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Čtyřpodlažní obchodní galerie Centra Chodov se roz-
kládá na zastavěné ploše cca 40 tis. m2. Z vnějšího pohle-
du je tvořena dvěma hlavními celky po obou stranách
Roztylské ulice. Tyto celky jsou vzájemně propojeny
přemostěním.

V listopadu 2005 došlo v oblasti realizace staveb k vý-
znamné události. Stavba v pražských Roztylech zaujme roz-
sahem, který s sebou přináší několik prvenství. Jedním z nich
je množství použité oceli jako jednoho z hlavních materiálů
nosné konstrukce. Pro její realizaci byly použity v různých
částech různé technologie. Podle podmínek to byly konstruk-
ce betonové monolitické, montované i předpínané, a rovněž
pak konstrukce ocelové. Ty tvoří asi čtvrtinu objemu nos-
ných konstrukcí, přesto však jde o nebývalé použití tohoto
materiálu pro tento typ stavby. Celková hmotnost oceli v hlav-
ních nosných konstrukcích je přibližně 4 000 t, a to převážně
pevnostní třídy S355. 

Ocelové konstrukce objektu jsou rozděleny do osmi částí.
Přibližně 1 000 t oceli je rozděleno v šesti samostatných cel-
cích. Jsou to jednak konstrukce věží, které vyrůstají z hloubi
objektu nad střechu, a dále halové objekty pro technologii i
komerční využití umístěné na střeše. Konstrukce těchto cel-
ků mají hmotnost od 50 do 300 t. Důvody použití lehké oce-
lové konstrukce byly nejen technické, ale i ekonomické.
Smyslem aplikace ocelové konstrukce byla zejména snaha
o vylehčení částí objektu s cílem snížit zatížení betonových
konstrukcí nižších podlaží. Volbu materiálu ovlivnil také
charakter a uspořádání prvků konstrukce v dotčených čás-
tech. V důsledku rozmanité dispozice vnitřních prostor cen-
tra je prostorové uspořádání konstrukčního systému jed-
notlivých pater odlišné. Bylo tedy nutné minimalizovat
účinky zatížení obzvláště v místech, kde sloupy nejvyššího
podlaží  vynášejí průvlaky. 

Větší část objemu oceli je ovšem soustředěna ve dvou
rozsáhlých celcích. Jsou to konstrukce přemostění Roztyl-
ské ulice a konstrukce nad tubusem metra. V prvním případě
jde o překlenutí čtyřproudové komunikace dvěma podlažími
obchodních jednotek a střechou, která je částečně osazena
zelení a částečně plní funkci parkoviště (obr. 2, obr. 3).

Obchodní centrum Chodov – ocelové konstrukce
Ing. Aleš PRAŽÁK

HELIKA, a. s.
Praha

Obr. 1. Konstrukce nad metrem – příčný řez
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Konstrukce stropů zahrnují téměř 1 000 t oceli. Ta se skládá
z příhradových vazníků, které působí jako spojité o dvou
polích – 2 x 17 m. Střední podporu tvoří betonové sloupy
osazené do dělicího pruhu Roztylské ulice. Přemostění je te-
dy v příčném řezu široké 34 m a dosahuje délky 85 m. Vaz-
níky nesou stropní desky vybetonované do trapézového ple-
chu neseného ocelovými stropnicemi. Použity jsou ocelové
válcované profily řady IPE pro stropnice, pásy příhradových
vazníků jsou z profilů HEM. Nízká statická výška vazníků
vede k významnému vlivu ohybových momentů ve styční-
cích na napětí v pásech.

Pro dosažení vyšší světlé výšky obchodních prostor jsou
stropnice zapuštěny pod horní líc horních pásů hlavních pří-
hradových nosníků. Deska je v důsledku toho rozdělena na
pruhy teoretické šířky 7,2 m, což je typická modulová vzdá-
lenost vazníků.

Průhyby jsou eliminovány nadvýšením vazníků ve výrobě.
Nadvýšení je použito nejen pro dodržení limitů průhybu, ale
také pro vyloučení nežádoucího přitížení vazníků provede-
ním stropní desky ve větší než projektované tlouš�ce (ryb-
níkový efekt při betonáži). V nejnižší úrovni přemostění
jsou pro zajištění průjezdného profilu prostoru příhradové
vazníky nahrazeny plnostěnnými svařovanými nosníky. Ty
jsou svařeny z plechů tl. 40, popř. 60 mm.

Ocelová konstrukce je na železobetonový skelet západní
části uložena pomocí kluzných ložisek ve skladbě elasto-
mer/teflonová vrstva/nerezový plech. Tím je zajištěn dosta-
tečný pohyb na dilatační spáře při minimální silové interak-
ci v horizontálním směru. Uložení na střední podpoře je ře-
šeno pomocí plechu zbroušeného do čočky. Za zmínku stojí
konstrukční úprava zhlaví betonového sloupu, v němž je pro
přenos velkých sil z oceli do betonu osazena ocelová deska
s navařeným profilem HEB vetknutým společně řadou prutů
betonářské výztuže do dříku sloupu. Na východním konci
pak stropy navazují na konstrukci nad metrem.

Hlavní příhradové nosníky byly vyrobeny ze dvou díl-
ců. Jeden dílec byl pak při montáži ukládán na konstrukci
nad metrem a na čočku ve zhlaví střední podpory – beto-
nového sloupu v Roztylské ulici. Druhý dílec byl osazen
na přesahující konec dílce prvního a na opačném konci na
konzolu betonové konstrukce s ložiskem. Takřka bez-
prostředně po kompletaci hlavního nosníku byly osazeny
stropnice. Všechny části konstrukce přemostění byly při
montáži šroubovány.

Největší objem oceli, více než 2 000 t, tvoří konstrukci
nad tubusem metra. Podél Roztylské ulice probíhá v rela-
tivně malé hloubce pod povrchem trasa metra C. Jedním
z úkolů projektu bylo její překlenutí a založení objektu
mimo její ochrannou zónu. Rozměry tubusu spolu s ochran-
nými pruhy vyvolaly potřebu překlenutí rozpětí bezmála
27 m při vynesení plně zatížených tří podlaží obchodních a
technologických prostor včetně trávníku na střeše. Z mož-
ných variant se nakonec v daných podmínkách jako nej-
vhodnější ukázala koncepce sestávající v nejnižším podlaží
z masivního dvoukloubového rámu s táhlem, který překra-
čuje dané rozpětí. Na tento rám je pak osazen dvoupodlažní
skelet o třech polích (obr. 1). Takto koncipovaná příčná
vazba se v různých modifikacích dvacetkrát opakuje a spolu
se stropními deskami vzniká celek dlouhý 150 m. Na jižním
a severním konci jsou pak ještě na střeše dva objekty techno-

logických nástaveb, zahrnující i jednu z nejvíce zatížených
technologických plošin pro osazení technologie vzducho-
techniky. 

Rám je proveden ze svařovaných profilů I. Mohutná pří-
čel výšky 2,8 m má pásnice z plechů tl. 60 mm, ojediněle i
80 mm. Sloupy jsou rovněž svařované z plechů obdobných
tlouštěk. Vodorovné reakce v patě sloupů zachycují táhla
probíhající pod podlahou parkingu v přízemí. Dvoupodlažní
skelet horních podlaží je z válcovaných profilů H doplně-
ných profily svařovanými. Na základě požadavku přerušení
vedení akustických vibrací generovaných provozem metra

Obr. 2. Konstrukce přemostění – příčný řez

Obr. 3. Přemostění a ocelová konstrukce nad metrem
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jsou stojky horního skeletu uloženy do vaniček vyložených
izolátorem (obr. 5). Tento detail je proveden tak, že
nedochází ke kontaktu ocel–ocel. Obdobným způsobem je
provedeno osazení příhradových vazníků přemostění. Nava-
zující stropní desky jsou řešeny výše popsaným způsobem.

Pro splnění požadavku na uvolnění dispozice vnitřních pros-
tor je tuhost příčné vazby zajištěna rámovým účinkem. Ve
směru podélném pak kombinací rámového účinku, diagonál-
ního ztužení a opřením o betonovou konstrukci východní části.

Uložení horního skeletu do vaniček definovalo základní
dělení konstrukce pro výrobu a montáž. Rámy horního ske-
letu byly dále děleny na sloupy a příčle, které byly spolu se
stropnicemi šroubovány. Rám v přízemí byl dělen na sloupy
se zárodkem příčle a vlastní příčel. Montážní styk příčle a
sloupů je svařovaný (obr. 4). Provedení montážního tupého
svaru částí příčle tl. 30 až 80 mm trvalo tři až čtyři dny. Tyto
svary byly v tažených částech průřezu defektoskopicky kon-
trolovány.

Mezi příčnými vazbami a betonovou konstrukcí východ-
ní části je vloženo cca šestimetrové pole. Tvoří jej betonové
desky v trapézovém plechu nesené ocelovými nosníky v kla-

sickém uspořádání stropnice–průvlak. Průvlaky tohoto pole
jsou uloženy na betonovou konstrukci pomocí prostých
elastomerových ložisek. Pod stropní konstrukcí je prostor
pro vedení tras vnitřních technických rozvodů napříč budo-
vou. 

Řešení protipožární ochrany je kombinované. Požadavky
na požární odolnost konstrukcí byly většinou 30 minut,
v některých prostorách až 45 minut. Použity byly nátěry, v ne-
dostupných prostorách a v prostorách s vyššími požadavky
protipožární obklady. 

Oba konstrukční celky jsou založeny na pilotách. Cha-
rakter základových půd v kombinaci s hodnotami reakcí
vedly na hlubinné založení. V případě metra bylo rovněž
nutné splnit přísné a omezující kritérium sedání. Výsledkem
byly piloty ∅ 1 200, popř. 1 500 mm sahající do hloubky
místy až 25 m.

Co říci závěrem? Lze snad litovat, že většina popsaných
konstrukcí je oku návštěvníka skryta. Zároveň je však nutné
si uvědomit, že architektonický koncept byl jiný, nezakládal
se na přiznané ocelové konstrukci. Ta byla uplatněna v těch
částech centra, kde k tomu byly technické důvody. Samo-
zřejmě byla uplatněna i hlediska ekonomická. Ukázalo se,
že i u tohoto typu stavby je aplikace oceli jako materiálu
hlavní nosné konstrukce na místě.

Pražák, A.: Chodov Commercial Centre – Steel Structures

In November 2005, a significant event in the field of
building construction took place, the Chodov commer-
cial centre was opened. This four-storey trade gallery is
situated in Prague, in a built-up area approx. 40,000 m2
large. Viewed from the outside, it consists of two main
complexes on both sides of Roztylská Street. These com-
plexes are interconnected by means of bridging. 

Pražák, A.: Einkaufszentrum Chodov – Stahlkonstruktionen

Im November 2005 kam es zu einem bedeutenden
Ereignis im Bereich der Realisierung von Bauten, welch-
es die Eröffnung des Einkaufszentrums Chodov war. Die
viergeschossige Ladengalerie erstreckt sich in Prag auf
einer bebauten Fläche von ca. 40.000 m2. Von der
äußeren Ansicht her wird sie von zwei Komplexen zu
beiden Seiten der Roztylská-Straße gebildet. Diese
Komplexe sind miteinander durch eine Überbrückung
verbunden.

Obr. 4. Ocelová konstrukce nad metrem – příčný řez

Obr. 5. Uložení sloupu horního skeletu do vaničky

light+building
mezinárodní veletrh

23. – 27s. dubna 2006
Frankfurt nad Mohanem

www.messefrankfurt.com
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Modernizace a oprava vodní elektrárny Přelouč
Ing. Alois KREJČÍ

HYDROPOL – Project & Management
Praha

Příspěvek obsahuje charakteristiku původní elek-
trárny, jejíž soustrojí pracovala tři čtvrtě století, a
projektu modernizace, spočívající jednak v nahrazení
dvou původních Francisových turbín novými Kap-
lanovými, jednak v modernizaci regulace a ovládání
celé elektrárny. Další variantně plánovaná etapa mod-
ernizace vodní elektrárny bude záviset na zatím
nedořešené rekonstrukci plavební cesty na Labi
v oblasti Přelouče.

Vodní elektrárna Přelouč je součástí vodního díla tvoře-
ného komplexem objektů zdymadla Přelouč, tj. jezem, pla-
vební komorou a budovou vodní elektrárny. Jde o na svou
dobu jedinečnou průtočnou říční elektrárnu zpracovávající
přirozené průtoky řeky Labe. Ve strojovně jsou od roku 1927
instalována čtyři soustrojí s vertikálními kašnovými Franci-
sovými turbínami. Původní realizace byla svěřena firmě Jos.
Prokop & synové, Pardubice. Pro tuto firmu to byla pres-
tižní zakázka, ale zároveň výzva zařadit se mezi velké turbí-
nářské firmy Voith a ČKD, které v tu dobu zaujímaly domi-
nantní místo v oboru tehdejší Československé republiky.
Proto přípravě koncepce elektrárny i samotného soustrojí
byla věnována velká pozornost a do vývoje zařízení byly in-
vestovány nemalé prostředky. Stavba a uvedení elektrárny
do provozu proběhlo bez překvapení a o to příjemnější bylo
zjištění, že svými parametry předčila očekávání a dosáhla
vyššího výkonu a vyšší účinnosti turbín, než se předpoklá-
dalo. Právě touto realizací se firma Jos. Prokop & synové,
Pardubice etablovala na turbínářském trhu, a zároveň měla
referenční stavbu v blízkosti svého sídla a svých výrobních
kapacit.

Původní zařízení elektrárny tvořily čtyři Francisovy tur-
bíny s celkovým instalovaným výkonem 1,75 MW, přičemž
tři větší jsou stejné o hltnosti 24 m3s–1, výkonu 490 kW,
otáčkách 43 min–1; čtvrtá je menší o hltnosti 13 m3s–1, výkonu
280 kW, otáčkách 54 min–1 (tab. 1). Turbíny jsou přes
kuželovou převodovku spojeny s třífázovým synchronním
vysokonapě�ovým generátorem. Výkon z elektrárny je
vyveden na úrovni 6 kV a dále přes dva transformátory do
sítě 35 kV.

Ovládání všech Francisových turbín je hydraulickým re-
gulátorem otáček Voit s mechanickým roztěžníkem (tab. 2).
Čerpadlo regulačního oleje je poháněno plochým řemenem
od hřídele turbíny. Otáčky turbíny jsou na otáčky generátoru
(tab. 3) převáděny kuželovou převodovkou s převodovým
soukolím do rychla. Převodový poměr k pastorku je 1 : 9,25
(velké turbíny), 1 : 8,72 (malá turbína) šroubové ozubení.

Tab. 1. Parametry původních Francisových turbín 

průměr oběžného kola [mm] 2 280 

směr točení vpravo

návrhový spád [m] 3,00

maximální spád [m] 3,01

minimální spád [m] 1,80

návrhový průtok [m3/s] 13,00

návrhové otáčky [ot./min.] 54

rozváděcí lopaty [ks] 32

výška [mm] 740

270 160

Ukazatel TG 1TG 2, TG 3, TG 4:

Q max = 26,95
(3,9 m) 

14,24
(3,9 m)

D ok = 3 150 

vpravo

H n  = 2,85 

H max = 3,10 

H min = 1,80 

Q n  = 24,0 

přehlcení (při spádu) [m3/s]

P tn  = 490 280

P t max = 670 340

n  = 43

32

1 100

závěsné ložisko

betonová

umístění nad soukolím

celkové axiální zatížení [kN]

způsob mazání nucený oběh

savka kolenová

návrhový výkon na spojce [kW]

maximální výkon na spojce [kW]

betonová, 

vstupní profil 28 m2

kolenová – Moody 
hydrokon, výstupní 

profil 32 m2

turbínové ložisko

způsob mazání nucený oběh

spirála

Obr. 1. Čisticí stroj čestlic
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Tato soustrojí spolehlivě pracovala tři čtvrtě století.
Určitě překonala původní představy svých tvůrců, kteří dnes
již nežijí. Nicméně zařízení elektrárny postupně fyzicky i
morálně zestárlo a muselo být uvažováno o jeho zásadní
opravě či modernizaci. Situace však byla komplikována vlek-
lou přípravou nového plavebního stupně Přelouč pro splav-
nění Labe do Pardubic. Proto byla modernizace neustále
odsouvána, nebo� v případě nového plavebního stupně Pře-
louč poteče přes starou elektrárnu pouze minimální zůstat-
kový průtok.

Příprava plavebního kanálu však za poslední roky takřka
nepokročila, zejména vzhledem ke sporům s ministerstvem
životního prostředí a několikanásobným odvoláním občan-
ských a ekologických aktivistů. Proto není dosud vydáno ani
územní rozhodnutí, což znamená nejdřívější dokončení
stavby až po roce 2010.  Nová vodní elektrárna bude uvede-
na do provozu přibližně ve stejnou dobu. Z toho vyplývá
jednak zásadní nejistota, zda se vůbec podaří zamýšlený ka-
nál, a tudíž i související vodní elektrárnu realizovat, resp. že
tomu bude mnohem později, než se očekávalo.

Současná vodní elektrárna Přelouč tak bude v provozu
o několik let déle, než se předpokládalo. Tento fakt společně
s dostatkem vody ve starém řečišti i při provozu „nové“ Pře-
louče na plavebním kanálu vedlo společnost VČE Elektrár-
ny, s. r. o., k záměru modernizaci současné MVE Přelouč
neodkládat, a naopak ji co nejvíce urychlit.

Nové studie vyhledávaly optimální variantu modernizace
pro oba případy, tedy zda bude nová Přelouč vůbec realizo-

vána. Varianta modernizace, jak byla nakonec realizována
(dvě nové vertikální Kaplanovy turbíny), nebrání, a naopak
vhodně připravuje podmínky pro případnou celkovou mo-
dernizaci (dalších dvou turbín) MVE Přelouč v případě, že
by došlo k definitivnímu zastavení projektu plavebního
kanálu. Vzhledem k havarijnímu stavu malé turbíny a špat-
nému stavu TG 2 se tak současně vyřešily i technické
nedostatky a fyzické a morální opotřebení v jejím provozu.
V případě výstavby plavebního kanálu budou modernizo-
vaná soustrojí efektivně využívat zůstatkový průtok starým
řečištěm. Takto navržená modernizace je jak technicky, tak
i ekonomicky efektivní pro různý vývoj výstavby nového
plavebního stupně.

Koncepce modernizace
Slovo modernizace je třeba v případě MVE Přelouč zdů-

raznit. Francisova turbína byla nahrazena Kaplanovou s ji-

Tab. 2. Parametry hydraulického regulátoru otáček

výrobce J. M. Voith

rok výroby 1927

frekvenční snímač regulátoru mechanický

max./min. tlak regulačního oleje [MPa] pr max = 1,5/pr min = 1,2 

Tab. 3. Parametry původních generátorů

Ukazatel TG 2, TG 3, TG 4 TG 1

typ 6 AT 165

výrobce Křižík Křžižík

výrobní čísla 14 158, 14 157, 14 159 14 130

rok výroby 1927 1927

výkon činný [kW] 490 280

výkon zdánlivý [kVA] 700 400

účiník cos ϕ  = 0,70 cos ϕ  = 0,70

napětí [kV] 6,6 6,6

proud statoru [A] 61,4 35,0

proud rotoru [A] 68 52

provozní otáčky [ot./min.] 375 500

moment setrvačnosti [tm2] 0,288 0,0843

napětí/proud [V/A] 115/69,5 115/52,0

pohon

ochrana generátoru

rotační budič

na hřídeli generátoru

nadproudová, přepě�ová

Tab. 4. Parametry Kaplanovy turbíny s betonovou spirálou

Ukazatel Parametry

uspořádání soustrojí vertikální

počet soustrojí 2

návrhový spád [m] H h  = 3,5

maximální spád [m] H max = 4,2

minimální spád [m] H min = 1,5

návrhový průtok [m3s-1] Q h  = 18,5

minimální průtok při návrh 

spádu [m3s-1]
Q min = 5,0

smysl otáčení pravotočivý

otáčky turbíny [min-1] cca 133

průběžné otáčky [min-1] 375

průměr oběžného kola [m] 2,1

počet lopatek oběžného kola 4

počet lopatek rozváděcího kola 20

převodovka
suchá jednostupňová, čelní se 
šikmým ozubením s agregovaným 
závěsným ložiskem pro turbínu

Obr. 2. Oběžné kolo nového soustrojí
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nými parametry (tab. 4). V praxi to znamená menší průměr
oběžného kola, vyšší otáčky, tím nižší cenu a velmi plochý
průběh účinnosti. A tak vlastně jde o modernizaci opět je-
dinečnou, obdobně jako původní výstavba, nebo� šlo o první
projekt tohoto druhu pro tuto velikost turbín.

��TG 1 a TG 2
Koncepční řešení modernizace elektrárny Přelouč spočívá ve
výměně dvou turbín. Obsahuje hlavní změny ve stavební,
strojní a elektrické části (obr. 1, obr. 2). Stavebními úpravami
jsou myšleny bourací a betonářské práce pro uložení nových
turbín s příslušenstvím. Strojní část zahrnuje výměnu turbín a
generátorů s příslušenstvím, čisticího stroje (obr. 3) a úpravu
stávající lávky nad česlemi pro osazení nového čisticího stro-
je. Elektrická část pak výměnu či novou instalaci řídicího sys-
tému, elektrických ochran, budicí soupravy, rozvodny 6,3 kV
a transformátoru vlastní spotřeby.

��TG 3 a TG 4
Tato část modernizace představovala osadit turbíny TG 3 a
TG 4 čidly, kompletně vyměnit regulaci otáček turbín, regu-
laci napětí generátorů a realizovat jejich řídicí systém. Po
tomto kroku bude elektrárna pracovat zcela automaticky,
s občasným dohledem a preventivní údržbou, a spolupracovat
s turbínami TG 1 a TG 2.

Modernizovaná elektrárna je provozována tak, že nové
Kaplanovy turbíny se podílejí na regulaci průtoku a staré
Francisovy turbíny pracují v režimu optimální účinnosti. Ga-
ranční měření účinnosti prokázalo dosažení všech technic-
kých parametrů v celém provozním rozsahu. V průběhu zku-
šebního i dosavadního provozu se nevyskytly žádné provoz-
ní potíže, vady či poruchy.

Přípravu a řízení projektu, stavební a autorský dozor za-
jistil HYDROPOL Project & Management, a. s. Turbíny, ge-
nerátory, převodovky, čistící stroj česlic dodaly Strojírny Brno,
a. s., elektročást Ingos, s. r. o., stavební část Hydropol, s. r. o. Obr. 3. Oprava původního generátoru

Tab. 5. Parametry nového generátoru

jmenovitý zdánlivý výkon 
[kVA]

780

účiník 0,8

jmenovité napětí [V] 6 300

frekvence [Hz] 50

synchronní otáčky [min-1] 600

průběžné otáčky [min-1] 1 800

regulátor napětí externí

Typ
Přírubový třífázový synchronní 

vysokonapě�ový vertikální 
bezkroužkový

Krejčí, A.: Modernization and Repair of Přelouč
Hydroelectric Power Plant 

The concept of modernization of the water power station
of Přelouč on the Elbe River from 1927 was complicated
by a new project of alteration of the navigable waterway
in the given section of the river, including, among others,
a new hydroelectric power plant on the channel. The
alteration project has been long discussed and postponed
due to protests of ecological associations. This paper
characterizes the original power station, the equipment
of which worked for some 75 years. Further, it describes
the modernization scheme, consisting in the replacement
of two original Francis turbines with new Kaplan’s tur-
bines, as well as in the upgrading of the regulation and
control of the whole power plant. The next, alternatively
planned modernization stage of the hydroelectric power
plant will depend on so far unsolved reconstruction of
the navigable waterway on the Elbe in the area of
Přelouč.

Krejčí, A.: Modernisierung und Reparatur des
Wasserkraftwerks Přelouč

Die Konzeption zur Modernisierung des Wasser-
kraftwerks Přelouč an der Elbe aus dem Jahre 1927
wurde durch das neue Projekt zur Regulierung des
Schifffahrtswegs im gegebenen Flussabschnitt kom-
pliziert, die u.a. auch ein neues Wasserkraftwerk am
Schifffahrtskanal enthält. Die Realisierung der neuen
Gestaltung wird wegen des Widerstandes von Umwelt-
vereinigungen langfristig verhandelt und zieht sich in
die Länge. Der Beitrag enthält die Charakteristik des
ursprünglichen Kraftwerks, deren Aggregate ein
Dreivierteljahrhundert gelaufen sind, und des Moder-
nisierungsprojektes, das einerseits im Ersatz von zwei
Francisturbinen durch neue Kaplanturbinen und
andererseits in der Modernisierung der Regelung und
Bedienung des ganzen Kraftwerks besteht. Die weitere
in Varianten geplante Modernisierungsetappe des Wasser-
kraftwerks wird von der bis jetzt nicht endgültig
gelösten Rekonstruktion des Schifffahrtswegs auf der
Elbe im Gebiet von Přelouč abhängen.
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Hodnocení a optimalizace rizik silničních tunelů
prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc., Ph. D. 

Ing. Karel JUNG
ČVUT – Kloknerův ústav 

Praha

Bezpečnostní požadavky a obecné pokyny pro analýzu
rizik tunelů transevropské silniční sítě jsou pro členské
země EU stanoveny ve Směrnici Evropského parlamen-
tu a Rady EU. Předložená metodika hodnocení a opti-
malizace rizik využívá příčinné (Bayesovské) sítě dopl-
něné o rozhodovací a užitkové uzly. Ukazuje se, že prav-
děpodobnostní metody hodnocení optimalizace rizik a
ekonomických následků mohou poskytnout důležité
podklady pro rozhodování o vhodných úpravách silnič-
ních tunelů. Nezbytným krokem optimalizace je však
stanovení výše nákladů, které je společnost schopna vy-
naložit na záchranu lidského života. 

1. Úvod
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES [1]

rovněž obsahuje pokyny pro management, hodnocení a ří-
zení rizik silničních tunelů a uplatnění metod analýzy rizik.
Jde o postupy, které se stále častěji aplikují při ověřování
funkční způsobilosti řady technických systémů [2], [3] včet-
ně bezpečnosti silničních tunelů [4]. Příčinou rostoucího
zájmu o tyto metody jsou nejen nedávné tragické události,
ale i snaha odstranit největší nedostatek předchozích po-
stupů, kterým je nedostatečný zřetel k sociálním, ekono-
mickým i ekologickým následkům nepříznivých jevů [2],
[3], [4]. V současné době jsou již k dispozici národní i me-
zinárodní dokumenty, které se snaží metodiku analýzy, hod-
nocení rizik i používanou terminologii sjednotit [5]–[10].

Hodnocení zahrnuje analýzu a vyhodnocení rizik, jak
přehledně zachycuje obr. 1. Tento schematický vývojový
diagram však pouze znázorňuje nejdůležitější postupy a
nezahrnuje podrobnosti, které se při rozboru konkrétních
případů uplatní. Nejdůležitějšími kroky jsou definice
uvažovaného systému, identifikace nebezpečí (která mohou
nepříznivé jevy vyvolat) a odhad rizik na základě prav-
děpodobnostní analýzy očekávaných jevů a jejich následků
(obr. 1). Součástí je rovněž vyhodnocení rizik podle stano-
vených kritérií a případné opakování včetně snahy o opti-
malizaci následků. 

2. Definice systému
Prvním krokem je vymezení systému silničního tunelu

prvky charakteristickými pro jeho provoz a bezpečnost.
Obecně takový systém zahrnuje infrastrukturu, provoz, uži-
vatele a vozidla. Jde zejména o geometrické vymezení ana-
lyzovaného prostoru včetně příjezdových a výjezdových ko-
munikací, propojovacích a únikových cest a dopravní struk-
tury (podíl vozidel s těžkým nákladem – HGV, nebezpeč-
ným nákladem – DGV a vozidel pro osobní přepravu – Cars).
Hodnocení bezpečnosti silničních tunelů má zahrnovat: 

– stavební uspořádání,
– dopravní řešení,
– uspořádání únikových cest,

– protipožární vybavení tunelu,
– ventilační systém,
– technologické vybavení,
– havarijní systém,
– dopravní strukturu (HGV, DGV a osobní doprava).

U konkrétních tunelů se mohou v návaznosti na stavební a
dopravní řešení uplatnit specifické faktory, uvedené v Příloze 1
Směrnice [1]. 

Důležitou součástí definice systému je stanovení příčin-
ných vazeb jednotlivých jevů, popř. následků nepříznivých
jevů s těmito faktory. To je zpravidla obtížný úkol. Pro prv-
ní rozbor rizik se proto doporučuje uvažovat pouze ty nej-
důležitější a analýzu postupně upřesňovat zahrnutím dalších
faktorů a nových příčinných vazeb. Složité subsystémy je
účelné analyzovat samostatně. 

3. Identifikace nebezpečí
Dalším důležitým krokem je identifikace nebezpečných

situací, které mohou v silničním tunelu nastat. Závisí zej-
ména na charakteru dopravy, stavebním a dopravním řešení.
Nebezpečné situace u silničních tunelů zahrnují zejména:

– nehody při přepravě těžkých nákladů,
– nehody při přepravě nebezpečných nákladů,
– nehody při přepravě osob,
– vážné dopravní nehody bez požáru,
– vážné nehody s požárem,
– požár technologického vybavení,
– kombinaci předchozích situací.

Při analýze rizik jakéhokoli systému je snaha zahrnout
všechny nebezpečné situace, které mohou vést k výskytu ne-
příznivých jevů [2], [3]. Obecně může nepříznivý jev nastat
také při běžné návrhové situaci nebo při mimořádných situa-

Obr. 1. Obecný postup hodnocení rizik

so4_2006.qxp  12.4.2006  18:39  Stránka 103



104 STAVEBNÍ OBZOR 4/2006

cích (dopravní nehody, nárazy, výbuchy, požár). Běžné ná-
vrhové i nebezpečné situace jsou dále souhrnně označeny
symbolem H.

4. Analýza pravděpodobnosti
Pravděpodobnostní metody analýzy rizik vycházejí z pod-

míněné pravděpodobnosti Pfi = P{F | Hi}, že při dané situaci
Hi nastane určitý jev F popisující analyzovaný systém [1],
[3]. Obecně lze tuto pravděpodobnost stanovit přímo z do-
stupných statistických dat, ze zkušenosti nebo rozborem
pravděpodobností podmiňujících jevů, na nichž jev F závisí.
Jestliže běžné návrhové i nebezpečné situace (hazards), 
označené souhrnně Hi, nastanou s pravděpodobností P(Hi) a
jestliže porucha konstrukce F při realizaci situace Hi nastane
s podmíněnou pravděpodobností P(F | Hi), pak celková prav-
děpodobnost výskytu nepříznivého jevu F je dána vztahem 

Podmíněné pravděpodobnosti P(F | Hi) je nutno stanovit
samostatným rozborem příslušné situace Hi. Vztah (1) umož-
ňuje sladění dílčích pravděpodobností poruchy odpovída-
jících jednotlivým situacím Hi. 

Největším nedostatkem čistě pravděpodobnostního pří-
stupu je však skutečnost, že nepřihlíží k následkům nepříz-
nivých jevů F za situace Hi. Na vztah (1) navazuje pravdě-
podobnostní rozbor rizik. 

5. Analýza následků
Rozbor následků různých nebezpečných situací a rozhod-

nutí o uspořádání tunelu je nezbytnou součástí každé rizi-
kové analýzy. U silničních tunelů lze následky obecně zařa-
dit do tří obvyklých kategorií:

– sociální (újmy na zdraví) zahrnují přímé oběti dopravní
nehody, osoby vážně zraněné, které nepřežijí požár nebo
vliv nebezpečných látek, a osoby, které nejsou schopny
včas uniknout;

– ekonomické (vyjádřené cenou v určité měně), mezi něž
patří ekonomická rizika a následky nepříznivých jevů
(nehod) a následky rozhodnutí o úpravách tunelu (zlep-
šení podmínek);

– ekologické (někdy se vyjadřují cenou).

Zatímco v prvním případě jde o nechtěné ekonomické ná-
sledky (proto se nazývají rizika), ve druhém případě jde
o záměrně navrhované náklady na úpravu tunelu (zlepšení
provozních podmínek). V závislosti na konkrétních pod-
mínkách tunelu mohou být oba druhy ekonomických ná-
sledků významné v porovnání se sociálními riziky (s ná-
klady na záchranu jednoho života). V takových případech
mohou ekonomické následky ovlivnit rozhodnutí o uspo-
řádání tunelu, a je tedy účelné k nim přihlížet.

Při analýze rizik tunelů lze jednotlivé kategorie následků
sledovat odděleně, nebo společně. V prvním případě lze pro
jednotlivé kategorie použít odlišné jednotky, ve druhém je
nutno stanovit společnou jednotku (např. určité měny) pro
dvě nebo všechny základní kategorie. Tento krok není snad-
ný a očividně se střetává s nesnází vyjádřit újmu na zdraví
nebo ekologické škody cenou ve zvolené měně. Takový po-
stup je sice běžný v pojiš�ovnictví, nemusí být však přijatel-
ný pro odpovědné činitele a širokou veřejnost v případě hod-
nocení rizik silničních tunelů. Dostupné pracovní materiály
mezinárodní organizace PIARC zatím pracují především se
sociálními riziky.

6. Vyhodnocení rizik
Běžné návrhové i nebezpečné situace Hi mohou obecně

vyvolat vznik řady jevů Eij (např. plné rozvinutí požáru,
výbuch), jejichž nepříznivé následky lze vyjádřit jednoslož-
kovou veličinou Rij nebo Cij, které označují ztráty na živo-
tech nebo ekonomické následky (vyjádřené cenou v určité
měně). Předpokládá se, že následky Rij nebo Cij jsou vzá-
jemně jednoznačně přiřazeny jevům Eij. Jestliže následky
zahrnují pouze počet obětí Rij, pak se celkové očekávané
následky označují jako riziko R, které se stanoví s ohledem
na uvažované nebezpečné situace Hi ze vztahu [11]

Jestliže následky nepříznivých jevů zahrnují pouze ekono-
mické hodnoty Cij, pak celkové očekávané následky ozna-
čují C a stanoví se ze vztahu

Můžeme-li pro očekávané následky stanovit přijatelné meze
Rd nebo Cd, lze systém navrhovat na základě podmínky při-
jatelných následků ve tvaru R < Rd nebo R < Rd, které
doplňují pravděpodobnostní podmínku Pf < Pfd. 

Pokud kritéria přijatelných očekávaných následků nejsou
splněna, je možné v souladu s postupem vyznačeným na
obr. 1 upravit systém různými zásahy s cílem omezit prav-
děpodobnost výskytu nepříznivých jevů nebo zmírnit jejich
následky. U silničních tunelů to může být zřízení doda-
tečných únikových cest nebo zlepšení protipožárního vyba-
vení. Takové zásahy do systému však vyžadují značné ná-
klady. 

7. Individuální a sociální rizika
Důležitou součástí rozboru a hodnocení je porovnání od-

vozených rizik se společensky přijatelnými hodnotami. Jest-
liže očekávané následky zahrnují pouze individuální a so-
ciální rizika, kde R označuje počet obětí, uplatňují se obec-
ně dvě kritéria:

– maximálně přijatelná hodnota očekávaného ročního 
rizika;

– přijatelné rozmezí pro kumulativní pravděpodobnost 
sociálního rizika (obr. 2).

Zpravidla se vychází z očekávaného rizika (součinu prav-
děpodobnosti a počtu obětí) za rok na 1 km tunelu, které se
udává v širokém rozmezí od 0,0001 do 0,1000. Podle toho-
to kritéria lze riziko považovat za přijatelné, pokud k jedno-
mu smrtelnému úrazu na 1 km tunelu za rok dojde s prav-
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Obr. 2. Společensky přijatelná sociální rizika
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děpodobností menší, než je stanovená hodnota. Dosud však
toto kritérium nemá legislativní podklad. V nedávných pra-
covních materiálech organizace PIARC se uvažují vyšší
hodnoty vztažené na celý tunel (nikoli na 1 km). Pozname-
nejme, že při trvalé návrhové situaci u běžných staveb
vychází mezinárodní norma [7] z obecně přijímané hodnoty
ročního individuálního rizika smrtelného úrazu 10–6.

Společensky přijatelná hodnota rizika pro více ohrože-
ných osob při jedné nehodě se obecně udává vztahem pro
kumulativní pravděpodobnost (často se uvádí pod názvem
křivka fN)

P(R > N) < A . N −k ,                         (4)

kde R je odhadnuté riziko (odhadnutý počet smrtelných úra-
zů), N obecný počet smrtelných úrazů (obvykle 1 až 1 000),
A a k jsou vhodné parametry. Obrázek 2 ukazuje čtyři va-
rianty tohoto kritéria [11], [16], [17]:

– horní hranici A = 0,1 k = 1,
– střední úroveň A = 0,1 k = 2,
– mírnější dolní hranici A = 0,01 k = 2,
– přísnější dolní hranici A = 0,0001 k = 1.

Horní hranice udává nejvýše přijatelné hodnoty uplatňované
např. ve Velké Británii [11]. Střední úroveň rizika pro A = 
= 0,01 a k = 2 a mírnější dolní hranice A = 0,01 a k = 2 byla
přijata v Nizozemí [11], přísnější dolní hranice A = 0,0001
a k = 1 se doporučuje v Rakousku [16], [17]. Této hranici
však může být obtížné vyhovět. V oblasti mezi horní a dolní
hranicí, často označované zkratkou ALARP (As Low As
Reasonably Possible – co možno nejnižší hodnoty), se má
uplatňovat snaha skutečné riziko snížit. 

Střední úroveň přijatelného rizika, odpovídající paramet-
rům A = 0,1 a k = 2, byla uvažována u tunelu ve Wester-
schelde [12] (na 1 km tunelu/1 rok) a doporučuje se i pro
hodnocení tunelových staveb v České republice. Pozna-
menejme, že pravděpodobnost, že při jedné nehodě dojde
k jedné nebo více obětem, je podle obr. 2 v širokém rozme-
zí 0,0001 až 0,1000. 

Pro ekonomické následky nepříznivých jevů se obecná
kritéria neuvádějí, pokud se však nekombinují se sociálními
hledisky.

8. Porovnání alternativních řešení
Dostupné statistické údaje pro analýzu rizik silničních tu-

nelů nejsou zatím dostatečné. Řadu údajů je nutno stanovit
na základě zkušenosti nebo odborným odhadem. Podmíněné
pravděpodobnosti výskytu jednotlivých jevů v závislosti na
stavu významných faktorů a podmiňujících jevů jsou často
značně nejisté. Zejména údaje o počtu ohrožených osob a
sociálních, ekonomických a ekologických následcích ne-
příznivých jevů jsou zpravidla pouze odhady. Nejistoty při
stanovení vstupních dat včetně počtu ohrožených osob a so-
ciálních rizik naznačuje jednoduchý příklad analýzy rizik.

Z tohoto hlediska je třeba hodnotit také výsledky analýzy
rizik. Jde pouze o odhady, které platí pro přijaté zjednodušu-
jící modely a předpokládané vstupní údaje. Význam tako-
vých rozborů je především v možnosti jejich využití v kompa-
rativních studiích. Ukazuje se, že mohou být účinné při po-
rovnávání:

– různých variant řešení jednoho tunelu,
– rizik různých tunelů (např. série).

Jejich využití je však možné pouze za předpokladu, že se
opírají o stejné zjednodušující modely a podobné vstupní
údaje. V opačném případě mohou tyto studie poskytovat zkres-
lené informace, nebo zcela selhat.

9. Sociální a ekonomické ukazatele
Společné hodnocení sociálních a ekonomických rizik je

potřebné zejména pro strategické rozhodování o koncepci
silničních tunelů. Nezbytné je stanovení nákladů, které je
společnost připravena poskytnout na záchranu jednoho ži-
vota. Touto citlivou otázkou se zabývá řada významných
pracoviš� a odborníků na celém světě. Jde o problematiku
velmi složitou, která dosud není uzavřena. Náklady neustále
stoupají a v současné době se pohybují okolo 4 mil. USD,
přibližně tedy 100 mil. Kč. Myšlenka finančního vyjádření
újmy na zdraví se střetává s mnohými odpůrci, i když v po-
jiš�ovnictví je běžná.

Možnosti využití společného hodnocení sociálních a eko-
nomických ukazatelů naznačuje příklad rozboru rizik silnič-
ního tunelu. Studie [4] ukazuje základní metodiku prav-
děpodobnostní analýzy rizik silničních tunelů s využitím
příčinných (Bayesovských) sítí. Jednoduché příklady ilus-
trují stanovení vstupních dat a možnosti společného hodno-
cení sociálních a ekonomických rizik.

10. Zásady optimalizace rizik
Celkové následky Ctot(k, p, n) spojené s výstavbou a pro-

vozem tunelu se obecně uvažují jako funkce optimalizo-
vaného parametru k (např. počtu únikových cest), diskontní
sazby p (běžně p ≈ 0,03) a životnosti n (běžně n = 100 let).
Optimalizovaný parametr k může obecně představovat jed-
norozměrnou nebo vícerozměrnou veličinu, která významně
ovlivňuje bezpečnost sledovaného tunelu. 

Základní model pro celkové následky lze zapsat ve tvaru
prostého součtu dílčích následků

Ctot(k, p, n) = R(k, p, n) + C0 + ∆C(k).             (5)

Ve vztahu R(k, p, n) označuje očekávané sociální riziko za
dobu předpokládané životnosti tunelu n, které dále závisí na
optimalizovaném parametru k a diskontní sazbě p, C0 vyjad-
řuje základní náklady na výstavbu tunelu, které jsou nezá-
vislé na parametru k, a ∆C(k) přírůstek nákladů, který je
závislý na parametru k. Rovnice (5) však představuje pouze
zjednodušený model, který explicitně nepřihlíží ke všem
složkám možných následků, mezi něž patří ekonomické ná-
sledky různých nepříznivých jevů a provozní náklady na
pravidelnou údržbu, opravy a obnovu tunelu včetně úni-
kových cest. 

Kumulativní sociální riziko R(k) je stanoveno s ohledem na
diskontní sazby během předpokládané životnosti tunelu (např.
100 let). Jestliže je životnost tunelu obecně n let, lze riziko
R(k) stanovit na základě součtu geometrické řady ze vztahu 

Ve vztahu N(k) označuje počet očekávaných ztrát na živo-
tech za jeden rok, který závisí na optimalizovaném para-
metru tunelu k, dále Z1 společensky přijatelné náklady na
záchranu jednoho života a p diskontní sazbu 0 až 5 %.
Poznamenejme, že kvocient geometrické řady q je dán
podílem q = 1/(1 + p). Diskontní součinitel Q(p, n) umožňuje
vyjádřit skutečné náklady Z1 během předpokládané životnos-
ti tunelu v cenách v době jeho návrhu tunelu, které se uva-
žují ve vztahu (5). Jinými slovy, dojde-li v roce i k nákladům
Z1, odpovídající hodnota v době návrhu tunelu je nižší podle
vztahu Z1 qi. Součet těchto hodnot za celou dobu životnosti
tunelu n závisí na diskontním součiniteli Q(p, n).
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Nutná podmínka pro existenci minima celkových nákladů
plyne z nulové derivace vztahu (5) podle optimalizovaného
parametru k, která vede ke vztahu

V konkrétních případech nemusí však tato podmínka vést
k praktickému řešení, zejména pro nízké diskontní sazby p
(kterým odpovídá relativně vysoký diskontní součinitel Q(p,
n)) a omezený počet únikových cest k, který nelze u tunelu
nepřiměřeně zvyšovat.

11. Normované celkové následky
Celkové následky dané vztahem (5) lze někdy zjednodušit

na bezrozměrný, normovaný tvar a celý postup optimalizace
zobecnit. Jako příklad se uvažuje optimalizace počtu úni-
kových cest k. Předpokládá se, že přírůstek nákladů ∆C(k) je
možno v tomto příkladu vyjádřit součinem k . C1, kde C1
označuje náklady na vybudování jedné únikové cesty, které se
mohou pohybovat v širokých mezích. Jestliže se cena C1 při-
bližně rovná nákladům Z1 [14], lze pak vztah (5) zapsat ve tvaru

Ctot(k, p, n) = N(k) . C1 . Q(p, n) + C0 + k C1 .       (8)

Tuto funkci je možno snadno upravit na bezrozměrný nor-
movaný tvar

Je zřejmé, že veličiny popisující celkové následky Ctot(k, p,
n) a κ (k, p, n) jsou vzájemně jednoznačně závislé a obě
nabývají extrémní hodnoty (pokud existuje) při stejném
počtu únikových cest k. Rovnice (7) vede k nezbytné pod-
mínce existence minima 

Výhodou normovaných celkových následků je, že jde o bez-
rozměrnou veličinu, která nezávisí na nákladech C0 a C1.
Předpokládá se pouze, že cena C1 ≈ Z1 je časově nezávislou
jednotkou celkových normovaných následků. 

12. Model silničního tunelu
Modelový silniční tunel je rozšířením příkladu uvedeného

ve studii [14]. Předpokládá se, že při celkové délce 4 000 m
má v jednom směru dva dopravní pruhy a využívá se pro pře-
pravu vozidel s těžkým nákladem (HGV), nebezpečným
nákladem (DGV) a vozidel pro přepravu osob (Cars). Inten-
zita dopravy v jednom směru je 20 . 106 vozidel za rok (tj.
přibližně 27 400 vozidel v jednom dopravním pruhu za den).
Jednotlivé druhy vozidel jsou v poměru HGV : DGV : Cars =
= 0,15 : 0,01 : 0,84. Počet vážných nehod pro základní do-
pravní podmínky (které je možno případně zlepšit) se uva-
žuje 1 . 10–7 na jedno vozidlo na 1 km za rok [14], tj. pro
předpokládanou intenzitu 20 . 106 vozidel a délku tunelu
4 km vychází celkem 8 vážných nehod. Tento počet se zdá
být vysoký, lze ho však upřesnit (snížit) na základě dostup-
ných statistických dat.

Ve studii [14] se k analýze a hodnocení rizik využívá
stromkový diagram. V tomto článku je tunel modelován
příčinnými (Bayesovskými) sítěmi, které lze považovat za
zobecnění stromkových diagramů [4], [18]. Příčinné sítě,
doplněné o rozhodovací a užitkové uzly, však zpravidla vy-
žadují větší množství vstupních dat [18]. Některá z nich jsou
odvozena z dat uvedených ve studii [14]. Dodatečné údaje
jsou stanoveny odhadem nebo na základě expertního posud-
ku. Podrobný popis všech vstupních údajů však přesahuje
rozsah této práce. 

Hlavní model tunelu (obr. 3) zahrnuje tři submodely (HGV,
DGV a Cars), které popisují scénáře nebezpečí (hazard sce-
narios) pro jednotlivé druhy vozidel. Obrázek 4 zachycuje
například submodel DGV. 
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Obr. 3. Hlavní model tunelu
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Příčinná sí� obsahuje čtyři druhy uzlů propojených
příčinnými vazbami (na obr. 3 šipkami):

– náhodné uzly, znázorněné ovály,
– rozhodovací uzly, znázorněné obdélníky,
– užitkové uzly, znázorněné šestiúhelníky,
– uzly pro submodely, znázorněné obdélníky 

se zaoblenými vrcholy.

Je zřejmé, že rozhodnutí o počtu únikových cest (zachycené
rozhodovacím uzlem 4) sníží počet obětí scénářů nebezpečí,
vyvolá však dodatečné náklady zachycené užitkovým uzlem
„Cost 2“. Podobné pozitivní i negativní následky mají ostat-
ní rozhodovací uzly. Je tedy nasnadě sledovat interakci obou
typů následků, popř. hledat optimální rozhodnutí s cílem
minimalizovat celkové následky.

13. Příklad optimalizace
Princip optimalizace celkových následků u popsaného tu-

nelu je zachycen na obr. 5. Dílčí normované následky N(k) .
. Q(p, n), počet únikových cest k i celkové normované ná-
sledky κ(k) jsou znázorněny v závislosti na počtu úniko-
vých cest k pro diskontní sazbu p = 0,03 a životnost n = 100 let.
Je zřejmé, že v tomto případě součtová křivka κ(k, p, n) = 
= N(k) . Q(p, n) + k nabývá svého minima pro počet úniko-
vých cest k ≈ 23, tj. pro vzdálenost asi 160 m. Pozna-
menejme, že výsledný počet obětí (očekávané individuální
riziko) poněkud překračuje kritéria uvedená v odd. 7. 

Na obrázku 6 jsou normované celkové následky κ(k)
zachyceny v závislosti na počtu únikových cest k pro různé
diskontní sazby p a životnost n = 100 let. Je zřejmé, že
zvyšující se diskontní sazba p vede ke klesajícímu optimál-
nímu počtu únikových cest k. Pro p = 0,02 je k ≈ 27 (vzdá-
lenost cest asi 143 m), pro p = 0,05 je k ≈ 14 (vzdálenost asi
270 m). Jestliže se počet k zvolí větší, než je optimální hod-
nota, celkové náklady vzrostou pouze mírně, a přitom se
sníží sociální riziko (obr. 6). Tento poznatek je však třeba u
konkrétního tunelu ověřit s přihlédnutím k odpovídající ce-
ně C1 a nákladům Z1, které se mohou během předpokládané
doby životnosti tunelu měnit.

Obr. 4. Submodel pro vozidla s nebezpečným nákladem (DGV)

Obr. 5. Normované celkové následky κ(k, p, n) = N(k) . Q(p, n) +
+ k v závislosti na počtu únikových cest k pro diskontní sazbu 

p = 0,03 a životnost n = 100 let

Obr. 6. Závislost normovaných celkových následků 
κ (k, p, n) na počtu únikových cest k pro vybrané diskontní

sazby p a životnost n = 100 let

počet únikových cest k

počet únikových cest k
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Obrázek dále ukazuje, že celkové následky značně závisí
na diskontní sazbě p, která ovlivňuje výsledné hodnoty vý-
razněji než počet únikových cest k. Zatímco pro diskontní
sazbu p = 0,01 jsou minimální normované náklady 95 jed-
notek, pro diskontní sazbu p = 0,05 pouze 45 jednotek (mé-
ně než polovina). Pro malé diskontní sazby p ≤ 0.01, cel-
kové následky s rostoucím k klesají a pro k ≤ 39 (pro vzdá-
lenost cest nejvýše rovné 100 m) nedosáhnou minima.
Podmínka (10) nevede tedy k praktickému řešení pro dis-
kontní sazby p ≤ 0,01. Závislost celkových následků κ(k) na
počtu únikových cest k a diskontní sazbě p je patrná z obr. 7.
Zřetelně ukazuje výraznou závislost celkových následků
κ(k) na diskontní sazbě p i možnost stanovení optimálního
počtu únikových cest k. Praktické využití výsledků zachy-
cených na obr. 6 a obr. 7 u konkrétních tunelů umožňuje
softwarová pomůcka TUNOPTIM, sestavená matematic-
kým programem MathCAD.

14. Závěr
Podobně jako u jiných technických systémů zahrnují

obecné zásady hodnocení rizik silničních tunelů: 
– vymezení systémů popisujících mimořádné situace,
– identifikaci nebezpečných situací,
– klasifikaci očekávaných následků nepříznivých jevů,
– analýzu pravděpodobností a následků,
– komparativní hodnocení alternativních řešení,
– porovnání sociálních rizik a ekonomických následků.

U silničních tunelů se obecně se rozlišují dvě kritéria pro
sociální rizika:

– maximálně přijatelná hodnota očekávaného individuál-
ního rizika za rok,

– přijatelné kumulativní pravděpodobnosti sociálních rizik
za rok (křivky fN).

V současné době se hodnocení rizik uplatní zejména při po-
rovnávání různých řešení tunelů. Ukazuje se však, že prav-
děpodobnostní metody optimalizace sociálních rizik a eko-
nomických následků mohou poskytnout důležité podklady
pro rozhodování o vhodných úpravách. Nezbytným krokem
optimalizace je stanovení nákladů, které je společnost schop-
na vynaložit na záchranu jednoho života. Potvrzuje se však,
že pravděpodobnostní metody mohou významně přispět ke
zdokonalení bezpečnosti silničních tunelů. 
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Článek vznikl při řešení úkolu Isprofond 5006210025
„Rizika silničních tunelů podle směrnice EU“ pod-
porovaného Státním fondem dopravní infrastruktury. 

Holický, M. – Jung, K.: Risk Assessment and Opti-
mization of Road Tunnels

Safety requirements and general instructions for risk
analysis of trans-European road network are provided
in recent Directives of the European Parliament and of
the Council. The submitted methodical principles for
risk assessment and optimization are based on the
Causal (Bayesian) network supplemented by decision
and utility nodes. It appears that probabilistic methods of
risk assessment and optimization of social and economic
consequences may provide valuable background infor-
mation for decision making concerning effective modifica-
tions of road tunnels. An inevitable step of the optimiza-
tion procedure is, however, specification of the cost of
averting fatalities.

Obr. 7. Závislost normovaných celkových následků κ (k, p, n) 
na počtu únikových cest k a diskontní sazbě p pro životnost 

n = 100 let
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První ročník mezinárodního průmyslového veletrhu
Vienna-tec, který bude pořádat v dvouletém cyklu Reed
Exhibitions, největší agentura pro odborné veletrhy v Ra-
kousku, zastřešuje šest významných mezinárodních od-
borných veletrhů. Jejich cílem je prezentace produktů
z oblasti automatizace, pohonné techniky, rozvodu ener-
gií, spínací techniky, průmyslové elektroniky, výrobní
techniky, měřicí a zkušební techniky, sváření, spojování,
stříhání, kontroly a ochrany.  

Do programu se aktivně zapojí odborná sdružení a
profesní organizace z průmyslového sektoru. Inovativní
akce vhodně doplní prezentace vystavovatelů. V rámci
doprovodného programu vystoupí přední odborníci a
umožní při živých diskuzích výměnu informací a přenos
know-how. 

Nové MessezentrumWienNeu, které bylo vybudová-
no podle návrhů architekta Gustava Peichla a slavnost-
ně otevřeno v lednu 2004, výrazně přispělo k oživení
veletržního dění ve Vídni. Budova se vyznačuje multi-
funkčním uspořádáním, kvalitním prostředím a infra-
strukturou pokrývající celý veletržní areál. K dispozici
jsou čtyři víceúčelové veletržní haly, kongresové cen-
trum a hotel Austria Trend Hotel Messe Wien. Návštěv-
níci mohou využít 4 500 převážně zastřešených parko-
vacích míst. Na jaře roku 2008 má být toto nové
veletržní centrum napojeno na sí� metra.

www.vienna-tec.at
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Holický, M. – Jung, K.: Bewertung und Optimierung
der Risiken von Straßentunneln 

Die Sicherheitsanforderungen und allgemeinen Hin-
weise für die Risikoanalyse von Tunneln des transeu-
ropäischen Straßennetzes sind für die EU-Mitglieds-
länder in einer Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des EU-Rats festgelegt. Die vorgelegte Methodik
zur Bewertung und Optimierung der Risiken benutzt
ein um Entscheidungs- und Nutzknoten ergänztes
Ursachennetz (Bayes-Netz). Es wird aufgezeigt, dass
Wahrscheinlichkeitsmethoden zur Bewertung und
Optimierung von Risiken und wirtschaftlichen Folgen
wichtige Unterlagen für die Entscheidung über
geeignete Gestaltungen von Straßentunneln gewähren
können. Ein unerlässlicher Optimierungsschritt ist
jedoch die Bestimmung der Höhe der Kosten, die die
Gesellschaft zur Rettung eines Menschenlebens
aufzubringen in der Lage ist. 

� zprávy

Prague Marina

Na území holešovického přístavu vyroste v několika fá-
zích město ve městě, čítající až tisíc unikátních bytů, kance-
lářské a obchodní prostory, restaurace a kavárny. Projekt
Prague Marina vzniká na místě, kde byl před 110 lety vybu-
dován nejvýznamnější pražský přístav. Rozsáhlá kultivo-
vaná zelená plocha vytvoří oddychovou zónu s dostatkem
prostoru pro aktivní i poklidný život a odpočinek. Rozsah
projektu v takové blízkosti stávající zástavby a vodní plo-
chy není srovnatelný s jiným nemovitostním developmen-
tem současné doby. Architekty jsou české architektonické
studio A.D.N.S. architekti a anglická společnost Chapman
Taylor.

Vizí není vytvořit jen místo pro bydlení, ale především
prostor pro život. Nové město obklopí řeka, která dodává
bydlení ojedinělou atmosféru. Jednotlivé byty nabízejí nad-
průměrné dispozice a netradiční technická či funkční řešení
– např. panoramatická okna, velké balkóny nebo terasy.
První fáze projektu nabízí výběr ze zhruba 350 nadstan-
dardních bytů od efektních studií o velikosti 40 m2 po roz-
sáhlé penthousy s 219 m2, umístěných ve třech samostat-
ných osmipodlažních až desetipodlažních bytových do-
mech. Vodní ploše se přibližují téměř na dotyk.

Stávající památkově chráněné objekty budou integrovány
do nové zástavby. Zachován bude historický lodní výtah.
Vedle sportovní mariny pro rekreační plavidla bude k zají-
mavostem patřit i obnovení průtoku vody v přístavu původ-
ním proplachovacím kanálem, což spolu s biologickým čiš-
těním vody povede k vytvoření přirozené říční laguny. 

Přestože je nová zástavba plánována v místě, které bylo v
roce 2002 zasaženo povodní, není třeba mít z velké vody
strach. Nábřeží je chráněno systémem, který na levém břehu
Vltavy nechalo zbudovat hlavní město Praha. Ochranné
hráze přesahují úroveň tehdejší povodně.

Výjimečný koncept bydlení pro 21. století má oživit mno-
hem širší část holešovického území, než na jakém proběhne
vlastní výstavba. První fáze bude zahájena do poloviny roku
2006 a dokončena v průběhu následujícího roku. Celková
investice výstavby v holešovickém přístavu včetně již fun-
gující výškové kancelářské budovy Lighthouse přesahuje
500 mil. dolarů. Developer projektu společnost Prague Ma-
rina patří do skupiny Lighthouse Group. 

Tisková informace

10. – 13. října 2006
Vídeň
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Proces porušení betonů při dostředném 
namáhání v tlaku a tahu

prof. Ing. Michail LEMBÁK, CSc.
Ing. Vojtěch VÁCLAVÍK, Ph. D.

Fakulta hornicko-geologická
VŠB – TU Ostrava

Příspěvek úzce navazuje na publikace prvního autora
[1], [2] o fyzikálních procesech porušení dostředně tlače-
ného betonu a je logickým pokračováním v prezentaci
chování betonu při dostředném namáhání v tahu.

Úvod
Na základě znalostí o fyzikálních procesech probíhajících

v betonu při zatížení je možno předpokládat, že meznímu
stavu vzniku trhlin při krátkodobém a dlouhodobém
působení zatížení odpovídá ohybový moment, při kterém
dosahují napětí v krajních betonových vláknech tažených
ohýbaných nosníků druhé parametrické úrovně, tj. kdy
začíná v taženém betonu netlumený proces tvoření a rozvo-
je mikrotrhlin [1]–[6]. Vcelku můžeme konstatovat, že
přetváření a porušování betonu účinky vnějšího zatížení je
spjato se vznikem, narůstáním a koncentrací mikrode-
strukcí. Právě této problematice je věnován experimentální
výzkum, výsledky, kterého jsou v příspěvku deklarovány.

Porušení betonu při dostředném namáhání
v tlaku a tahu

Přetváření betonu účinky vnějšího zatížení je velmi slo-
žitý proces, závislý na mnoha vnitřních a vnějších činitelích.
Podle prof. Berga [3] je spjat se vznikem, narůstáním a kon-
centrací mikrodestrukcí, které nakonec vedou k vytvoření
ploch odtržení, rovnoběžných s působícím zatížením.

Při experimentálním sledování procesu vzniku a rozvoje
mikrotrhlin v betonu se běžně používá několik metod, nej-
častěji však metoda tenzometrického měření podélných a
příčných deformací a metoda sledování procesu porušování
struktury betonu pomocí ultrazvuku (obr. 1, obr. 2). Právě
pomocí těchto metod prof. Berg určil dolní a horní hranici
rozvoje mikrotrhlin f o

cr a f v
cr . Tyto parametrické hranice se

určovaly z křivky průchodu ultrazvukového impulsu přes
zkušební těleso ve směru kolmém, popř. skloněném k ose
působení tlakové síly a podle průběhu součinitele příčného
přetvoření v a objemového přetvoření Q, stanovených ten-
zometrickým měřením podélných ε1 a příčných ε2 přetvo-
ření betonu zkušebního tělesa. Z obrázku 1 je vidět, že prů-
běh objemového přetvoření, zjištěný experimentálně (graf 1,
2), není v souladu s vypočteným za předpokladu pružného
chování materiálu (graf 3). Určování parametrů v, ∆v, Q a
∆Q je podrobně popsáno v publikacích [1], [2]. 

Dále je zřejmé, že do určitého stupně zatížení je úbytek
objemu tělesa zkoušeného tlakem téměř konstantní (graf 1,
2). Stále se zmenšuje, při dalším zvyšování zatížení se tato
hodnota objemu tělesa začíná výrazně zvětšovat (obr. 1a).
Hladina zatížení, při kterém nastává v průběhu objemového
přetvoření obrat, vyvozuje v betonu zkoušeného tělesa napja-
tost, při níž dochází ke kritickým změnám jeho struktury.
Profesor Berg označil tento bod f v

cr a pokládal ho za horní
hranici rozvoje mikrotrhlin. Nad touto hranicí lze u betonu
pozorovat výrazné porušování struktury. Horní hranice roz-
voje mikrotrhlin f v

cr se dosáhne při napětí betonu, při němž
přírůstek příčného přetvoření ∆v = ∆ε2/∆ε1 = 0,5 (obr. 1c).

Průběh ∆v, jakož i rychlost průchodu ultrazvuku zkou-
šeným betonem, poskytuje možnost stanovit další charakte-
ristickou hranici narušování struktury betonu mikrotrhlina-
mi, kterou prof. Berg pokládal za dolní hranici a označil ji
f o
cr (obr. 1). Při napětí v betonu odpovídajícím této hranici
nastává narušování kompaktnosti jeho struktur. Do hranice
f o
cr se beton zhutňuje a ve struktuře betonového tělesa probí-
há uzavírání původních mikrotrhlin a lokálních poruch.

Při hladině napětí nad hranici f o
cr se v betonu začínají

aktivně rozvíjet mikrotrhliny, dochází k postupnému uvol-
ňování vzájemných vazeb složek betonu. Přitom se přírůstek
příčného přetvoření ∆v začíná zvětšovat a přírůstek objemu
zkoušeného tělesa ∆Q ubývat. Z obrázku 1a je patrné, že
přitom hranice f o

cr odpovídá nejmenší době průchodu ultra-
zvuku tělesem (obr. 1b), a dále pak se tato doba stále pro-
dlužuje, což svědčí o porušování kompaktnosti a rozvoji
mikrotrhlin ve zkoušeném betonu.

Proces porušení betonu při jednoosém namáhání v tlaku
byl ověřen i u betonu vyšší pevnosti [1], [2]. Vznik mikro-

Obr. 1. Průběh parametrů přetvoření betonu při jednoosém
namáhání v tlaku 

a – objemového přetvoření, b – průchodu ultrazvuku, c – přírůstku
příčného přetvoření

Obr. 2. Schéma rozmístění měřicích přístrojů na zkušebním tělese
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trhlin na hranolech I. série z obyčejného betonu třídy
C40/50 a II. série vyšší pevnosti betonu třídy C60/75 o roz-
měrech 200 x 200 x 800 mm se sledoval měřením mechanic-
kými tenzometry, rozmístěnými v podélném a příčném
směru na čtyřech hranách zkušebních těles, a ultrazvukem.
Schéma rozmístění přístrojů je na obr. 2, průběh přírůstku
objemového a příčného přetvoření na obr. 3. Z grafů vy-
plývá, že při zatěžování těles do hladiny f o

cr dochází
k „samozpevňování“ materiálu. Zkouškami bylo zjištěno, že
u betonů z portlandského cementu I. série odpovídala dolní
hranice rozvoje mikrotrhlin v průměru f o

cr = 0,523, fck,prism,
avšak s růstem pevnosti betonu II. série se tato hranice vý-
razně zvětšovala. Tak se zvětšením pevnosti betonu od
fck,prism 28 = 50,2 MPa do fck,prism 28 = 72,5 MPa dolní hranice
f o
cr se zvětšila od 0,523 fck,prism do 0,694 fck,prism. Horní hra-
nice rozvoje mikrotrhlin f v

cr však se zvýšením pevnosti be-
tonu se tak výrazně nezměnila a odpovídala v průměru pro
I. série 0,725 fck,prism 28, pro II. série 0,760 fck,prism 28.

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že pro beton z rychle tuh-
noucího cementu hodnoty přírůstku příčného přetvoření ∆v,
odpovídající horní hranici rozvoje mikrotrhlin f v

cr, jsou men-
ší než 0,5 a menší než pro beton z portlandského cementu.
Například pro beton z portlandského cementu ve stáří 3 až
180 dnů hodnoty ∆v, odpovídající f v

cr, byly v rozmezí 0,42 až
0,52 a začátek intenzivního rozvoje mikrotrhlin byl při 
σ/ fck,prism = 0,6. Za stejných podmínek u betonu vyšší pev-
nosti hodnoty ∆v se měnily v rozmezí 0,34 až 0,45. Přitom
intenzivní nárůst hodnoty ∆v nastal při σ/ fck,prism = 0,7.

Z výsledků experimentálního ověření těles z betonu na
bázi portlandského a rychle tuhnoucího cementu vyšší pev-
nostní třídy při jednoosém krátkodobém namáhání v tlaku,
prováděného s cílem sledování vzniku a rozvoje mikro-
trhlin ve struktuře těchto betonů, lze učinit tyto dílčí závěry:

– v dostředně tlačených prvcích začíná vznik mikrotrhlin
značně dříve, než dojde k porušení v jejich struktuře;

– závislost mezi napětím a přetvořením pro betony ve
stáří 28 dnů je v podstatě lineární až do napětí 0,85 fck,prism;

– u betonů starých 3 dny je závislost mezi napětím a pře-
tvořením blízká lineární až do napětí 0,5 fck,prism;

– moment vzniku trhlin je vyšší než u běžných betonů z
portlandského cementu a zvyšuje se s rostoucí pevnos-
tí betonu;

– proces přetváření a porušení betonu je skutečně spjat se
vznikem, narůstáním a koncentrací mikrodestrukcí, které
vedou k porušení betonu, což je známo již desítky let.

Porušení betonu v tahu
Chování betonu v tahu je probádáno podstatně méně než

při dostředném tlaku. Zvláště nedostatečně je analyzován pro-
ces porušení v tahu betonů vyšší pevnosti, tj. betonů s pev-
ností vyšší než 60 MPa.

Jak již bylo uvedeno, při dostředném namáhání betonu
v tlaku bylo zjištěno, že ve struktuře betonu probíhá postup-
ně narůstající proces vzniku mikroporušení, který ve značné
míře má vliv na pevnostní charakteristiky betonu. Z tohoto
pohledu je rovněž velmi důležité vysledovat proces porušení
betonu v tahu. Pro experimentální výzkum betonu v tahu
byly zhotoveny hranoly rozměru 100 x 100 x 400 mm s ná-
běhy pro uchycení. Přetváření betonu za ohybu bylo sle-
dováno na trámcích o rozměrech 150 x 150 x 600 mm [1].

Pro sledování vzniku mikrotrhlin a deformací v betonu
byla použita metoda tenzometrického a ultrazvukového mě-
ření. Na obrázku 4 jsou znázorněny grafy průběhu deforma-
cí taženého betonu vyšší pevnosti (fck,prism = 80 MPa) v tahu
a časového přírůstku průchodu ultrazvuku přes zkušební
těleso ∆t v závislosti na tahovém napětí σt. Je zřejmé, že od
začátku zatížení zkušebních těles lze sledovat snížení
rychlosti průchodu ultrazvuku v betonu. Přitom se zvětše-
ním zakřivení grafů deformací betonů σt – εct se zvětšuje i
křivost grafu σt – ∆t, tj. rychlost průchodu ultrazvuku těle-
sem se neustalé snižuje. To znamená, že při namáhání
betonu vyšší pevnosti v tahu od začátku zatížení zkušeb-
ního tělesa začíná proces narušení kompaktnosti jeho struk-
tury. Dá se to vysvětlit tím, že již při výrobě vznikají makro-
defekty technologického původu (póry apod.). Dále v prů-
běhu tvrdnutí betonu v důsledku smrš�ování, exotermic-
kých, chemických a jiných faktorů vzniká vnitřní napětí,
které způsobuje vznik mikrotrhlin, a to již při nízkých hla-
dinách tahového namáhání.

Lze předpokládat, že mikrotrhliny, které již existují v be-
tonu od okamžiku jeho výroby, se začínají rozvíjet, přitom
jejich rozvoj v počáteční fázi namáhání může mít pružný
charakter. Pro určení hraničních podmínek vzniku mikro-
trhlin slouží při tlakových namáháních diferenciální součini-

tel příčného přetvoření betonu , který je popsán 

v literatuře [1]–[6], ale pro tahové namáhání se u nás dosud
nesledoval. 

Nutno podotknout, že průběh součinitele ∆vt při tahovém
namáhaní se zásadně liší od součinitele ∆v při tlakovém
namáhání. Jestliže při tlaku se součinitel ∆v zvětšuje a do-
sahuje kritické hodnoty zhruba při 0,5, při tahu se součinitel
∆vt zmenšuje. Pro názornost je na obr. 5 prezentován průběh
závislosti ∆vt – σt, ze kterého je zřejmé, že se zvětšením
tahového napětí σt se hodnoty součinitele ∆vt zmenšují a blí-
ží se nulové hodnotě při porušení zkušebního tělesa. Sou-
činitel ∆vt se začíná zmenšovat od začátku zatížení, což
svědčí o zvětšení objemu tělesa. Tato skutečnost podporuje

.pod

př.

ε
ε

∆

∆
=∆v

Obr. 3. Průběh přírůstku objemového přetvoření ∆Q a příčného
přetvoření ∆v vysokopevnostního betonu

Obr. 4. Průběh deformace taženého betonu
1 – příčné, 2 – podélné, 3 – ultrazvuk
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již zmíněný předpoklad, že již při minimálním tahovém
napětí v betonu se rozvíjí narušování kompaktnosti jeho
struktury a vznik mikrotrhlin.

Proces vzniku mikrotrhlin není rovnoměrný. Se zvětše-
ním tahových napětí σt se intenzita jejich vzniku zvětšuje.
Na obrázku 6 jsou uvedeny grafy průběhu deformací betonu
v tahu se vzniklou trhlinou (3) a na úseku mezi trhlinami (1,
4). Již při σt odpovídající 2,3 MPa indikovaly tenzometry
umístěné v trhlině aktivní nárůst deformace a deformace
mezi trhlinami (4) se zmenšovaly. Stejný průběh byl zazna-
menán při sledování chování betonu v tažené části ohýba-
ných betonových prvků (obr. 7). Při napětí odpovídajícím
zatížení F = 25 kN se deformace mezi trhlinami zmenšovaly
(2) a v místě trhliny zvětšovaly (3).

Je nutno poznamenat, že rozvoj deformací v betonu při
tahovém namáhání závisí nejen na jeho pevnosti, ale hlavně
na technologii výroby betonu. Obrázky 7 a 8 průkazně ilus-
trují výsledky zkoušek dvou zkušebních prvků se stejnou

únosností. Beton zhutněný kvalitním vibračním vakuovým
lisováním má lineární přírůstek deformací až do porušení

(obr. 8). V opačném případě, kdy betonový prvek byl
vyroben běžným způsobem, byl lineární přírůstek deforma-
cí shledán pouze do intenzity zatížení odpovídající 0,3 FRd
(obr. 7), přičemž hodnota mezních tahových deformací εct
byla zhruba dvakrát větší. Z výše uvedeného vyplývá, že
při tahovém i tlakovém namáhání je přetváření a porušení
betonu spjato se vznikem, narůstáním a koncentrací
mikrodestrukcí, které vedou k porušení betonu.

Závěr
Z výsledků experimentálního ověřování těles z betonu oby-

čejného a betonu vyšší pevnostní třídy při jednoosém krát-
kodobém namáhání v tlaku a tahu vyplývá: 

– závislost mezi napětím a deformacemi u betonů vyšší než
28denní pevnosti v tlaku je téměř lineární až do napětí
0,85fck,prism;

– moment vzniku mikrotrhlin u tohoto betonu je vyšší než
u běžného betonu z portlandského cementu a stoupá se
zvětšováním jeho pevnosti;

– při tahovém namáhání betonu vyšší pevnostní třídy začíná
proces narušení kompaktnosti jeho struktury od okamžiku
zatížení zkušebního tělesa, což lze vysvětlit tím, že již při
výrobě betonu existují mikrodefekty technologického
původu;

– v průběhu tvrdnutí v důsledku smrš�ování a jiných fak-
torů vzniká vnitřní napětí, které způsobuje vznik mikro-
trhlin, a to již při nízkých hladinách tahového napětí;

– průběh součinitele ∆vt při tahovém namáhání se princi-
piálně liší od ∆v při tlakovém namáhání.
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Obr. 5. Průběh součinitele ∆vt při namáhání betonu v tahu

Obr. 6. Průběh deformace zkoušeného betonu v tahu
1, 4 – mezi trhlinami, 2 – příčné deformace, 3 – v průřezu s trhlinou,

5 – ultrazvuk

Obr. 7. Průběh deformací zkoušeného betonu v tažené části 
ohýbaného nosníku

1 – v průřezu s trhlinou, 2 – v průřezu mezi trhlinami, 3 – ultrazvuk

Obr. 8. Průběh deformací betonu zhutněného vibračním vakuovým
lisováním vyšší pevnosti v tažené zóně nosníku

1 – za ohybu, 2 – ultrazvuk
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Lembák, M. – Václavík, V.: Process of Failure of
Concrete under Concentric Compressive Stress and
Tension

This paper is closely related to publications about phy-
sical processes of failure of concentrically pressed con-
crete [1] and [2] . It is, at the same time, a logical con-
tinuation of presentation of concrete performance under
concentric stress in tension. 

Lembák, M. – Václavík, V.: Der Prozess der Beschädi-
gung von Betonen bei mittiger Zug- und Druck-
längskraft 

Der Beitrag knüpft eng an die Publikationen über die
physikalischen Prozesse der Beschädigung mittig ge-
drückten Betons [1], [2] an und ist die logische
Fortsetzung der Präsentation des Verhaltens von Beton
bei mittiger Zugbeanspruchung.

� dizertace

� zprávy

Časový vývoj průhybů předpjatých 
betonových mostů

Ing. Michal Voplakal

Dizertace se zabývá nejvážnějším problémem betonových
předpjatých mostů, a to dlouhodobě se zvětšujícími průhyby.
Autor vyvinul metodu, jak prokázat vliv nerovnoměrného
smrš�ování horní a dolní desky komorového mostu na
průhyb. Rozebírá také vliv jednotlivých parametrů mostu na
průhyb.

Hodnocení energetických a ekologických
systémů budov

Ing. Stanislav Frolík

Práce na pěti případových studiích vyhodnocuje vliv systémů
TZB na chování budov a jejich energetickou náročnost. Je vy-
tvořen vlastní program pro energetické vyhodnocování staveb.

Vzdálené řízení a monitorování 
energetických systémů budov

Ing. Zdeněk Reinberk

V dizertaci je vytvořeno modulární rozhraní pro sestavení
elektronické energetické služby. Práce je součástí mezinárod-
ního projektu inteligentních budov. Informuje o praktickém
využití modulárního systému.

Elastic Properties of Hydrating Cement
Paste Determined from Hydration Model

Ing. Vít Šmilauer

Práce se zabývá predikcí elastických vlastností cementových
kompozitů. Od počátku tuhnutí zkoumá vztah mezi mikro-
strukturou cementové pasty a homogenizovanými elastický-
mi vlastnostmi. Originálním přínosem je propojení modelů
hydratace a homogenizace.

IAD Method in Computing Markov Chains

RNDr. Ivana Pultarová

Autorka představuje úvod do problematiky Markovovských
řetězců. Zkoumá dvouúrovňovou iterační metodu s agregací a
disagregací pro výpočet stacionárního vektoru rozdělení pravdě-
podobnosti stochastické matice. Numerická realizace metody je
ukázána na problémech spojených s vyhledáváním informací.

Detekce polohových změn zemského
povrchu radarovou interferometrií
Ing. Petr Urban

První dizertační práce v oblasti dálkového průzkumu Země
v ČR se zabývá sledováním pohybů zemské kůry diferenční
interferometrií. Metoda umožňuje sledovat změnu menší než
10 mm za rok. Výsledky jsou ověřeny porovnáním s měření-
mi Akademie věd ČR.

Developerská společnost A-TRIO představuje realitnímu
trhu další projekt. Tento čistě rezidenční objekt, situovaný na
jižním strahovském svahu v Praze-Košířích, je zajímavý nejen
svou architekturou, ale i atraktivní polohou v přímém soused-
ství chráněné přírodní památky Skalka. Bytová vila v novo-
funkcionalistickém stylu je citlivě zasazena do okolní vilové
čtvrti. Materiálové řešení hmot je užito pro optické rozdělení
objektu na celky odpovídající měřítku okolní zástavby.
Centrální vstup je umístěn v prvním nadzemním podlaží.
Veškerá ostatní podlaží jsou přístupná výtahem, který je určen
pro obsluhu všech osob včetně invalidních. V úrovni prvního
podzemního podlaží jsou umístěny sklepy a halová garáž. Pro
zajištění bezpečnosti slouží kromě bezpečnostních vstupních
dveří, venkovních žaluzií v prvních nástupních patrech a systé-
mu centrálního klíče i kamerový systém se záznamovým
zařízením. Obyvatelé mohou využít i možnosti napojení na elek-
tronický bezpečnostní systém. 

Česká společnost A -TRIO (CZ), s. r. o., byla založena v roce
2000. Zajiš�uje služby v oblasti rozvoje nemovitostí. Mezi rea-
lizované projekty patří například bytový projekt „Zahrada Pod
Novým lesem“ v Praze či rekonstrukce pěti budov areálu
„Hotelu U města Vídně“ v historickém centru v Českém
Krumlově. Tento projekt získal prestižní ocenění v soutěži „Best
of Reality 2003“. Mezi připravované projekty patří výstavba
bytového domu Lovčenská a domu Musílkova v rovněž v pražs-
kých Košířích.

Tisková informace

Residence Klimentka
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Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti 
energosádry modifikované plastifikátory 

Ing. Pavel TESÁREK
Ing. Milena JIŘIČKOVÁ, Ph. D.

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

prof. RNDr. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc.
VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku jsou prezentována měření základních fyzikál-
ních, mechanických, tepelných a vlhkostních parametrů
energosádry modifikované dvěma plastifikačními pří-
pravky, a to Peraminem SMF20 a Melmentem SKW
F4000. Výsledky měření jsou porovnány s referenčními
hodnotami zjištěnými na vzorcích vyrobených z energo-
sádry bez přísad.

Úvod 
V předchozích pracích [1], [2] byla určena sada refe-

renčních hodnot základních fyzikálních, mechanických,
tepelných a vlhkostních parametrů energosádry jako základ
pro další vývoj tohoto materiálu. Z výsledků bylo patrné, že
pro použití stavebních prvků z energosádry v obvodových
pláštích budov, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům,
je nezbytné tento materiál modifikovat pomocí přísad a
příměsí. 

Úpravami sádry pro zvýšení trvanlivosti se v minulosti
zabývala řada výzkumných týmů v zahraničí. Bijen a van
der Plas [3] určili mechanické vlastnosti sádry vyztužené
skleněnými vlákny typu E-glass, Tazawa [4] sledoval ohy-
bovou pevnost a pevnost v tlaku sádropolymerových kom-
pozitů, Sing a Gang [5] stanovili ohybovou pevnost sádro-
vých kompozitů se skleněnými vlákny, Murat a Attari [6]
použili k úpravě vlastností sádry příměsi jílových minerálů.
Colak [7] zlepšil ohybovou pevnost sádry použitím disperze
styren-metakrylátového kopolymeru a povrch sádry impreg-
noval různými systémy epoxidových pryskyřic, v další ze
svých prací [8] popsal zlepšení tepelně technických vlast-
ností zatvrdlé sádry pěnotvornými činidly, které ovšem mě-
lo za následek snížení pevnosti v tlaku. V České republice
se modifikacemi sádry pomocí přísad a plniv dosud nikdo
podrobněji nezabýval. V ČSN 72 2301 Sádrová pojiva [9]
se povoluje přidávat při výrobě sádry pouze přísady regulu-
jící tuhnutí, a to v množství nejvýše 1 % z hmotnosti sádry.

V tomto článku jsou prezentovány výsledky první části
výzkumu perspektivních modifikací energosádry pomocí
přísad, která byla zaměřena na zvýšení pevnosti zatvrdlého
produktu. Mechanické vlastnosti, tj. zejména pevnost v tla-
ku a tahu za ohybu, jsou u soustavy sádra/voda podobně
jako u podobných soustav závislé na vodním součiniteli.
Snížení vodního součinitele sádrové kaše podobně jako u ji-
ných materiálů vede ke snížení pórovitosti zatvrdlého pro-
duktu, a tím i k předpokládanému zvýšení pevnosti. 

Vodní součinitel je možno bez výrazného vlivu na zpra-
covatelnost snížit použitím plastifikátorů. Plastifikátory se
dávkují v hmotnostních procentech k suché směsi, obvyklá

koncentrace se pohybuje okolo 0,1 až 1 %. Limitními fakto-
ry pro použití a dávkování plastifikátoru je jednak zacho-
vání vhodné zpracovatelnosti směsi, jednak cena plastifiká-
toru, která by mohla neúnosně navýšit cenu finálního pro-
duktu. Výzkumné práce byly proto zaměřeny na nalezení
vhodného plastifikátoru a jeho vhodnou koncentraci pro
energosádru a na studium jeho vlivu na mechanické vlast-
nosti. Pro zjištění případných negativních důsledků, které
by mohla příslušná úprava vlastností přinést, byly sledo-
vány též základní fyzikální, tepelné a vlhkostní vlastnosti.

Metody měření
Experimentální práce byly prováděny ve dvou úrovních.

První sloužila k výběru vhodného plastifikátoru a jeho vhod-
né koncentrace v sádrové směsi, ve druhé úrovni byly stano-
veny mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti směsí se
dvěma vytypovanými plastifikátory a porovnány s vlastnost-
mi referenční sady. Pro výběr vhodného plastifikátoru byl
základním kritériem rozliv sádrové kaše. Pro výrobu vzorků
byla nutná taková konzistence, která dovolovala jejich snad-
né odlití. Dalším důležitým faktorem bylo stanovení pev-
nosti v tlaku a v tahu za ohybu, dále nasákavost a objemová
hmotnost. 

Rozliv sádrové kaše byl stanoven na setřásacím stolku.
Prstenec o průměru 45 mm a výšce 50 mm byl položen dopro-
střed stolku, a poté naplněn kaší. Následně byl vysunut vzhů-
ru, aby se vzniklý válec neporušil. Následovalo setřesení
v deseti rázech. Měřil se průměr rozlité kaše, a to ve dvou
na sebe kolmých směrech, a z těchto hodnot byl vypočítán
průměr. Provedená zkouška je trochu odlišná od ČSN 72 2301
[9], se kterou byla upravena hodnota vodního součinitele
pro stanovení sádrové kaše o tzv. normální konzistence. 

Pevnost v tahu za ohybu se ověřovala na tělíscích o roz-
měrech 40 x 40 x 160 mm standardním tříbodovým ohybem.
Tělíska se do zařízení vkládala kolmo na směr hutnění. Pev-
nost v tlaku byla stanovena na zlomcích po zkoušce pevnos-
ti v tahu za ohybu, zatěžovací plocha lisu byla 40 x 40 mm. 

Nasákavost byla stanovena klasickým trojrozměrným ex-
perimentem, při němž jsou vzorky uloženy do plastové ná-
doby tak, aby horní plocha byla 1 cm pod vodní hladinou.
Následně se vzorek v pravidelných intervalech vyjímá
z vodní lázně a váží až do ustálení jeho hmotnosti. Stano-
vení nasákavosti bylo provedeno s osmi plastifikátory ve
čtyřech koncentracích. Na základě těchto výsledků byly
vybrány dva plastifikátory, které se jevily jako nejvýhod-
nější a vykazovaly nejvyšší snížení nasákavosti.

Ve druhé části experimentálních prací byly stanoveny
parametry, které daly ucelenější obraz o základních tepelně
technických, vlhkostních a mechanických vlastnostech mo-
difikované sádry. Základní fyzikální vlastnosti, jako obje-
mová hmotnost, objemová hmotnost matrice a otevřená pó-
rovitost, byly stanoveny pomocí experimentu s vakuovou
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pumpou a určením Archimédovy hmotnosti. Mechanické
vlastnosti, pevnost v tlaku a v tahu za ohybu byly stanoveny
nejen v závislosti na čase, ale i v závislosti na obsahu vlh-
kosti ve vzorku. 

Tepelné vlastnosti, součinitel tepelné vodivosti, měrná
objemová tepelná kapacita a teplotní vodivost se měřily
přístrojem ISOMET 2104 na vzorcích 70 x 70 x 70 mm pro
tři různé vlhkostní stavy: vzorek vysušený při 80 ˚C, při-
rozeně vlhký v laboratorním prostředí s 50% relativní vlh-
kostí a teplotou 25 ˚C a vzorek nasycený vodou. 

Z vlhkostních vlastností byl určen faktor difúzního od-
poru stacionární miskovou metodou s prostředím s 5 % a
30 % relativní vlhkosti. Sorpční a desorpční izotermy byly
určeny exsikátorovou metodou při simulování různé rela-
tivní vlhkosti pomocí roztoků solí. V oblasti nadhygrosko-
pické vlhkosti byla určena retenční křivka vlhkosti pomocí
zařízení s tlakovou deskou. Pro popis transportu kapalné
vlhkosti byl stanoven součinitel absorpce vody a průměrná
hodnota součinitele vlhkostní vodivosti v jednoduchém ex-
perimentu na vzorcích 50 x 50 x 25 mm. Podrobný postup
měření a principy použitých metod jsou popsány v článcích
[1], [2], týkajících se vlastností referenční nemodifikované
sádry. 

Materiály 
Výchozí surovinou byla energosádra z elektrárny Poče-

rady. Podrobnější informace a klasifikace tohoto pojiva po-
dle ČSN 72 2301 byla již publikována [2]. Vodní součinitel
voda/sádra pro referenční sadu, označenou jako S0, byl 0,627.

Pro nalezení vhodného plastifikátoru byly vybrány dvě
skupiny plastifikátorů, a to skupina peraminů a melmentů.
Ve skupině melmentů byly přípravky MELVIS SKW F200,
MELMENT SKW F245, MELMENT F300 a MELMENT
SKW F4000. Skupina peraminů obsahovala výrobky PE-
RAMIN SMF11, PERANIM SMF20, PERAMIN SMF30 a
PERAMIN SMF 40. Na základě několika jednoduchých
zkoušek byl vždy vybrán přípravek, který měl nejpříznivější
vliv na zpracovatelnost a pevnost energosádry. Pro sadu
zkušebních těles, označenou S1, byl použit jako plastifiká-
tor přípravek PERAMIN SMF 20 v koncentraci 0,5 % hmot-
nosti pevné fáze. V sadě S2 byl použit plastifikátor MEL-
MENT SKW F 4000 v koncentraci 0,2 % hmotnosti pevné
fáze. Vodní součinitel byl proti referenční sadě snížen na
hodnotu 0,5. V tabulce 1 je uvedeno složení směsí, refe-
renční S0 a modifikovaných S1 a S2. Hmotnost plastifiká-
toru je vztažena na hmotnost suché sádry.

Výsledky a diskuze
Základní fyzikální vlastnosti referenční sady S0 a modi-

fikací S1 a S2 jsou uvedeny v tab. 2. V porovnání s refe-
renční sadou S0 bylo pro modifikace S1, S2 při změně vod-
ního součinitele voda/sádra použito přibližně o 20 % méně
záměsové vody, což lze hodnotit jako velmi pozitivní efekt,
který by se měl projevit zvýšením pevnostních charakteris-

tik. U obou modifikací S1 a S2 se tento jev projevil změnou
objemové hmotnosti materiálu, která se zvýšila až o 10 %, a
snížením pórovitosti. Na obrázcích 1 a 2 jsou uvedeny grafy
pevnosti v tlaku a tahu za ohybu pro tři sady zkušebních těles
S0, S1 a S2, a to v intervalech 2 hodiny, 1, 3, 7, 14 a 28 dní. 

Z výsledků je patrné, že u vzorků S1 a S2 pro časy do
7 dní se pevnost v tlaku významně nezvýšila, ovšem pevnost
v tlaku po 14 a 28 dnech, která je pro posouzení dlouho-
dobějšího chování materiálu podstatnější, stoupla proti
pevnosti vzorků S0 asi o 5 MPa. Pevnost v tahu za ohybu
byla pro modifikaci S1 vyšší než pro referenční materiál S0
ve všech sledovaných časech, po 28 dnech činil rozdíl téměř
2 MPa. Materiál S2 ovšem dosáhl ve všech sledovaných
časech hodnot pevnosti v tahu za ohybu srovnatelných s S0.
Na základě měření pevnosti do 28 dnů se tedy jako výhod-
nější jevila modifikace S1.

Závislost mechanických vlastností na vlhkosti pro vzorky
staré 300 dní uvádějí obr. 3 a obr. 4. Je zřejmé, že u všech
materiálů se vzrůstající vlhkostí klesala významným způ-
sobem pevnost. Modifikované materiály S1 a S2 si ovšem i
pro vyšší vlhkost uchovávaly výrazně vyšší pevnost než refe-
renční materiál S0. Z hlediska dlouhodobé pevnosti se tedy
ukázaly jako vhodné pro použití obě modifikace. 

V tabulce 3 jsou uvedeny tepelné vlastnosti studovaných
materiálů. Hodnoty byly naměřeny pro přirozeně vlhký ma-
teriál, který byl ponechán v laboratorním prostředí s průměr-

Tab. 1. Složení směsí

S0 0,627 žádná žádné

S1 0,5 PERAMIN SMF 20 0,5

S2 0,5 MELMENT SKW F 4000 0,2

Materiál
Vodní 

součinitel 
v /s

Přísada
Množství 
přísady
[% hm.]

Materiál

Objemová 
hmotnost

[kgm–3]

Hustota 
matrice    

[kgm–3]

Otevřená 
pórovitost

[% objemu]

S0 1 019 2 530 60

S1 1 124 2 495 55

S2 1 089 2 577 58

Obr. 1. Porovnání pevnosti v tlaku

Obr. 2. Porovnání pevnosti v tahu za ohybu

Tab. 2. Porovnání základních fyzikálních vlastností
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nou teplotou 25 ˚C a relativní vlhkostí okolo 50 %. Ukázalo
se, že obě modifikace S1 a S2 měly pro tepelně technické
vlastnosti energosádry poněkud negativní důsledky, ale
zjištěný rozdíl nebyl z hlediska použití materiálů v praxi
příliš kritický. Součinitel tepelné vodivosti u obou modifi-
kovaných materiálů vzrostl přibližně o 15 %, objemová
měrná tepelná kapacita zůstala v podstatě nezměněna. Hlav-
ním důvodem rozdílů byla pravděpodobně menší otevřená
pórovitost. 

Základní vlhkostní transportní parametry jsou uvedeny
v tab. 4. Je patrné, že průměrný součinitel vlhkostní vodi-
vosti měl pro všechny studované materiály řádově stejnou
hodnotu. U modifikace S1 došlo ke snížení tohoto para-
metru o zhruba 15 %, u modifikace S2 byl rozdíl vzhledem
k referenčnímu materiálu S0 jen zhruba o 3 %, tj. v podstatě
zanedbatelný. I zde se tedy projevil vliv snížení otevřené
pórovitosti u modifikovaných materiálů a se vzrůstající pó-
rovitostí stoupala i hodnota průměrného součinitele vlhkost-
ní vodivosti. Faktor difúzního odporu zůstal pro srovnatelná
prostředí stejný, z toho je patrné, že modifikace tento faktor
nijak neovlivnila. V podstatě lze tedy říci, že vliv modifikací
na transportní vlastnosti vody i vodní páry byl relativně ma-
lý až zanedbatelný.

Na obrázku 5 jsou porovnány sorpční a desorpční
izotermy studovaných materiálů. Oba modifikované mate-
riály se chovaly podobně jako referenční materiál, prudký
nárůst adsorbované vlhkosti ležel za hranicí 40 % relativní
vlhkosti. 

Maximální hygroskopická hmotnostní vlhkost byla pro
oba modifikované materiály nižší asi o 10 %, což opět zře-
jmě souvisí s nižší otevřenou pórovitostí. Desorpční
izotermy klesaly s poklesem relativní vlhkosti velmi poma-
lu a sorpční hystereze byla velmi vysoká u obou modifikací
stejně jako u referenčního materiálu. 

Retenční křivky vlhkosti určené metodou tlakové desky
ukazuje obr. 6. Rozdíly v retenčních vlastnostech modifiko-
vaných materiálů a referenčního materiálu byly zřejmě
velmi malé jako u sorpčních a desorpčních izoterem. Podob-
ně jako transportní vlastnosti vody a vodní páry nebyly ani
jejich akumulační vlastnosti přídavkem plastifikátorů příliš
ovlivněny.

Obr. 3. Porovnání pevnosti v tlaku v závislosti na vlhkosti

Obr. 4. Porovnání pevnosti v tahu za ohybu v závislosti 
na vlhkosti

Tab. 3. Porovnání tepelně technických  vlastností

Materiál

Součinitel 
tepelné 

vodivosti 

[Wm–1K–1]

Objemová měrná 
tepelná kapacita 

E+6

 [Jm–3K–1]

Součinitel 
teplotní 

vodivosti E-6

 [m2s–1]

S0 0,47 1,60 0,29

S1 0,53 1,60 0,33

S2 0,54 1,61 0,33

Tab. 4. Porovnání základních vlhkostních transportních 
parametrů

Materiál

Vlhkostní 
absorpční 
součinitel

[m2s–1]

Průměrný 
součinitel 

vlhkostní vodivosti

[m2s–1]

Faktor 
difúzního 
odporu [-]

S0 0,31 2,63E-07 14,3

S1 0,25 2,16E-07 14,2

S2 0,31 2,55E-07 14,5

Obr. 5. Sorpční a desorpční izotermy

Obr. 6. Retenční křivky vlhkosti
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Na základě výsledků měření mechanických, vlhkostních a
tepelných vlastností energosádry modifikované plastifikáto-
ry a jejich porovnání s vlastnostmi referenční energosádry je
možno konstatovat, že se podařilo nalézt dva přípravky, kte-
ré lze úspěšně uplatnit v praxi. Bylo dosaženo základního
účelu použití plastifikátoru, tj. dobré zpracovatelnosti při
sníženém vodním součiniteli. Zároveň bylo dosaženo zvý-
šení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. V porovnání s refe-
renčními vzorky byly přídavkem plastifikátorů poněkud
ovlivněny tepelné vlastnosti, ale rozdíly nebyly z praktic-
kého hlediska významné. Vlhkostní vlastnosti se naopak
mírně zlepšily nebo zůstaly téměř nezměněny. Tyto změny
vlastností zřejmě souvisejí se snížením hodnot otevřené
pórovitosti modifikovaných materiálů v porovnání s refe-
renčním materiálem, k nimž došlo snížením množství zá-
měsové vody.

Článek vznikl za podpory projektu MPO č. FT-TA3/005.
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Tesárek, P. – Jiřičková, M. – Černý, R. – Rovnaníková, P.:
Mechanical, Thermal and Hygric Properties of FGD
Gypsum Modified by Plasticizers

This paper presents measurements of basic physical,
mechanical, thermal and hygric properties of flue gas
desulphurization (FGD) gypsum modified by two plasti-
cizing additives, namely  Peramin SMF20 and Melment
SKW F4000. The measured results are compared with
the reference data obtained for the specimens of FGD
gypsum without any additives.

Tesárek, P. – Jiřičková, M. – Černý, R. – Rovnaníková, P.:
Mechanische, wärme- und feuchtigkeitstechnische Eigen-
schaften von mit Plastifikatoren modifiziertem REA-Gips

Im Artikel wird die Messung der grundlegenden
physikalischen, mechanischen, wärme- und feuchtig-
keitstechnischen Parameter von REA-Gips vorgestellt,
der mit Plastifikatoren, und zwar mit Peramin SMF20
und Melment SKW F4000, modifiziert worden war. Die
Ergebnisse der Messung an solchermaßen modifizierten
Materialien werden mit den Werten verglichen, die an
Proben von REA-Gips ohne Zusätze gemessen wurden.

� zprávy
Riverside Hotel

Riverside Hotel, luxusní pětihvězdičkový hotel, který byl
po výrazné rekonstrukci otevřen v listopadu 2002, spadá do
portfolia Orco Hotels Collection společnosti Orco Property
Group. Díky své lokalitě nabízí unikátní výhled na histo-
rické zajímavosti Prahy z téměř všech hotelových pokojů.
Od ledna 2003 je členem celosvětové, vysoce exkluzivní sí-
tě hotelů Small Luxury Hotels of the World (SLH) a Hotels
et Preference, které zaručují nejvyšší standardy ubytovacích
služeb. 

Původně pražský secesní měš�anský dům se nachází ve
vyhledávané lokalitě vltavského nábřeží. Jeho stavba byla
realizována pravděpodobně v letech 1905 až 1906 stavite-
lem Emilem Pištěkem ze Smíchova. Uliční exteriér objektu
byl pojat ve stylu pozdního eklektismu s bohatou výzdobou
fasády. Z dochovaných plánů byly realizovány rozvrhy
původních interiérů, které až na drobné změny odpovídají
projektu. Uliční fasády v hlavním rozvrhu také odpovídají
projektu, ale v některých detailech byly změněny.

V hotelu nenajdete klasickou restauraci, hostům je však
k dispozici nepřetržitá pokojová služba. Pobyt ve snídańové
restauraci s nadstandardním bufetovým zázemím zpříjemu-
je pohled na aktuální dění ve městě snímaný a promítaný
kamerou ze střechy budovy. 

V současnosti hotel nabízí 45 útulných a velice luxusních
pokojů, při jejichž designu byl kladen velký důraz na origi-
nalitu detailu. Design interiérů, vybavených nábytkem ve
stylu belle epoque od firmy Philippe Hurel, navrhovala fran-
couzská designérka Pascal de Montrémy. 

Pohodlí hostů zaručuje nejmodernější vybavení pokojů,
mezi něž patří klimatizace, trezor, satelitní televize, minibar
a v neposlední řadě připojení na internet.

Tisková informace
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Využití mikroskopu atomových sil 
při studiu cementových kompozitů

Ing. Kateřina FORSTOVÁ
Ing. Jiří NĚMEČEK, Ph. D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Cílem článku je seznámit čtenáře s mikroskopií využí-
vající k zobrazení struktur meziatomové síly. Je popsán
princip činnosti mikroskopu, historie jeho vývoje, způ-
soby měření, možné chyby na obrazu, požadavky na pří-
pravu vzorků a možnosti jeho využití v různých odvět-
vích, především však ve výzkumu stavebních materiálů.
Podrobně je rozebrána aplikace při výzkumu cemen-
tových kompozitů s návazností na ostatní experimentál-
ní a výpočetní metody. 

Úvod
Mikroskopie atomových sil patří do skupiny metod se

skenovacím čidlem (Scanning Probe Microscopy – SPM).
Hlavní rozdíl mezi mikroskopem atomových sil (Atomic
Force Microscope – AFM) a ostatními mikroskopickými
metodami je v tom, že při zobrazení pomocí AFM není
zapotřebí externí zdroj částic (jako např. elektronů v elek-
tronové mikroskopii). Je možné ho použít v různém pro-
středí (vzduch, vakuum) a lze jím zobrazit jak vodivé, tak
nevodivé vzorky. Tyto experimentální metody slouží k zob-
razení struktury povrchu v atomárním rozlišení, a to ve
směru kolmém k povrchu vzorku. Mikroskop je vybaven
sondou, která rastruje povrch vzorku ostrým hrotem dlou-
hým několik mikrometrů. Hrot průměru okolo 10 nm je
umístěn na volném konci raménka dlouhém přibližně 100 µm.
Vzájemné silové působení mezi hrotem a povrchem vzorku
způsobuje ohyb raménka. Speciální detektor zaznamenává
během změny rastrování a po jejich vyhodnocení je gene-
rována morfologie vzorku. Přístroj dosahuje až atomárního
rozlišení ve směru kolmém na povrch. V rovině vzorku roz-
lišení závisí na velikosti hrotu. Obecně platí, že čím ostřejší
je hrot, tím větší je rozlišení obrázku. 

Mikroskop je optimalizován pro analýzu extrémně malých
objektů v rozsahu 0,25 nm (velikost atomu uhlíku) až 80 µm
(lidský vlas) [1]. Používá se k sestrojení trojrozměrného ob-
razu povrchu vzorku s vysokým rozlišením. Tato metoda
nachází široké uplatnění v různých oborech, zde se sou-
středíme na její využití v materiálovém inženýrství. 

Historie
První v řadě technik využívajících skenovací sondu byla

tunelovací mikroskopie (STM). Vyvinuli ji v roce 1981 v la-
boratořích IBM pracovníci G. Binnig a H. Rohr. Po jejím
zavedení se objevilo mnoho variant vhodných pro studium
různých typů a vlastností povrchů. Vývoj směřoval ke
zjednodušení konstrukce mikroskopu (původní přístroj nut-
ně potřeboval vakuum) a k vývoji matematického aparátu
pro zpracování obrazů a odstranění některých jejich chyb.
Byly použity vhodnější materiály pro raménka, hroty a pro
pohybová zařízení. V roce 1986 byla představena metoda
AFM a Dr. Binnig za ni získal Nobelovu cenu. 

Princip 
Atomová mikroskopie je založena na mapování rozložení

atomárních sil na povrchu vzorku. Těsným přiblížením hro-
tu k povrchu vzorku vzniká přitažlivá nebo odpudivá síla,
která přispěje k ohnutí raménka, na němž je upevněn hrot.
Na základě výchylky raménka snímané citlivým, zpravidla
laserovým snímačem, je vypočítána morfologie povrchu
vzorku.

Mezi hrotem, vzorkem a ohýbaným raménkem mohou
působit různé síly. Nejčastěji jde o meziatomové van der
Waalsovy síly, popř. síly kapilární nebo síly vyvolané v nos-
níku. Celková síla může být odpudivá nebo přitažlivá v zá-
vislosti na vzdálenosti hrotu od vzorku. Závislost van der
Waalsovy síly na vzdálenosti hrotu od povrchu znázorňuje
obr. 1 [2]. Podle typu působící síly lze rozlišit dva základní
režimy měření – kontaktní a nekontaktní. Dalším typem
může být poklepový režim.

V kontaktním režimu udržuje hrot raménka od povrchu
vzorku vzdálenost menší než několik desetin nanometru a
síla mezi atomy hrotu a povrchu je odpudivá. V nekontakt-
ním režimu je hrot udržován ve vzdálenosti řádově jednotek
až desítek nanometrů od povrchu vzorku a síla mezi atomy
přicházejícími do interakce je přitažlivá (obr. 1). Mezi
hrotem a povrchem vzorku je udržován jemný „fyzikální
kontakt“. K tomuto měření se používá raménko s menší tu-
hostí. Odpudivé van der Waalsovy síly jsou v rovnováze se
silami usilujícími o přitlačení atomů blíže k sobě. V AFM to
znamená, že tlačí-li raménko hrot proti povrchu vzorku, do-
chází spíše k ohybu raménka než k dotyku atomů vzorku a
hrotu. Pouze v případě užití tuhého raménka s hrotem se uplat-
ní přitažlivá síla mezi hrotem a vzorkem, což může způsobit
deformaci a poškození vzorku. Velikost van der Waalsových
sil v kontaktním režimu se pohybuje řádově okolo 10-7 N. 

Obr. 1. Závislost meziatomové van der Waalsovy síly 
na vzdálenosti [2]

1 – síla, 2 – vzdálenost hrotu od vzorku, 3 – kontaktní mod,
4 – nekontaktní mod, 5 – odpudivá síla, 6 – přitažlivá síla
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Při nekontaktním režimu raménko s hrotem vibruje v blíz-
kosti povrchu vzorku. Celková síla mezi hrotem a vzorkem
je velmi malá, pohybuje se okolo 10–12 N. Výhodou tohoto
režimu je snímání obrazu bez mechanického kontaktu, což
umožňuje zobrazit i měkké a pružné vzorky bez jejich
poškození nebo znečištění. Protože je hrot ke vzorku přita-
hován, musí být raménko dostatečně tuhé, aby nedošlo ke
kontaktu se vzorkem a k jeho poškození. K měření se po-
užívá oscilační metoda, při které jeden konec raménka kmitá
s vysokou frekvencí (stovky kilohertzů) a detekovány jsou
změny v amplitudě kmitů raménka při přibližování či vzda-
lování hrotu od povrchu. 
V nekontaktním modu, který je vhodnější pro měkké vzor-

ky, se hrot neopotřebovává tolik jako v kontaktním. U tu-
hých vzorků mohou obrazy povrchu v obou případech
vypadat stejně. Rozdíl nastane, jestliže na povrchu tuhého
vzorku kondenzuje několik tenkých vrstev vody. Kontaktní
režim bude snímat skutečný povrch vzorku, zatímco v
nekontaktním režimu bude obrazem povrchu vody (obr. 2).

Poklepový režim je velmi podobný nekontaktnímu. Po-
vrch vzorku je opět mapován pomocí změny rezonanční
frekvence, jen rozkmit raménka je tak velký, že dochází
k dotyku hrotu se vzorkem – hrot na vzorek poklepává. Jsou
odstraněny třecí síly, a tím i možnost poškození vzorku, pro-
to je tento režim u některých vzorků vhodnější než kontakt-
ní režim. Uplatňuje se především při snímání větších ploch
s členitějším povrchem. 

Konstrukce 
Mikroskop atomových sil se skládá z mechanické a elektric-

ké části. Mechanickou část tvoří stolek k upevnění vzorku,
polohovací zařízení a sonda (hrot a raménko). Elektrickou
část tvoří napájení, zpětná vazba, sběr signálu a ovládání
pohybu. Důležitou vnější součástí mikroskopu je zařízení

k tlumení vibrací (např. antivibrační stůl). Pro jeho správnou
funkci má velký význam polohovací zařízení, které musí
zajistit:

a) makroskopický pohyb vzorku směrem k hrotu, což mů-
že být realizováno piezoelektricky nebo mechanicky
(mikrometrickými šrouby);

b)nanoskopický pohyb hrotu k vzorku na vzdálenost umož-
ňující měření a výběr oblasti zkoumání – tento pohyb je
zajištěn výhradně piezoelektricky.

Optický mikroskop je důležitý pro vyhledání oblasti měření
a pro kontrolu práce hrotu. Počítač řídí chod AFM, sběr dat
a umožňuje zpracování obrazu (obr 3). 

Artefakty obrazu a chyby měření
Ačkoli mikroskop umožňuje rekonstruovat obraz povrchu

vzorku s maximální přesností, přesto má tato metoda svá
omezení a úskalí. Chyby vzniklé při vytváření obrazu vzor-
ku jsou označovány jako artefakty obrazu, ke kterým do-
chází při chybné interpretaci měření nebo při překročení
fyzikálních bariér měření (dané např. geometrií hrotu, ske-
neru, vibracemi).

� Artefakty způsobené geometrií hrotu
Při snímání dochází k ovlivňování výsledného obrazu geo-
metrií hrotu. Například pokud měřené prvky budou mít veli-
kost okolo 100 nm, hrot by měl mít průměr přibližně 10 nm,
aby prvky správně zachytil, jinak dojde ke zkreslení. Mezi
hlavní chyby patří: 

– při pohybu hrotu přes objekt (např. kouli) na povrchu se
objekt jeví širší, než ve skutečnosti je;  

– hrot se pohybuje přes prohlubeň na povrchu vzorku a
protože je příliš široký, nedosáhne dna prohlubně, která
vypadá nižší a užší než ve skutečnosti (obr. 4);

– pokud je hrot několikrát větší než prvky na snímaném
povrchu, mohou se na obraze opakovaně objevovat ne-
zvyklé tvary; v tomto případě dojde k zobrazení tvaru hro-
tu, nikoli tvaru prvků;

– hrot může být poškozený (nalomený či prasklý), potom
je úhel mezi povrchem vzorku a hrotem příliš velký a
mohou vznikat chyby obrazu [3].

a)

b)

Obr. 2. Schéma zobrazení povrchu s kapkou vody 

a – kontaktního, b – nekontaktního modu; 1 – vzorek, 2 – kapka vody,
3 – snímek z kontaktního modu, 4 – snímek z nekontaktního modu

Obr. 3. Mikroskop atomových sil firmy DME
(Laboratoře FSv ČVUT)
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� Ostatní artefakty
Výsledný obraz není ovlivněn jen geometrií hrotu:
– pohyb skeneru není lineární i přesto, že přivedené napětí

lineární je. V důsledku toho dochází k chybám v obra-
zu (hysterezi, tečení, křížové vazbě apod). Chyby způ-
sobené skenerem se většinou projevují současně. Některé
systémy mohou tyto vady řešit softwarovou nebo hard-
warovou korekcí (obr. 5); 

– okolní vibrace v místnosti (např vibrace podlahy, akus-
tické vibrace), kde je AFM umístěn, způsobují chvění
hrotu a mohou způsobit artefakty v snímku. Typicky se
tyto chyby projevují jako kmitání obrazu;

– pokud je obraz špatně zpracován (např. použitím ne-
vhodných funkcí – průměrovací funkce nebo vyhlazova-
cí funkce i v případě, kdy jsou hrany ostré), mohou být
naměřená data ještě více zkreslena a výsledný obraz nemu-
sí odpovídat skutečnosti.

Vzorek a způsob měření
Jak již bylo řečeno, popisovaná metoda je vhodná pro vět-

šinu materiálů. Přesto platí určitá omezení. Vzorek by měl
vyhovovat následujícím požadavkům:

– velikost vzorku: tlouš�ka musí být menší než maximální
posun mikroskopu vertikálním směrem, což je řádově něko-
lik milimetrů;

– tvar: vzhledem k technice měření je nutné, aby vzorek
byl makroskopicky rovný nebo vypouklý, konvexní povr-
chy lze měřit jen ve speciálních případech; na měřeném
povrchu vzorku by se neměly vyskytovat lokální nerovnos-
ti větší několik mikrometrů; 

– fixace: vzorek musí být upevněn, aby se při skenování
nepohyboval ve směru skenování ani směrem ke hrotu, zvláš�
důležitý je tento požadavek pro práškové materiály (nutnost
lepení, lisování apod.) nebo měkké vzorky (biologické);

– odrazivost: příliš lesklé vzorky snižují viditelnost a orien-
taci na monitoru a nelze správně opticky identifikovat mě-
řenou oblast.

Po spuštění přístroje hrot nejprve nalezne síly působící
mezi ním a povrchem vzorku. V ovládacím programu se na-
staví parametry měření (typ režimu, ve kterém se bude
měřit, velikost síly, rezonanční frekvence atd.), velikost
skenované oblasti (maximální plocha závisí na fyzických
možnostech skeneru – např. 200 x 200 µm), počet bodů ve
směru osy x a osy y, směr a rychlost skenování. Poté lze
začít s vlastním snímáním obrazu. Skener se pohybuje ve
směru prvního řádku rastru tam a zpět. Posune se kolmo
o určitou polohu a vykoná opět posun tam a zpět. Tímto
způsobem probíhá rastrování přes celou plochu. Od obvyk-
lých rastrovacích metod se tento způsob liší v tom, že při zpá-
tečním pohybu sonda nesnímá data, ale pohybuje se rychle
zpět na výchozí pozici a na další řádek.

Snímaná data jsou v reálném čase zobrazena pomocí ovlá-
dacího programu. Pro zpracování dat v jiných programech
(např. Matlab) je možno data uložit ve formátu textových
dat. 

Aplikace 
Využití mikroskopu se předpokládá především tam, kde

je nutné určit povrchovou morfologii nejrůznějších vzorků.
To je důležité při stanovení některých, např. mikromecha-
nických, vlastností materiálu. Výhodou je, že jde o metodu
nedestruktivní, která dosahuje až atomárního rozlišení.
Uplatnění najde v mnoha oborech počínaje fyzikou, chemií,
biologií a medicínou konče. 

Mezi nejzajímavější aplikace patří např. manipulace s bio-
logickými preparáty nebo s atomy na povrchu vzorků a vy-
tváření nových struktur. Nezastupitelné uplatnění však
nachází i ve stavebnictví, resp. materiálovém inženýrství

Obr. 4. Artefakty obrazu – vliv geometrie hrotu na správné zobrazení
1 – snímek AFM, 2 – profil ovlivněný chybou, 3 – skutečný průběh profilu

1                                       2                                           3

1                                       2                                           3

Obr. 5. Artefakty obrazu
A – vliv tečení, B – hystereze; 1 – snímek AFM, 2 – profil ovlivněný chybou, 3 – skutečný průběh profilu
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jako nenahraditelný prostředek k trojrozměrnému zobraze-
ní povrchu vzorků.

V biologii lze měřit organizmy v různých prostředích,
což umožňuje zobrazování živých struktur, bakterií nebo
DNA. Při práci s biologickými vzorky je největším problé-
mem fixace vzorku. Metoda AFM byla využita i při
zkoumání mikromechanických vlastností biologických sys-
témů (tkání, buněk), např. adheze povrchu a modul
pružnosti povrchu, vazebné síly buněk [4]. 

Další významný pokrok se podařil týmu Dr. Nakamury
z japonského National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology. Hrotem AFM pronikli až do bu-
něčného jádra, aniž buňky jakkoli poškodili. Znamená to, že je
možné provádět operace s jednotlivou buňkou, např. odebírání
či vkládání jednotlivých organel nebo makromolekul [5].

Možnost zobrazovat objekty atomární velikosti a přesné
polohování lze využít i k manipulaci s atomy. Je možné
měnit strukturu povrchu na nanoúrovni, a vytvářet tak mate-
riály s požadovanými vlastnostmi. Hrotem lze „psát“ na po-
vrch vzorku – toto zpracování může být považováno za způ-
sob litografie. Jednotlivé atomy lze i „tlačit“ před hrotem, a
vytvářet tak nové struktury. Již v polovině osmdesátých let
dvacátého století vytvořila firma IBM své logo z 35 atomů
xenonu. Byla k tomu použita právě AFM. Xenon je inertní
plyn a neváže se, proto lze dobře využít technologii „zvedni
a přesuň“. Ta spočívá v „uchycení“ jednotlivých atomů na
hrot a jejich přesunutí na požadované místo.

Ve stavebnictví byly zkoumány povrchové charakteris-
tiky čisté cementové pasty a pasty s různými příměsmi (kře-
mičitými úlety, popílky) [6]. Ukázalo se, že čistá cementová
pasta vytváří hladký povrch, zatímco příměsi způsobují na
jejím povrchu různé deformace. Skenovací elektronový
mikroskop nestačil ke stanovení těchto tvarů, proto musel
být použit AFM. V další studii [7] byl zkoumán vztah mezi
velikostí zrn cementové pasty v závislosti na relativní
vlhkosti okolního prostředí. Bylo zjištěno, že při zvyšující
se vlhkosti se zmenšuje velikost zrn a povrch vzorku se tím
vyhlazuje. 

Metodou AFM byl v reálném čase zkoumán proces kar-
bonatace betonu na povrchu vzorku [8]. Je možné ji použít
nejen pro cementové kompozity, ale i pro jiné materiály,
např. pro stanovení morfologie povrchu a přilnavosti koloid-
ních částic k oceli. Při výzkumu byla stanovena drsnost po-
vrchu různých typů ocelí a přilnavost polymerních latexo-
vých částic k jejich povrchu. Z výsledků vyplývá, že přil-
navost roste se snižující se drsností povrchu [9].

Na Fakultě stavební ČVUT se mikroskop využívá přede-
vším ke stanovení doplňkových materiálových charakteris-
tik cementových kompozitů, převážně cementové pasty. Pro
určení její porozity lze využít rtu�ovou porozimetrii nebo
obrazovou analýzu, pro určení mikromechanických vlast-
ností cementového kompozitu metodu nanoindentace, která

se osvědčila jako další technika vhodná k interpretaci dat. 
Nanoindentace je proces, pomocí něhož lze určit mecha-

nickou odezvu materiálu a vypočítat např. modul pružnosti
pro oblast menší než mikronové velikosti. Princip spočívá
v zatlačování miniaturního diamantového hrotu do materiá-
lu, přičemž je známa síla působící na vzorek, hloubka zatla-
čení, zatěžovací a odtěžovací křivka. Z těchto hodnot lze
odvodit pružné vlastnosti materiálu [10]. Po odtížení zane-
chá hrot nanoindenteru v materiálu otisk. Pro stanovení ne-
pružných deformací materiálu je nutné znát přesný tvar to-
hoto otisku a jeho okolí. Tvar lze velmi dobře určit pomocí
AFM, který dokáže z naměřených dat zrekonstruovat jeho
trojrozměrný model (obr. 6). 

Další z důležitých studií se týká samotné přípravy vzorků
pro nanoindetaci nebo elektronovou mikroskopii. Pro tyto
metody je důležité zajistit hladký a rovný povrch s mini-
mální hrubostí, která odpovídá např. hloubce vpichu. Hru-
bost povrchu vzorků v okolí indentu musí dosahovat řádově
jen desítky až stovky nanometrů.

Byl studován vliv různé povrchové úpravy vzorků, a to
řez přesným diamantovým kotoučem, strojové broušení a
ruční leštění na brusném papíru různé zrnitosti. Každý
vzorek byl skenován několikrát na různých místech (vždy
plocha 100 x 100 µm) a výsledky byly zpracovány statis-
ticky. K hodnocení drsnosti povrchu se používají charakte-
ristiky definované v ISO 4287–1997 [11:

a)  rozdíl maximální a minimální výšky na skenované ploše 

b) směrodatná odchylka výšek Sq, tzv. RMS,

kde N je počet bodů v ose x, M počet bodů v ose y a η
výška v bodě.

Z experimentu vyplynulo, že pokud vzorek bude uříznut
diamantovým kotoučem, rozsah hodnot ve směru kolmém
na jeho rovinu bude v řádu desítek mikrometrů. Pokud bude
ještě strojově zbroušen, jeho povrch se vyhladí o přibližně
10 %. Bude-li poté ještě ručně vyleštěn na brusném papíru,
jeho povrch se vyhladí přibližně o 70 až 80 % proti původ-
nímu. Výsledky studie shrnuje tab. 1. Metodou AFM lze
stanovit i plochy na povrchu vzorku, kde hodnoty Sy a Sq
dosahují lokálně ještě nižších hodnot. Takové plochy se
používají např. pro nanoindentaci. 

Obr. 6. Snímek indentu v cementové pastě 
a – trojrozměrný, b – dvojrozměrný
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S y  [mm] S q  [nm]

řez diamantovým 
kotoučem

6,98 901,98

strojové broušení 
na brusném papíru

6,15 864,85

ruční leštění 
na brusném papíru

2,05 157,53

Charakteristiky
Povrchová úprava

Tab. 1. Drsnost povrchu

a)                                    b)
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Závěr
Článek popisuje princip činnosti mikroskopu atomových

sil. Je poukázáno na souvislosti mezi jeho konstrukcí, růz-
nými způsoby měření a výsledným obrazem. Výsledkem
měření je pro řadu aplikací trojrozměrný obraz povrchu
vzorku. Metodu lze použít i pro manipulaci s atomy na po-
vrchu vzorku nebo na úrovni buněčných jader. Byla uvede-
na celá řada aplikací s důrazem na její význam pro mate-
riálové inženýrství ve stavebnictví. 

Příspěvek vznikl v rámci výzkumných záměrů
MSM6840770003.
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Forstová, K. – Němeček, J.: The Use of the Atomic Forces
Microscope for Investigation of Cement Composites

This article is aimed to introduce microscopy employing
interatomic forces for representation of structures. It
describes the principle of the performance of the micro-
scope, history of its development, measurement methods,
potential errors in the representation, demands on the
preparation of samples, and its possible applications in
various fields, above all in the research into building
materials. Further, it analyzes AFM uses in the investi-
gation of cement composites in relation to other experi-
mental and calculation methods.

Forstová, K. – Němeček, J.: Nutzung eines Atomkraft-
mikroskops (AFM) zum Studium von Zementkomposita 

Ziel des Artikels ist es, den Leser mit der Mikroskopie
bekannt zu machen, welche die zwischen den Atomen
wirkenden Kräfte zur Abbildung von Strukturen nutzt.
Es werden das Arbeitsprinzip des Mikroskops, seine
Entwicklungsgeschichte, die Messarten, mögliche Fehler
im Bild, die Anforderungen an die Vorbereitung der Präparate
und die Möglichkeiten seiner Anwendung in verschiede-
nen Zweigen, vor allem jedoch bei der Untersuchung
von Baumaterialien, beschrieben. Ausführlich wird die
Anwendung des AFM bei der Untersuchung von Ze-
mentkomposita mit Anknüpfung an die übrigen
Versuchs- und Berechnungsverfahren analysiert. 

� zprávy

Unikátnost konceptu, který společnost Hilti počátkem
února představila zákazníkům, spočívá v šíři poskytovaných
služeb. S nákupem stroje firemní značky získá zákazník do-
životní záruku na výrobní vady. Až po dobu dvou let od data
pořízení, v závislosti na druhu stroje, společnost zdarma
opraví všechny závady vzniklé opotřebením. V případě
opravy po uplynutí tohoto období zákazníci zaplatí předem
stanovený cenový limit, a to po celou dobu zbývající život-
nosti stroje, i když jde o generální opravu. Pokud bude cena
opravy nižší než tento limit, zákazník zaplatí jen skutečnou
cenu opravy. Jakákoli další oprava stroje v následujících
šesti měsících je bezplatná. 

Nárok na využití služby získává zákazník automaticky
s nákupem stroje. Při potřebě opravy není třeba předkládat
doklad o jeho koupi nebo ho předem registrovat. Stroj urče-
ný k opravě je přepraven do servisu i zpět k zákazníkovi
zdarma do 48 hodin, stačí zavolat na bezplatnou zelenou
linku.

Společnost Hilti dodává na stavební trh po celém světě
vrtací, sekací, bourací, upevňovací a laserovou techniku a
další systémy a služby, které stavebnictví poskytují inova-
tivní řešení a jasnou přidanou hodnotu. Roční obrat přesahu-
je 3 mld. švýcarských franků. Firemní kultura společnosti
Hilti, která zaměstnává 15 tis. zaměstnanců ve více než 120
zemích, je založena na integritě, odvaze, týmové práci a zá-
vazku dosáhnout vytčených cílů. Centrála společnosti se
nachází v Lichtenštejnsku.

Tisková informace

přichází s doživotní zárukou
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Oceňování zemních prací 
Ing. Lenka JANOUŠKOVÁ

Ing. Dana ČÁPOVÁ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek se zabývá faktory, které mohou ovlivnit způsob
provádění zemních prací, a tím i jejich cenu.

Stávající ceníky směrných cen stavebních prací oddílu
„Zemní práce“ člení horniny do tříd 1–7. Ve skladbách po-
ložek v třídách horniny 4–7 jsou zachyceny zastaralé tech-
nologie, např. trhací práce, odstřely. V oceňovacích podkla-
dech zcela chybějí položky pro zemní práce prováděné hyd-
raulickými, pneumatickými kladivy. V současnosti je již ne-
myslitelné používat ke skalním pracím trhaviny, např.
v domovních prolukách. Také podíl ručních prácí je mini-
malizován. 

Kromě výkonnějších strojů (tab. 1) ovlivňují způsob pro-
vádění zemních prací, a tím i jejich cenu, další faktory. Jed-
ním z nich je hloubka výkopu. Je pochopitelné, že pro jámu
o hloubce 3 m navrhneme a na stavbě použijeme jinou sklad-
bu strojů než pro jámu o hloubce 10 m. Při určování hloubky
výkopu, kalkulacích a návrzích skladby strojů vycházíme
z poznatků praxe. Rozhodující se jeví  hloubka 4 m, která
postačuje pro jedno podzemní podlaží a většina strojů  do ní
bez problémů dosáhne. 

Dalším kritériem, ovlivňujícím cenu zemních prací, je
pažení. Dosud používané členění výkopu na pažené a neza-
pažené odpovídá současným potřebám. Pokud je možné do
jámy hlubší než 4 m vybudovat sjezd, není rozhodující, zda
je jáma zapažená. Jestliže však sjezd není možný (pro malé
plošné rozměry, stavbu v proluce), stává se pažení spolu
s hloubkou jedním z rozhodujících faktorů. Pro výkop v jámě
nezapažené, vysvahované se sjezdem, není hloubka rozho-
dující. U jámy zapažené, bez sjezdu, by hloubka výkopu mě-
la být rozhodující, optimální rozlišovací hranice je opět 4 m.

Horniny tříd 1–4 není třeba rozpojovat. Členění zemních
prací prováděných stroji s rozlišením na hloubení ve třídách
těžitelnosti 1 a 2, 3, 4, popř. 5, je v cenících zbytečně
podrobné a dá se sloučit v jedinou položku. V zapažených

výkopech je práce obtížnější, což se projeví v kalkulacích
potřebných normohodin strojního vybavení a strojohodin
pracovníků. Jedinou položkou ovlivňující rozdílnost tříd
hornin 1–4 je příplatek za lepivost, kde určujícím faktorem
je koeficient nakypřenosti hornin jednotlivých tříd těžitel-
nosti. 

Skalní horniny tříd 5–7 se rozpojují rozrýváním, rozla-
mováním a odstřelem, teprve potom následuje těžba. Mezi
skalní práce patří především výlomy pro zakládání objektů,
zářezy a odřezy pro liniové stavby a inženýrské sítě [1]. Pro
úplnost je nutné dodat, že výkonná těžká rypadla jsou
schopna rozpojovat a těžit horniny i tříd 5 a 6. Jde přede-
vším o volbu technologie a strojů podle možností stavby
nebo stavební firmy. Pro rozpojování těchto hornin je mož-
né používat trhaviny, mechanické a zvláštní způsoby. Ve
stávajících rozpočtových programech je kalkulována tech-
nologie hloubení jam trhavinami. Mechanické rozrývání a
těžba kladivy upevněnými na strojích určených pro zemní
práce ve směrných cenách chybí a měly by být doplněny
jako nové položky. Stanovení optimálního postupu trhacích
prací má zásadní vliv na celkové náklady. Při klasické tech-
nologii se donedávna ponechávala nad základovou spárou
deska pro ruční dolom tl. 1 až 1,5 m. Účelem bylo co nej-
méně narušit základovou spáru. Tento postup však byl velmi
pracný, časově a finančně náročný. V současné době, pokud
se trhaviny vůbec používají, volí se moderní technologie ří-
zeného výlomu. Dosáhne se jimi stejného výsledku v krat-
ším čase a s menší pracností. V databázích rozpočtových
programů jsou zaneseny technologie trhacích prací, použití
trhavin je však možné uplatnit převážně v extravilánu, mimo
obydlené zóny. V intravilánu se používá mechanické rozpo-
jování hornin, převážně strojové. Jako přídavná zařízení
montovaná na výložník se používají mobilní a stacionární
stavební stroje. 

Hydraulickým bouracím kladivem se rozumí zařízení vy-
užívající hydraulický zdroj energie nosiče (někdy pomocí
plynu) pro zrychlení pístu, který pak naráží na nástroj [2].
Rázová vlna vybuzená tímto kinetickým dějem se přenáší
do materiálu a způsobuje jeho destrukci. Kladiva se mohou
používat k drcení pevných materiálů vysoké třídy těžitel-

rozpojování nabírání doprava hrnutí nakládání
vykládání, 
ukládání

zarovnání

rypadla x x x x x

dozery x x x x

nakladače x x x x x x

skrejpry x x x x x

grejdry x x x

dumpry x x

nákladní auta x x

Mechanizmus
Výrobní operace

Tab. 1. Stroje pro zemní práce a jejich použití 
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nosti hornin (5–7), betonu, asfaltu, strusky i na stavebních
strojích hmotnosti 0,5 až 50 t. Díky speciální sadě ventilů je
možné je připevnit na veškeré typy nosičů. Výhody rychlo-
upínacích zařízení se projevují tam, kde je nutné často měnit
pracovní nástroje, např. kladivo pro rozpojování a lopatu
pro nakládání. Výběr vhodného typu je ovlivněn:

– hydraulickým výkonem nosiče, zajiš�ujícím čerpaným
množstvím oleje technicky a ekonomicky správné přiřa-
zení kladiva k nosiči;

– provozní hmotností nosiče, zajiš�ující dostatečnou stabi-
litu a přítlačnou sílu pro optimální práci kladiva.

Základní faktory pro optimální nasazení kladiva:

– terénní podmínky omezující maximální přípustnou hmot-
nost nosiče;

– dosah výložníku nosiče rozhoduje o bezpečnosti obsluhy
i strojního zařízení před létajícími úlomky.

Při pracích v obytných, lázeňských a klidových zónách je
nutné používat speciální typy. Pryžová pouzdra, izolační
tlumicí hmoty a opláštění pracovního nástavce pryžovým
vedením snižují hlučnost až o polovinu proti standardnímu
provedení. V dostupných databázích programů pro oceňo-
vání zemních prací není zatím tato technologie zachycena.
Rozrušování hornin bouracími kladivy by tedy mělo být do
těchto zdrojů doplněno.

Ruční práce se uplatní pouze tam, kde vzhledem k obje-
mu prací nebo v místech, která nejsou přístupná pro mecha-
nizaci, by bylo nasazení strojů neekonomické. V nezbyt-
ných případech se používají ruční sbíjecí a bourací kladiva
hmotnosti 15 až 30 kg s pneumatickým, hydraulickým, elek-
trickým nebo benzinovým pohonem. 

Zemní práce jsou v oceňovacích podkladech rozděleny i
podle množství, a to do 100 m3, do 1 000 m3, do 10 000 m3,
do 30 000 m3 a přes 30 000 m3. Z praxe je známo, že nákla-
dy na 1 m3 vytěžené zeminy se mění do 5 000 m3. Při
hloubení nad 5 000 m3 jsou konstantní, takže další členění je
zbytečné.

Nepominutelným nákladem je naložení a transport vytě-
žené zeminy, ovlivňovaný vzdáleností a přesunem výkopku
na odvozních prostředcích na deponie, mezideponie nebo
skládky. Transportní vzdálenosti dělíme na velmi krátké
(10–30 m), krátké (30–90 m), střední a dlouhé. U velmi
krátkých a krátkých se používají stroje, které zeminu těží
(v případě dozeru hrnou), odpadá nakládání a odvoz. U střed-
ních a dlouhých vzdáleností je třeba nakládku a odvoz vý-
kopku nákladními auty připočítat, což se projeví ve složení
sestavy strojů i lidí (tab. 2).

Literatura
[1] ČSN 73 3050 Zemní práce. ČSNI, 1999.
[2] Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ze dne 21. listopadu 2001.

stavební jáma x x x x o x

stavební rýha x x x

stavební šachta x

plošná vykopávka o o x x

odkopávka o x x x x x o

prokopávka x x x x x x

Výkop Rýhovač
Kolový 
nakladač

Pásový 
nakladač

Rypadlo s lopatou

hloubkovou výškovou nakládací

Rypadlo+nakladač 
na podvozku

Dozer

 kolový pásový

Tab. 2. Stroje v závislosti na druhu a umístění výkopu

Janoušková, L. – Čápová, D.: Costing of Earthworks

This article deals with factors which may affect methods
of performing earthworks and their cost.

Janoušková, L. – Čápová, D.: Bewertung von Erdarbeiten  

Der Artikel befasst sich mit den Faktoren, welche die
Art der Ausführung von Erdarbeiten und damit deren
Preis beeinflussen können.

www.intermat.fr

Zdraví, bezpečnost, prevence a vzdělávání
pracujících na stavbách

24.–29. dubna 2006, Paříž
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Test kompetentnosti expertů
Ing. Eduard HROMADA

doc. Ing. Anna KADLČÁKOVÁ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Příspěvek se zabývá problematikou výběru vhodné hod-
noticí komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve
veřejné soutěži.

Při diskusi o novém zákonu o veřejných zakázkách je
opomíjen význam složení komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek ve veřejné soutěži. V připravovaném znění záko-
na je veřejný zadavatel limitován při rozhodování o jejím
složení pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném ne-
bo užším řízení pouze několika kritérii. Minimální počet
členů komise musí být dodržen v závislosti na výši budou-
cího peněžitého závazku. Odborná způsobilost k předmětu
veřejné zakázky musí být prokázána nejméně u třetiny jejích
členů.

Z připravovaného znění zákona tak vyplývá, že majoritní
část komise mohou tvořit osoby s libovolnou kvalifikací,
které zadavateli veřejné zakázky doručí prohlášení o své ne-
podjatosti ve vztahu k veřejné zakázce a uchazečům. Vzhle-
dem k tomu, že komise rozhoduje většinou hlasů přítom-
ných členů, je na místě se domnívat, že konečný výběr nej-
vhodnější nabídky je významně ovlivněn právě členy, u kte-
rých zákon nepožaduje ani minimální odbornou způsobilost
k předmětu veřejné zakázky.

Tento článek si klade za cíl ukázat veřejným zadavatelům
přístup, jak lze postupovat při sestavování kvalifikované a
způsobilé komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve ve-

řejné soutěži. Pro názornost je ukázáno použití testu kompe-
tentnosti expertů na konkrétním příkladu – veřejné soutěži
na dodávku deseti osobních automobilů střední třídy.

Test kompetentnosti expertů spočívá v ověření znalostí a
zkušeností potenciálních členů komise. Respondentům jsou
rozeslány dotazníky s otázkami, které mají ověřit jejich
kompetentnost pro hodnocení konkrétní veřejné zakázky.
Otázky musejí být vyjádřeny v obecných termínech, nesmějí
obsahovat nejednoznačné formulace a musejí zabezpečit
srovnatelné odpovědi jednotlivých expertů (tab. 1). Tyto
podmínky je třeba dodržet vzhledem k následnému ma-
tematickému zpracování odpovědí.

Pro hodnocení vyplněných dotazníků lze využít například
pětibodovou stupnici. Je důležité si uvědomit, že ve skuteč-
nosti ani jeden respondent není způsobilý odpovědět na
všechny otázky. V případě, že určitou otázku nezodpoví, je
jeho odpově� ohodnocena nulovým počtem bodů. Tabulka 2
ukazuje výslednou matici odpovědí respondentů.

Současně s dotazníkem dostanou respondenti k vyplnění
tabulku znalostí experta (tab. 3). Do ní zaznamenají úroveň
svých znalostí a zkušeností ve specializacích, které dotazník
zkoumá. Toto sebehodnocení způsobilosti je přípustné, pro-
tože jde o anonymní šetření. Pro objektivní posouzení vlast-
ních schopností je žádoucí, aby byli respondenti seznámeni
s vlastním hodnocením ostatních účastníků, např. z před-
chozích šetření.

Specializace Otázka Otázka

1.
Sestavte výčet nejvýznamnějších nákladů 
spojených s údržbou vozidel. Uve�te 
jejich roční orientační hodnotu.

2.
Popište předpokládaný vývoj ceny 
pohonných hmot v následujících letech.

3.
Uve�te a zdůvodněte, kterou značku a 
typ vozidel spojujeme v České republice 
s nejnižšími servisními náklady.

4.
Vysvětlete rozdíl mezi pasivní a aktivní 
bezpečností vozidel.

5.
Uve�te opatření, jimiž lze prodloužit 
fyzickou životnost osobního automobilu.

6.
Uve�te technické parametry osobních 
automobilů, které jsou v současné době 
hlavním předmětem vývoje.

Provozní 
náklady

Technické 
parametry 
vozidel

Tab. 1. Zjednodušený příklad souboru otázek

Tab. 2. Matice odpovědí expertů

1. 2. 3. 4. 5. 6.

č. 1 5 5 4 4 5 4

č. 2 2 2 3 1 0 0

č. 3 0 0 0 3 2 2

č. 4 4 5 3 3 5 5

č. 5 3 4 4 4 3 3

Respondent
Otázka

Tab. 3. Tabulka znalostí experta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

provozní náklady x

technické 
parametry vozidel

x

údržba vozidel x

obchodování 
s vozidly

x

Sp
ec

ia
liz

ac
e

Úroveň znalostí   
(1 až 10 bodů)                      Respondent č. 1
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Vyplněné tabulky jsou podkladem pro sestavení matice
specializace expertů (tab 4), která vzniká přenesením úrov-
ně znalostí všech expertů v jednotlivých specializacích do
souhrnné matice.

Pro celkové vyhodnocení způsobilosti respondentů je třeba
dále sestavit matici preferencí specializace expertů (tab. 5).
Sestavují ji odborníci pověření veřejným zadavatelem. Smys-
lem je vyjádřit účelnost a potřebu určité odbornosti experta
pro hodnocení dílčích kritérií veřejné zakázky. K tomuto
účelu využijeme následující stupnici měr preferencí speciali-
zace respondentů. Pro danou otázku je tato expertova spe-
cializace:

– velmi podstatná 2 body,
– užitečná 1 bod,
– nepodstatná 0 bodů.

Na základě matice specializace expertů a matice prefe-
rencí specializace expertů můžeme sestavit matici způsobi-
losti expertů. Vypočítáme ji pomocí vzorce

kde Zjk je koeficient způsobilosti j-tého experta v k-té otázce,
Sij – úroveň znalostí j-tého experta v i-té specializaci,
Pik – míra preference i-té specializace pro k-tou otázku,
m – počet expertů,
n – počet otázek.

Na základě této matice můžeme zpracovat výsledky šetření.
Pro každého respondenta vypočítáme vážený průměr jeho
způsobilosti. K výpočtu využijeme vzorec

kde vj je je vážený průměr způsobilosti j-tého experta,
Okj – bodové hodnocení odpovědi j-tého experta

na k-tou otázku,
Zjk – koeficient způsobilosti j-tého experta v k-té otázce,
m – počet expertů,

Pomocí vážených průměrů způsobilosti snadno určíme
výsledné pořadí respondentů. Toto pořadí může veřejný za-
davatel využít jako vodítko při sestavování komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži. Výsledky
testu kompetentnosti expertů lze dále využít i pro další ve-
řejné soutěže v případě, že jejich předmět bude obdobný
jako ve zkoumaném šetření.
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[4] Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Tab. 4. Matice specializace expertů

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5

provozní náklady 10 5 1 8 8

technické parametry 
vozidel

9 1 5 9 7

údržba vozidel 9 2 4 9 6

obchodování vozidly 7 4 3 8 1

Specializace
Respondent

Tab. 5. Matice preferencí specializace expertů

1. 2. 3. 4. 5. 6.

provozní náklady 2 2 2 0 1 1

technické parametry vozidel 1 1 2 2 2 2

údržba vozidel 2 0 2 0 2 1

obchodování vozidly 1 2 2 1 1 2

Specializace
Otázka
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Tab. 6. Matice způsobilosti expertů
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

č. 1 9,00 8,60 8,75 8,33 8,83 8,50 4,51 1.

č. 2 3,17 3,80 3,00 2,00 2,50 2,83 1,44 4.

č. 3 3,00 2,60 3,25 4,33 3,67 3,50 1,34 5.

č. 4 8,50 8,20 8,50 8,67 8,67 8,50 4,16 2.

č. 5 6,00 5,00 5,50 5,00 5,83 5,00 3,48 3.
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Otázka

V
áž

en
ý 

pr
ům

ěr
 

zp
ůs

ob
ilo

st
i

Po
řa

dí

Hromada, E. – Kadlčáková, A.: Test of Competence 
of Experts

This paper deals with the choice of suitable committees
for judging and assessing tender offers.

Hromada, E. – Kadlčáková, A.: Kompetenztest 
für Experten

Der Beitrag befasst sich mit dem Problem der Auswahl
einer geeigneten Kommission zur Beurteilung und
Bewertung der Angebote in einer öffentlichen Aus-
schreibung.
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Česká národní banka vydala k 250. výročí narození F. J.
Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské poly-
technice do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu. Na líci
mince jsou symboly techniky, název státu,  označení její
nominální hodnoty, text „Zahájení výuky na pražské poly-
technice 1806–2006“ a značka mincovny. Na  rubu  je
portrét F. J. Gerstnera se jménem a letopočty 1756–2006,
doplněné značkou autora výtvarného návrhu. Minci razila
Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou.

Do celostátní soutěže předložilo 29 autorů 50 návrhů,
jeden s alternativní lícní a tři s alternativní rubovou stranou.
Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila
jednotlivá podání v rámci tří kol. V prvním kole bylo pro
technické nebo výtvarné nedostatky, a zejména pro malou
výstižnost námětu nebo neodpovídající Gerstnerovu
podobu, vyřazeno třicet návrhů. Ve druhém kole získalo
základní odměnu čtrnáct tematicky, výtvarně i technicky
zdařilejších návrhů a dva návrhy obdržely zvýšenou
odměnu za originální výtvarné řešení, resp. za velmi zdařilý

portrét. Do třetího kola postoupily tři návrhy, které komise
posoudila jako nejlepší po výtvarné a technické stránce i
z hlediska výstižnosti námětu. Na doporučení poradců pos-
toupil do tohoto kola také návrh akademické sochařky
Majky Wichnerové, který za komplexní vyjádření Gerst-
nerovy profesionální osobnosti získal mimořádnou odměnu. 

První cenu a doporučení k realizaci přiznala komise jed-
nomyslně návrhu Vojtěcha Dostála, DiS, za vynikající
portrét, který kromě Gerstnerovy podoby a charakteru velmi

dobře vystihuje dobu, v níž žil a působil, dále za jedinečnou
kompozici písma i jeho typ a ztvárnění, za perfektní soulad
obou stran, originální řešení technických prvků aversu a za
celkovou čistotu provedení. Druhá cena udělena nebyla.
Třetí, zvýšenou cenu, komise shodně přiznala návrhu autor-
ky Emöke Szilvy za velmi dobré a zajímavé zpracování
portrétu, a rovněž návrhu akademického sochaře Jiřího Har-
cuby za originální pojetí a výstižnou stylizaci portrétu a za
celkovou kompozici rubové strany. 

Tisková informace

Mince pro českou techniku

České vysoké učení technické v Praze
University of Strathclyde 
Inženýrská akademie ČR

pořádají

mezinárodní konferenci s prezentací výsledků ze širokého spektra technických oborů 
se zaměřením na návrhové metody

AED 2006 – Advanced Engineering Design
11. – 14. června 2006

České vysoké učení technické v Praze

Informace:
doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc., fort@vc.cvut.cz, 224 353 633, 224 352 713
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25. 4. 2006

10.00 – 15.00 Inteligentní dům
konference o systémové integraci v budovách i v domácnostech 
pavilon A3, sál Morava

10.00 – 13.00 Energie v budovách a jejich certifikace 
seminář Společnosti pro techniku prostředí Brno
administrativní budova BVV, sál 102

14.00 – 17.00 Věda, výzkum, jakost ve stavebnictví
výzkum a jeho aplikace jako prostředek pro zvýšení konkurenceschopnosti stavebních podnikatelů
Kongresové centrum, sál B

16.00 – 17.30 Setkání podnikatelů Slovenské a České republiky 
Téma: Podnikatelské prostředí v oblasti stavebnictví v ČR a SR
pavilon E, sál Business Centre II

26. 4. 2006
8.00 – 15.00 Den ocelových konstrukcí

Téma: Architektura a ocel 
Doprovodná akce: VI. přehlídka a výstava diplomových prací absolventů vysokých škol
architektury pořádaná pravidelně Českou komorou architektů
pavilon E, Presscentrum 

8.30 – 12.30 Cena a životní cyklus stavebního díla
pracovní seminář se zaměřením na tvorbu ceny během životního cyklu stavebního díla
Kongresové centrum, sál B

10.00 – 13.00 Setkání držitelů značek Czech Made
pavilon E, Business Center II

13.00 – 18.00 Mezinárodní trendy ve stavebnictví na bázi dřeva
konference a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Dřevěný dům“ 
Kongresové centrum, sál A 

13.30 – 15.30 Prezentace vítězných prací studentské soutěže
pavilon A3, sál Morava

15.00 – 19.00 Stavba Jihomoravského kraje – vyhlášení výsledků soutěže
pavilon Brno

27. 4. 2006
8.00 – 20.00 MOSTY – 11. mezinárodní sympozium

nejnovější poznatky související s mosty pozemních komunikací a drážními mosty 
v České republice i v zahraničí
hotel Voroněž

8.30 – 15.00 Tepelná čerpadla v praxi
mezinárodní konference 
Kongresové centrum, sál A

9.00 – 18.00 Kongres o materialitě povrchových ploch architektury klasické moderny
pavilon A3, sál Morava

9.00 – 16.00 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
Kongresové centrum, sál C

28. 4. 2006
8.00 – 14.00 MOSTY – 11. mezinárodní sympozium

hotel Voroněž

9.00 – 18.00 Kongres o materialitě povrchových ploch architektury klasické moderny
pavilon A3, sál Morava

www.bvv.cz

Doprovodný program Stavebních veletrhů Brno 2006
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