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Předmětem příspěvku je simulace nárazu soulodí při
povodni do Karlova mostu v Praze. Odezva mostu je po-
psána plně trojrozměrným modelem mostu zahrnujícím
nelineární odezvu heterogenních součástí mostního těle-
sa. Vlastní náraz je modelován zjednodušeným dyna-
mickým modelem se dvěma stupni volnosti. Výsledná
odezva na zatížení vlastní tíhou, oteplením v letním ob-
dobí, hydrostatickým a hydrodynamickým tlakem vody
a nárazem plavidla pak umožňuje posoudit stabilitu a
únosnost mostu pro tuto výjimečnou kombinaci zatížení.

Úvod
Karlův most v Praze patří bez nejmenších pochybností

k nejvýznačnějším kulturním památkám České republiky.
Jeho stav a degradace od účinků vnějšího prostředí jsou
předmětem dlouhodobého výzkumu a sledování, viz např.
souhrnné články [1], [2]. Výsledky citovaných studií na-
značují, že současný stav stavby zasluhuje zvýšenou po-
zornost, především z hlediska únosnosti a stability pro
nehodová zatížení. Dále je třeba důkladně posoudit vliv
dřívějších rekonstrukčních a sanačních prací na současné
chování mostu. Cílem tohoto příspěvku je detailněji před-
stavit jednu z částí rozsáhlejší studie autorů [3], zabývající
se komplexním posouzením odezvy Karlova mostu na náraz
soulodí při povodni. 

Připomeňme, že Karlův most je masivní konstrukce, která
je již v důsledku předchozích vlivů porušena řadou trhlin.
Proto byla vlastní konstrukce mostu uvažována jako plně
trojrozměrná úloha. Aby bylo možné simulovat vznik a roz-
voj trhlin ve vlastní konstrukci, byl materiál mostu navíc po-
psán nelineárním modelem založeným na kombinaci prin-
cipů teorie plasticity a poškození. Současný stav Karlova
mostu je neobyčejně komplikovaný; vykazuje značné rozdí-
ly v jednotlivých částech konstrukce. To je důsledkem mno-
ha vnějších vlivů, které na most v minulosti působily a jsou
obtížně kvantifikovatelné. Aby však byly výsledky nume-
rické analýzy modelu reprezentativní a pokrývaly případné
scénáře opravy mostu, resp. ochranné práce při povodni, měly
by podle našeho názoru zahrnovat alespoň tyto vnější vlivy:

� vlastní tíhu konstrukce se zohledněním procesu výstavby,
� zatížení prostorově proměnnou změnou teploty v letním

i zimním období,

� hydrostatický i hydrodynamický tlak na konstrukci mostu
včetně případného vztlaku na základovou konstrukci mostu,

� náraz soulodí při dané úrovni hladiny, resp. náraz kry
v zimním období,

� zatížení vozidly. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, pozornost bude věnována
hlavně zatížení nárazem soulodí do konstrukce mostu,
ostatní vlivy budou podrobněji představeny v doprovodných
článcích a jsou obsaženy ve zprávě [3]. V následujícím od-
dílu krátce popíšeme počítačový model konstrukce Karlova
mostu. Zjednodušený model nárazu je popsán v dalším od-
dílu spolu s výsledky parametrické studie, která ukazuje zá-
vislost maximální síly na dominantních parametrech mo-
delu. Vybrané výsledky analýzy napětí, přetvoření a
porušení konstrukce Karlova mostu představuje oddíl věno-
vaný odezvě konstrukce na náraz soulodí. V závěru jsou pak
shrnuty získané výsledky a provedeno kvalitativní zhodno-
cení únosnosti Karlova mostu pro dané zatížení.

Model konstrukce
Analýza napětí Karlova mostu byla pro zatížení nárazem

soulodí provedena na dvojpólovém segmentu mostu.
Spolupůsobení uvažovaného výřezu se sousedními částmi
mostu bylo zohledněno aplikací podmínek symetrie na
volné stěny výřezu.1) Aby bylo možno věrně zachytit přenos
zatížení do jednotlivých částí mostu, a rovněž tak respekto-
vat příslušná materiálová rozhraní, bylo nutno rozčlenit geo-
metrické uspořádaní modelu do několika segmentů. Jed-
notlivé geometrické celky jsou znázorněny na obr. 1. Jak je
patrné, přihlíželo se nejen k vícevrstvé skladbě mostovky a
přítomnosti železobetonové desky, ale i geometricky odliš-
nému rozložení bloků v obvodovém zdivu pilířů, kleneb,
parapetních zdí, vnitřní opukové výplně mostu a oddělení
mostovky od parapetních zdí.

Vzhledem k materiálovému složení a charakteru součas-
ného porušení byl pro analýzu mostu použit komerční pro-
gram ATENA 3D, vyvíjený firmou Červenka Consulting,
Ltd. [4]. Vlastní výpočet byl proveden s využitím materiá-
lového modelu CC3DCementitious, který umožňuje postih-
nout kvazikřehký charakter porušení kamenného zdiva Kar-
lova mostu [5]. Základní materiálové parametry vstupující
do modelu byly určeny s přihlédnutím k nehomogenitě
zdiva užitím standardních homogenizačních postupů, disku-
tovaných např. v [6]. Rozložení teplotních polí v zimním a
letním období, na jejichž základě se pak stanovilo teplotní

Model nárazu soulodí do Karlova mostu při povodni
prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc., FEng.

Ing. Jan ZEMAN, Ph. D.
Ing. Jan NOVÁK

doc. Ing. Michal ŠEJNOHA, Ph. D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

1) Poznamenejme, že pro posouzení zatížitelnosti mostu a napjatosti pod pilíři byl uvažován výřez o šesti polích. Omezení na dvě pole bylo
nutné především kvůli zahrnutí zatížení změnou teploty, které vedlo k požadavku velmi jemné sítě na povrchu konstrukce.
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zatížení pro výpočty napjatosti, bylo získáno komerčním
programem DELPHIN [7]. Další podrobnosti budou uvede-
ny v připravovaných článcích, kde bude také podrobně po-
psán postup stanovení a aplikace jednotlivých typů zatížení
do programu ATENA 3D.

Na závěr tohoto oddílu uvádíme jednotlivé fáze výstavby
Karlova mostu uvažované při výpočtu zatížení vlastní tíhou.
To se ukázalo pro vlastní výpočet jako zcela zásadní; pokud
zatížíme most vlastní tíhou jako celek a nebereme v úvahu
postup výstavby (jmenovitě fázi odskružení), vyjdou nes-
myslné výsledky – ve vrcholu klenby se objeví tah bez ohle-
du na to, zda jde o lineární, či nelineární výpočet. Jelikož
podrobné informace o postupu výstavby chybějí, před-
pokládali jsme, v souladu s názorem Dr. V. Tvrzníka z fir-
my MOTT MacDonald, odskružení v době co nejkratší a
uvážili fáze výstavby podle obr. 2.

Model nárazu
Vzhledem ke značné nejistotě a neznalosti chování kon-

strukce soulodí při nárazu do pilíře byl pro výpočet dyna-

mických účinků použit zjednodušený model (obr. 3). Síla
přenášená kontaktem R(t) je přibližně uvažována vztahem

kde šířka kontaktní plochy B je patrná z obr. 3, H je její výška
a up je posun pilíře odpovídající porušení v důsledku nárazu,
fyc je návrhová pevnost v tlaku. Bezrozměrný parametr ξ mezi
sebou váže posun pilíře a šířku kontaktní plochy B. To umož-
ňuje vztah mezi posunem a působící silou ve tvaru

kde cp je poddajnost pilíře. Posun těžiště soulodí určíme
z kontaktní síly a předpokládaného bilineárního konstitutiv-
ního zákona jako

kde cr označuje poddajnost vany soulodí. Posun hmoty sou-

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Obr. 1. Rozčlenění mostu na segmenty
a – sochy, b – vrstvy vozovky, c – betonová deska, d – výplňové 
zdivo, e – parapetní zdi, f – klenby, g – pilíře, h – kesony,

i – vrstvy podloží

Obr. 2. Modelování postupu výstavby
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lodí M1 způsobený deformací určíme jako

kde u2(t) je posun kmitající hmoty mostu M2 v čase t. Pohy-
bové rovnice systému „pilíř–soulodí“ mají tvar

kde k označuje efektivní tuhost mostu. Po několika úpravách
přepíšeme pohybové rovnice (5) do tvaru

a doplníme o počáteční podmínky

kde vr označuje rychlost soulodí v okamžiku nárazu (přibližně
uvažováno jako rychlost vodního proudu). V soustavě (6) ozna-
čuje ω 2 vlastní kruhovou frekvenci mostu příslušnou kmitání
po nárazu soulodí a kruhová frekvence ω1 je určena vztahem

1ω 2 = –––––––––– .                            (8)
M1 (cr + cp)

Poznamenejme, že při konkrétních výpočtech byla sou-
stava dvou obyčejných diferenciálních rovnic (6) pro dané
počáteční podmínky (7) vyřešena numerickou integrací adap-
tivní Rungeovou–Kutteovou metodou čtvrtého řádu, viz
např. [8], odd. 16.2.

Jak již bylo zdůrazněno v úvodu, při vyšetřování účinků
nárazu soulodí do Karlova mostu je nutno vzít v úvahu znač-
né nejistoty způsobené obtížně kvantifikovatelnými vstupní-
mi údaji. Z hlediska modelu nárazu soulodí jde zejména
o poměr mezi poddajností pilíře cp a soulodí cr. Proto byla
provedena studie zachycující vliv tohoto parametru na ode-
zvu konstrukce. 

Ve vlastním výpočtu byla v souladu s dostupnou doku-
mentací uvažována M1 = 2 300 t, výška nárazové plochy pak
hodnotou H = 1,36 m. Pevnost materiálu pilíře v tlaku fyc =
= 4,5 MPa byla odhadnuta z dvojúrovňového materiálového
modelu [6] s přihlédnutím k degradaci povrchových vrstev
mostu, součinitel ξ je uvažován hodnotou 0,5. Rychlost
soulodí v okamžiku nárazu do mostu byla určena jako vr =
= 3,5 ms–1 a odpovídá maximální rychlosti vodního proudu
určené pomocí dvojrozměrného modelu turbulentního prou-

dění v okolí pilířů při povodni [9]. Vlastní kruhová frek-
vence příčného kmitání mostu ω 2 byla odhadnuta z lineárního
konečně prvkového výpočtu (tedy bez redukce tuhosti ma-
teriálu vlivem poškození). Příslušný tvar kmitání je
schematicky znázorněn na obr. 4. Jak je z obrázku zřejmé,
efektivní kmitající hmotnost mostu M2 lze v tomto případě
poměrně obtížně odhadnout. Proto byly ve vlastním výpoč-

tu uvažovány tři varianty: M2 = 9 230 t (kmitá pouze most),
M2 = 13 623 t (kmitá most včetně prvků založení – kesony i
kesonové věnce), M2 = 41 391 t (včetně hmoty podloží). Ča-
sový průběh kontaktní síly R(t) pro časy 0 ≤ t ≤ 5 s pro dané
materiálové parametry a reprezentativní hodnotu poddajnos-
ti cp = 3 cr je uveden na obr. 5. Jak je z průběhu zřejmé, ve-

likost kontaktní síly je téměř nezávislá na kmitající hmot-
nosti mostu, proto byla v dalších výpočtech uvažována nej-
menší hodnotou M2 = 9 230 t. Nyní můžeme pro danou hod-
notu poddajnosti pilíře určit maximální kontaktní sílu Rmax,
představující ekvivalentní statické zatížení od vlivu nárazu
soulodí, jako maximální hodnotu R(t) od počátku kmitání až
do okamžiku, kdy nabývá záporných hodnot. To odpovídá
tahovému namáhání mostu nárazem soulodí, což je třeba
chápat jako nefyzikální řešení vzniklé v důsledku přijatých
zjednodušujících předpokladů.

),()()()( 21 tutututu pr ++= (4)

,0)()()(

,0)()(

222

11

=+−−
=−−

tRtkutuM
tRtuM

&&

&&
(5)

Obr. 3. Schéma nárazu

Obr. 4. Nejnižší vlastní tvar odpovídající příčnému kmitání mostu
(ω2 ≈ 21,4 rad s–1)

Obr. 5. Časový průběh kontaktní síly R(t)

–1R̈(t) + ω1
2 R(t) = –––––– ü2(t),

cr + cp

R(t)ü2(t) + ω2
2u2(t) = ––––– ,

M2

(6)

u2(0) = 0,                     R(0) = 0,

vr.
u2(0) = 0,                      

.
R(0) = –––––– ,cr + cp

(7)
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Pro určení vlivu poměru poddajnosti cr /cp byl předchozí
výpočet proveden pro sto hodnot rovnoměrně rozdělených
v intervalu 〈1; 10〉. Výsledná závislost náhradní kontaktní
síly Rmax na relativní poddajnosti těles je na obr. 6. Náhradní
statická síla, zahrnující vliv dynamického součinitele, se po-
dle míry plastického přetvoření plavidla pohybuje pro nej-
vyšší hladinu v rozsahu od 8 do 19 MN a je srovnatelná
s hodnotou výsledné hydrostatické a hydrodynamické síly
působící na jedno pole při povodni, když hladina dosáhne
horní hrany parapetu (při volném průtoku 10,5 MN, při zne-
možnění průtoku splaveninami 18 MN. Pro porovnání je
tíha jednoho pole 92,3 MN). Vlivem nepružného chování
mostu s trhlinami jako celku se dynamický účinek ještě sní-
ží, proto do výpočtu zavádíme náhradní kvazistatickou sílu
hodnotou 12,5 MN, která je tak pětinásobkem náhradní síly
simulující náraz velké ledové kry (2,57 MN, [9]).

Odezva konstrukce na náraz soulodí
Pro posouzení únosnosti mostu při velmi nepříznivých

vnějších vlivech byla v rámci komplexního posouzení Kar-
lova mostu uvažována tato zatěžovací kombinace:
� vlastní tíha konstrukce (součinitel zatížení γ = 1,1, sou-

činitel kombinace ψ = 1,0);
� zatížení změnou teploty v letním období (součinitel

zatížení γ = 1,0, součinitel kombinace ψ = 0,6);
� hydrostatický a hydrodynamický tlak vody při povodni

(voda pod vrchol klenby) podle ČSN 73 6503 [10] (sou-
činitel zatížení γ = 1,4, součinitel kombinace ψ = 0,6);

� náraz soulodí při hladině vody v úrovni vrcholu klenby
(součinitel zatížení γ =1, součinitel kombinace ψ = 0,6);

� zatížení čtyřnápravovým vozidlem 400 kN v poli podle
ČSN 73 6203 [11] (součinitel zatížení γ = 1, součinitel
kombinace ψ = 1) simulující vyproš�ovací práce v průbě-
hu povodně. 

Překvapivě, ani tato kombinace nenaznačuje nebezpečí glo-
bálního zhroucení mostu. To je dokumentováno na obr. 7,
kde je v axonometrickém pohledu zobrazeno rozložení roze-
vření trhlin na konstrukci. 

V oblasti nárazu soulodí do mostu nejsou vlastní trhliny
příliš patrné. Trhliny, které jsou zřetelné na povrchu kon-
strukce a podporách, vznikají v důsledku letního oteplení
konstrukce. Toto chování názorně demonstruje, že dopad te-
plotních změn na porušení Karlova mostu je ze všech vněj-
ších vlivů nejvýraznější. Obrázek 8 ilustruje napjatost v pří-
čném řezu v místě nárazu soulodí. Zóna ovlivněná nárazem
remorkéru je opět zvýrazněna. 

Závěr
V rámci tohoto příspěvku je prezentován zjednodušený

model nárazu soulodí do konstrukce Karlova mostu při po-
vodni. Přesnější stanovení účinku zatížení je obtížně pro-
veditelné, nebo� nejsou k dispozici dostupné věrohodné tech-
nické podklady, které by umožňovaly spolehlivě ocenit disi-
paci energie způsobenou plastickým přetvořením tenkostěn-
né konstrukce vany soulodí. Zde se posuzovatelé museli
spolehnout na inženýrský odhad, podobně jako přijmout hy-
potézu o porušení lokalizované části mostu v okolí nárazu. 

Obr. 6. Závislost náhradní statické síly Rmax na poměru cr/cp

Obr. 7. Rozložení rozevření trhlin po konstrukci
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Výsledky celkové analýzy, shrnuté v obr. 7 a obr. 8, uka-
zují, že by mohlo dojít k poškození mostu většího rozsahu,
které by nakonec po delším účinku proudící vody mohlo
vést ke zřícení klenby, a to i proto, že jde o oblast poško-
zenou již existujícími podélnými trhlinami v klenbě. I při
snížených hodnotách náhradních kontaktních sil soulodí,
které by bylo třeba ověřit skutečnou deformovatelností pla-

vidla (posoudit disipaci energie z podrobnějších údajů a
podrobnějším výpočtem přetvoření vany soulodí), je jeho
účinek zhruba pětkrát větší než účinek kry [9]. Z toho
vyplývá, že plně naložené plavidlo by mělo být rozhodně
v případě nebezpečí povodně co nejrychleji z nebezpečné
oblasti nad mostem odstraněno.

Obr. 8. 

Výsledky uvedené v příspěvku byly získány za podpory
projektu č. 103/04/1321 GA ČR.
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Šejnoha, J. – Zeman, J. – Novák, J. – Šejnoha, M.:
Simulation of a Floating Bay Impact on Charles Bridge
in Prague during Flood

In the present contribution, a simulation of a floating
bay impact on Charles Bridge in Prague during flood is
presented. The response of the bridge is described using
a fully three-dimensional model including a non-linear
response of heterogeneous components of the bridge
body. The impact process is considered as a two degree-
of-freedom dynamical model. The overall response of
the bridge to self-weight, temperature change in sum-
mer, hydrostatic and hydrodynamic pressure of water
and the impact of the vessel then facilitates it to assess
the stability and load-bearing capacity of the bridge
under this extreme load combination.

Šejnoha, J. – Zeman, J. – Novák, J. – Šejnoha, M.:
Modell des Aufpralls einer Schiffsgruppierung auf die
Karlsbrücke bei einem Hochwasser 

Gegenstand dieses Artikels ist die Simulation des
Aufpralls einer Gruppierung von Schiffen auf die
Karlsbrücke in Prag. Die heterogene Konstruktion der
Brücke und ihre nichtlineare Reaktion werden voll-
ständig durch ein dreidimensionales numerisches Mo-
dell beschrieben. Der eigentliche Aufprall wird durch
ein vereinfachtes dynamisches Modell mit zwei Frei-
heitsgraden modelliert. Die resultierende Reaktion auf
verschiedene Belastungen, wie das Eigengewicht, die
Erwärmung im Sommer, den hydrostatischen und
hydrodynamischen Druck des Wassers, und schließlich
durch den Aufprall des Wasserfahrzeugs ermöglicht die
Beurteilung der Stabilität und der Tragfähigkeit der
Brücke der Brücke für den Fall dieser außerordentli-
chen Belastungskombination.
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Vliv smrš�ování na průhyb železobetonových 
konstrukcí

Ing. Martin STRÁNSKÝ
doc. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Návrh konstrukcí a konstrukčních prvků z hlediska
mezních stavů použitelnosti představuje nejobtížnější a
nejméně srozumitelný aspekt návrhu betonových kon-
strukcí. Vliv smrš�ování betonu patří mezi nejzávažnější
projevy, a navíc omezení jeho volného vývoje způsobuje
časově závislý vznik a rozvoj trhlin. To má v dílcích na-
máhaných ohybem za následek významný vzrůst průhy-
bu s časem.

Úvod
Železobetonové konstrukce jsou navrhovány z hlediska

mezních stavů únosnosti a mezních stavů použitelnosti, kte-
ré však bývají často podceňovány. Odezva užitného zatížení
na konstrukci závisí především na vlastnostech betonu, které
jsou však často ve fázi návrhu neznámé. Je třeba respekto-
vat, že beton se nechová lineárně a pružně, závažný je vznik
trhlin, tahové zpevnění, dotvarování a smrš�ování. 

Efekt smrš�ování
Pokud by smrš�ování ve všech bodech betonového dílce

mohlo probíhat volně, bez omezení, projevilo by se objemo-
vými změnami bez vzniku napětí. Bohužel, takový případ
není reálný. Smrš�ování betonového dílce má, především v
jednotlivých bodech prvku, rozdílný časový vývoj v závis-
losti na vývoji vlhkosti, a dále je omezeno nejen způsobem
jeho podpoření, ale též výztuží. 

Každá z těchto forem omezení volného vývoje smrš�ování
je příčinou vývoje rostoucích tahových napětí v betonu, kte-
rá mohou vést k časově závislému vzniku trhlin (v předcho-
zí oblasti bez trhlin), rozšíření stávajících trhlin, popř. též ke
změnám průhybu. Smrš�ování je též nejběžnější příčinou
vzniku nevzhledných trhlin v betonových konstrukcích. V mno-
ha případech, kdy tyto problémy nastanou, není smrš�ování
statikem přiměřeně zvažováno a efekty smrš�ování přimě-
řeně modelovány v návrhových postupech specifikovaných
v předpisech pro kontrolu trhlin a výpočet průhybu.

Vznik trhliny závisí na míře omezení smrš�ování, roztaž-
nosti a pevnosti betonu v tahu, dotvarování a zatížení způ-
sobujícího napětí v dílci. Pevnost betonu a též pružný modul
se časem zvyšují. Tahové napětí vyvolané smrš�ováním se
zvětšuje, přitom jeho redukce dotvarováním stářím klesá.
Vnější zatížení vyvolává namáhání i v oblasti bez trhlin a
zrychluje časově závislý vznik trhlin. Omezení nepříz-
nivých jevů vzniku trhlin vyžaduje dva důležité kroky:
– stanovení intenzity a vývoje smrš�ování způsobujícího na-

pětí a identifikace oblastí, kde se objeví trhliny od smrš-
�ování, musí být úkolem statické analýzy;

– pro zabezpečení, že šířka trhlin zůstane v přípustných me-
zích a že konstrukce zůstane schopná provozu, rozmístění
přiměřeného množství výztuže v těchto oblastech.

Teoretické základy
Povrch betonových konstrukcí je vystaven působení pro-

středí. Velmi výrazně se projevují změny vlhkosti a teplotní
účinky. Oba jevy by se u volných prvků základního objemu
projevily objemovými změnami (deformacemi vyvolanými
teplotní roztažností a smrš�ováním vznikajícím poklesem
vlhkosti) bez vzniku napětí. U skutečných konstrukcí je ča-
sový průběh teploty a vlhkosti v jednotlivých bodech beto-
nových prvků rozdílný, vyvolané deformace však musí spl-
ňovat podmínky kompatibility (pokud nedojde k porušení
betonového prvku) a důsledkem je vznik napětí.

Difúze a distribuce vlhkosti v betonu jsou důležité fakto-
ry, které jsou potřebné k určení smrš�ování vlivem vysy-
chání a dotvarování. Mnoho článků bylo napsáno o vlivu di-
fúze vlhkosti na vysychání betonu. Bažant a Najjar [1] ho-
voří o vysychání betonu jako nelineárním difúzním problé-
mu. Ficksův druhý zákon je použitý pro vyjádření ztráty
vody z cementové kaše a betonu

kde w je specifický obsah vody,
t – čas,
C – difúzní konstanta.

Vysychání betonu může být také popisováno v rámci vlh-
kosti v pórech rovnicí 

kde H je vlhkost v pórech,
t – čas,
k – funkce H = dH = kdw,
c – difúzní součinitel C/k.

Difúzní součinitel c představuje prostupnost a rovná se množ-
ství proudění způsobenému jednotkovým gradientem H. Tak
se rovnice (2) zjednoduší 

Tyto rovnice poskytují stanovení součinitele difúze jako funk-
ce vlhkosti v pórech a obsahu vody.

Experiment
Pro porovnání návrhových postupů, které zohledňují vliv

smrš�ování na vývoj průhybů a pro kalibraci přesnějších vý-
počtů modelujících skutečné chování železobetonových
konstrukcí, byl proveden experiment. Protože probíhal pou-
ze na jednom železobetonovém panelu vystaveném běžným
teplotním a vlhkostním podmínkám, je nutné výsledky mě-
ření chápat jako orientační (obr. 1). Monolitická deska z be-
tonu C20/25 (B25), o rozměrech 0,9 x 3,7 x 0,15 m a rozpětí

( )wC
t
w

graddiv=
∂
∂

,                      (1)

∂ Η––  ––   =  kdiv(cgradH),                      (2)
∂  t

∂ Η––  ––   =  div(cgradH),                      (3)
∂  t
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3,6 m, byla prostě podepřená. Na spodní části byla vyztu-
žena devíti profily ∅E 12, při horním dvěma profily ∅E12. 

Měření byla zahájena ihned po vybetonování (aby byla
zachycena i fáze tuhnutí a tvrdnutí betonu). Po 29 dnech byla
forma odstraněna. Kromě vlastní tíhy byla deska po osmi
dnech rovnoměrně zatížena 6,90 KN/m2. Na panelu bylo
osazeno 19 čidel k měření teploty (15 k měření uvnitř pane-
lu, 4 k měření venkovní teploty), 15 vlhkostních čidel a
20 tenzometrů. Dále se měřily průhyby v 85 bodech na spod-
ní straně (po odbednění) a v 85 bodech na vrchní straně desky
(před odbedněním). Do konstrukce desky byla vložena pryž s
tenzometry pro snímaní deformace uvnitř prvku (obr. 2).

Porovnání výsledků 
Pro porovnání výsledků průhybů získaných při experi-

mentu byly vybrány návrhové modely podle ČSN 73 1201
[5] a Eurocode 2 [6]. Pro výpočet smrš�ování a dotvarování
model B3, který se v současnosti stále častěji používá v
kombinaci s programem ATENA pro nelineární výpočet.
Podle obr. 3 vypočítané průhyby nedosahují hodnot experi-
mentu. V čase vnesení zatížení [5] vychází průhyb s chybou
55 % vzhledem k experimentu, EC 2 s chybou 2 % a ATE-
NA s B3 s chybou 38 %. Pro stáří betonu 532 dní průhyb
zjištěný podle normy [5] vychází s chybou 71 % k experi-
mentu, EC 2 s chybou 39 % a ATENA s B3 s chybou 57 %.
Důvodem rozdílů je dosazení jen přibližných materiálových
charakteristik odvozených z třídy betonu, uvažované pouze
teoretické okrajové podmínky (odhadnutá relativní vlhkost,
teplota atd.), zatížení teplotou. Dalším předpokladem pro
skutečné větší přetvoření může být vliv počátečního napětí,
které by mohlo být vyvoláno vlhkostí a teplotou. Vlivem obje-
mových změn vzniká v prvku, kterému je bráněno při spod-
ním okraji výztuží ve volné deformaci, napětí, jež přispívá
k dřívějšímu vzniku trhlin a jiné ohybové tuhosti konstruk-
ce, při níž by vznikaly větší deformace.

Ověření předpokladu počátečního napětí
Pro sledování dějů uvnitř konstrukce a ověření předpo-

kladu vlivu počátečního napětí, a následně pro zavedení
přesnějších podmínek pro výpočet přetvoření, byla do expe-
rimentu desky vložena pryž s tenzometry pro snímaní defor-
mace uvnitř prvku. Pro teoretický výpočet vnitřního napětí a
deformací a porovnání s naměřenými deformacemi z expe-
rimentu byl použit program HUTEM [4]. Základem je řeše-
ní napětí a deformace neomezeného deskového útvaru d vy-
staveného rozdílným účinkům okolního prostředí. Pro urče-
ní časového průběhu vlhkosti v betonu je použita teorie di-
fuzivity, viz rovnice (1), (2) a (3). Časový průběh teploty
v desce se řídí podobnou diferenciální rovnicí jako průběh
vlhkosti, tj.

kde α je součinitel charakterizující vedení tepla v betonu.

Pro výpočet vnitřních deformací a napětí byl železobeto-
nový panel modelován programem HUTEM. Ověřoval se

Obr. 1. Zatížená konstrukce panelu (srpen 1999)

Obr. 2. Umístění pryže s tenzometry v panelu (červenec 1999)

Obr. 3. Porovnání experimentu s výpočetními modely
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průřez pro stáří betonu 2, 7, 13, 19, 25 a 29 dní, pouze fáze
zrání betonu bez vlivu zatížení. Po tlouš�ce prvku 150 mm
bylo osm vrstev (tlouš�ka jedné 18,75 mm). Jejich počet byl
zvolen tak, aby se vypočtené body zhruba shodovaly s body
na pryži. Do výpočtu byla zahrnuta spodní výztuž 9∅E 12.
Horní výztuž 2∅E 12 se zanedbala.

Vzhledem k množství výsledků za jednotlivé úseky (pro
stáří betonu 2, 7, 13, 19, 25 a 29 dní) byl zvolen průměr
zjištěných hodnot. Vlivem ne zcela přesného měření vnitř-
ních deformací na pryži může docházet k tzv. zamrznutí
napětí, resp. deformaci. Proto byla v programu EXCEL do
vytvořeného pruhového grafu z průměrných hodnot z expe-
rimentu vytvořena spojnice trendu, která znázorňuje před-
povědi nebo vyhlazení hodnot a dobře vystihuje skutečnou
deformaci. Pro experiment byla použita křivka trendu li-
neární. Na obrázku 4 jsou skutečné deformace betonu v expe-
rimentu a teoretické deformace vypočítané programem HU-
TEM pro stáří betonu 25 a 29 dní. Na obrázku 5 jsou upra-
vené deformace výztuže z experimentu a teoretické defor-
mace výztuže získané programem HUTEM pro všechny
časové úseky.

Z obrázku 4 je zřejmé, že průběh i hodnoty vypočítaných teo-
retických deformací betonu jsou velmi blízké deformacím
získaným experimentálně. U výztuže mají větší odchylku, ale
ta není výrazná. Vypočítané teoretické deformace dávají
správné hodnoty, proto i výpočet napětí od vlivu vysychání a
teploty (obr. 6) se budou blížit skutečnosti a lze je použít pro
návrh opravy výpočtu přetvoření.

Upravený návrhový model 
Přírůstek počátečního napětí v průřezu je zhruba úměrný

přírůstku smrš�ování. Největší přírůstek je v raném stáří be-
tonu a se zráním klesá. Výpočet smrš�ování zahrnuje vliv
stáří betonu, okolní relativní vlhkost, rozměr průřezu (ná-
hradní tlouš�ku), kvalitu betonu atd. Celkové přetvoření be-
tonu od smrš�ování závisí na stupni vyztužení. Proto počá-
teční stav napětí bude také závislý na stupni vyztužení.

Deska v experimentu byla modelována programem HU-
TEM. Napětí v průřezu bylo vypočítáno pro stáří 29 dní, tj.
nejběžnější dobu, kdy se konstrukce zcela odbední, a ná-
sledně zatíží. Po tlouš�ce prvku (150 mm) bylo osm vrstev,
tj. tlouš�ka jedné byla 18,75 mm. Deska byla modelována
pro různé stupně vyztužení, pro ρ = 0,1; 0,4; 0,7; 1,0; 1,3;
1,6; 1,9 a 2,2. Nosník je namáhán pouze změnou vlhkosti a
teploty, neuvažuje se vliv vlastní tíhy betonu.

Výsledkem numerického řešení je průběh napětí betonu
pro jednotlivé stupně vyztužení. V některých bodech po výš-
ce průřezu vznikají velké špičky napětí (obr. 6); na obr. 7 je
znázorněn průběh napětí v závislosti na stupni vyztužení. 

Pomocí bodů, které tvoří bodový graf, byl určen trend je-
vu. Pro vyjádření trendu byla použita mocninná křivka. Vý-
sledná funkce (základní) výpočtu napětí v krajních vláknech
průřezu je vyjádřena vztahem 

Obr. 4. Vnitřní deformace betonu z experimentu a z výpočtu 
programem HUTEM

Obr. 5. Deformace výztuže z experimentu a z výpočtu programem
HUTEM

Obr. 6. Rozložení napětí napříč deskou pro jednotlivé úseky

 .   f bCS
0397,0

, .9868,0 ρ= (5)
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Poměrné délkové přetvoření betonu od smrš�ování εcs [6]
zohledňuje náhradní tlouš�ku průřezu, pevnost betonu, druh
cementu a průměrnou relativní vlhkost vzduchu v obklopu-
jícím prostředí. Pomocí tohoto výpočtu, který byl prověřen
řadou teoretických prací, se zohlední vliv okrajových pod-
mínek. Proto základní funkci ze vztahu (5) zkrátíme hodno-
tou vypočítaného smrš�ování pro experiment desky a modu-
lem pružnosti použité oceli výztuže. Úprava a zaokrouhlení
směrem dolů zohledňuje příčnou měkkou výztuž. 

Po úpravě vychází funkce pro výpočet napětí vlivem vysy-
chání v krajních vláknech, tzv. tahové napětí vyvolané maxi-
málním smrš�ováním v průřezu, podle vztahu 

Tento odvozený vztah byl zaveden do výpočtu přetvoření [6]
rovnicí (7). Pevnost betonu v tahu za ohybu pro výpočet Mcr,
momentu, při kterém vznikají trhliny, byla redukována o po-
čáteční napětí podle funkce (6).

Redukovanou pevností betonu v tahu za ohybu vychází
menší moment, při kterém vznikají trhliny, a následně i
menší ohybové tuhosti, jež jsou na tomto momentu závislé.
Navíc smrš�ování narůstá s časem, a tím i počáteční napětí.
Výsledkem bude jiné počáteční přetvoření pro různé stáří
betonu. 

Porovnání obou výpočtů průhybu podle [6] s výsledky ex-
perimentu je zřejmé z obr. 8. Počáteční přetvoření pro opra-
vený výpočet vychází s téměř nulovou chybou, u konečného
přetvoření však s časem narůstá.

Závěr
Zavedení jednoduché úpravy pro výpočet průhybu s uvá-

žením vlivu napětí vysycháním podle vzorce (6) může dát
odpově� na otázku velkých průhybů skutečných konstrukcí.
Odvození vztahu vychází z měření vnitřních deformací po
výšce desky při experimentu a z výpočtů programem HU-
TEM. Výsledky experimentu nemusí být zcela průkazné,
protože měření probíhalo pouze na jednom konstrukčním
prvku. Výpočty programem HUTEM řeší pouze dvouroz-
měrnou deskovou úlohu, zanedbávají vliv rozměru ve směru
šířky konstrukce. Navíc, ve výpočtu se uvažují experimen-
tálně určené koeficienty. 

I přes možnou náhodnou variabilitu samostatných vstupů
pro odvození závěrečného vztahu se výstupy, až na malé od-
chylky, shodují. Rovnost deformací z experimentu a z pro-
gramu HUTEM, rovnost počátečního průhybu z experimen-
tu a opraveného výpočtu podle EC 2. To již odpovídá reál-
nosti odvozeného napětí. Podobná teorie náhledu je uva-
žována i v zahraniční literatuře, např. Gilbert [2] a Bischoff
[3].

Vznik napětí v  železobetonových konstrukcích, které vy-
kazují omezení volného přetvoření, je evidentní. Jeho vliv je
možné pozorovat na běžných konstrukcích, např. potrhaném
betonovém chodníku nebo trhlinách v železobetonové sute-
rénní prostorově uzavřené vaně. Je pouze otázka, jak velký
vliv má na přetvoření železobetonových konstrukcí a jak to
zavést jednoduchým způsobem do návrhových postupů.
Článek se pokouší tento problém nastínit a zavést jednodu-
chou úpravu výpočtu na základě teoretické rozvahy a expe-
rimentu. 

Experiment a výsledky měření byly získány za podpory
projektu č. 103/05/2226 GA ČR.
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Obr. 7. Vypočítané napětí v závislosti na stupni vyztužení
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Obr. 8. Průběh přetvoření podle EC 2 a z měření na panelu
––�–– experiment, ––�–– standardní výpočet, ––�–– opravený výpočet
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Stránský, M. – Kohoutková, A.: The Effect of Shrinking
on Deflection of RC Structures

The design of structures and structural elements given
limit states of serviceability represents the most
demanding and, at the same time, the least clear aspect
of the design of concrete structures. The effect of shrink-
ing of concrete falls within the most serious issues; fur-
thermore, limitation of its free development causes time-
dependent origination and development of cracks. In
sections loaded by bending, it leads to a considerable
growth of deflection in time.

Stránský, M. – Kohoutková, A.: Der Einfluss des
Schwindens auf die Durchbiegung von Stahlbetonbau-
teilen 

Der Entwurf von Konstruktionen und Konstruktions-
elementen vom Gesichtspunkt der Grenzzustände stellt
den beschwerlichsten und am wenigsten verständlichen
Aspekt des Entwurfs von Betonkonstruktionen dar. Der
Einfluss des Schwindens des Betons gehört zu den
schwerwiegendsten Erscheinungen, und darüber hinaus
bewirkt eine Beschränkung seiner freien Entwicklung
die zeitabhängige Entstehung und Entwicklung von
Rissen. Das hat in biegebeanspruchten Teilen einen
bedeutenden Anstieg der Durchbiegung mit der Zeit zur
Folge.

� dizertace
Technologie střešních nástaveb 
panelových objektů
Ing. Jiří Kovalský

Dizertace hodnotí přednosti a nedostatky nástaveb na panelo-
vé objekty. Dotýká se i legislativy ve vazbě na konstrukce vy-
ráběné montovanou technologií. Práce přináší nové poznatky
z pohledu principů hodnotové analýzy.

Modelling the Tropospheric Delay 
and Introduction of Absolute Antenna PCV
Models in Regional GPS Network
Ing. Vratislav Filler

Práce se zabývá variantním zpracováním sítě GPS v Bernese
GPS software s ohledem na možnosti řešení troposféry a vlivu
zavedení různých modelů variací fázových center antén. V síti
devatenácti stanic GPS v Rakousku byla měření vyrovnána ve
více než 70 variantách nastavení výpočetních parametrů.

Fermat´s Ideas Revived in Mathematics
Applied in Engineering
Ing. Alena Šolcová

V souboru deseti prací je Pierre de Fermat představen jako
zakladatel řady oborů matematiky a autor metod využí-
vaných v mnoha inženýrských oblastech. Hlavní pozornost je
věnována aplikacím Fermatovy teorie čísel. 

Ekologicky kompatibilní principy zesilování
dřevěných stropních konstrukcí prvky 
na bázi recyklovaných komunálních odpadů
Ing. Petr Jirák

Dizertace se zabývá spřažením původního dřevěného nos-
níku s deskou vytvořenou z recyklovaných nápojových kar-
tonů. Práce je přínosná zejména z hlediska udržitelného roz-
voje a snižování spotřeby primárních zdrojů surovin.

Kartografická interpretace vybraných 
geodetických programů při digitálním 
zpracování map
Ing. Jana Rudolfová

Hlavní pozornost autorka věnuje produktům firmy Adobe. Práci
zaměřila na praktické aplikace a zpracování Geomorfologické
mapy ČR 1 : 200 000. Jde o originální a v ČR průkopnické řešení.
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Vliv vnitřního zateplení na nosnou konstrukci
památkově chráněných budov

doc. Ing. Zdeněk BILL, DrSc.
Ing. Vladimír ŽĎÁRA, CSc. 

Ing. Jakub KALINÁČ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek se zabývá napjatostí  masivních stěnových a železo-
betonových skeletových konstrukcí historických budov od
dodatečného zateplení. Je provedena analýza teplotních
zatížení a napjatosti při aplikaci vnitřního a vnějšího
zateplení a porovnání s nezateplenou konstrukcí. Poznatky
jsou zobecněny ve formě doporučení pro navrhování. 

Úvod
V současném procesu rozhodování o investicích a způsobech

jejich financování se stává součástí navrhování rekonstrukcí
tradičních budov potřeba snižování jejich energetické náročnos-
ti. K prioritám patří zejména zlepšení tepelně technických vlast-
ností jejich obalových konstrukcí dodatečným zateplováním.

Citlivou a nedořešenou otázkou je v této oblasti proble-
matika památkově chráněných objektů, u nichž nelze s ohle-
dem na jejich kulturně historické hodnoty, často s nenahra-
ditelnými detaily ve fasádních konstrukcích, provádět doda-
tečné zateplování vnějšího líce obvodového pláště.

Jak charakterizuje současná struktura stáří bytových a ob-
čanských staveb grafů na obr. 2, představují předválečné
zděné a skeletové objekty v ČR 25 až 30 % z celkového ob-
jemu bytových staveb. Přitom převážná část jich je před-
mětem památkové ochrany. Obdobná situace je i v oblasti
občanských staveb, kde uvedené období zahrnuje více než
třetinu z celkového objemu. V odborné veřejnosti je rovněž
známo, že „moderní“ éra funkcionalistických staveb naší
architektury z třicátých let dvacátého století (popř. českého
kubismu ad.) představuje výrazný a nadprůměrný fenomén i
v celoevropském měřítku. Nelze opomenout ani stavební
fond technických památek, představující součást průmyslo-
vého dědictví a vyžadující citlivou konverzi, potřebnou
k modernizaci se zachováním charakteru původní funkce,
popř. s udržením jedinečného vzhledu s konverzí technické
stavby na obytný či občanský objekt.

Stavebně technické problémy zateplování
Po technické stránce jsou v uvedené souvislosti proto čas-

to diskutovány možnosti alternativních úprav vnitřního za-
teplování z tepelně technických a staticko-konstrukčních
hledisek. Výzkum i praxe ukázaly, že zateplování obvodové
konstrukce na vnitřním povrchu nezbytně vyžaduje podrob-
ný tepelně technický rozbor z hlediska vlhkostního režimu. Te-
pelná izolace na vnitřním povrchu posouvá nulovou izoter-

Obr. 1. Členění pláště průčelí u památkově chráněných objektů 
z předválečného období

a)

b)

Obr. 2. Struktura bytových a občanských budov podle stáří
a – bytové objekty [mil. m2 podlahové plochy], b – podíl plochy

občanských budov na celkovém objemu výstavby
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mu směrem k vnitřnímu líci, dochází ke snížení teploty ob-
vodové konstrukce i k rozšíření a posunu kondenzační zóny
směrem k vnitřnímu povrchu. Účinnou nepropustnost paro-
zábrany na vnitřním povrchu obvodových stěn však technic-
ky komplikují potřebné úchytky, kotvení i navazující kon-
strukce vnitřních stěn. Staticko-konstrukčním problémem
vnitřního zateplování je nárůst teplotního namáhání obvo-
dového pláště a navazující nosné konstrukce. 

Předložený příspěvek, zpracovávaný v rámci výzkum-
ného záměru č. 1 v dílčí části „Analýza napjatosti vybraných
případů historických a novodobých konstrukcí obvodových
pláš�ů budov s ohledem na interakci s nosným systémem“,
se zaměřuje na analýzu dosud nedostatečně vyhodnoceného
problému – vlivu vnitřního zateplování na napjatost nosné
konstrukce památkově chráněných budov zděných a skele-
tových systémů z konce 19. a začátku 20. století.

Na vybraných příkladech historických staveb byl vyšetřo-
ván vliv teplotního zatížení v zimním a letním období pro
výchozí stav nezateplené konstrukce a variant vnitřního a
vnějšího zateplení. K rozboru teplotního pole v nosné kon-
strukci navazující na obvodový pláš� byly použity nume-

rické formy termodynamických výpočtů, ke statické analýze
metoda konečných prvků. Předmětem rozboru byly zejména
oblasti napojení vnitřní a vnější části stěnové zděné a žele-
zobetonové nosné konstrukce.

Tradiční zděné stavby 
z předválečného období

Tradiční zděné domy z tohoto období mají zděnou stěno-
vou nosnou konstrukci vytvořenou zpravidla jako podélný
trojtrakt (dvojtrakt) se ztuženými schodiš�ovými a štítovými
stěnami. Jak staticko-konstrukční rozbor potvrdil, lze namá-
hání nosné konstrukce v závislosti na alternativě zateplování
kvantifikovat v charakteristickém místě navazujících příč-
ných stěn na pláš�, např. veličinu smykového namáhání po
výšce objektu. Analýza potvrdila, že u těchto poměrně ma-
sivních staveb s teplotně stabilními obvodovými plášti vnitř-
ní zateplení pouze mírně (10 až 15 %) zvyšuje smykové
namáhání v horní oblasti sledovaného detailu proti výchozí-
mu nezateplenému stavu (obr. 3 – křivky 1, 2, 3). Vnější
(klasické) zateplení omezí smykové namáhání v dané ob-

Obr. 3. Smyková napjatost v napojení vnější a vnitřní stěny
1 – průběh smykových napětí ve výchozím stavu, 2 – průběh smy-
kových napětí při vnějším zateplení, 3 – průběh smykových napětí

při vnitřním zateplení, 4 – vnější zateplení, 5 – vnitřní zateplení

půdorysné schéma napojení vnější a vnitřní stěny 
v rohu objektu

Obr. 4. Smyková napjatost v napojení vnější a vnitřní stěny
1 – průběh smykových napětí ve výchozím stavu, 2 – průběh smyko-
vých napětí při vnějším zateplení, 3 – průběh smykových napětí 

při vnitřním zateplení, 4 – vnější zateplení, 5 – vnitřní zateplení

půdorysné schéma napojení vnější a vnitřní stěny v rohu objektu

a)

a)

b)

b)
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lasti konstrukce výrazněji, tj. až o 60 % (obr. 3 – křivky 1,
2). Na obrázku je vynesena poloha významných izoterem
daného místa pro zimní období (nulová izoterma – a, izoter-
ma +12 ˚C), závažných pro vymezení kondenzační zóny ve
styku.

Konstrukční systémy budov občanského charakteru z to-
hoto období jsou zpravidla kombinované a s výskytem vět-
šího počtu příčných stěn, navazujících na obvodový pláš�.
Konstrukce obvodového pláště i vnitřních stěn jsou u vět-
šiny budov podstatně masivnější. Smyková namáhání ve
styku obvodový pláš�–vnitřní stěny jsou zpravidla po výšce
rovnoměrněji rozdělena, s mírným nárůstem k hornímu
okraji stěny (obr. 4). Zpracované studie napjatosti proká-
zaly, že vnitřní zateplení v průměru zvýšilo smykové namá-
hání v uvažované konstrukci o 20 až 25 % proti výchozímu
stavu, při běžném způsobu vnějšího zateplení by se dosáhlo
omezení smykových namáhání o 45 až 50 %. Průběh izote-
rem v dané konstrukci je zřejmý z obr. 4b.

Skeletové betonové soustavy 
ze třicátých let 

Výzkum v rámci konstrukčně statické analýzy se zaměřil
na skeletové bytové i masivní stavby občanského charakteru
z minulého století. Ve většině případů byl mezi sloupy be-
tonového skeletu vyzdívaný obvodový pláš� z výplňového
zdiva, který se v návaznosti na skelet vyznačuje výraznými
tepelnými mosty, tudíž i s podstatnějším dopadem teplot-
ních změn na nosnou konstrukci. Z architektonických dů-
vodů u staveb občanských byl často v nižších podlažích
budov navrhován masivní obvodový pláš� s obklady před-
stupujícími před vlastní rovinu skeletu (obr. 5).

Ze schémat na obr. 7 a obr. 8 je zřejmý odlišný charakter
namáhání nedostatečně izolovaného železobetonového rá-
mu v zimním a letním období. Zatímco ohybová namáhání
způsobená teplotou jsou v zimním období zčásti opačného
charakteru vůči účinkům svislých zatížení, v letním období
se účinky nepříznivě sčítají. Na obrázcích 7b a 7c je doku-

mentován zásadní vliv způsobu zateplení na charakter na-
máhání nosné rámové konstrukce. Vnější zateplení paradox-
ně zvyšuje celkové namáhání krajního sloupu nosné kon-
strukce více než zateplení vnitřní, jehož účinky jsou čás-
tečně potlačeny svislým zatížením. Vnitřní zateplení se ne-
příznivě projevuje v namáhání rámových příčlí. 

Podstatně odlišným způsobem je ovlivněno zejména ohy-
bové namáhání nedostatečně tepelně izolovaného rámu
v zimním a letním období (obr. 7, obr. 8). Zásadní vliv způ-
sobu zateplení se projevuje na charakteru ohybových namá-
hání krajních sloupů nosné rámové konstrukce, jak doku-
mentuje průběh napjatosti na obr. 8. 

Obr. 5. Charakteristické úpravy obvodového pláště pro bytové 
a občanské stavby v místě betonové stojky rámu

a – detail napojení u bytového objektu, b – detail napojení u občan-
ské stavby; 1 – výplňové zdivo, 2 – kamenný obklad, 3 – vnější

zateplení, 4 – vnitřní zateplení

a)

b)

Obr. 6. Porovnání vlivu teplotních zatížení nezateplené rámové
konstrukce s účinkem svislých silových zatížení

a – ohybové namáhání vlivem svislých zatížení (stálá a nahodilá),
b – ohybové namáhání od zatížení vnější stojky rovnoměrným
ochlazením, c – ohybové namáhání od zatížení vnější stojky rámu

rovnoměrným teplotním spádem

Obr. 7. Vliv zateplení obvodového pláště na ohybovou napjatost
betonové rámové konstrukce v zimním období

a – výchozí stav, b – vnější zateplení, c – vnitřní zateplení

Obr. 8. Vliv zateplení obvodového pláště na ohybovou napjatost
betonové rámové konstrukce v letním období

a – výchozí stav, b – vnější zateplení, c – vnitřní zateplení
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Při vnějším zateplení dochází paradoxně k vyššímu nárůs-
tu namáhání krajních sloupů než při zateplování vnitřním.
Ohybová teplotní namáhání při vnitřním zateplení se u kraj-
ních sloupů částečně odčítají od účinků svislých zatížení, ne-
příznivě je však ovlivněna napjatost rámových příčlí (obr. 8c).
Z porovnání průběhu (obr. 8b a obr. 8c) vyplývá, že v let-
ním období není napjatost nosné skeletové konstrukce vý-
razněji ovlivňována způsobem zateplení.

Závěr
K zajištění vyšší kvality vnitřního prostředí budov a ke

snížení jejich energetické náročnosti je nezbytně nutné zlep-
šování tepelně izolačních vlastností obalových konstrukcí.
U budov, které nevyžadují zachování původního vzhledu, čle-
nění a úprav obvodového pláště (např. u panelových byto-
vých domů), je z fyzikálních i staticko-konstrukčních hledi-
sek funkčně spolehlivější jejich zateplení z vnějšího líce.
Kromě zlepšení tepelné akumulace obvodových zateple-
ných konstrukcí a poklesu nákladů na vytápění, omezení
teplotních objemových změn nosné konstrukce vede k pod-
statnému snížení namáhání nosné konstrukce.

Při zateplování obvodových stěn na vnitřním povrchu do-
chází k podstatně větším objemovým změnám a k nepřízni-
vému nárůstu napjatosti nosné konstrukce. Zateplení stěno-

vých konstrukcí z vnitřního líce se jeví opodstatněné pouze
v závažných případech (např. u památkově chráněných his-
torických budov). Náročnost takového technického řešení
však nutně vyžaduje individuální přístup ke každému pří-
padu, prověření statického chování a charakteru tepelně
vlhkostního režimu pláš�ové konstrukce. 

Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru VZ 01
CEZ MSM 6840770001. 
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Wien

K řešení svázaných mechanizmů přenosu tepla konduk-
cí, konvekcí a radiací se ve světě hojně používají moder-
ní simulační prostředky. Také v oboru technických zaří-
zení budov se tyto metody stále častěji využívají. V člán-
ku jsou analyzovány tepelné ztráty prostupem venkovní
stěnou v systému otopné těleso–vzduch–stěna. Řešení
v softwaru FLUENT je porovnáno s výsledky vlastního
matematického modelu.

Úvod
V oboru technických zařízení budov se často setkáváme s

potřebou řešit svázané úlohy sdílení tepla kondukcí, kon-
vekcí a radiací. Typickým příkladem metod CFD (Compu-
tational Fluid Dynamics) jsou komerční programy pro si-
mulaci úloh mechaniky tekutin. Úspěšná práce s nimi je pod-
míněna jistou znalostí v oboru mechaniky tekutin a po-
užitých numerických metod řešení. Výsledky, kterých lze
dosáhnout, jsou pro obor velmi cenné. Avšak pouze nekri-
tické přijímání výsledků simulací v těchto programech by
bylo jistě špatnou cestou. Je tedy dobré při řešení konkrét-
ního technického problému využít fyzikálně matematické
modely, které umožní porovnání dosažených výsledků. Jako
optimální se jeví vytvoření vlastního fyzikálně matematic-
kého modelu.

Neopomenutelnou součástí každého komplexního řešení
technických problémů je experiment. Měření na reálných
objektech umožňuje objektivně potvrdit či vyvrátit vhod-
nost použitých modelů. Tento článek se zaměřuje pouze na
teoretické řešení dané problematiky, bez porovnávání s ře-
šením experimentálním. Porovnání simulace CFD v komer-
čním programu s vlastním řešením může přinést cenné
výsledky a zkušenosti. Umožňuje zhodnotit oprávněnost
předpokladů přijatých při vytváření vlastního fyzikálně ma-
tematického modelu, z praktického hlediska pak například
odhalení chyb v zadání či v interpretaci výsledků komerč-
ních programů. Obecně se tak využívá kombinace přednos-
tí obou metod řešení. Hlavní výhodou vlastního řešení je, že
přednosti a omezení jsou pro jeho tvůrce zjevné a dobře vy-
světlitelné.

U komerčních programů pro mechaniku tekutin nastávají
jisté problémy. Z konkurenčních důvodů jsou některé algo-
ritmy, na kterých je software CFD založen, pro uživatele
skryté. Také ve výpočtech, využívajících svázaných mecha-
nizmů přenosu tepla kondukcí, konvekcí a radiací, nebývá
stabilita řešení, a tedy i jeho konvergence ke správnému
řešení, samozřejmá. Obtíže nastávají zvláště tam, kde hyb-
nou silou proudění je přirozený vztlak. Dalším problémem
je velká náročnost této metody na výkon počítače. Napří-

klad nestacionární simulace tepelného chování určitého sys-
tému v průběhu celého roku je při současném výkonu počí-
tačů nereálná. Nad těmito úskalími metody CFD však pře-
važují výhody, které plynou z její obecnosti a široké mož-
nosti jejího uplatnění.

Potřeba řešit svázané úlohy sdílení tepla kondukcí, kon-
vekcí a radiací vyvstává například tam, kde energetickým
prvkem pro tvorbu vnitřního tepelného mikroklimatu v zim-
ním období je otopné těleso, které se standardně umís�uje
u venkovní stěny. Podle [2] předává tepelný tok do místnos-
ti konvekcí 60 až 70 % a radiací 30 až 40 %. Sdílení tepla
otopného tělesa s venkovní stěnou způsobuje i zvýšené
vedení tepla stěnou, a tím i zvýšené tepelné ztráty do ven-
kovního prostředí.

Proces v systému otopné těleso–venkovní stěna tedy vy-
užívá všech mechanizmů sdílení tepla. Okrajovými pod-
mínkami, které určují intenzitu tepelné výměny, jsou přede-
vším venkovní klimatické podmínky. V důsledku časové
proměnlivosti vnějšího klimatu je přirozeně nutné řešit tuto
problematiku jako proces nestacionární či kvazistacionární.
Díky aktuálním požadavkům na tepelnou ochranu budov
jsou tepelné ztráty nových budov velmi malé. Potřebný
výkon v takovýchto místnostech klesá a s ním i nutná plo-
cha tělesa. Pro vytápění pak často dostačuje deskové těleso
pouze s jednou deskou.

Popis úlohy
V článku jsou popsány tepelné toky prostupem venkovní

stěnou v systému otopné těleso–vzduch–stěna pro zimní
výpočtový stav v nevybavené místnosti s jednou venkovní
stěnou a oknem. Řešení je prezentováno jako stacionární.

Deskové otopné těleso s jednou deskou větší tlouš�ky je
umístěno pod oknem. Jeho šířka je rovna šířce okna, vzdu-
chový kanál mezi tělesem a stěnou je po stranách uzavřen
pevnými bočnicemi (obr. 1 až obr. 3). Výpočet se provádí

Obr. 1. Geometrie místnosti
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pro okrajové podmínky podle tab. 1. Při výpočtu sdílení
tepla radiací se považují všechny plochy za šedé matové zá-
řiče, kde součinitel pohltivosti je roven součiniteli emisivity.
Vzduch je považován za zcela průteplivý.

Metody řešení
Pro výpočet tepelných ztrát stěnou v systému otopné těle-

so–vzduch–stěna lze použít metodu simulace CFD v pro-
gramu FLUENT a vlastní fyzikálně matematický model
v programu MathCAD. Porovnání obou přístupů je prove-
deno na dvou variantách povrchové úpravy stěny. Varianta A
představuje standardní řešení, kde je stěna opatřena omítkou
se součinitelem emisivity ε2 = 0,8. U varianty B je přidána
reflexní fólie se součinitelem emisivity ε2 = 0,05.

Simulace CFD
Pro řešení diferenciálních rovnic mechaniky tekutin nu-

merickou metodou kontrolních objemů je využit software
FLUENT 6.1. Sdílení tepla je uvažováno jako třírozměrné.
Přenos tepla vedením a prouděním vychází z numerického
řešení diferenciální rovnice tepelné difúze, rovnice kontinui-
ty a Navierových–Stokesových rovnic metodou kontrolních
objemů. Proudění je uvažováno jako nestlačitelné a hustota
proudícího vzduchu se mění s teplotou podle stavové rov-
nice pro ideální plyn. Proudění je řešeno jako stacionární.
Pro model turbulence byl použit Reynoldsův napě�ový
model (RSM). Pro sdílení tepla radiací byl použit model
radiace (DTRM – Discrete Transfer Radiation Model).

Fyzikálně  matematický model
Vlastní fyzikálně matematický model vychází z analýzy

sdílení tepla konvekcí a radiací mezi plochou otopného těle-
sa přivrácenou ke stěně, stěnou, bočnicemi a okolními plo-
chami (obr. 4). 

Umožňuje stanovit vliv různých variant geometrického
uspořádání systému otopné těleso–stěna na zmenšení tepel-
né ztráty prostupem venkovní stěnou pro libovolné okrajové
podmínky. Sdílení tepla radiací je řešeno jako trojrozměrné,
sdílení tepla vedením a prouděním jako jednorozměrné.

Obr. 2. Půdorys a řez místnosti

Obr. 3. Detail otopného tělesa

Tab. 1. Okrajové podmínky

Označení [˚C] Okrajová podmínka

ϑ LR 22 teplota vzduchu v místnosti

ϑ 1 59,9 střední povrchová teplota otopného tělesa

ϑ 2E -12,2 teplota vnějšího vzduchu

ϑ 3E  = ϑ LR
teplota vzduchu za bočnicí
(za plochou č. 3, otočenou do místnosti)

ϑ 4E  = ϑ LR
teplota vzduchu za bočnicí
(za plochou č. 4, otočenou do místnosti)

ϑ 5E 20 teplota vzduchu v sousední horní místnosti

ϑ6E 20 teplota vzduchu v sousední dolní místnosti

Obr. 4. Geometrické schéma otopného tělesa

Obr. 5. Výpočetní sí� tepelných toků
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Výpočetní sí� (obr. 5) představuje schéma tepelných toků
vedením, prouděním a sáláním. V uzlech jsou počítány te-
ploty, jejichž index odpovídá číslu sledovaného povrchu.
Teploty ve vnějších uzlech sítě jsou zadávány jako okrajové
podmínky. Teploty ve vnitřních uzlech a průměrná rychlost
vzduchu v kanálu se zadávají jako počáteční podmínky a po
matematickém dokončení úlohy jsou výsledkem řešení.
Z těchto teplot jsou pak základními rovnicemi dopočítány
tepelné toky. Matematické vyjádření schématu je dokumen-
továno vybranými rovnicemi.

Vztahy pro výpočet sdílení tepla v systému
� Tepelný tok radiací mezi povrchy 

� Analytický výpočet směrového faktoru f12 [3]

� Tepelný tok konvekcí z plochy stěny a otopného tělesa
do vzduchového kanálu 

� Tepelný tok vedením a konvekcí z plochy stěny do exte-
riéru 

� Výpočet součinitele přestupu tepla z plochy do vzdu-
chového kanálu [3]

� Výpočet součinitele přestupu tepla z plochy do vzducho-
vého kanálu pro laminární proudění [3]

Vztahy pro výpočet rychlosti proudění v kanálu
� Tlakové ztráty v kanálu – přibližný výpočet součinitele

tření ξi podle Whiteova–Colebrookova vztahu (9). Vy-
chází z prvotního předpokladu turbulentního proudění
vzduchu v kanálu. Podle skutečného typu proudění byl
tento vztah ve výpočtu modifikován

� Tlakové ztráty při proudění vzduchu kanálem pro sou-
činitel vřazených odporů na vstupu ξE a na výstupu ξA
vzduchu 

� Tlaková diference v důsledku vztlaku 

� Vzduchem odvedený tepelný tok z kanálu 

� Vlastní výpočet spočívá ve vyčíslení kořenů nelineární
soustavy bilančních rovnic 
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Takto sestavený model je řešen v programu MathCAD 8.
Počítané veličiny jsou teploty ϑ2, ϑ3, ϑ4, ϑ5, ϑ6, ϑi a rych-
lost wL. Umožňuje vyjádřit vliv jednotlivých geometrických
a tepelně technických charakteristik na zmenšení tepelné
ztráty prostupem venkovní stěnou pro volitelné okrajové
podmínky. Lze jím také simulovat vliv reflexní fólie umís-
těné na stěnu.

Výsledky řešení
Výsledkem jsou výstupy z vlastního řešení a z programu

FLUENT (obr. 8 až obr. 10). Grafické výstupy znázorňují vliv
reflexní fólie na teplotní a rychlostní pole v ose místnosti. 

Ve variantě A je v důsledku sálání otopného tělesa zvýšená
povrchová teplota stěny (obr. 8), která je vyšší než průměrná
teplota vzduchu v kanálu. Tím vzniká při této stěně dodatečný
termický vztlak a zvýšená rychlost (obr. 10). Zvyšuje se tím
také součinitel přestupu tepla na stěně. Směr tepelného toku
konvekcí je tedy ze stěny do vzduchového kanálu. Ve varian-
tě B je povrchová teplota stěny výrazně nižší a je i menší než
průměrná teplota vzduchu v kanálu (obr. 9). Směr tepelného
toku konvekcí je tedy ze vzduchového kanálu do stěny. Rych-
lost proudění vzduchu při stěně (obr. 11) a součinitel přestupu
tepla na stěně je menší než v předchozím případě.

Porovnání obou postupů
Výsledky obou metod řešení uvádějí tab. 2 a tab. 3. Po-

rovnání prokazuje dobrou shodu obou použitých přístupů.

Následující tabulky vycházejí z výsledků vlastního řešení.
Vliv vnitřního povrchu stěny na tepelný výkon desky otop-
ného tělesa otočené ke zdi a na snížení tepelných ztrát stě-
nou za tělesem uvádí tab. 4. Schopnost desky předat teplo
konvekcí a radiací pro obě varianty uvádějí tab. 5 a tab. 6.
Z uvedených výsledků je patrný vliv varianty A a B na vzá-
jemný podíl mechanizmů sdílení tepla. Jejich podrobnější
specifikace přesahuje rozsah tohoto článku.

Obr. 8. Varianta A, řez A – A, teplotní pole

Obr. 9. Varianta B, řez A – A, teplotní pole
Obr. 10. Varianta A, řez A – A, rychlostní pole

Obr. 11. Varianta B, řez A – A, teplotní pole

Tab. 2. Porovnání vybraných výsledků – varianta A

ϑ 2 [˚C] 40,4 34,7 14

ϑ i [˚C] 25,6 27,6 -8

ϑ A [˚C] 29,1 30,6 -5

ϑ 3 [˚C] 32,1 33,3 -4

w L [m/s] 0,28 0,25 11

Vlastní řešení FLUENT

Q L 117,5 -103,8 12

Q 1K 83,4 91,6 -10

Q 2K 23,3 -26,5 -14

Q 2L 10,2 7,9 23

Q 12 36,9 45,8 -24

Relativní rozdíl
[%]

Relativní rozdíl
[%]

 Veličiny

Tepelný tok
[W]

Vlastní řešení FLUENT

so3_2006.qxp  14.3.2006  12:38  Stránka 82



STAVEBNÍ OBZOR 3/2006 83

Závěr
Cílem článku je ukázat možnosti moderních metod řešení

svázaných mechanizmů přenosu tepla v oblasti TZB. Tyto
možnosti jsou prezentovány při řešení tepelných ztrát pro-
stupem venkovní stěnou v systému otopné těleso–vzduch–
–stěna. Řešení dané úlohy v programu FLUENT je porov-
náváno s výsledky vlastního matematického modelu. Po-
užití těchto metod umožňuje vyčíslit výkon otopného těle-
sa a tepelné ztráty stěnou. Přidáním reflexní fólie na vnitřní
povrch stěny je možno při daných podmínkách dosáhnout
úspory až 35 % tepelných ztrát stěnou v místě zavěšení
tělesa. V poměru k celkové tepelné ztrátě místnosti je úspo-
ra tepelných ztrát na tomto výseku stěny velmi malá. Vý-
počtem pro celou topnou sezónu je možné zjistit souhrnnou
úsporu tepla a financí. Vzniká rovněž možnost teoreticky
posoudit efektivnost a návratnost tohoto opatření.

Literatura
[1] FLUENT 6.1 User's Guide. February 2003.
[2] Klaus, D.: Technika budov. Bratislava, Jaga 2003.
[3] Geselschaft Verfahrenstechnik und Chemieingeniengenieur-

wesen: VDI – Wärmeatlas. Berlin, Springler 1988.
[4] Šikula, O.: Diskretizace v úlohách vedení tepla v TZB.

[Sborník], konference „Juniorstav“, Brno, FAST VUT, 2005.

Šikula, O. – Ponweiser, K.: Modelling of Heat Transfer
in the Field of Technical Facility Equipment and
Calculation Using Modern Techniques

Coupled heat transfer problems by conduction, convec-
tion, and radiation are often solved by means of
Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations. That
applies to calculations in the field of technical facility
equipment, too. This article analyzes the thermal loss
through the external wall in the system: heating element
– room air – wall. The outcomes of FLUENT simulations
are compared with the results obtained from models
developed as part of this research.

Šikula, O. – Ponweiser, K.: Modellierung der Wärme-
übertragung im Bereich der technischen Gebäude-
ausrüstung mit modernen Mitteln der Computertechnik

Gekoppelte Wärmetransportprobleme mit Leitung,
Konvektion und Strahlung werden heute häufig mit
modernen Simulationsmitteln (CFD – Computational
Fluid Dynamics) gelöst. Auch im Bereich der Techni-
schen Gebäudeausrüstung werden diese Methoden
immer häufiger eingesetzt. In der vorliegenden Arbeit
werden die Wärmeverluste eines Gebäudes unter
Betrachtung des Systems Heizkörper – Raumluft –
Gebäudewand analysiert. Es wird eine mit der Software
FLUENT errechnete Lösung mit Ergebnissen, welche
unter Anwendung selbst entwickelter mathematischer
Modelle erzielt wurden, verglichen.

ϑ 2 [˚C] 22,0 20,0 9

ϑ i [˚C] 24,9 25,8 –3

ϑ A [˚C] 27,8 28,7 –3

ϑ 3 [˚C] 31,6 35,3 –12

w L [m/s] 0,25 0,22 13

Vlastní řešení FLUENT

Q L 86,4 87,9 –2

Q 1K 80,7 93,6 –16

Q 2K 2,2 2,0 10

Q 2L 6,6 6,8 –3

Q 12 4,3 3,7 –14

Relativní rozdíl
[%]

Relativní rozdíl
[%]

Veličiny

Tepelný tok

[W]

Vlastní řešení FLUENT

Tab. 3. Porovnání vybraných výsledků – varianta B

Tab. 4. Vliv reflexní fólie

A B

výkon desky tělesa 130,7 95,7 27

tepelné ztráty stěnou 10,2 6,6 35

Varianta
Rozdíl 

[%][W]

Tab. 5. Rozdělení výkonu otopného tělesa – varianta A

Varianta
Tepelný výkon 

[W]
Podíl 
[%]

celkem 130,7 100

konvekce 83,5 64

radiace 47,2 36

Tab. 6. Rozdělení výkonu otopného tělesa – varianta B

Varianta
Tepelný výkon

 [W]
Podíl 
[%]

celkem 95,7 100

konvekce 80,7 84

radiace 15,0 16
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Poplatek za bankovní záruku jako součást 
ceny stavební zakázky

Ing. Pavel ERBEN 
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Bankovní záruky jsou účinným nástrojem pro zvýšení
finanční jistoty smluvních partnerů ve stavebním prů-
myslu. Poplatek za poskytnutí záruky není zanedbatel-
ný, přesto stavebníci ani dodavatelé často nemají zájem
tyto poplatky v ceně zakázek rozlišovat. Ekonomické
zásady pro tvorbu správné ceny však vyžadují poplatek
vést jako explicitní položku ceny stavební zakázky.

Exkurs do bankovních záruk
Bankovní záruky přispívají k hladkému průběhu stavební

zakázky, nebo� zvyšují finanční jistotu smluvních stran. Ru-
čitel se zárukou zavazuje za svého klienta (příkazce záruky)
k finančnímu plnění ve prospěch příjemce záruky, pokud
příkazce vůči příjemci nesplní své smluvní závazky. Ban-
kovní záruka poskytnutá příkazci dává příjemci informaci,
že je příkazce spolehlivým obchodním partnerem, nebo� pro
získání záruky musel úspěšně projít několikastupňovým
interním ratingem ručitele. V něm ručitel zjiš�uje bonitu pří-
kazce, přičemž hodnotí schopnost příkazce dostát závazkům
(např. dodavatele stavebních prací ukončit zakázku včas) a
jeho schopnost splácet úvěry všeho druhu.

Mechanizmus záruky způsobuje, že si příkazce nemůže do-
volit neplnit smluvní závazky vůči svému partnerovi. Uplat-
nění záruky nespokojeným příjemcem by znamenalo
dlouhodobé poškození goodwillu příkazce, snížení jeho boni-
ty vedoucí k neschopnosti získání dalších záruk pro nové kon-
trakty, a v důsledku toho odchod z příslušného sektoru trhu.

Záruky ve stavebnictví
V českém stavebnictví má záruka (bank guarantee) pova-

hu abstraktního1) závazku, vyplatitelného pouze ve formě
peněžní částky. Působí na příkazce (většinou jím je staveb-
ní dodavatel) především svou existencí, více než finanční
tlak vyvíjí tlak morální, jelikož uplatnění záruky by značně
poškodilo jméno podniku, s důsledky již popsanými. Pro
porovnání, v americkém stavebnictví je záruka (surety bond)
akcesorický2) závazek. Ručitel se za stavebního dodavatele
zavazuje nejen finanční hotovostí, ale navíc přijímá odpo-
vědnost dílo dokončit [2].

Bankovní záruka je univerzální instrument, kterým je
možné ručit za různé předměty ručení. Ve stavebnictví se
nejvíce využívá záruka:
� na uzavření smlouvy (bid bond) – zajiš�uje stavebníkovi,

že dodavatel uzavře smlouvu s nabídkovou cenou a před-
loží další požadované záruky;

� na dokončení díla (performance bond) – chrání stavebníka
před finančními ztrátami způsobenými nedokončením díla
vinou dodavatele;

� za záruční opravy (maintenance bond) – chrání stavebníka
před neochotou či neschopností dodavatele odstranit vady
díla v záruční době;

� za zádržné (retention guarantee) – uvolňuje zbytek nepro-
placeného zádržného, dodavatel má více volného kapitálu.

Poplatky za bankovní záruky 
jako součást ceny zakázky

Ručitelé samozřejmě neposkytují záruky zdarma. Jejich
cena (poplatek) závisí na typu a předmětu záruky, zaručené
částky, délce ručení, bonitě příkazce, rizikovosti zakázky a
místních zvyklostech. Pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak, je pravidlem, že poplatky nese ke své tíži ta smluvní
strana, která záruky po druhé straně požaduje.

Ve stavebnictví požadují bankovní záruky převážně sta-
vebníci na dodavatelích stavebních prací a poplatky nesou
stavebníci v ceně zakázky. Banky v Česku účtují poplatek
za každou poskytnutou záruku, sazbu poplatku pro velké
stavební podniky určují v pásmu 0,3 až 2 % ze zaručené
částky, u malých podniků v pásmu 2 až 4 % [2]. Je však
překvapující, že přestože nejsou poplatky za záruky (kvůli
několikaměsíční až víceleté době platnosti záruky a rela-
tivně vysokým zaručeným částkám) zanedbatelné, nemají
stavebníci často zájem je ve struktuře ceny zakázky expli-
citně uvádět. Přitom takové rozlišování nabízí mnohé výhody:
� stavebník má okamžitý přehled, kolik za objednané

ručení skutečně zaplatil;
� u stavebních podniků lze z výše poplatku odhadnout sou-

časnou bonitu podniku;
� vyčleněním poplatku jako samostatné položky se sníží a

zpřehlední režijní položka ceny zakázky;
�· při sjednání dodatků smlouvy o dílo či navýšení (popř.

snížení) ceny díla se snadno stanoví jak změna výše zá-
ruky, tak i změna poplatku, vyjasní se vztah záruky na
nové části díla, a tím se předejde sporům.

Stavebníci se o první tři výše uvedené body většinou nezají-
mají, poslední bod si vůbec neuvědomují. Následující text se
proto zabývá poplatkem za bankovní záruku jako součást ce-
ny stavební zakázky. 

Nabídková cena a její struktura
Dřívější právní předpisy určovaly, ve které fázi výstavby

a jakou formou má dodavatel zpracovat celkové náklady
stavby3). V současné době nejsou obdobné postupy závazné
a každý stavební dodavatel může při zpracování nabídky
používat vlastní metodiku stanovení ceny.

1) Závazek ručitele je bezpodmínečný, abstrahován od smlouvy o dílo, k vyplacení záruky dochází okamžitě po předložení první výzvy, resp.
bankou požadovaných formálních dokumentů.

2) Před vyplacením záruky musí předcházet předložení dokumentů, z nichž vyplývá porušení smluvních podmínek, které ručitel pečlivě ověřu-
je, při shledání neopodstatněnosti požadavku odmítne záruku vyplatit.

3) Posledním takto striktním předpisem byla vyhl. č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb, která členila náklady do jedenácti tzv. hlav. Novější
vyhl. č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb, již členění nákladů pouze doporučovala. Zrušena byla 1.7.1992 zákonem č. 262/1992 Sb.,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
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� Kalkulační schéma
V Česku je tradiční metodou stanovení ceny zakázky kal-
kulační schéma4). Nabídková cena a její vnitřní struktura, zís-
kaná pomocí kalkulačního schématu, je uvedena v tab. 1 [4],
[5]. Základní položky takto členěné nabídkové ceny zahrnují:
� vlastní materiál (H) – suroviny, materiál a polotovary

včetně prvotní dopravy. Jejich spotřeba se stanoví přímo
na kalkulační jednici;

� přímé mzdy (M) – mzdové náklady výrobních dělníků a
posádek strojů přímo souvisejících s výkonem na kalku-
lační jednici;

� vlastní a pronajaté stroje (S) – výkony strojů, jejich odpi-
sy a nájemné;

� ostatní přímé náklady (OPN) – ostatní časově rozlišené
prvotní a druhotné náklady, které lze stanovit na kalku-
lační jednici (mimostaveništní doprava, kvalitativní a
ověřovací zkoušky atp.);

� subdodávky (SUB) – práce subdodavatelů;
� výrobní režie (RV) – časově rozlišené prvotní i druhotné

náklady související s řízením stavebního díla a výrobní
divize. Zahrnuje činnosti, při nichž náklady nelze sta-
novit přímo na kalkulační jednici, ale lze je přiřadit
k zakázce, například ubytování zaměstnanců, poplatky
za telefon, hlídání objektu, zkoušky betonu, mzdové ná-
klady technicko-hospodářských pracovníků na staveništi;

� správní režie (RS) – náklady související s řízením a sprá-
vou stavebního podniku vznikající na vyšší organizační
úrovni. Jde o fixní náklad, který určuje vedení podniku a
kalkuluje se procentní přirážkou k vlastním nákladům
výroby (VNV);

� zisk (Z) – procentní přirážka k úplným vlastním ná-
kladům (ÚVN). Výše zisku je určena vedením stavebního
podniku podle vývoje trhu a postavení podniku na trhu.

Poplatek za bankovní záruku je obvykle kalkulován jako sou-
část výrobní režie.

�� Všeobecné podmínky a realizace dodávky
Před zpracováním nabídky je nutné se seznámit se zadávací-
mi podmínkami soutěže a podmínkami smlouvy o dílo. Tyto
podmínky obvykle přesně definují strukturu ceny zakázky, tj.
předmět zakázky, podrobnost položek ceny a způsob jejich
ocenění. Uchazeč o zakázku tak může nabídku rychle a přes-
ně zpracovat, zadavatel zase obdrží nabídky oceněné podle
stejné struktury a se všemi relevantními položkami.

Některé z těchto položek, většinou nevýrobního charak-
teru, objednatel specifikuje ve všeobecných podmínkách
dodávky (general conditions & preliminaries )5). Nabídková
cena se pak stanoví obdobně jako kalkulačním schématem,
některé položky z ostatních přímých nákladů (OPN), výrob-

4) Termín kalkulační schéma je známější jako kalkulační vzorec, ale z pohledu analytiků jde pouze o doporučenou a nezávaznou metodiku struk-
turování ceny.

5) Termín preliminaries, užívaný v britské praxi (nikoli v USA nebo v praxi FIDIC), bývá do češtiny často chybně překládán jako prelimináře.
Preliminářem se však rozumí částka peněz vyčleněná v rozpočtu pro předem specifikované účely.

Tab. 1. Struktura nabídkové ceny stanovené pomocí kalkulačního schématu

Základní položky Zkratka

vlastní materiál H

přímé mzdy M

vlastní a pronajaté stroje S

ostatní přímé náklady OPN

subdodávky SUB

výrobní režie RV

správní režie RS

zisk (ztráta) Z

riziko R

nepřímé 
náklady (NN)

přímé 
zpracovací 

náklady 
(PZN) 

krycí náklady 
(KN)

úplné vlastní 
náklady 
(ÚVN)

Agregované položky

nabídková 
cena stavební 

zakázky

přímé náklady 
(PN)

vlastní náklady 
výroby 
(VNV)

hrubé 
rozpětí 
(HR)

Tab. 2. Struktura nabídkové ceny stanovené po rozdělení na všeobecné podmínky a realizaci dodávky

H M S OPN SUB RV RS Z R

SUB RV

VNV KN

nabídková cena stavební zakázky

organizační a finanční 
zajištění realizace 

dodávky

staveništní práce 
a zařízení 
staveniště

Všeobecné podmínky dodávky Realizace dodávky

PN KN
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ní režie (RV) či strojů (S) jsou však, pro větší přehlednost a
snazší kontrolu, přesunuty do položky všeobecné podmínky
dodávky. Jde hlavně o náklady vyplývající:

� z finančního zajištění realizace dodávky, např. úroky,
pojištění, patenty a licence, poplatky za bankovní záru-
ky, poplatky expertního řešení sporů [1];

� ze staveništních prací dodavatele (zařízení staveniště,
jeho vybavení, zpevněné plochy a přístupové cesty,
jímky, provizorní můstky, objíž�ky, náklady na realiza-
ční dokumentaci stavby, dokumentaci skutečného pro-
vedení stavby apod.);

� z individuálních požadavků stavebníka (prostory a vy-
bavení pro stavebníka na zařízení staveniště, služby,
zkoušky apod.).

Struktura nabídkové ceny stavební zakázky stanovené po roz-
dělení na všeobecné podmínky a na realizaci dodávky, navr-
žená v tab. 2, se běžně používá ve Velké Británii. Poplatek za
bankovní záruku je v tomto případě součástí položky vše-
obecné podmínky dodávky/organizační a finanční zajištění
realizace dodávky.

�� Total Bid Price
Třetí typ členění nabídkové ceny je převzat z americké staveb-
ní praxe (tab. 3). Jde opět o jistou obdobu kalkulačního sché-
matu, kde se také stanoví přímé náklady, nepřímé náklady,
režie a zisk. Z částky získané součtem těchto položek se
však vypočítá další neodmyslitelná položka celkové ceny
v procentech – poplatek za záruky (total bond). Důvodem pro
vykazování poplatku i v takto agregované struktuře je, že
američtí stavebníci přikládají zárukám velký význam a po-
važují je především za „pojištění“ proti úpadku dodavatele.
Výše zaručené částky je podle místních zvyklostí běžně 100 %
ceny zakázky, proto jsou poplatky proti obdobným zakáz-
kám v Česku až desetinásobné (0,5 až 2 % z výše zaručené
částky jako v ČR; u nás stavebníci obvykle požadují ručení
do 10 % ceny zakázky). Podle amerických zvyklostí je popla-
tek za záruku hlavní položkou ceny – total bond.

Poplatek jako součást ceny
V soutěži o stavební zakázku rozhoduje pouze výše nabíd-

ky. Struktura ceny, pokud jsou uchazečem oceněny všechny
položky, nemá na výsledek soutěže vliv. Přesto je požada-
vek stavebníka na položkovou strukturu ceny zakázky důle-
žitý. Stavebník nejenže tím chrání své zájmy, ale navíc jako
vedlejší efekt:

� dává uchazečům o zakázku návod pro přesnější zpraco-
vání nabídky (kompletnost položek a metodiku ke sta-
novení ceny);

� tímto návodem zvyšuje transparentnost zakázek, a před-
chází tedy korupčnímu jednání;

� ozdravuje tržní prostředí v odvětví, nebo� podporuje eko-
nomické zásady tvorby cen.

Jakou z uvedených struktur nabídkové ceny zakázky by
měl stavebník po stavebním dodavateli požadovat? Jedním
z mnoha rozhodujících faktorů by mělo být i explicitní vy-
jádření poplatku za bankovní záruku v ceně zakázky. Záruka
je totiž pro stavebníka nástrojem získání bonitního doda-
vatele, pojiš�ovacím nástrojem proti riziku nedokončení za-
kázky dodavatelem i nástrojem finančního jištění proti ztrá-
tám plynoucím z nedokončení zakázky.

Současná praxe je taková, že zadavatelé strukturu ceny
v podmínkách soutěže nespecifikují, uchazeči cenu zakázky
stanovují podle tradičního kalkulačního schématu a v něm
poplatky za záruky zahrnou do výrobní režie. Jednání ucha-
zečů je ovlivněno především:
� neznalostí, neschopností či nezájmem stavebníka orien-

tovat se ve finančním a právním zajištění a v kontrole
vlastní zakázky;

� mylnou představou stanovení ceny pomocí „osvědče-
ných postupů socialistické praxe“, to platí zejména u ve-
řejných zadavatelů;

� snahou potlačit negativní dojem, který může u neznalého
zadavatele vyčíslení poplatku vyvolat (poplatek může
považovat za vysoký, neefektivní a zbytečný náklad);

� neochotou stavebních podniků vyzrazovat své náklady i
zisky (obava z konkurence);

� neznalostí běžných tržních mechanizmů.

Výrobní režie je pro zahrnutí poplatku za záruky krajně
přijatelnou položkou jedině u zakázek, kde poplatky nepřed-
stavují vysoký náklad (u drobných zakázek, u malých sub-
dodavatelských podniků s nízkým obratem atp.). V ostat-
ních případech je pro stavebníka vždy výhodnější, když po
stavebním podniku požaduje bu� strukturu ceny se všeobec-
nými podmínkami dodávky, nebo s total bond. Výhoda spo-
čívá v lepší kontrolovatelnosti rozpočtu jak stavebníkem,
tak ručitelem. Nejpřehlednější strukturou pro ručitele je total
bid price obsahující právě položku total bond.

Na strukturu ceny se všeobecnými podmínkami dodávky
nebo total bond, používanými v zahraničí, zatím nejsou
stavební podniky ani stavebníci v Česku příliš zvyklí. Změ-
na jejich přístupu bude jistě nutná s vyšší působností zahra-
ničních stavebníků na českém trhu, pro které jsou tyto po-
stupy přirozené, a zahraničních stavebních podniků, od nichž
lze v opačném případě očekávat oprávněné stížnosti k ev-
ropským institucím na netransparentnost zakázek.

Závěr
(a)  Stavebník, který požaduje po stavebním podniku ban-

kovní záruku, musí poplatek za tuto záruku nést ke své tíži
v ceně zakázky.

(b)  Záleží na stavebníkovi, zda vůbec a jakou strukturu
nabídkové ceny v zadávacích podmínkách soutěže či pod-
mínkách smlouvy o dílo vyžaduje. Ekonomické zásady pro
tvorbu správné ceny stavební zakázky vyžadují vést po-
platek jako jednoznačnou položku ceny.

(c)  Stavebník, který rozlišování položky poplatku za ban-
kovní záruku požaduje, získá:

– okamžitý přehled nákladu za ručení,
– odhad současné bonity dodavatele,
– snížení režijní položky ceny zakázky,
– přesněji zpracované nabídky od uchazečů.

Tab. 3. Struktura nabídkové ceny podle americké stavební praxe [3]

Cena 
[$]

Podíl 
z nabídkové 

ceny 
[%]

přímé náklady         Total Direct Cost A –

nepřímé náklady     Total Indirect Cost B –

režie                        Total Overhead C –

zisk                         Total Profit D –

poplatky za záruky  Total Bond
% z 

(A+B+C+D)
–

nabídková cena       Total Bid Price celkem 100

Položka
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(d)  Nejvhodnější položkou pro umístění poplatku za ban-
kovní záruky ve struktuře ceny zakázky je položka všeobec-
né podmínky dodávky, a především total bond.

(e)  Položka Výrobní režie je pro vedení poplatku za ban-
kovní záruky vhodná jen u drobných zakázek.
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Erben, P.: Bank Guarantee Premium as Construction
Contract Price Component

The bank guarantee is an appropriate tool for financial
security improvement of the contract parties. The cost of
the guarantee is not negligible, for all that neither the
owners nor the contractors frequently have any interest
in transparent premium differentiation in the contract
price. However, the economic principles of precise pricing
postulate to keep the bank guarantee premium as an
explicit item of the construction contract price.

Erben, P.: Die Gebühr für eine Bankgarantie als
Preisbestandteil eines Bauauftrags

Bankgarantien sind ein wirksames Instrument zur
Erhöhung der Finanzsicherheit der Vertragspartner in
der Bauindustrie. Die Gebühr für die Gewährung einer
Bankgarantie ist nicht vernachlässigbar. Trotzdem
haben oft weder die Bauherren noch die Bauauftrag-
nehmer Interesse, diese Gebühren im Preis auszuweisen.
Die wirtschaftlichen Prinzipien für die richtige
Preisbildung verlangen jedoch, die Gebühr als einen
expliziten Posten des Preisangebotes des Bauauftrages
aufzuführen.

� zprávy

Počátkem ledna byl pro cestující otevřen nový Terminál
Sever 2, který zařadí mezinárodní letiště v Praze–Ruzyni po
bok Londýna, Frankfurtu či Paříže. Vysoká bezpečnost a
pohodlí, moderní technologie a působivá architektura jsou
hlavními klady stavby, která zvýší počet odbavených cestu-
jících ze 6,5 na 10 mil. ročně. Projekt v hodnotě 3,2 mld. Kč
provedlo sdružení firem Skanska a Strabag od prosince roku
2003 do prosince 2005. 

Do budovy nového terminálu se přesune hlavní letištní
vchod, jehož hala bude sloužit pro odbavení lidí cestujících
do zemí Schengenské dohody. V prvním nadzemním po-
dlaží se nachází odletová hala, ve druhém podlaží hala příle-
tová. Stavba je koncipovaná tak, aby mohla být v příštích
letech na jižní straně dále rozšířena, čímž by se kapacita le-
tiště zvýšila až na 15 mil. odbavených osob za rok. Terminál
nabízí nové konferenční místnosti a další prostory pro vý-
znamné hosty, obchodníky, cestující s dětmi atd. Ve veřej-
ném i tranzitním prostoru je dostatečný počet obchodů a
stravovacích míst, stejně tak se zvýší počet i úroveň odba-
vovacích míst pro letecké společnosti. Ústí sem již dříve
dokončený prst C, který cestující využijí k nástupu do le-
tadel. 

Střecha této v Česku svým rozsahem ojedinělé stavby má
rozpon 57 m. Při výstavbě haly použili specialisté společ-
ností Skanska a Strabag řadu unikátních postupů. Tech-
nologické zázemí terminálu tvoří jedny z nejmodernějších
dostupných zařízení, nebo� investor okamžitě reagoval na
současnou bezpečnostní situaci. V podzemním podlaží je
umístěna třídírna zavazadel s kapacitou 20 mil. kusů ročně.
Projekt pamatuje i na současné potřeby dočasného ubyto-
vání žadatelů o azyl v České republice.

Celý objekt stojí na 4 až 9 m hlubokých pilotách. Nosnou
konstrukci tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet do-
plněný o monolitické opěrné stěny. Jádra výtahových šachet
a schodiš� jsou vyzdívána keramickými bloky. Prosklené
plochy odletové haly podporuje pomocná ocelová konstruk-
ce umístěná uvnitř haly, která zajiš�uje stabilitu prosklených
stěn, a zejména přenáší a rozkládá tlaky působené silným
větrem. Uvnitř terminálu je monumentální schodiště z pří-
hradových trubkových konstrukcí, úniková schodiště vně
budovy tvoří ocelová konstrukce. Na střešní konstrukci by-
ly použity trojboké ocelové příhradové nosníky z trubek. Při
instalaci střešní konstrukce stavbaři jednotlivě vyrobené
montážní díly vazníků dopravili na místo, zde svařili a ulo-
žili na podpory.

Tisková informace

Nový terminál ruzyňského letiště 

CONECO

Climatherm

RACIOENERGIA

www.incheba.sk

4. – 8. dubna
2006 

Bratislava
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Interaktivní audiální metoda Paula Pimsleura
doc. PhDr. Milan MALINOVSKÝ, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Nezbytným předpokladem úspěšnosti stavebního inže-
nýra je zvládnout angličtinu aktivně natolik, aby ji uměl
používat jako mezinárodní jazyk odborné komunikace,
nikoli pouze pro písemné vyjadřování při sestavování
konferenčních příspěvků, článků, resumé, abstraktů,
anotací a zpráv, anebo jen proto, aby dokázal číst od-
bornou literaturu. Znalost mluvené obecně odborné an-
gličtiny je nutná k tomu, aby dokázal hovořit o své práci,
vysvětlit problém, popsat průběh a výsledky pokusu ne-
bo pozorování,  vyjádřit názor, souhlas či nesouhlas, sle-
dovat anglické mluvené projevy a domluvit se v základ-
ních společenských situacích. Příspěvek se zmiňuje o ně-
kterých vyučovacích metodách jazyků a více se zaměřu-
je na jednu z nich, metodu Paula Pimsleura.

Úvod
Problematikou výuky cizích jazyků se lidé zabývají od-

nepaměti. Problémy tohoto oboru, o nichž se hovoří v sou-
časnosti, byly též známy již dříve, byly diskutovány a byly
řešeny. V pedagogické literatuře se obvykle hovoří o dvou
základních koncepcích vyučování cizím jazykům – synte-
tické a analytické. 

Prioritou syntetické, jiným názvem též gramaticko-pře-
kladové metody, bylo vyučování gramatice, vědomostem
o gramatice; nešlo tedy o učení se řeči, ale učení se o jazyce.
Na rozdíl od metody gramaticko-překladové požaduje přímá
neboli analytická metoda, aby se student cizímu jazyku učil
tak, jako se dítě učí jazyku mateřskému, tzn. intuitivně.
Stejně jako v rámci metody předchozí existuje i zde řada
variant, z nichž stále aktuální je metoda Berlitzova.

Zatímco gramaticko-překladová metoda se orientuje příliš
na formální vzdělání, přímá metoda se snaží preferovat cíle
komunikativní. Obě koncepce mají – jak jinak – své zastán-
ce i odpůrce; uvažovaly se proto další metody, které by
mohly být syntézou metody syntetické a analytické. Výsled-
kem hledání byla metoda analyticko-syntetická, nazývaná
metodou zprostředkovací nebo též metodou rozborem a
nápodobou. Pracuje s indukcí i dedukcí, zachovává analy-
tický postup, který se však neděje pouze intuitivně, ale také
na základě rozboru. Zprostředkovací metoda byla u nás ofi-
ciální metodou po celou první polovinu dvacátého, tedy
vlastně již minulého století.

Nové trendy
Později, ruku v ruce s poválečným rozvojem mezinárod-

ních styků, kdy vzdálenosti mezi národy již přestávaly být
veliké, naléhavěji vzrůstá potřeba ústní komunikace. Hledají
se opět nové metodické postupy, které by umožnily efek-
tivněji a pokud možno v co nejkratším čase uskutečnit stále
silněji se prosazující komunikativní cíle. Do centra zájmu
jazykového vyučování se postupně dostává zvuková stránka
jazyka, dříve – jak bylo vzpomenuto – dosti opomíjená.

Ve Spojených státech amerických vedl počínaje 40. léty
tento trend k metodickému směru nazývanému metodou au-

dioorální nebo též audiolingvální (sem patří jména Bloom-
field, na něhož svými teoretickými pracemi navázali Fries a
Lado); v poválečné Evropě vzniká metoda audiovizuální
strukturně globální (populární byla především ve Francii) a
metoda situační (vypracovaná A. S. Hornbym a rozvíjená 
D. Jonesem, J. R. Firthem a M. A. K. Hallidayem). Na zá-
kladě tohoto nového trendu výuky cizím jazykům byl na-
příklad významnými americkými lingvisty během války vy-
pracován program pro intenzivní studium jazyků Army Spe-
cialized Training Program (ASTP). Cílů ASTP bylo do-
saženo a úspěch byl tak veliký, že se začalo hovořit o „nové
metodě“ (New Key; tj. the new key which can open for the
students the door to the world of foreign languages), nebo
též „americké metodě“.

Audioorální metoda přinesla pro uskutečnění komunika-
tivních cílů mnoho pozitivního; k jejím předním zásluhám
patří, že odhalila neudržitelnost dosavadních tendencí, které
pokládaly zvukovou podobu jazyka jen za doplněk cizo-
jazyčného vyučování.

� V diskusích o výuce cizích jazyků obvykle bývá v cen-
tru pozornosti mluvnice a její místo ve vyučování. Proti to-
mu jistě nelze nic namítat, protože – aspoň jak tvrdí učitelé
jazyků – úspěšného zvládnutí jazyka lze dosáhnout poté,
kdy student zvládl jeho mluvnici. Že opak by mohl být
pravdou, o tom se většinou ani neuvažuje, nebo� by to bylo v přík-
rém rozporu s obecně přijímaným názorem na to, jak se ja-
zyka užívá. Je tomu tak i přesto, že je zřejmé, že normální
dítě již zná základní strukturu jazyka, kterým mluví, aniž by
se v tom jakkoli vzdělávalo. Například, děti znají (tzn. uží-
vají) větný slovosled svého jazyka; znají a dovedou užívat
např. pravidla stupňování adjektiv, podle kterých věta „Ten
chlapec je vysoký“ se transformuje na „Ten chlapec je vyšší
než já“. Než děti dosáhnou věku osmi let, mají již v mozku
uložena všechna pravidla, která posléze lingvisté vtěsnají do
mluvnických tabulek. Problémem je, zda něco z těchto
skutečností lze aplikovat do výuky cizího jazyka.

Hlavní otázkou tedy zůstává to, o čem se málo uvažovalo
a co tudíž zůstává nezodpovězeno, avšak co je v procesu
cizojazyčného vyučování naprosto zásadní, a sice, jak defi-
novat to, co se míní výrazem „znalost mluvnice“, a v čem
uvědomělá znalost mluvnice může či nemůže být tomu, kdo
se cizímu jazyku učí, nápomocná. 

� Počínaje sedmdesátými léty vzniká řada variant komu-
nikativní, popřípadě komunikativně pragmatické metody,
přičemž neexistují podstatné rozdíly v cílech, vyučovacích
metodách nebo v didaktických materiálech používaných
v cizojazyčném vyučování. Vedle osvědčených metod jsou
znovu a znovu konstruovány nejrůznější studijní metody
převratné, jakési supervýuky, s jejichž pomocí lze např.
„zvýšit studentovu výkonnost při učení cizích jazyků až pat-
náctkrát“. Zdá se, že nejpravděpodobnější cestou bude
vhodná kombinace metod vedoucí k základnímu cíli: naučit
komunikovat v cizím jazyce. Zásadně komunikativní pří-
stup klade důraz na potřeby a zájmy studenta. Rozhodující
není látka, ale student jakožto subjekt výchovného procesu.
Důležité je komunikovat, nutná je společenská přijatelnost
jazykové promluvy, a nikoli správnost řeči z hlediska jazy-
kové normy. 
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V závěru úvodní části uvádíme jen výčtem některé další
současné metody a přístupy: metoda kolektivní (Community
Language Learning), „tichá“ metoda (Silent Way), Sugges-
topedia, přirozený přístup (Natural Approach), pohybová
(též akční) metoda (Total Physical Response Approach),
metoda kognitivní (Cognitive/Cognate Method), dvou-
jazyčná metoda (Dual-Language Method), metoda vyučo-
vání jazyku pro děti raného věku, metoda imerse (Immer-
sion), úkolový přístup (Task Approach), Bolstein, metoda
přímého zobrazení neznámého jazyka do jazyka známého,
výuka on-line, progresivní způsob nahrazující lektora i učeb-
nici, videoprogram zrychleného studia cizích jazyků
(využívající rezervní možnosti lidské psychiky); oceněn
v roce 1999 na pařížském sympoziu Salon de la formation
continue.

Pimsleurův program
Ve druhé části příspěvku se seznámíme s jednou z komu-

nikativních metod, která se na nejvyšších příčkách žebříčku
úspěšnosti udržuje tři desítky let, s audiální metodou Pims-
leurovou. Kromě učebnice řečtiny, o které bude řeč záhy,
připravil Pimsleur materiály k učebnicím francouzštiny,
španělštiny, němčiny, a posléze též ghanského jazyka Twi
(určenou pro dobrovolníky Mírových sborů).

Samotné počátky jeho metody sahají do doby, kdy Pims-
leur, zakládající člen společnosti American Council on the
Teaching of Foreign Languages (ACTFL), dále člen Ameri-
can Association of Teachers of French (AATF), American
Educational Research Association (AERA), Modern
Language Association (MLA) – poté, co prováděl výzkumy
v Aténách, vypracoval audiální učebnici hovorového jazyka
pro samouky s názvem Speak & Read Essential Greek.
Účelem bylo vytvořit program, který by ve studentovi vybu-
doval schopnost používat základní slovní zásobu a větné
struktury cizího jazyka postupným zautomatizováním, jiný-
mi slovy, který by rozložil jazykový materiál do sérií sti-
mulujících, zajímavých, a pokud možno i přitažlivých pro-
gramů sestavených tak, aby mluvčímu angličtiny poskytly
maximální dávky potřebného cizího jazyka náhradou za
každou hodinu, kterou studiu jazyka věnoval.

Následovala přepracovaná a rozšířená verze, Speak &
Read Essential Modern Greek, obsahující 200 nejfrekvento-
vanějších řeckých slovíček, jež byla intenzivně procvičová-
na metodou drilu v základních větných strukturách, což
sloužilo jako vhodný úvod do řeckého jazyka pro pragma-
tické účely a vybudovalo základ pro další studium. Učeb-
nice vedla studenta k tomu, aby vytvářel správné a přirozeně
znějící promluvy, které by byly dostačující k tomu, aby si
student poradil s naléhavými potřebami při příjezdu do
Řecka: s tím, jak se zeptat na cestu, jak si objednat v restau-
raci jídlo, zajistit nocleh, přivolat lékaře, kudy se jde na zá-
chod, jak komunikovat při nakupování, jak navazovat první
společenské kontakty a jak stručně říct některé údaje o sobě
a o své rodině. Na základě Pimsleurova kurzu tím, že byl
veden k tomu, aby kombinoval jazykové jednotky, které se
naučil, byl student, navzdory malé slovní zásobě, schopen
produkovat širokou škálu vět.

Délka každé lekce, nazývané unit, nebyla delší než 30
minut, což je optimální doba, kterou pedagogičtí specialisté
doporučují, pokud se student má na učení plně soustředit.
Výzkumy ukazují, že po uplynutí této doby mozek ztrácí
schopnost nové informace podržet. Současně je to i časový
úsek vhodný pro jednu stranu audiokazety.

Rozvoj v uskutečňování projektu P. Pimsleura na vytvá-
ření dalších programů pro samouky postupoval plynule, i

když nikterak rychle. Ve Spojených státech totiž došlo – po
dočasně zvýšeném zájmu po skončení druhé světové války
– v 60. až 80. letech ke značnému poklesu zájmu veřejnosti
o studium cizích jazyků. V osmdesátých letech byla ve státě
Massachusetts založena firma Pimsleur International Inc.,
jež se vbrzku stala jedním z nejprestižnějších amerických
vydavatelství jazykových poslechových kurzů a za dobu
svého trvání vydala audiální kurzy několika desítek jazyků,
od světových až po „malé“, jako jsou např. čeština, hebrej-
ština či holandština. Pimsleur International úzce spolupraco-
val s francouzskou společností Centre de Recherche et
d'Etude pour la Diffusion du Français (CREDIF). Vyda-
vatelská práva Pimsleurových jazykových programů přešla
před nedávnem do vlastnictví firmy Simon & Schuster
Audio se sídlem v New Yorku. Metodu používají instituce,
jako jsou např. AT&T Bell Labs, Boeing Commercial
Airplane Group, Dupont, Eastman Kodak, General Electric,
obchodní a lékařská fakulta Harvardovy univerzity, IBM,
Polaroid, Princeton University, Sears Business Systems,
Sony Corporation, UPS (United Parcel Service), armáda
Spojených států a další.

Cílem Pimsleurovy audiální metody je vycvičit dospělé
studenty k tomu, aby dosáhli zběhlosti ve schopnosti komu-
nikovat automaticky podle jazykových a kulturních zvyk-
lostí cílového jazyka. Přesněji to lze formulovat tak, že
metoda se pokouší vyvinout jazykovou kompetenci v daném
jazyce, znalosti funkce a struktury jazyka spolu s „vnitřní
gramatikou“, která mluvčímu umožňuje spontánně produ-
kovat nové (tj. nenaučené) mluvené výrazy za účelem ko-
munikace. Jediným přijatelným důkazem toho, že této kom-
petenci byl student vyučován a že ji zvládl, je jeho schop-
nost cílovému jazyku rozumět a jím mluvit v tom smyslu, že
produkuje přiměřené jazykové výměny, v nichž je zřejmé,
co chce v komunikaci s rodilým mluvčím v cílovém jazyce
vyjádřit. Bez ohledu na to, kolika základním větám se na-
učil, nezbytnou podmínkou pro komunikaci v situacích kaž-
dodenního života je schopnost operativně vytvářet nové vě-
ty v souladu se strukturou cílového jazyka. To, že se naučí
zpaměti množství vět, je nesouměřitelné se zvládnutím gra-
matického systému jazyka.

U většiny metod se obvykle pracuje se třemi rozdílnými
složkami – výslovností, mluvnicí a slovní zásobou. Tyto
složky působí jako separátní jednotky, jež nemají žádný
vztah ani k mimojazykové skutečnosti, ani k jazyku jako
systému komunikace. Svými výzkumy Pimsleur odhalil, že
studium jazyka ve smyslu integrovaného systému, který
vyžaduje, aby student slyšel, porozuměl významu i jeho
použití, studentovi také přímo umožní tuto znalost použít
k tomu, aby myslel a mluvil tak, aby rodilí mluvčí slyšeli a
rozuměli tomu, co se říká. Vyvinul nový systém založený na
dvou klíčových principech – principu anticipace (anticipa-
tion) a vědeckého principu paměti, totiž principu postup-
ného vybavování (graduated interval recall).

� Princip anticipace znamená, že student je vyzván, aby
„anticipoval“ správnou odpově�, tzn. aby ji vynesl na po-
vrch ze své „pamě�ové banky“ (memory bank) předtím, než
ji uslyší z pásku. V praxi to vypadá takto:

Pásek vás osloví otázkou ve studovaném jazyce:
"Are you going to the movies tonight?"
Budete vyzváni, abyste odpověděli:
"No, I went yesterday."
Pásek pak vaši odpově� stvrdí:
"No, I went yesterday."

Než Pimsleur přišel se svým principem anticipace, jazykové
kurzy bývaly založeny na prinicipu repetice. Učitel vtloukal
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slova do studentovy paměti znovu a znovu, jako by pamě� by-
la gramofonová deska, jejíž drážky by se opakováním pro-
hlubovaly. Neurofyziologové naopak tvrdí, že bezduché opa-
kování má spíše otupující až hypnotizující efekt. Posléze slo-
va stálým opakováním zcela ztrácejí význam. Namísto toho
se proces učení zrychluje, využívá-li se systému vstup/výstup
(input/output), při kterém student informaci může přijmout,
poté si ji vybavit a použít ji.

� Druhý princip, postupné vybavování, vychází z teorie
o paměti. Žádný jiný aspekt při studiu cizího jazyka není
důležitější než otázka paměti. Při svých výzkumech Pims-
leur zjistil, jak dlouho si studenti novou informaci podrží a
v jakých intervalech se jim má opět připomenout. Je-li jim
připomenuta příliš brzy nebo příliš pozdě, nepodaří se jim si
ji zapamatovat. Proto vytvořil program, kdy a jak se má
informace znovu uvést. 

Představme si, že jsme se naučili nové slovo. Umíníme si,
že si ho zapamatujeme. Avšak po pěti minutách už si ho
nejsme schopni vybavit. Kdyby nám však bylo zopakováno
během pěti sekund, pravděpodobně bychom si ho zapama-
tovali. Pamatovali bychom si ho asi jednu a půl minuty,
během kteréžto doby bychom potřebovali, aby nám bylo
opět připomenuto. S každým dalším připomenutím si slovo
pamatujeme déle než předešle. Intervaly mezi připomenutí-
mi se stále prodlužují, až si slovo nakonec zapamatujeme,
aniž by muselo být připomínáno.

Pimsleurův program je sestaven tak, aby studentovi
připomněl novou informaci právě v takových intervalech, ve
kterých dochází k maximální retenci: jakmile začne pamě�
ochabovat, student je vyzván, aby si slovo vybavil.

� Předchozí dva principy jsou pro Pimsleurův systém zá-
sadní, ale jsou ještě další principy, které k němu přispívají.
Jeden z nich se týká slovní zásoby/nových slovíček. Všichni
to známe, jak jsme ustrašeni, když se seznamujeme s cizím
jazykem a uvědomujeme si nesmírný počet nových slov,
která se budeme muset učit. Nicméně rozsáhlé výzkumy
ukazují, že ve skutečnosti potřebujeme poměrně limitovaný
počet slov, abychom mohli komunikovat v kterémkoli
jazyce. Je to proto, že jazyk je rozčleněn do gramatických
struktur (funkčních slov/function words) a konkrétní slovní
zásoby (obsahových slov/content words). Existuje jen málo
obsahových slov, které je třeba znát a používat každý den.
Základní jádro jazyka zahrnují funkční slova, která mají ten-
denci vztahovat se k lidské činnosti.

Tuto skutečnost se snaží ve výuce jazykům aplikovat
Pimsleur tím, co nazývá organické studium (organic lear-
ning), čímž prostě míní to, že zájemce studuje na několika
frontách současně. Například spíše, než by se učil časovat
sloveso "to give", bude se učit užitečné fráze, jako např.
"Give me it/the orange/your phone number". Později se
budou procvičovat další předmětné tvary osobních zájmen,
např. "Give him", "Give us" atd. Student si tak bude rozšiřo-
vat slovní zásobu, gramatiku, a současně i výslovnost, a při-
tom i zvládat fráze, které jsou v každodenních životních
situacích tolik potřebné.

Zde je ovšem třeba znovu si uvědomit zásadní typologic-
kou rozdílnost jazyků. Zatímco čeština je jazyk syntetický,
angličtina je typickým příkladem jazyka vysoce analytic-
kého. Český začátečník (a ostatně nejen český začátečník)
se zpočátku anglicky dohovoří poměrně brzy a snadno – tak
lze vysvětlit rychlé šíření angličtiny po světě a skutečnost,
že se ve velké části světa stala mezinárodním dorozumí-
vacím jazykem; v každém případě nemusí myslet na grama-
tické rody, pádové koncovky substantiv, adjektiv atd., jak je
tomu v jeho mateřštině, nebo jak to zná např. ze studia něm-

činy. Pro tuto jednoduchost svého tvarového systému se
angličtina výborně hodí k vyučování metodou celých vět a
souvislých textů. Je možno se jí učit, zejména na začátku,
prostě jako slovíčkům a frázím, a teprve dodatečně shrnovat
do pravidel to, co jsme už prakticky z anglické mluvnice
poznali.

Jak už bylo několikrát řečeno, jazyk je především řeč.
Paul Pimsleur byl o tom přesvědčen a vedlo ho to k tomu, že
vytvořil jazykovou učebnici na páskách, protože si pokusy
ověřil, že většina studentů se nejlépe cizímu jazyku učí (v
lepším případě: naučí) sluchem, nikoli zrakem.

� Práce s audiální učebnicí: kurz je zaměřen k tomu, aby
studenta naučil rozumět a mluvit v základní rovině nového
jazyka v co nejkratším čase.V každé půlhodině jakoby ve
skutečnosti konverzuje se dvěma lidmi, přičemž užívá tako-
vý styl jazyka, kterým mluví vzdělaní rodilí mluvčí v prak-
tických situacích každodenního života. Rozumí se samo
sebou, že student na páskách slyší standardní obecný styl
jazyka. Není nucen memorovat seznamy slovíček a učit se
gramatickým pravidlům ani nemusí psát domácí úkoly. Mís-
to toho ho na páskách provádí zkušený učitel jazyků v roli
instruktora. Pomáhá mu s výslovností, komentuje nenároč-
ným způsobem gramatiku, opakuje s ním dříve probrané
učivo, napomáhá mu, když si nemůže vzpomenout na ně-
jaký výraz, a postupně ho připravuje i na uvedení do jazyka
psaného (který bude potřebovat například při čtení nápisů
nad obchody, informačních tabulí ENTRY x EXIT, NO
ADMITTANCE, NO SMOKING, jmen ulic, při čtení jídel-
ního lístku atp.). V podstatě je to jeho soukromý učitel.

Aby se učiva každé lekce využitkovalo co nejvíce, je
pochopitelně třeba vytvořit pokud možno ideální podmínky
ke studiu. Kromě vhodně zvolené části dne ke studiu a klid-
ného a tichého prostředí, kde se student může co nejinten-
zivněji soustředit, doporučují autoři poslouchat pásky např.
při joggingu, nebo ještě lépe, v automobilu  při dojíždění do
zaměstnání apod. Vše, co ke studiu pomocí tohoto programu
student potřebuje, je přehrávač, pásky a stručná učebnice.
Pokyny, jak učebnici používat, student uslyší na páskách.
Od okamžiku spuštění pásky se již nechává vést svým
instruktorem. Pravidlo č. 1 zní: Hlasitě reagujte/odpovězte
vždy, když vás k tomu pásek vyzve. Po každém pokynu ná-
sleduje pauza, v níž má dostatek času, aby respondoval;
teprve po ní uslyší správnou verzi z úst instruktora. Aktivní
participace – jak myšlením, tak mluvením – je bezpod-
mínečnou podmínkou k úspěšnému zvládnutí kurzu, kaž-
dodenní kontakt s jazykem je nutností. V každé třicetiminu-
tové lekci je více než 80 interaktivních situací, v nichž stu-
dent otázky slyší a odpovídá na ně.

Při práci s páskami nemusí mít student ani papír či pero,
a nepoužívá žádné další příručky nebo slovníky. Pimsleurův
systém pracuje s (jednou) částí mozku, která se jazykové
výuky účastní – prostě přijímá zvuky jazyka a zpracovává je
na mluvenou řeč. Kdyby se např. student snažil zapsat slova,
která zrovna slyší, přerušil by tím a zpomalil proces učení,
který v mozku právě probíhá. Doporučuje se, aby student
nepostupoval k další lekci, pokud nezodpověděl správně 80 %
otázek položených instruktorem.

Audiální učebnice desítek jazyků od albánštiny přes fran-
couzštinu, němčinu, ruštinu, španělštinu až po svahilštinu,
zpracované Pimsleurovou interaktivní metodou, jsou vy-
dávány opakovaně ve značných nákladech již déle než čtvrt
století; v současnosti jsou na internetových stránkách
nabízeny tyto kurzy v 39 jazykových verzích. To je neklam-
ným důkazem toho, že v záplavě přístupů, které současná
produkce jazykových materiálů nabízí, si tato metoda vydo-
byla přední místo.
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Malinovský, M.:  Paul Pimsleur’s Interactive Audio
Method

This paper outlines foreign language teaching methods
while emphasizing those following communicative aims.
Further, it concentrates on P. Pimsleur’s scientific
method. In agreement with other linguists, P. Pimsleur
proceeds from the assumption that language is, above
all, speech. In his long-term research, he proved that
most students learn foreign languages best by hearing.

Malinovský, M.:  Die interaktive Audiomethode von
Paul Pimsleur

Der Beitrag bringt eine Übersicht über die Methoden
zum Unterrichten von Fremdsprachen, wobei die
Betonung vor allem auf diejenigen gelegt wird, die kom-
munikative Ziele verfolgen.  Des Weiteren richtet er sich
auf die wissenschaftliche Methode von P. Pimsleur, der
in Übereinstimmung mit anderen Sprachwissen-
schaftlern von der Überzeugung ausgeht, dass eine
Sprache vor allem gesprochene Sprache ist und der
durch langjährige Forschungen nachgewiesen hat, dass
die meisten Studenten eine Fremdsprache am besten
durch das Gehör erlernen.

Sedmý ročník mezinárodní výstavy zařízení a techniky pro veřejné práce, stavebnictví a průmysl vyrábějící materiály se
bude konat v dubnu příštího roku na pařížském výstavišti Nord Villepinte ve Francii. Na hrubé výstavní ploše více než
350 tis. m2 představí své produkty na 1 500 vystavovatelů, z nichž 75 % bude ze zahraničí, a� již jde o firmy s kompletní
výrobní nabídkou, výrobce polyvalentních zařízení nebo dodavatele techniky a stavebních zařízení. Pořadatelé očekávají na
200 tis. odborných návštěvníků z celého světa.
Tradiční sektory, od zemních prací, přes sondážní a vrtné práce, zpracování materiálů, komponenty, zařízení a příslušen-
ství, dopravu, pronájem, stavebnictví, stavbu silnic a recyklaci až k novým technologiím budou mít silné zastoupení,
zdůrazněna však bude zvedací a manipulační technika, výstavba silnic a stavebnictví.
Akce Inovační žebříček opět ocení nejmodernější zařízení, techniku a služby, které vybírá porota evropských odborníků.
Výsledky budou oznámeny v průběhu prvního dne veletrhu. V roce 2003 představovaly světové novinky 50 % všech inovací.
Podniky, profesní organizace z oboru výstavby, veřejných prací a průmyslu budou organizovat řadu konferencí a akcí
s cílem zlepšit image profesí, které jsou neprávem podhodnocovány. Týká se to především lomů a výroby granulátů,
zvedací a manipulační techniky a materiálového průmyslu.

Informace:
Active Communication

Anglická 2, 120 00 Praha 2
tel.: 222 518 587, active@telecom.cz

Zdraví, bezpečnost, prevence a vzdělávání
pracujících na stavbách

24.–29. dubna 2006, Paříž

Společnost Wienerberger, která je největším
celosvětovým producentem cihel, a zároveň
evropskou dvojkou ve střešních systémech,
se stala zakládajícím členem prvního portálu
pro studenty architektury. Oficiálně byl

spuštěn v rámci veletrhu stavebních materiálů BATIMAT na
počátku prosince v Paříži. Vznikl na základě iniciativy Archi-
Europe, největší a nejuznávanější komunikační sítě pro
architekty v Evropě. 

Mezi informace, které určitě zaujmou, patří mezinárodní
databáze škol architektury, studentů či podrobností o vý-
měnných programech Erasmus. Velkým přínosem je i pře-
hledně zpracovaný kalendář akcí v rámci Evropy a také
aktuální informace o stavebním průmyslu. 

Portál nabízí studentům zdarma přístup k širokému spek-
tru témat a osobností z oblasti architektury. Server je lokali-
zován do šesti jazyků – němčiny, angličtiny, francouzštiny,
vlámštiny, italštiny a španělštiny. Registrovaní uživatelé
mohou využít i možnosti vytvořit si stránku s vlastním pro-
filem a prezentovat na ní informace o vlastních projektech.
Mohou se rovněž zúčastnit výroční soutěže s názvem „Cena
Archi-Students“, zaměřenou především na kreativitu, a upo-
zornit tak na sebe odbornou veřejnost třeba již v začátku
studia.

www.archi-students.org

� software
Archi-Students
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accident nehoda, havárie; úraz

a. awareness uvědomování si rizika, vědomí možnosti
havárie

a. prevention prevence nehod, havárií

industrial a. průmyslová havárie, pracovní úraz, nehoda

nuclear a. jaderná havárie, nehoda

oil a. ropná havárie

accidental náhodný

a. discharge náhodný únik, havarijní únik

a. exposure náhodné ozáření

a. radiation injury náhodné poškození zářením

a. spillage náhodné vylití, havarijní únik

activity aktivita, činnost

human a. lidská činnost

affect postihnout, ovlivnit, zasáhnout

affected postižený, zasažený

a. areas zasažené oblasti

a. dispersing conditions zhoršené rozptylové podmínky

attention pozornost, péče

pay a. to nuclear safety věnovat pozornost nukleární bezpečnosti

avalanche lavina; příval; zavalit, zaplavit

snow a., syn. snow slide sněhová lavina

blast výbuch; tlaková vlna (po explozi)

b. of gas výbuch plynu, plynná fáze erupce

b. wave tlaková vlna (po explozi)
breakdown porucha, havárie; kolaps; defekt

b. process proces odbourávání (látky)
catastrophe katastrofa, pohroma

c. point kritický bod
catastrophic katastrofální; tragický

c. flooding katastrofální záplava(y)
cause příčina, důvod; zapřičinit, způsobit, zavinit

c. damage způsobit škody
collision kolize, srážka

ship c. srážka lodi, havárie lodi
consequence následek, důsledek

far-reaching c-s dalekosáhlé následky
considerable značný

to a c. extent ve značném rozsahu
crash srážka (dopravní), havárie; havarovat, srazit se

car c. autohavárie
have a c. havarovat

damaged zničený, poškozený, havarijní

d. environment poškozené ŽP

danger nebezpečí

d. of flooding nebezpečí povodní, záplav

d. shield ochranný, bezpečnostní štít

dangerous nebezpečný

d. materials nebezpečné materiály

deforestation odlesňování, odlesnění

defrostation rozmrzání, odtávání

degradation degradace, odbourávání, rozklad

environmental d. degradace ŽP 

degraded soil degradovaná půda

degree stupeň, rozsah, míra

d. of damage stupeň poškození

deplete vyčerpat, spotřebovat

depletion vyčerpání, vyčerpávání, spotřebování

d. of the ozone layer řídnutí ozónové vrstvy

destroy (z)ničit, rozrušovat, rozkládat

destruction (z)ničení, rozrušení, rozklad, destrukce

d. of nature ničení přírody

destructive ničivý, rušivý, zhoubný

d. radiation zničující radiace

detonate detonovat, vybuchnout

detonating výbušný, třaskavý

d. gas třaskavý plyn

detonation výbuch, detonace

detrimental škodlivý

devastation devastace, zpustošení, kalamita

d. area kalamitní oblast

disaster katastrofa, pohroma, neštěstí

d. damage živelní škody, škody po živelní pohromě

natural d. přírodní katastrofa, živelní pohroma

discharge vypouštění (tekutého) odpadu, vytékání

d. of radioactive materials vypouštění radioaktivních odpadů

dispersion disperze, rozptyl

d. degree stupeň disperze

disruption narušování, porušování

d. of the ecological balance porušování ekologické rovnováhy

drought sucho, období sucha

d. disaster katastrofální sucho

earthquake zemětřesení

Věra Peterková, CSc.

STRUČNÝ TEMATICKÝ SLOVNÍK 
anglicko-český

ekologie a životní prostředí
2. téma – poškození životního prostředí – přírodní a technologická rizika
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emergency stav nouze, ohrožení
e. situation havarijní situace, situace ohrožení

erosion eroze
e. hazard nebezpečí eroze

eruption erupce, výbuch; vypuknutí, vzplanutí
volcanic e. sopečný výbuch

event událost, příhoda
unpredictable e. nepředvídatelná, nevypočitatelná událost

explosion exploze, výbuch
extreme extrémní, krajní

e. temperatures extrémní teploty
failure poškození, havárie, porucha

dam f. poškození hráze, přehrady
fallout spad

f-s from nuclear power plants s. z jaderných elektráren
fatal smrtelný

f. dose smrtelná dávka
fatality úmrtí; obě�, mrtvý
fire oheň, požár

forest f. lesní požár
flood povodeň, záplava

flash f. náhlá záplava
gas plyn

g. emission exhalace
happen stát se, přihodit se, udát se
harm škodla, poškození, újma
harmless neškodný
heatwave horká vlna, vlna veder

human člověk; lidský

h. factor lidský faktor

impacted area zasažená oblast, dotčená oblast

irreparable nenapravitelný, nenahraditelný

irreversible ireverzibilní, nevratný

i. environmental change nevratná změna ŽP

kill zabít, usmrtit

be killed přijít o život, zahynout, zemřít

landslide, syn. landslip sesuv, sesutí půdy

loss ztráta; úbytek, pokles

l. of life ztráty na životech

monitoring monitorování, sledování

long-term m. dlouhodobé monitorování

negligence nedbalost

gross n. hrubá nedbalost

losses due to n. ztráty zaviněné nedbalostí

nuclear jaderný, nukleární

n. explosion jaderný výbuch

occurence událost, příhoda, případ; výskyt

oil ropa; olej; ropný; olejový
o. pipeline ropovod
o. pollution znečištění ropnými produkty
o. slick ropná skvrna; olejová skvrna

plant továrna, podnik
industrial p. průmyslový závod, továrna

poison jed, toxická látka; otrávit, intoxikovat
poisonous jedovatý, toxický
probability pravděpodobnost

p. of an accident pravděpodobnost nehody
radiation radiace, záření

r. hazard nebezpečí (o)záření, radiační riziko
radioactive radioaktivní

r. contamination radioaktivní zamoření
r. emission emise radioaktivity
r. release únik radioaktivity

radionuclide radionuklid
release únik, uvolnění, vypuštění

r. of arsenic únik arzenu
risk riziko, nebezpečí, ohrožení
riskiness riskantnost, nebezpečnost

r. assessment vyhodnocení, posouzení rizik
resistent odolný (proti něčemu); stálý; vzdorující

r. to earthquake odolný proti zemětřesení
result následek, důsledek

with disastrous r-s s katastrofálními důsledky
serious problem vážný, závažný problém
short-and long term impacts krátkodobé a dlouhodobé dopady, vlivy
snowfall, syn. snowing sněžení
snowstorm, syn. blizzard sněhová bouře 
storm bouře, bouřka, vichřice

s. water přívalová voda
winter and tropical s-s zimní a tropické bouře

tanker accident havárie tankeru, cisterny
tidal přílivový, odlivový

t. wave příbojová vlna
tornado tornádo, smrš�
tsunami tsunami
typhoon, syn. hurricane, 

tornado tajfun
unstable, syn. instable nestálý, nestabilní, rozkolísaný

u. weather nestálé, proměnlivé počasí
vigorous mohutný, silný, prudký, intenzivní

v. explosion mohutný, silný výbuch
violent prudký, silný

v. storm prudká, silná bouře
v. wind silný vítr

volcanic vulkanický, sopečný
v. activity sopečná činnost
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Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., kte-
rý se 11. dubna 2006 dožívá 65 let,
patří mezi významné a uznávané
odborníky v oblasti teorie a kon-
strukce pozemních staveb. S jeho
jménem je spojena řada význam-
ných projektů, výzkumných prací,
publikací i realizovaných experi-
mentálních staveb, na kterých se
autorsky podílel.

Již v době studia na Fakultě stavební se na zkrácený úva-
zek na Katedře konstrukcí pozemních staveb podílel na ře-
šení odborných i pedagogických úkolů. Po absolvování
v roce 1963 byl vyzván k pokračování práce na fakultě, kde
po jednoroční praxi působí do současné doby. 

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, v rámci spo-
lupráce s prof. K. Janů, se autorsky podílel na koncepci a
konstrukčně statickém řešení vícepodlažních budov z oce-
lových prostorových jednotek s nosnou konstrukcí tvořenou
tenkostěnnými lomenicovými profily. V Kloknerově ústavu
úspěšně provedl statické a dynamické zkoušky ocelové kon-
strukce a následně se jako spoluautor podílel na projektech a
realizaci experimentálního bytového domu v Praze a čs. vý-
stavního pavilónu v Moskvě. 

Na konci sedmdesátých a v první polovině osmdesátých
let se jako spoluautor podílel na návrhu, vývoji a rozsáhlých
statických a dynamických zkouškách prefabrikovaného
sloupového systému s deskovou stropní konstrukcí. Dvě
varianty nosného systému s rozponem 6,15 x 6,15 m a 9 x 9 m
byly ověřeny ve zkušebně ve Veselí nad Lužnicí. V rámci
spolupráce s prof. Janů se jako hlavní konstruktér a statik
podílel na řadě výzkumných prací a projektech výškových
budov, superstruktur, administrativních, školských a zdra-
votnických budov.

Neméně významná byla jeho spolupráce v týmu prof.
V. Rojíka zaměřená na konstrukčně statickou problematiku
vícepodlažních panelových konstrukcí a na řešení navazu-
jících výzkumných úkolů. V rámci týmu se podílel na zpra-
cování mnoha statických expertiz panelových, ale i dalších
staticky náročných, zejména výškových objektů. 

V první polovině sedmdesátých let uskutečnil v Klokne-
rově ústavu rozsáhlý výzkum statických vlastností styků
prefabrikovaných betonových dílců. Následný výzkum nos-
ných styků při cyklickém zatížení poukázal na nedostateč-
nou odolnost prefabrikovaných konstrukcí z hlediska těchto
účinků. Na toto téma předložil v roce 1977 doktorskou di-
zertační práci, kterou však mohl obhájit až v roce 1991. 

Od konce šedesátých až do počátku devadesátých let ne-
přetržitě spolupracoval s tehdejším Výzkumným ústavem
pozemních staveb ve Zlíně, především s Ing. I. Stařeckým
v oblasti statiky a nosných konstrukcí. Významná byla i jeho
spolupráce s doc. J. Kloudou v tehdejším Výzkumném ústa-
vu pozemního stavitelství v Ostravě na návrhu prefabriko-
vaného systému z prostorových a plošných dílců. V rámci
této spolupráce navrhl a experimentálně ověřil suché de-
montovatelné styky prefabrikovaných betonových dílců. 

V osmdesátých letech v rámci spolupráce s Ing. I. Sta-
řeckým, Ing. B. Krejzarem a vývojovým pracovištěm teh-
dejších Pozemních staveb Olomouc a ve spolupráci s Ing. P.

Opletalem a Stavoprojektem Olomouc se podílel jako autor
otevřeného deskostěnového sytému na realizaci experimen-
tálního objektu, který přinesl zásadní změnu do konstrukční
a statické koncepce panelových domů. Úspěšné dynamické
a dlouhodobé statické zkoušky tohoto systému na násled-
ném zkušebním objektu s rozponem 6,6 m a 7,2 m se usku-
tečnily za spolupráce s Katedrou stavební mechaniky a prof.
J. Šejnohou. Uvedený systém byl uplatněn na několika
dalších realizovaných objektech na konci osmdesátých let.

Originální způsob zajištění statické bezpečnosti výško-
vých objektů s nosným struskobetonovým obvodovým pláš-
těm pomocí předpínaných ocelových stěn z tenkostěnných
lomenicových profilů navrhl prof. Witzany v osmdesátých
letech. Aplikace tohoto systému statického zabezpečení by-
la uplatněna v rámci projektu sanace experimentálního
dvanáctipodlažního objektu ve spolupráci s tehdejším Sta-
voprojektem Ostrava a prof. J. Šejnohou.

Od roku 1994 lze sledovat jeho intenzivní spolupráci na
výzkumu a monitorování nesilových vlivů a účinků na Kar-
lův most. Na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy,
jako vedoucí skupiny expertů, navrhl čtyři varianty opravy
mostu, z nichž jedna byla na základě oponentských posudků
a rozhodnutí Technické skupiny TSK vybrána pro realizaci.
Ve funkci garanta technického řešení spolupracoval s Ing.
Křížkem z PÚDIS a s Projektovým ústavem Ing. arch. Šan-
tavého na zpracování projektu a realizaci opravy schodiště
z Kampy a projektu I. etapy opravy Karlova mostu. Ve spo-
lupráci s odborníky z ČVUT, VUT Brno a MU Brno jako
vedoucí řešitel grantových projektů uskutečnil rozsáhlý teo-
retický a experimentální výzkum a dlouhodobé monitorování
Karlova mostu.

Na konci devadesátých let se jako hlavní řešitel podílel na
zpracování rozsáhlé analýzy komplexní regenerace nosné
konstrukce panelových soustav aplikovaných v bytové vý-
stavbě od padesátých do konce osmdesátých let. Výsledky,
publikované IC ČKAIT jsou používány pro navrhování re-
konstrukcí těchto budov.

V pedagogické práci se orientoval převážně na konstruk-
čně statickou problematiku navrhování pozemních staveb.
Učil v předmětech zaměřených na navrhování nosných sys-
témů výškových budov, panelových budov a velkorozpono-
vých halových staveb. Od počátku devadesátých let začal
přednášet předmět „Poruchy a rekonstrukce staveb“ a „Na-
vrhování prefabrikovaných konstrukcí a systémů“. Jeho
přednášky představují zásadní změnu proti dosavadnímu
pojetí výuky rekonstrukcí staveb. Vnesl do této oblasti apli-
kace teoretických znalostí řady vědních disciplin, především
statiky, stavební fyziky, nauky o materiálech, chemie a de-
gradačních procesů. I v této oblasti se podílel jako řešitel na
řadě výzkumných a vědeckých úkolů, zaměřených mj. na
sledování nesilových účinků a zatížení. 

Jako vedoucí řešitel řady grantů a výzkumných záměrů ří-
dil úspěšně vědeckovýzkumnou práci širokého kolektivu
tvořeného odborníky z mnoha pracoviš�. Teoretické poznat-
ky publikoval ve více než 130 odborných a vědeckých pra-
cích uveřejněných v časopisech a sbornících domácích a
mezinárodních konferencí a v 7 monografiích, popř. apliko-
val pro řešení aktuálních problémů praxe. Získal 16 autor-
ských osvědčení a 2 užitné vzory. V rámci spolupráce s teh-

� zprávy
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. – 65 let
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dejším IPS, a. s., se jako vedoucí řešitel podílel na návrhu
lehké ocelové konstrukce pro jednopodlažní a dvoupodlažní
střešní nástavby panelových objektů, která byla oceněna
GRAND PRIX na veletrhu FOR ARCH 1999. Je autorem a
spoluautorem 17 vysokoškolských učebních textů.

Profesor Witzany byl v prosinci 1989 zvolen pedagogy a
studenty děkanem Fakulty stavební. Během děkanské funk-
ce po tři následující volební období v letech 1990 až 1997 se
zasadil o zásadní změny organizace fakulty, ekonomického
systému, učebních plánů a významné zlepšení prostředí a
vybavení fakulty. Byly vybudovány více než dvě desítky
počítačových učeben, dvě nové posluchárny, nová knihov-
na, čítárna, studovna, zastřešeno atrium, provedena rekon-
strukce hygienických zařízení, prodejna a další. Na základě
jeho návrhu „Nové koncepce studia“ byly přepracovány
studijní plány oborů a bylo dosaženo významného sjedno-
cení studijních programů na fakultě. Inicioval vznik studij-
ních oborů „Inženýrství životního prostředí“, „Ekonomika a
management“ a založil obor „Pozemní stavby a architektu-
ra“. Tyto obory jsou z hlediska zájmu uchazečů o studium
na Fakultě stavební nejúspěšnější a významně přispívají
k její prosperitě.

Od roku 1990 vedl Katedru konstrukční fyziky budov, od
roku 1992 je vedoucím Katedry konstrukce pozemních sta-
veb. V roce 1993 byl jmenován profesorem v oblasti teorie
a konstrukce pozemních staveb. Jako předseda komise pro
udělování vědeckých hodností a garant oboru „Pozemní
stavby“ ovlivnil významným způsobem výchovu nových
vědeckých pracovníků. V roce 1992 byl zakladatelem a
následně zvolen prezidentem Asociace evropských staveb-
ních fakult, která v současné době sdružuje téměř 50 evrop-
ských univerzit s výukou stavebního inženýrství. V této
funkci významně přispěl k prohloubení jejich spolupráce a k
posílení prestiže pražské stavební fakulty. Na základě
opakovaného zvolení, naposledy v roce 2005 u příležitosti
mezinárodního sympozia AECEF v Helsinkách, ji zastává i
v současné době. V roce 1992 založil a byl zvolen předse-
dou Nadace 17. listopadu, která finančně podporuje studen-
ty s vynikajícími studijními výsledky ze sociálně slabších
vrstev. Dosud byla poskytnuta stipendia 70 studentům v cel-
kové částce 810 532 Kč. Z jeho iniciativy v roce 1992 začal
vycházet časopis Stavební obzor.

Akademický senát ČVUT v roce 1999 zvolil prof. Witza-
nyho rektorem, opakovaně potom pro druhé funkční období
v roce 2002. V této funkci, kterou vykonával až do počátku
letošního roku, se angažoval v rozvoji ČVUT jako přední
technické evropské univerzity s vysoce kvalitní vzdělávací i
vědeckovýzkumnou činností. Během jeho působení bylo na

všech fakultách zavedeno strukturované studium, došlo
k nárůstu počtu studentů a doktorandů, objemu vědeckový-
zkumné činnosti, počtu zahraničních studentů, k rozsáhlé
investiční činnosti, vybudování sportovních zařízení ČVUT
a v rámci kolejí na Strahově a v Podolí, otevření Informač-
ního a poradenského centra studentů, Vědeckého inkubátoru
ČVUT, získány a rekonstruovány objekty v Kladně a Telči
atd. Výsledkem jeho úsilí bylo mj. založení tří celoškol-
ských výzkumných center, založení Fakulty biomedi-
cínského inženýrství, v roce 2005 ve spolupráci s VŠE zahá-
jení studia „Komerční inženýrství a podnikání“ a předložení
návrhu AS ČVUT na vznik Fakulty komerčního inženýrství
a rozvoje území a zahájeny, za podpory Fondu rozvoje
MŠMT, práce na vzniku Fakulty aplikovaných a přírodních
věd. Významným opatřením je poskytování mimořádných
příspěvků mladým pracovníkům do 35 let a pracovníkům,
kteří dosáhli velmi dobrých výsledků ve výzkumu, a mi-
mořádné finanční podpory vynikajícím výzkumným týmům
z Fondu rektora v celkové částce více než 56 mil. Kč. Došlo
k nárůstu průměrných mezd akademických pracovníků až o
téměř 60 %, k navázání řady kontaktů a několika desítek
smluv o spolupráci s mnoha zahraničními univerzitami a vě-
deckými pracovišti. 

I přes enormní nasazení při řízení školy profesor Witzany
aktivně pracuje ve vědeckovýzkumné, teoretické i experi-
mentální oblasti a své poznatky vkládá do monografií a pub-
likací tuzemských i zahraničních odborných časopisů, pří-
spěvků na konferencích, sympoziích apod. Je zakládajícím
členem komory Autorizovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve stavebnictví a působil mnoho let v jejím představen-
stvu. Po dobu čtyř let působil ve funkci místopředsedy České
konference rektorů. Je členem několika redakčních rad
odborných časopisů (vč. zahraničního), vědeckých rad, Aka-
demického sněmu AV ČR, dozorčí rady grantové agentury
AV ČR, poradního týmu ministryně MŠMT ČR a dalších.

Jeho mimořádný přínos pedagogickému a vědeckému
rozvoji Českého vysokého učení technického a jeho Fakulty
stavební byl oceněn řadou uznání, mj. Zlatou Felbrovou
medailí, Zlatou medailí ČVUT a Medailí I. stupně MŠMT
ČR. Je uznáván v akademické a stavební veřejnosti jako
přední a významná osobnost.

Do dalších let přejí jubilantovi jeho spolupracovníci mno-
ho zdraví, pohody a dalších pracovních úspěchů.

doc. Ing. Václav Brabec, CSc.
Ing. František Kulhánek,CSc.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR
pořádá

7. konferenci Evropské komise “SAUVEUR”

Zachráněné kulturní dědictví – záruka porozumění a života v rozšířené Evropě
31. května – 3. června 2006, Reprezentační prostory Pražského hradu

Cílem konference je konsolidace a zhodnocení dopadů výsledků evropských výzkumných projektů v oblasti movitého a ne-
movitého kulturního dědictví. Konference bude speciálně zaměřena na využití výsledků výzkumu kulturního dědictví a pro-
věření ochoty uživatelů, malých a středních podniků, vlastníků, manažerů, restaurátorů a konzervátorů kulturního

dědictví akceptovat nové technologie a nové trvale udržitelné přístupy k ochraně památek. 

www.arcchip.cz/ec-conference
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� recenze

Když v Anglii v roce 2003 volili největšího Brita historie,
objevilo se na druhém místě (hned za nedostižným Churchil-
lem) jméno Isambard Kingdom Brunel. Nyní se v knize
S. Brindla můžeme dozvědět, proč tomu tak bylo.

I. K. Brunel pocházel z rodiny vynálezce a stavitele Mar-
ca Brunela, který, původem Francouz, žil v USA a později
v Anglii a zabýval se vším možným od výroby bot pro armá-
du, dlaždiček, stavbou mechanizovaných pil na dřevo, vrtá-
ním dělových hlavní až po první tunel pod Temží. Mladý
Brunel dostal elitní vzdělání na technickém lyceu ve Francii,
ale již od svých šestnácti let pracoval s otcem a v mnoho-
stranné praxi rozvíjel svůj talent. V devatenácti letech se
v roce 1825 stal hlavním stavbyvedoucím při ražení tunelu
pod Temží, kde jeho otec vypracoval zcela původní metodu
razicího štítu s 36 pozicemi ručně pracujících tunelářů. Tu-
nel vedený mělce pod vodou několikrát zaplavila voda a
bahno a Brunel taktak při jednom závalu unikl smrti. Stavba
byla několikrát pro finanční obtíže přerušena a jejího do-
končení se otec Marc Brunel nedožil. Tunel byl pro provoz
otevřen teprve v roce 1843 a je zajímavé, že po úpravách
v něm nyní stále jezdí linka metra East London (úsek mezi
Rotherhite a Wappingem). 

V dlouhých přestávkách při stavbě tunelu se I. Brunel
věnoval návrhům mostů a stavbě železnice Londýn – Bristol
(Great Western Railway, GWR). Řetězový Clifton Bridge
přes hluboké údolí řeky Avon u Bristolu navrhl s tehdy re-
kordním rozpětím 1 180 stop. Projekt nebyl schválen teh-
dejší nejvyšší autoritou lordem Telfordem, ale druhý návrh
s rovněž dosud nepostaveným rozpětím 630 stop již byl
realizován a most dodnes stojí. I jeho stavba se protáhla na
dlouhé období 1836–1864. Poznamenejme, že Clifton Brid-
ge při dokončení překonal Telfordův Menai Bridge (1826)
o 30 stop a byl prvním mostem, který kromě železných řetě-
zů měl z tohoto materiálu i mostovku. 

Na trase GWR navrhl Brunel desítky kamenných, zdě-
ných a dřevěných mostů. Začala také doba mostů litinových.
Největší úspěchy však měl Brunel s tehdy novým materiá-
lem, svářkovým železem. Železniční mosty Windsor (1846,
200 stop, příhradový oblouk) a Saltash (1855, 465 stop,
příhradový oblouk s parabolickými pásy) vzbudily údiv a spo-
lu se Stevensonovým mostem Britannia (1850, 4 x 460 stop,
komorové prosté nosníky) představovaly vrchol mostního

stavitelství té doby. K mostům zcela samozřejmě patřily i
stavby nádražních hal, z nichž železné haly Paddingtonské-
ho nádraží stojí dodnes.

Stavba železnice z Londýna do Bristolu inspirovala Bru-
nela k myšlence prodloužit GWR až za moře prostřednic-
tvím lodní dopravy. Tehdejší lodi využívaly parní stroj jen
k pohonu kolesových parníků příbřežní dopravy, protože se
soudilo, že lo� neuveze potřebnou zásobu uhlí na transoceán-
skou plavbu. Brunel teoreticky prokázal opak a postupně
postavil trojici lodí – Great Western, Great Britain a Great
Eastern, které byly schopny plavby přes moře a poháněl je
parní stroj. První lo� měla ještě dřevěný trup, další již byly
ze železa a měly i novinku, lodní šroub. Zejména Great
Eastern s délkou 629 stop a výtlakem 27 000 t překonala
vše, co dosud bylo v lodním stavitelství dosaženo, a zůstala
49 let nepřekonána co do rozměru. Její stroje však byly sla-
bé, a tak kromě osmileté služby při pokládání podmořských
kabelů bylo využití lodi problematické a stala se ekonomic-
kým fiaskem. To ostatně nebylo Brunelům cizí. Otec Brunel
byl na vrcholu slávy uvržen do vězení pro dlužníky, z něhož
ho vysvobodil až „železný vévoda“ Wellington. Isambard,
který svým projektům věřil natolik, že do nich vždy investo-
val i vlastní majetek, utrpěl také několik nezdarů, např. s ši-
rokorozchodnou železnicí, nevhodnými lokomotivami (kde
nemohl soupeřit se Stevensonem), „atmosférickými“ vlaky
poháněnými vakuem atd. 

Brunel zemřel 15.9.1859 jako třiapadesátiletý. Jeho zdra-
ví bylo otřeseno soustavným pracovním přetížením a řadou
vážných úrazů, ke kterým přišel zejména při stavbě tunelu
pod Temží. 

Když se autor knihy ptá, proč I. K. Brunela Britové
považují za největšího inženýra v historii, odpovídá si tím,
že Brunel obsáhl na špičkové úrovni osm oborů – geodezii,
stavební a strojní inženýrství, teorii konstrukcí, architekturu,
lodní stavitelství, management a investování. Takže, až se
bude 9. 4. slavit dvousetleté výročí narození tohoto velkého
stavitele, budeme moci i my vzpomenout jeho přínosu pro
technický rozvoj třeba právě pročtením doporučené knihy,
která je opatřena skvělými dobovými ilustracemi a vrací nás
do doby, která inženýry obdivovala.

J. Studnička

Brindle, S.
Brunel – the man who built the world

Weidenfeld and Nicolson, London, 2005, 287 s., 25 GBP, ISBN 0-297-84408-3

IFH/Intherm 2006
5. – 8. dubna 2006

Norimberk

Šestnáctý veletrh IFH se prezentuje jako informativní a inovační akce v oborech sanitární techniky, klimatizace/větrání,
zařízení budov a obnovitelné energie. Tento regionální veletrh na jihu Německa s komplexní nabídkou pro řemesla
SHK zaznamenává největší počet vystavovatelů i nejrozsáhlejší výstavní plochu. Odborný svaz pro sanitární 
techniku – topení – klimatizaci Duryňsko se tak stal jedním z nositelů veletrhu. 

www.ifh-intherm.de
www.expocons.cz
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