání vodní
páry z důvodu simulace jednorozměrného transportu
vlhkosti, byly opatřeny třemi vrstvami penetračního nátěru.
Poté byla umístěna do tunelu a tam tepelně a vlhkostně
izolována (obr. 1, obr. 2).

Měření probíhalo nejprve na neizolované betonové kon-
strukci, která byla po výrobě ponechána volně v laboratoři
po 40 dní. Za působení diferenčního klimatu byla na straně
interiéru simulována konstantní teplota a relativní vlhkost
odpovídající návrhovým hodnotám pro obytné budovy
(teplota 21 ˚C, relativní vlhkost 50 %), na straně interiéru
byla provedena simulace hodinových klimatických dat kores-
pondujících s reálným referenčním rokem pro Prahu poskyt-
nutým Českým hydrometeorologickým ústavem. Klima-
tické zatěžování bylo započato daty pro 1. říjen a ukončeno
daty odpovídajícími 18. lednu. Poté byl systém klimatic-
kých komor rozpojen a aplikován vnější tepelně izolační
systém. Izolovaná konstrukce byla tepelně a vlhkostně
zatížena daty od 20. ledna do 3. března. Během experimen-
tu byla tedy vystavena klimatickým podmínkám odpovída-
jícím celému zimnímu období, což je z hlediska funkčnosti
stavební konstrukce nejkritičtější část roku. 

Výsledky a diskuze
Naměřené profily teploty, objemové vlhkosti a relativní

vlhkosti vzduchu v jednotlivých časových intervalech kli-
matického zatěžování, a to jak pro neizolovanou konstrukci,
tak i pro konstrukci s aplikovaným tepelně izolačním sys-
témem, jsou prezentovány na obr. 3 až obr. 7. Výsledky
měření kapilárního tlaku neuvádíme, nebo� získaná data
byla mimo rozsah měření použitých senzorů, tj. vyšší než
900 mbar. 

Na základě naměřených polí teploty, objemové vlhkosti a
relativní vlhkosti vzduchu jsme získali podrobný obraz
o tepelně vlhkostní funkci konstrukce během zimního
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Obr. 3. Průběh teploty v nezateplené konstrukci

Obr. 4. Průběh relativní vlhkosti v nezateplené konstrukci

Obr. 5. Průběh teploty v zateplené konstrukci

Obr. 6. Průběh relativní vlhkosti v zateplené konstrukci

Obr. 7. Průběh objemové vlhkosti v konstrukci



období. Tuto funkci izolované konstrukce můžeme považo-
vat za vyhovující, nebo� nedošlo k výskytu větší než
hygroskopické vlhkosti v tepelné izolaci, což by mohlo
nepříznivě ovlivnit její tepelně izolační funkci. Vyšší hod-
noty relativní vlhkosti byly pozorovány pouze u neizolo-
vané konstrukce. Tato vlhkost vznikla patrně v důsledku
toho, že jsme zatížili nepříznivými klimatickými podmínka-
mi relativně čerstvě odlitou betonovou konstrukci s vyso-
kým obsahem plynné vlhkosti, která zkondenzovala. Její
obsah však nebyl příliš vysoký, o čemž svědčí i fakt, že hod-
noty kapilárních tlaků byly ve všech případech vyšší než
900 mbar. Kromě toho se postupně konstrukce vysoušela
(obr. 3). Po aplikaci tepelně izolačního systému nastal
výrazný posun teplot v oblasti betonové konstrukce a teplota
se téměř ustálila na konstantní hodnotě 19 ˚C. Docházelo i
k dalšímu vysoušení konstrukce (obr. 6). Vlivem zateplení
jsme tedy dále omezili možnost kondenzace uvnitř betonové
konstrukce či na vnitřním povrchu stěny. Výrazně se oteplil
i vnitřní povrch konstrukce, což je důležité zejména pro
vnitřní tepelnou pohodu uživatelů a snížení nákladů na
vytápění.

Závěr
Experimentem byla prokázána další možnost, jak při-

stoupit ke stanovení tepelně vlhkostní funkce stávajících či
nově navrhovaných budov či stavebních materiálů. Před-
ností jsou zejména relativně nízké náklady na jeho realizaci
na dostatečně velkém objemu konstrukce reálné tlouš�ky.
Výhodou je také využití přesných laboratorních metod,
jejichž použití je při měření in-situ limitované. 

Tento typ experimentů usnadní kalibraci počítačových
modelů řešících kombinovaný transport tepla a vlhkosti, což
je jistě velkým přínosem. Pomocí inverzního modelování
bude možné stanovit parametry, které se jinak měřit nedají,
např. přechodové odpory přenosu tepla a vlhkosti mezi jed-
notlivými vrstvami materiálů či povrchové přechodové
parametry, jejichž znalost je pro počítačové modelování
nezbytná. Po kalibraci modelů bude poté možné vyšetřovat
tepelné a vlhkostní poměry konstrukcí v širším časovém
horizontu, což umožní simulaci urychlovacích experimentů
stárnutí. 

Článek vznikl za podpory projektů č. 103/03/1350 a
č. 106/04/0138 GA ČR.
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Pavlík, Z. – Jiřičková, M. – Černý, R.: Assessment of
Hygrothermal Performance of a Building Envelope on
the Basis of High Performance Concrete 

Hygrothermal performance of a concrete structure
provided with an exterior thermal insulation system on
mineral wool basis is determined in this paper. The
experiment is performed on the basis of the NONSTAT
simulating and measuring system which can be
considered as a halfway step between laboratory
measurement of material parameters combined with
computational analysis and measurements made
directly on the erected structure or test houses. During
the experiment, the structure is exposed to different
climatic conditions where the exterior side is loaded by
climatic conditions corresponding to the winter period.
In the studied structure, measurements of temperature,
moisture content, relative humidity and capillary
pressure are performed. The measured results give
detailed evidence about hygrothermal function of the
studied structure during a typical winter period.

Pavlík, Z. – Jiřičková, M. – Černý, R.: Bestimmung der
wärme- und feuchtigkeitstechnischen Funktion einer
Außenwandkonstruktion auf Basis hochwertigen Betons  

Im Artikel wird die Bestimmung der wärmetechnischen
Funktion einer mit einem äußeren Wärmedämmsystem
auf Basis von Mineralwolle versehenen Betonkon-
struktion vorgestellt. Das Experiment wird mit Hilfe des
Simulations- und Messsystems NONSTAT durchge-
führt, das eine Zwischenstufe zwischen einer Labor-
messung der Materialparameter kombiniert mit einer
Computeranalyse und einer Messung direkt an der
realisierten Konstruktion bzw. an den zu prüfenden
Gebäuden darstellt. Die Konstruktion wird im Laufe des
Versuchs der Einwirkung eines differenzierten Klimas
ausgesetzt, wobei der äußere Teil der Konstruktion
durch klimatische Bedingungen belastet wird, die der
Winterperiode entsprechen. Innerhalb der Konstruk-
tion werden Messungen der relativen Luftfeuchtigkeit,
des volumenbezogenen Feuchtegehalts, der Temperatur
und des Kapillardrucks vorgenommen. Die erhaltenen
Ergebnisse vermitteln ein ausführliches Bild über die
wärme- und feuchtigkeitstechnische Funktion der
Konstruktion im Laufe einer typischen Winterperiode.
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�výročí
Český svaz vědeckotechnických společností 

Při příležitosti 15. výročí svého založení uspořádal Český
svaz vědeckotechnických s polečností v dubnu odbornou
konferenci „Znalosti – lidské zdroje – konkurenceschop-
nost“s cílem zhodnotit aktivity za uplynulé období a vytyčit
nové směry k naplnění svého poslání v nejbližších letech.

Ihned po změně politického klimatu v listopadu 1989, kdy
se razantně zlepšily podmínky pro rozvoj nezávislého
spolkového života v mnoha podobách, začaly přípravné
práce na budování nově pojaté nezávislé organizace, která
by mohla navázat na odborné činnosti své předchůdkyně.
V březnu 1990 byly založeny Český svaz vědeckotechnic-
kých společností a Zväz slovenských vědeckotechnických
spoĺočností, které se staly právními nástupci zaniklé Česko-
slovenské vědeckotechnické společnosti. 

První předsedkyní byla Ing. Květoslava Kořínková, CSc.,
která tuto funkci zastávala po dvě dvouletá – pro stabilizaci
svazu nejdůležitější – období. V letech 1994–1998 byl
zvolen předsedou doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. V této době
byla podána žádost o přijetí do Evropské federace národních
inženýrských asociací (FEANI) jako prestižní profesní orga-
nizace úzce spolupracující s orgány Evropské komise. Na
jaře 1995 prověřili členové Evropské monitorovací komise
FEANI úroveň výuky na českých technických vysokých
školách a na základě jejich kladného vyjádření byla na
Valné hromadě FEANI v září 1995 Česká republika přijata
jako 27. člen federace. Toto přijetí je možno chápat jako
ocenění kvalit české technické komunity i úrovně našich
technických univerzit. Členství v Evropské federaci dává
možnost absolventům českých vysokých škol (s minimálně
dvouletou odbornou praxí) žádat o titul evropský inženýr,
který garantuje odborné znalosti nositelů a usnadňuje jejich
migraci v rámci členských států. V roce 1998 byl zvolen
předsedou Ing. Daniel Hanus, CSc., a tuto funkci vykonával
do roku 2004. Svaz již byl transformován na zastřešující
organizaci členských společností a spolupracoval s některý-
mi institucemi státní správy a obdobně zaměřenými odbor-

nými nevládními organizacemi. V současné době je předse-
dou prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. 

V dlouhodobějším horizontu se vedení ČSVTS zaměřuje
na problematiku celoživotního vzdělávání, zapojování do
evropských struktur, zvyšování prestiže inženýrských
povolání v ČR a ocenění jejich práce pro technický pokrok
apod. Pokračuje v úsilí stát se významnou vědeckotechnic-
kou institucí, která je svým interdisciplinárním charakterem
schopna se kvalifikovaně vyjadřovat k obecným technickým
i celospolečenským problémům. Vyvíjí také mezinárodní
aktivity, zejména v Evropě, prostřednictvím Evropské fe-
derace národních inženýrských asociací a je členem Světové
federace inženýrských organizací. Kromě toho má uzavřeny
dvoustranné smlouvy o spolupráci, např. s Německým
svazem inženýrů, Svazem portugalských inženýrů, Čínskou
asociací vědeckotechnických společností. Nadále spolupra-
cuje se Zväzom slovenských vědeckotechnických spoĺoč-
ností.

V současnosti má 68 členských společností různého
charakteru a velikosti, které se věnují zejména oblasti
celoživotního vzdělávání. V průběhu let uspořádaly stovky
kurzů, seminářů, konferencí či výstav, vydaly řadu odbor-
ných materiálů. Aktivně se zapojily do mezinárodního ži-
vota, 26 z nich je již řádným členem některé oborově pří-
slušné mezinárodní organizace. Tato členství přinášejí
českým odborníkům nejnovější informace o trendech v kon-
krétních oborech, poskytují kontakty, možnost přímého za-
pojení do činnosti renomovaných mezinárodních společenství
a příležitost prezentovat práci a úspěchy českých odborníků.

Evropská federace národních inženýrských asociací
(FEANI) byla založena v roce 1951, sídlí v Bruselu a nyní
má 28 členů. Evropská monitorovací komise, která je jejím
orgánem, sleduje vzdělávací systémy inženýrů v jed-
notlivých členských státech a provádí akreditaci vysokých
škol podle stanovených pravidel. Akreditované vysoké
školy a ověřené technické studijní obory jsou uvedeny
v „Indexu FEANI“. Komise schvaluje také udělování titulu
evropský inženýr, v současné době jich je již více než
28 tisíc. V rámci federace posuzuje Komise pro celoživotní
profesní rozvoj zajištění celoživotního vzdělávání v rámci
členských zemí a dává vedení federace doporučení pro
možná zlepšení situace. Jako významná mezinárodní orga-
nizace pořádá FEANI každoročně valnou hromadu v ně-
které z členských zemí, pro rok 2006 bylo rozhodnuto toto
zasedání uspořádat v Praze, což je významným oceněním
činnosti Českého národního výboru i úrovně našeho vzdělá-
vacího systému.

Žadatel o titul EUR ING musí být absolventem studia na
některé z akreditovaných technických vysokých škol,
zakončeného státní zkouškou s přiznáním vysokoškolského
titulu „inženýr“. Zatím má Česká republika akreditováno
27 fakult v rámci devíti vysokých škol. Vyžaduje se nejméně
dvouletá odborná praxe technického charakteru a pětiletý
studijní obor. Žádosti českých absolventů projednává a
doporučuje k přijetí Česká monitorovací komise, jejímiž
členy jsou rektory jmenovaní zástupci našich vysokých
škol, představitelé vládních institucí, odborníci z průmyslu
atd.

Tisková informace
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�dizertace
Vlastnosti oceli S355J2G3 
z hlediska křehkého lomu

Ing. Aleš Lubas

Práce se zabývá hodnocením výsledků statické a dynamické
lomové houževnatosti dosažených pro uvedenou ocel
s tupým svarem tl. 40 mm. Z experimentálně zjištěných
hodnot byla vypočítána kritická napětí vztažená k počáteční
délce trhliny. Byly definovány korelační vztahy mezi
lomovou houževnatostí a vrubovou houževnatostí a byl
získán názor na chování této velmi používané oceli v most-
ní konstrukci.

Modelování vnitřního prostředí 
v sálavě vytápěných objektech

Ing. Zuzana Veverková

Těžiště dizertace je v analýze sálavého vytápění. Staticky i
dynamicky se simuluje energetické chování a ověřuje se
vlastním experimentem. Dále je vyřešena konstrukce
zrcadel tmavých zářičů a je vztažena k jejich účinnosti.
Výsledky jsou přímo aplikovatelné v praxi.

Management projektů jako nástroj řízení

Ing. Jaroslava Tománková

Práce se věnuje aplikaci řídících momentů na rozsáhlé pro-
jekty se zaměřením na dynamiku výrobních i řídících pro-
cesů. Je zapracována otázka rizik a užití simulačních metod.
Výsledky jsou využity ve výuce na vysoké škole.

Programový systém WinKart

Ing. Tomáš Bayer

V práci se vyvíjí software WinKart pro navrhování a
analýzu obrazu geodetických sítí používaných v kar-
tografické tvorbě. Kompozice mapy malého měřítka
vyžaduje zkoumat obraz a hodnoty zkreslení v závislosti na
obrysech zájmového území. Software tento požadavek
velmi dobře splňuje.

Využití redukce prostorových dat 
pro urychlení tvorby gridů a výpočtu
dlouhodobé ztráty půdy 

Ing. Jan Votruba

Autor se zabývá rozborem datových struktur modelujících
spojitě se měnící prostorová data (gridy). Zkoumá vliv
redukce dat na jednotlivé interpolační metody. Hlavním
cílem je návrh efektivního způsobu výpočtu dlouhodobé
ztráty půdy právě s využitím gridů.

�zprávy
Systém řízení PRO MANAGEMENT

V loňském roce dosáhla hodnota stavebních prací v České
republice téměř 400 mld. Kč, což je nejvíce za posledních
jedenáct let. Domácí stavební firmy mají do roku 2015
celkovou zásobu prací nejméně za 3,2 bil. Kč. Počet staveb-
ních firem a organizací, které se přitom opírají o odpovída-
jící softwarovou a informační podporu neustále roste. Mezi
největší dodavatele těchto systémů patří u nás společnost
RTS, a. s., která na letošním Mezinárodním stavebním
veletrhu IBF získala Zlatou medaili za nový prvek systému
PRO MANAGEMENT „Řízení stavebních zakázek“.

Systém PRO MANAGEMENT poskytuje prostřed-
nictvím propojení svých softwarových a informačních
prvků možnost časového plánování stavebního díla,
seskupování položek kalkulací do jednotlivých etap a
porovnávání plánované a skutečné spotřeby zdrojů. V rámci
tohoto komplexního systému dodává RTS svým zákaz-
níkům databáze aktuálních cen stavebních prací a vytváří
cenové položky, které odrážejí technologické změny
v oboru. Odstraněním neproduktivních činností může sys-
tém stavební firmě ušetřit až 15 % administrativních ná-
kladů. Softwarové nástroje propojují jednotlivé činnosti
stavebních firem, a tím přispívají k jejich optimálnímu
řízení. 

Vzhledem k tomu, že domácí stavební firmy začínají
klást větší důraz na přípravu staveb, zejména ve fázi doku-
mentace, a dále na komplexnost sestavení zadávacích pod-
kladů a elektronizaci celého procesu nabídky a poptávky a
průběžné sledování stavu realizovaných zakázek včetně
jejich vyhodnocení, dá se předpokládat, že poroste poptáv-
ka i po dalších produktech firmy: 

� INFOpower – ERP je systém určený pro větší stavební
společnosti. Stanovuje pro ně optimální vnitrofiremní struktu-
ru včetně několika stupňů řízení;

� BUILDpower je kalkulační stavební systém, jenž slouží pro
tvorbu cen stavebních děl. Zároveň stanovuje orientační ceny
na základě objemu měrných jednotek;

� RTS Stavitel je ucelený systém s aktuálními sborníky cen
stavebních prací, rozpočty, harmonogramy a možnostmi fak-
turace;

� x:tender, který získal Zlatou medaili na IBF 2002, nabízí
zadavatelům zpřehlednění a zjednodušení evidence soutěží,
správu a tvorbu dokumentů nezbytných pro průběh řízení. 

Databáze České stavební standardy, kterou společnost
RTS spravuje, zahrnuje například Katalog staveb a objektů,
který lze třídit podle vybraných kritérií, dále pak Slovník
stavebních pojmů, Vzory smluv, Ceny ve stavebnictví, Zákony
a vyhlášky a Instituce a úřady (www.stavebnistandardy.cz).
Databáze je určena především odborné veřejnosti.

Společnost RTS podporuje veškeré procesy spojené
s přípravou a realizací stavebních projektů. Klienty jsou
zejména stavební dodavatelé, projekční kanceláře a veřejná
a státní správa. Vedle toho organizuje veřejné soutěže pro
oblast stavebnictví, především pro krajské, obecní či měst-
ské úřady a organizace zřizované orgány státní správy a
pořádá odborné vzdělávací kurzy, semináře a školení.
Kromě softwaru pro stavební firmy a projekční kanceláře je
dodavatelem systémů i pro další společnosti a organizace
(PPF majetková, Jihomoravská energetika, Severočeská
plynárenská, Středočeská plynárenská, Ministerstvo vnitra
ČR atd.).
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