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Článek se zabývá činnostmi a výsledky projektu Socrates
TN EUCEET. Tento vzdělávací projekt byl zahájen v ro-
ce 1998, má za sebou 7 let intenzivní činnosti, na projek-
tu spolupracovalo 132 partnerů (z toho 101 univerzit) a
výsledky jsou publikovány ve 4 knižních svazcích i elek-
tronicky (viz http://www.euceet.utcb.ro/). Projekt je pří-
mo navázán na činnost asociace AECEF, založené na
FSv ČVUT v roce 1992. 

Úvod
V září roku 1992 byla z iniciativy J. Witzanyho, tehdejší-

ho děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, založena Asocia-
ce evropských stavebních fakult (AECEF). Její statut a cíle
jsou uvedeny na internetové stránce http://departments.
.fsv.cvut.cz/aecef/. Asociace sdružuje evropské i mimoevrop-
ské stavební fakulty, vydává pravidelně dvakrát ročně News-
letter AECEF a organizuje zhruba s dvouletou periodou
mezinárodní sympozia. Ta jsou zaměřena především na otáz-
ky vzdělávání, ale zahrnují i otázky výzkumu, inovací a pra-
xe. Informace k jednotlivým sympoziím (Praha 1995, Oden-
se 1997, Cardiff 1999, Porto 2002, Helsinky 2005), sborní-
ky a zásadní referáty je možné vyhledat na uvedené interne-
tové stránce. V současnosti je v AECEF zastoupeno 22 ze-
mí, 43 univerzit a má 60 reprezentujících členů. Sekretariát
je umístěn na FSv ČVUT. Prezidentem asociace je J. Witza-
ny, tajemníkem J. Váška a autor článku je členem dvanácti-
členného řídícího výboru.

V souvislosti s globálními změnami v Evropě po roce
1990, se změnou systému vzdělávání po přijetí Sorbonské
(5/1998) a Boloňské deklarace (7/1999) a s rostoucím vý-
znamem technického vzdělávání, se v roce 1998 sdružilo
58 partnerů ze 20 zemí Evropy z oblasti stavebního vzdělá-
vání a vypracovalo návrh na rozsáhlý projekt v rámci pro-
gramu Socrates-Erasmus, zaměřený na vysokoškolské sta-
vební vzdělávání. Evropská komise tento projekt přijala jako
tříletý tematický projekt s plněním 9/1998–8/2001. AECEF
byla u zrodu projektu a byla jako asociace jedním z partne-
rů, tzn. zakládajícím členem. Název projektu byl EUCEET
(European Civil Engineering Education and Training). Koordi-
nátorem projektu, který má své pokračování, je A. M. Cam-
marotová (ENPC, Francie), vedením byla pověřena řídící
komise v čele s I. Manoliem (TUCE Bucharest, Rumunsko).
Autor článku je od počátku projektu členem této řídící tři-
náctičlenné komise.

Projekt, později nazývaný EUCEET I, byl zaměřen na ná-
sledující témata (uvedena ve volném překladu):

A. učební osnovy pro stavební inženýry v nižším (baka-
lářském) stupni; 

B. inženýrské (magisterské) studijní programy a pokraču-
jící celoživotní vzdělávání; 

C. zajištění kvality studia a akreditace inženýrského vzdě-
lávání;

D. inovace a změny ve výuce stavebních inženýrů; 
E. spolupráce mezi univerzitami, výzkumem, průmyslem

a veřejnou správou ve stavebnictví;
F. ekonomické a odborné požadavky na vzdělávání sta-

vebních inženýrů v Evropě.

Účastníky projektu byli zástupci registrovaných partnerů,
např. za FSv ČVUT V. Kuráž, za AECEF autor článku. Byly
vytvořeny pracovní skupiny, které prostřednictvím elektro-
nické komunikace a pracovních schůzek připravily zásadní ma-
teriály ke stavu uvedených témat v rámci Evropy. Výsledky
byly projednány na valných hromadách projektu, a posléze
publikovány. První sborník EUCEET [1] obsahuje zprávy
k tématům A, C, E. Druhý sborník [2] obsahuje odborné
příspěvky z mezinárodní konference uspořádané spolu s třetí
valnou hromadou projektu v Rumunsku v roce 2001. Témata
konference byla následující (ve volném překladu):

– ekonomické a odborné požadavky na vzdělávání sta-
vebních inženýrů v Evropě;

– trendy v oblasti evropského vzdělávání stavebních inženýrů;
– postgraduální programy a celoživotní odborné vzdělá-

vání stavebních inženýrů; 
– akreditace a vzájemné profesní uznávání ve stavebním

inženýrství.

Po úspěšném obhájení výsledků projektu EUCEET I zís-
kali účastníci jednoletý projekt k šíření získaných výsledků
(Dissemination project), pro období 10/2001–9/2002. V jeho
průběhu byla uspořádána tři tzv. EUCEET fóra (Madrid,
Gliwice, Mnichov). Třetí sborník EUCEET [3] obsahuje
zprávy ke zbývajícím tématům projektu, tj. B, D, F a dále
podrobnější informace prezentované na těchto fórech ke
všem tématům.

Evropská komise po zhodnocení projektu udělila organi-
zátorům pro další období nový projekt, EUCEET II. Šlo
o další tříletý projekt s termínem 10/2002–9/2005. Počet
zapojených partnerů se v průběhu celého projektu zvýšil na
132 z 29 zemí Evropy, tab. 1. Lze konstatovat, že byly zapo-
jeny všechny země Evropy a všechny renomované stavební
fakulty evropských univerzit. Jako pozorovatelé (bez evrop-
ských dotací) byly účastníky i mimoevropské univerzity
(z Honkongu, Číny, Kanady, USA apod.) 
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EUCEET II
Činnost v projektu EUCEET II probíhala v šesti tématech,

s jedenácti specifickými projekty (SP). Ve volném překladu
jde o následující témata:

Téma A: Otázky učebních osnov pro stavební 
inženýrství a jejich vývoj

SP.1 Rozbor a doporučení pro základní učivo 
(„core curricula“) v různých studijních programech.

SP.2 Praxe jako část učebních osnov.
SP.3 Otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje.
SP.4 Netechnické předměty ve stavebním vzdělávání.

Téma B: Rozvoj učebních metod ve stavebním 
inženýrském vzdělávání

SP.5 Problémově orientované a projektově založené 
vzdělávání.

SP.6 Používání informačních a komunikačních 
technologií (ICT) při vzdělávání.

Téma C: Podpora evropské dimenze stavebního 
inženýrského vzdělávání

SP.7 Harmonizace evropských norem a pravidel.
SP.8 Spolupráce mezi TN EUCEET, dalšími aktivitami 

v rámci programu Socrates-Erasmus a evropskými
stavebními výzkumnými sítěmi.

Téma D: Zvýšení atraktivnosti profese stavebního
inženýra

SP.9 Zvýšení atraktivnosti profese stavebního inženýra.

Téma E: Uznání akademických a profesních kvalifikací 
ve stavebním inženýrství

SP.10 Speciální znalosti a schopnosti absolventů 
stavebních inženýrských programů.

SP.11 Akademické a profesní uznání a mobilita 
evropských stavebních inženýrů.

Téma F: Celoživotní vzdělávání ve stavebním inženýrství
SP.12 Celoživotní vzdělávání ve stavebním inženýrství.

Pracovní skupiny postupovaly obdobně jako v projektu EU-
CEET I. Základní informace byly vesměs získány z propraco-
vaných dotazníků, zaslaných všem partnerům. Přímí zástupci
partnerů tak organizovali a zpracovávali v průběhu řešení mno-
ho dotazníků pro příslušné pracovní skupiny, a zároveň v ně-

které z konkrétních skupin aktivně působili (např. autor člán-
ku byl vedoucím SP.7, jehož výsledkem je rozsáhlá zpráva
k průběhu zavádění všech Eurokódů a soupis podkladové lite-
ratury k jejich jednotlivým částem). Výsledné zprávy byly
předloženy ke schválení valným hromadám projektu (Malta
2004, Paříž 2005), jsou publikovány elektronicky na webové
stránce projektu EUCEET (http://www.euceet.utcb.ro/) a kniž-
ně ve čtvrtém [4], [5], pátém a šestém svazku (v tisku). Ně-
které výsledky, zaměřené zejména na systém vzdělávání, jsou
dále uvedeny.

Změna systému stavebního inženýrského vzdělávání 
po roce 2000

Podle dotazníkového průzkumu, provedeného v rámci pro-
jektu EUCEET v roce 2000, existovaly v Evropě dva základ-
ní systémy:

– kontinentální,
– anglosaský.

Kontinentální systém má obvykle dva typy programů:
– programy dlouhé (inženýrské, v délce 4,5 – 6 roků),
– krátké (bakalářské, v délce 3 – 4 roky).

Tyto programy obvykle běží paralelně, variantou je „stromo-
vé“ uspořádání, mající společné 1. – 2. ročníky (obr. 1) [6].

Anglosaský systém má programy uspořádané sériově. Prv-
ní stupeň v délce 3 až 4 roky vede v Anglii k titulům BEng,
BSc, MEng (posledně jmenovaný je čtyřletý). V Irsku je vět-
šina stavebních programů čtyřletá (BEng, BE, BAI), výji-
mečně pětiletá, po tříletém studiu ukončeném diplomem. Ve
Skotsku jsou programy BEng čtyřleté. Varianty anglosaské-
ho uspořádání jsou uvedeny na obr. 2.

Průzkum v rámci projektu EUCEET II ukázal masivní
přechod stavebního vzdělávání na dvojstupňový systém me-

Tab. 1. Počet partnerů v projektu EUCEET

Dis.

1998–1999 1999–2000 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005

univerzity 43 50 59 66 97 100 101

neziskové národní organizace 7 8 13 13 14 14 14

neziskové mezinárodní organizace 2 2 2 2 1 1 1

asociace univerzit 1 1 1 1 1 1 1

výzkumné instituce 5 5 5 5 6 6 6

průmyslové organizace 0 0 0 0 7 9 9

celkem 58 66 80 87 126 131 132

zemí 20 24 25 25 29 29 29

EUCEET I EUCEET 2
Instituce

Obr. 1. Kontinentální systém 
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zi léty 2000–2005. V roce 2000 byla situace v 28 zemích
Evropy taková, že pouze 6 zemí mělo dvojstupňový systém
(EE, IE, LT, LV, TR, UK), obr. 3. V roce 2005 naopak pou-
ze 2 země setrvávají na kontinentálním systému (FR, GR) a
5 zemí ještě zachovává oba systémy (DE, NO, PL, PT, SE).
S výjimkou Francie a Řecka je již všude zaveden dvojstup-
ňový systém (obr. 4).

Na základě rozboru příslušné části Boloňské deklarace
(Action Line 2) dospěla pracovní skupina projektu EUCEET
ke stanovisku vyjádřenému řídícím výborem projektu v Pa-

říži v únoru 2004. Stanovisko podporuje dvojstupňový sys-
tém s tím, že stavební inženýrství je oborem s velkým vli-
vem na společnost. Proto doporučuje pro první stupeň vzdě-
lání čtyřleté (240 ECTS kreditů) a považuje integrované
pětileté studium (vedoucí přímo k magisterskému titulu)
rovněž za systém odpovídající požadavkům Boloňské dekla-
race.

Přechod z integrovaného studia na dvojstupňové
Přechod z integrovaného (dlouhého) studia na dvojstup-

ňové vyžaduje rozhodnutí o délce programů. V tabulce 2 je
uveden přístup volený některými zeměmi zapojenými v pro-
jektu EUCEET. Je zřejmé, že většina zemí zvolila koncept
3+2. 

Podle diskusí v rámci projektu EUCEET však tříletý ba-
kalářský program stěží naplňuje boloňský požadavek na ta-
kové vzdělání v prvním stupni, které zajistí dostatečnou kva-
lifikaci pro pracovní trh. Jde spíše o naplnění určitého vzdě-
lání vhodného pro mobilitu studentů, popř. pro přechod na
jiný obor. Očekává se, že tito studenti budou vesměs pokra-
čovat v magisterských studiích na téže univerzitě (v posled-
ním období se to potvrzuje zejména v Itálii a na Slovensku).

Čtyřleté bakalářské studium v prvním stupni zvolila Litva,
Lotyšsko, Rumunsko, ČR, zavádí je Ma�arsko, Španělsko a
Portugalsko. Absolventi mají mít dostatečné znalosti teore-
tické i praktické pro volbu pokračování v magisterském stu-
diu nebo pro vstup do praxe.

Bakalářské vzdělání 
Z přehledu bakalářských vzdělání v různých zemích je

zřejmé, že je nutné rozlišovat mezi novým bakalářem dvoj-
stupňového studia a bakalářem tradičního samostatného stu-
dia. Například v Dánsku tradiční bakalář (absolvující univer-
zitu nebo college) studoval 3,5 roku a Society of Danish En-
gineers jej pro praxi profesionálně uznávala, zatímco nové
bakaláře dvojstupňového studia nikoliv. Obdobně je tomu
v Nizozemí, Belgii a ve Finsku. Dokonce i v Anglii po trans-
formaci polytechnik na univerzity je pohlíženo na tříleté ba-
kaláře různě, podle úrovně univerzity. V Itálii se absolventi
bakalářských stavebních studií nesetkávají s příliš příznivým
přijetím v praxi, a proto vesměs pokračují v magisterském
studiu. V ČR absolvují první bakaláři v roce 2007 a přijetí
praxí i ČKAIT teprve bude krystalizovat.

V angličtině se ujal pro nové bakaláře výraz "first cycle
degree", který je nutné zkoumat v kontextu vzdělávacího
systému. Bakaláři mohou být absolventi univerzitního i ne-
univerzitního studia a pro srovnání se zavádí kategorizace:

– profesní bakalář (professional bachelor), orientovaný
více aplikačně;

– akademický bakalář (academic bachelor), orientovaný
více teoreticky.

Magisterské vzdělání
Magisterské vzdělání lze získat tradičním integrovaným

(pětiletým) studiem, popř. francouzským studiem 3+2
(Grandes Ecoles). V angličtině se pro tyto absolventy ustálil
výraz "integrated masters", a v Evropě (pomineme-li Fran-
cii) na nich trvá v podstatě pouze Řecko. Pro magisterské
vzdělání ve dvojstupňovém vzdělávání jsou získané tituly
podle zemí velmi rozdílné (viz [3], část 2). Pro rozlišení se
pro ně ujal v angličtině název "consecutive masters" a opět
je možná kategorizace:

– magistr výzkumného zaměření v jednom oboru 
(research master, professional master),

– magistr širšího zaměření, např. inženýrství + ekonomi-
ka, inženýrství + právo apod. (conversion master).

Obr. 3. Systém studia v evropských zemích v roce 2000

Obr. 4. Systém studia v evropských zemích v roce 2005

Obr. 2. Anglosaský systém

integrovaný systém
dvojstupňový systém

integrovaný systém
dvojstupňový systém
oba systémy
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Otázkou ve dvojstupňovém vzdělávání zůstává přijímání
studentů do druhého stupně. V případě systému 3+2 se oče-
kává automatické přijetí všech uchazečů majících příslušný
bakalářský diplom. Jiná situace je u systému se čtyřletým
bakalářským stupněm, postačujícím pro vstup do praxe. V ta-
kovém případě jsou pro přijetí do druhého stupně vhodná
patřičná kritéria (přijímací zkouška, určitý průměr známek
apod.). Důvodem je nejen umožnit vstup bakalářům z neuni-
verzitního sektoru, ale i ekonomika státu. 

Profesní inženýrské organizace pozorně sledují boloňský
proces, nebo	 udělení autorizace (v našem pojetí) souvisí
s odbornou zdatností absolventů. Zatímco v Itálii mohou i
tříletí bakaláři ze zákona žádat o autorizaci, by	 inženýrská
komora (Consiglio degli Ingegneri) byla zásadně proti, v ostat-
ních zemích se vesměs předpokládá, že profesní uznání
vyžaduje alespoň čtyřleté studium, popř. magisterský stu-
peň. Stejný názor má i ČKAIT.

Uznávání vzdělání
Pracovní skupina pro uznávání vzdělání a akreditace stu-

dijních programů rozdělila problematiku uznávání vzdělání:
– na akademické uznávání,
– na profesní uznávání.

Akademické uznávání je vyžadováno ustanovením Pražského
komuniké a vychází ze zavedení kreditního systému (z kumu-
lace a převodu ECTS kreditů) a dodatků k diplomu.

Profesní uznávání je regulováno zákonem (Itálie, Řecko,
Španělsko, Portugalsko), popř. profesními organizacemi. Pro-
pracovaný systém má Velká Británie, kde Inženýrská rada
(Engineering Council) má tři požadavky: 

– akreditované vzdělání v délce alespoň 3 roky pro "spo-
lupracujícího inženýra" ("incorporated engineer",
který "ví jak") a 4 roky pro "oprávněného inženýra"
("chartered engineer", který "ví proč");

– počáteční odborný rozvoj (initial professional develop-
ment, IPD), obvykle se požadují 4 roky praxe pro roz-
voj zkušeností, znalostí a kompetencí v určitém oboru;

– odborná zkouška dvěma kvalifikovanými inženýry,
spojená s písemnou zprávou a demonstrací schopnosti
řídit, používat normy, legislativu a celoživotně se
vzdělávat.

Po splnění požadavků obdrží kandidát titul IEng (Incorpo-
rated Engineer) nebo CEng (Chartered Engineer).

Profesní uznávání regulovaných profesí v rámci Evropy
vychází ze směrnice Evropské komise 89/48/EEC, upravené
v roce 2002 návrhem nové směrnice "Directive of the Euro-
pean Parliament and the Council on the Recognition of Pro-
fessional Qualifications" (platné zřejmě od roku 2007).
Určité profese (lékařství, architektura apod.) však mají spe-
ciální směrnici. Kvalifikace z různých zemí EU pro výkon
profese v kterékoli jiné zemi EU má být uznávána. Podrob-
nosti lze nalézt na webových stránkách MŠMT, v odkazu Vy-
soké školství, Uznávání odborných kvalifikací (www.msmt.cz).

Závěr
Výsledky projektů EUCEET I a EUCEET II jsou dostup-

né na webových stránkách projektu i ve sbornících (k dispo-
zici na sekretariátu AECEF na FSv ČVUT v Praze). Obsa-
hem je velké množství údajů týkajících se vzdělávání sta-
vebních inženýrů v různých zemích Evropy v širším období
– od devadesátých let minulého století po současnost. 

Důležitý je zejména vývoj a změny zahájené přijetím Bo-
loňské deklarace (7/1999), kde ministři školství 29 evrops-
kých zemí přijali závazně 6 známých základních opatření
v terciárním vzdělávání, a pokračování v procesu těchto
změn. Stalo se tak v Pražském komuniké (5/2001), kde mi-
nistři již 33 zemí přidali další 3 opatření, v Berlínském ko-
muniké (9/2003) již se 40 podpisy (včetně Ruské federace,
malých a nově vzniklých zemí Evropy), kde bylo přidáno
opatření k doktorským studiím, až po setkání ministrů v Ber-
genu (5/2005) se 48 signatářskými zeměmi zahrnujícími i
některé asijské státy. V Bergenu byla přijata opatření k zajiš-
tění kvality vzdělávání a vytvoření evropského rámce jejího
hodnocení. Schůzka ministrů školství, plánovaná na rok
2007 v Londýně, bude v tomto směru pokračovat.

Tab. 2. Přechod z integrovaného studia na dvojstupňové

3+1,5 3+2 3,5+1,5 4+1 4+1,5 4+2
dostatečný 
pro praxi

zejména jako 
stupeň

Belgie (BE) x x

Dánsko (DK) x x

Německo (DE) x x

Finsko (FI) x x

Holandsko (NL) x x

Švédsko (SE) x x

Itálie (IT) x x

Slovensko (SK) x x

Česko (CZ) x x1 x

Litva (LI) x x

Lotyšsko (LV) x2 x x

Polsko (PL) x2 x x

Rumunsko (RO) x x

Země

Délka studia [roky] Bakalářský stupeň

1 pouze pro studijní program Architektura a stavitelství
2 pouze některé technické univerzity
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Ačkoli „boloňské“ změny nejsou vždy přijímány s plným
pochopením a přinášejí v období zavádění značné potíže a
kritiku úrovně kvality vzdělávání, mají přinést v delším ča-
sovém horizontu výhody, které formuloval expert pro evrop-
ské univerzitní vzdělávání G. Haug [7]: 

– přizpůsobení světově rozšířenějšímu systému vzdělá-
vání bakalář – magistr;

– snížení propadovosti, zejména v prvních ročnících
integrovaného studia;

– snížení věku vstupu na pracovní trhu u bakalářů;
– zvýšení atraktivity evropských univerzit pro zámořské

studenty;
– snížení nákladů na bakalářská studia (jak pro rodiny,

tak pro veřejné zdroje);
– zvýšení počtu studentů v technických oborech.

Evropská komise požádala v roce 2004 prostřednictvím
svého direktorátu DGEC vedení projektu EUCEET o zapo-
jení do projektu „Tuning Educational Structures in Europe“
(zkráceně Tuning). Projekt Tuning probíhá od roku 2000 na-
příč evropskými projekty s cílem vytvořit základnu pro srov-
natelnost vysokoškolského vzdělání a stimulaci univerzit
k orientaci nikoli pouze na množství znalostí absolventů, ale
také na získané schopnosti a kompetence. Podnětem projek-
tu byly obdobné aktivity ASCE v USA [8]. EUCEET Tuning
spočíval v dotazníkové akci, které se zúčastnilo 1151 akade-
mických pracovníků a 728 zástupců stavebního průmyslu
z partnerských zemí a vyhodnocení výsledků. Byly kladeny
otázky na potřebné obecné a speciální kompetence získané
v průběhu bakalářského a magisterského studia.

Z výsledků zveřejněných na webové stránce EUCEET lze
stručně uvést pouze nejzajímavější. V obecných kompeten-
cích se ze 17 uváděných kompetencí považuje za nejpotřeb-
nější základní znalost oblasti studia, schopnost aplikace
v praxi a schopnost analýzy a syntézy. Nejméně se vyžadu-
je rozmanitost a multikulturní přístup. Z 18 uváděných spe-
cifických kompetencí bakaláře je nejžádanější znalost apli-
kované mechaniky a matematiky, jako nejméně potřebné
označili respondenti nalezení zdrojů a řešení komplexních
inženýrských úloh. U magistrů se hlavně vyžaduje znalost
aplikované mechaniky a koncepčního návrhu, nejméně oka-
mžitá znalost manažerského přístupu a chápání globálního
vlivu inženýrských prací. Vyhodnocení odpovědí však ještě
pokračuje, nebo	 konfidenční intervaly odpovědí byly u jed-
notlivých otázek značně rozdílné.

Výstupy projektu Tuning souvisejí s dalším projektem
EUR-ACE (www.feani.org/EUR-ACE), kterého se někteří
partneři projektu EUCEET zúčastní. Jeho hlavním cílem je

vytvoření evropského systému akreditace inženýrského
vzdělávání s označením "European label", který bude vzá-
jemně uznáván pro svou kvalitu.

Partneři projektu EUCEET pod vedením řídící komise
připravili návrh na pokračování projektu pod názvem
EUCET III. Návrh byl podán k 1.3.2006, a pokud bude při-
jat, měl by probíhat v tříletém období 10/2006–9/2009. Po
široké diskuzi bylo navrženo osm témat (ve volném překla-
du):

A. realiace dvojstupňového studia v Evropě podle Boloň-
ské deklarace;

B. rozšíření spolupráce evropských stavebních fakult
zavedením společných diplomů;

C. doktorské programy jako třetí stupeň vzdělání a otázky
stavebního výzkumu;

E. využití nejlepších zkušeností s multidisciplinárními
programy, které zahrnují stavební inženýrství a další
obory;

F. metody výuky, hodnocení a průběh stavebního inže-
nýrského vzdělávání;

G. propagace stavebního inženýrského vzdělání v Evropě
a zatraktivnění mimo Evropu;

H. rozvoj spolupráce mezi akademickým a profesionál-
ním světem (průmyslem).
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Experimentální stanovení optimálních 
teplot v interiéru 
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Rozpory, ke kterým docházelo při aplikaci optimálních
teplot stanovených na základě veličiny PMV, a nutnost
stanovení použitelných hodnot pro novelizaci vládního
nařízení ČR č. 523/2002 Sb. vedly k experimentální prá-
ci, jež se místo o pocity člověka opírá o fyziologickou ode-
zvu organismu na exponující stav prostředí. Pokusy
umožnily stanovit celkovou bilanci tepelně vlhkostních
toků subjektů, závislost optimální operativní teploty na
aktivitě subjektu a termoregulační rozmezí pro každou
optimální teplotu.

Úvod
Základní podmínkou pro zdravý pobyt člověka v interiéru

budov je zabezpečení optimálních tepelně vlhkostních pod-
mínek, tj. především operativní teploty, jde-li o klidný vzduch
a teplotu vzduchu blízkou teplotám okolních ploch. Opti-
mální operativní teplota je dosud určována výpočtem z veli-
činy PMV – Predicted Mean Value [3], stanovené na zákla-
dě pozitivních pocitů 80 % lidí v daném prostředí. Pocity
člověka jsou však veličinou značně subjektivní, ovlivňova-
nou řadou dalších veličin mimo faktory tepelně vlhkostního
mikroklimatu, např. barevností prostředí a náladou člověka.
Navíc, jak vyplývá ze způsobu experimentálního stanovení
PMV [6], [15], platí pouze pro nejužší neutrální oblast. Čím
více se od ní vzdalujeme, tím více se skutečné hodnoty s hod-
notami PMV rozcházejí (obr. 1). Především pak hodnoty po-

dle normy [3] se ukázaly být v praxi nepoužitelné – čím vyš-
ší aktivita člověka, tím větší rozpor. Pocity člověka (podle
stupnice ASHRAE) vůči operativní teplotě při různé rych-

losti vzduchu jsou porovnány na obr. 2. Každý bod repre-
zentuje průměr údajů 32 subjektů (korelační součinitel 0,97).
Pro porovnání jsou uvedeny výsledky dřívějších experimen-
tů s 172 japonskými subjekty [16] a vypočítaná přímka hod-
not PMV. 

Zajímavé jsou také výsledky experimentů z univerzity
v Readingu [2], nebo	 berou v úvahu otevírání dveří a oken,
tj. výměnu vzduchu (obr. 3). Při zavřených oknech a dveřích
byly střední tepelné pocity na straně tepla od neutrálního sta-
vu, při otevřených se rozptyl těchto hodnot zvětšil, zatímco
hodnoty PMV byly stále stejné. Z pokusů je zřejmé, že PMV
podhodnocuje pocity lidí při zavřených oknech a dveřích, tj.
při malé výměně vzduchu, a podhodnocuje kolísání pocitů
při velké výměně vzduchu. Hlavní příčiny: 

a) předpoklad stacionárních podmínek při odvozování
rovnice pro PMV;  

b) přílišné zjednodušení stanovení metabolické produkce
(aktivity) osob (lidé zřídka sedí bez občasného pohybu
v prostoru po dlouhou dobu, např. hodinu); 

c) nadhodnocení hodnot clo oděvu hodnotami PMV. 

Obr. 1a. Porovnání pocitů člověka [1] s hodnotami stanovenými
na základě indexu PMV [6] (comfort vote = pocity člověka podle
stupnice ASHRAE, indoor temperature = globe teplota interiéru).

Aktivita 80 W·m–2, oděv 0,64 až 0,82 clo.

Obr. 1b. Porovnání pocitů člověka [1] s hodnotami stanovenými
na základě indexu PMV [15]. Aktivita 70 W·m–2, oděv 0,78 ± 0,21 clo.

Teplota stěn se rovná teplotě vzduchu.

Obr. 2. Porovnání pocitů člověka [1] s hodnotami stanovenými na
základě indexu PMV pro japonské univerzitní studenty při různé
rychlosti vzduchu. Aktivita 1 met, oděv 0,6 clo, rh = 0,55 % [16]
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PMV tedy nadhodnocuje neutrální operativní teplotu asi o 2 K
a podhodnocuje požadavky na komfort, jestliže teplota
vzduchu se vzdaluje od neutrality [2]. Podle Humphreys a
Nicol [7] je pravděpodobné, že chyba při formulaci rovnice
PMV je způsobena:

– aproximací stacionárního stavu. PMV, podobně jako
ostatní tepelné indexy, je dáno stacionární rovnicí pro sdíle-
ní tepla a lze je jen přibližně aplikovat na práci v administ-
rativě. Nedávný výzkum ukazuje, že mezi administrativními
pracovníky teplota prstů na ruce se rychle značně mění indi-
kujíce, že dochází ke kontinuálním proměnlivým tokům
tepla [9]. Z toho je zřejmé, že nejde o tepelný stav ustálený,
ale dynamicky kolísající. To se týká většiny jiných indexů
navržených jako kritéria tepelné pohody, resp. úrovně tepel-
ně vlhkostního mikroklimatu vůbec. Tyto indexy, vylučující
termoregulaci, nemohou tudíž vystihnout skutečný stav;

– nepřesným numerickým stanovením stacionárního sta-
vu. Většina indexů má chyby v číselných hodnotách, použi-
tých v rovnicích, jako jsou součinitele transferu tepla kon-
vekcí a radiací, teplota pokožky a množství vylučovaného
potu v neutrálním stavu člověka. Ty se pak podílejí na vý-
sledných tvarech rovnic. K tomu přistupují číselné chyby da-
né koncepčním zjednodušením. Například PMV sice vychá-
zí při svém stanovení z vypočtené teploty pokožky a produk-
ce potu, ale změny vůči neutrálnímu stavu vycházejí pouze
z hypotetické tepelné zátěže. Důsledkem je, že stejné tepel-
né stavy lidského organismu v různém prostředí jsou popi-
sovány nikoli stejnými, ale různými hodnotami PMV.

Tyto skutečnosti pak vedou mimo jiné k zásadnímu závě-
ru, že z rovnic PMV nelze stanovit termoregulační rozmezí
lidského organismu. Proto byl učiněn pokus o stanovení
optimálních teplot na základě jeho fyziologické odezvy.

Matematický model 
fyziologické odezvy organismu

Produkci tepelného toku u člověka a jeho rozdělení během
tepelné výměny s okolím na jednotlivé složky lze znázornit
schématem na obr. 4, kde qm představuje metabolické teplo
(M – W), qres respirační teplo, qev = qev,d evaporační teplo, tj.
měrný tepelný tok ve směru tepelných gradientů [11]. Dále
qres a qev,ins = qev,d jsou složky tepelného toku vystupující
z organismu dýcháním a zvlhčováním pokožky (difúzí), na-
chází-li se subjekt v tepelně neutrální zóně. Tok qdry předsta-
vuje složku vystupující z organismu přes vrstvu oděvu s te-
pelným odporem Rt,wa (qdry = qr + qc, kde qr = R je radiační a
qc = C konvekční teplo). Regulační proces v neutrální zóně
využívá jako akční člen mechanismus vasodilatace a vaso-
konstrikce, zejména povrchových tkání, a mění tak vnitřní
tepelný odpor člověka Rt,i v cestě termoregulačního a adap-
tačního toku qtr + qa směrem k povrchu pokožky. Tepelný
tok qtr + qa reguluje okamžitou teplotu pokožky při interak-
ci člověka s vnějším prostředím, qtr je okamžitou reakcí
organismu na změnu mikroklimatu, qa je posuvem této reak-
ce způsobenou adaptací organismu na teplo nebo chlad (léto
nebo zimu). Tok qtr + qa, jenž může být kladný (směřující do
organismu), nebo záporný (směřující ven z organismu), je
přechodový, tj. nestacionární, tranzientní tok tepla, nebo	 i
v neutrální zóně dochází při termoregulaci k nestacionární-
mu tepelnému ději, jež na rozdíl od zóny hypertermie a hy-
potermie lze nazvat „kvasistacionární“. Časové charakteris-
tiky každého nestacionárního děje určuje, kromě tepelných
odporů Rt,wa a Rt,i, též tepelná kapacita lidského těla Ct. Tran-
sfer tepla mezi člověkem a okolím je charakterizován teplo-
tou pokožky Tsk, teplotou jádra Tcore, a globeteplotou okolní-
ho prostředí Tg. Změny vnitřního tepelného odporu Tt,i urču-
jí i změny termoregulačního a adaptačního toku qtr + qa po-
třebného k udržení teploty Tsk v oblasti fyziologických hod-
not při konstantní hodnotě jádra, udržované vnitřní regulací
na hodnotě Ti = Tcore = 36,7 (± 0,4) ˚C.

Bilanci tepelných toků, uvedených v modelu na obr. 4, lze
vyjádřit rovnicí pro tepelný tok na rozhraní člověka a pro-
středí. Pro zanedbatelnou tepelnou ztrátu kondukcí bude 
[W · m–2]

Obr. 3. Porovnání pocitů člověka (podle ASHRAE) s hodnotami
stanovenými na základě indexu PMV při různé výměně vzduchu.
Aktivita 1,2 met, hodnota clo určena neutrální teplotou 22,8 ˚C,
rh = 40–55 %, radiační teplota rovná teplotě vzduchu [2].

a – okno a dveře zavřeny, b – okno a/nebo dveře otevřeny

Obr. 4. Celková produkce tepelného toku a jeho rozdělení 
na složky během tepelné výměny s okolním prostředím

(1)

kde
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Toto množství vyloučeného poci	ovaného, ale většinou ne-
viditelného potu, bylo zjištěno měřením (vážením) během
experimentů jako střední hodnota pro celý uvažovaný rozsah.

Tok uvnitř lidského těla vyjadřuje vztah [W · m–2]

kde Gt,ti je celková vnitřní tepelná vodivost, pro kterou platí
[W · m–2 · K–1]

kde Gt,m lze nazvat metabolickou tepelnou vodivostí a Gt,i

vnitřní tepelnou vodivostí.

Termoregulační a adaptační tepelný tok qtr + qa ovlivňuje
především teplotu pokožky Tsk. Velikost vnitřního tepelného
odporu Rt,i = 1/Gt,i, charakterizujícího proces vasodilatace a
vasokonstrikce, lze stanovit ze vztahu [W–1 · m2 · K]

Stanovení parametrů 
matematického modelu

V klimatické komoře dlouhodobě probíhal experiment
umožňující identifikovat parametry v rovnicích (1) až (4).
Jako pokusné osoby sloužili studenti – každý z nich absol-
voval šest asi tříhodinových pokusů při čtyřech úrovních fy-
zické aktivity: 

– sezení v křesle, 
– sezení na bicyklovém ergometru bez šlapání, 
– šlapání na bicyklovém ergometru se zátěží 40 W, 
– šlapání na bicyklovém ergometru se zátěží 1 W/kg tě-

lesné hmotnosti (tak dlouho, jak byl subjekt schopen).

Metodou nepřímé kalorimetrie se během každé aktivity měři-
la produkce metabolického tepla. Současně se měřila střední
teplota pokožky, puls a ztráta vody během pokusu. Subjekty
byly oblečeny do dvou druhů oděvů – lehkého (pyžama) a
těžšího dobře izolovaného (speciálního přetlakového oděvu
pro piloty tryskových letadel). Teplota vzduchu při všech po-
kusech byla rovná teplotě stěn. Bylo zvoleno 11, 14, 17 a 26,
29, 32 ˚C s ohledem na dolní a horní mez neutrální zóny
(začátek pocení = kritérium horní meze, začátek třesu = kri-
térium dolní meze; případné psychogenní pocení nebylo uva-
žováno). Původně zvolené teploty 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29,
32 ˚C nebyly nutné, proto byly zredukovány. Relativní vlh-
kost vzduchu byla udržována v komfortním rozmezí (daném
parciálním tlakem vodních par 700 až 1 850 Pa). Počátek
zjevného pocení (příznaky potu na čele) a třesu určoval vždy
týž pozorovatel. Pokusy probíhaly ve všech ročních obdobích,
takže bylo možné se pokusit o zachycení vlivu sezónní adap-
tace na velikost maximálního a minimálního termoregulač-
ního toku, tj. stanovit adaptační teplo. Ukázalo se však, ve
shodě s jinými autory [5], že je zanedbatelné [13] a nepře-
sahuje 0,2 ˚C (menší než chyba vznikající při měření teplot
během experimentu). Měření probíhala vždy po dobu, kdy ter-
moregulační tok bylo možno považovat za konstantní –
měření nevyhovující této podmínce nebyla zahrnuta.

Sestrojení grafu 
Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafu qdry = f (qi – qsw),

kde platí pro optimální hodnoty rovnice přímky rovnováha
(obr. 5) –qdry = qi – qsw. Jeho použití v praxi je mizivé, běžně
potřebujeme znát závislost Tg = f (qm). Lineární závislost

z obr. 5 byla proto přenesena do grafu na obr. 6, a to prolo-
žením regresní přímky body vymezenými v obr. 5 vztahem
–qdry – (qi – qsw) = ± 4,8 W·m–2. Tato hodnota, určující body

pro proložení regresní přímky, je minimální termoregulační
teplo, tj. při maximální vasokonstrikci. Lze je stanovit z nejmen-
ší hodnoty vnitřní tepelné vodivosti lidského těla (obr. 7),
jež je 9,07 W·m–2. K (při teplotě jádra těla Ti = 36,6 ˚C, tep-
lotě pokožky Tsk = 30,5 ˚C a qm = 45,7 W·m–2).

(2)

, (3)

(4)

Obr. 5. Graf závislosti qdry = f (qi – qsw) pro oděv 0,5 clo s naměřený-
mi hodnotami. Optimální hodnoty leží na přímce–qdry = qi – qsw

Obr. 6. Graf závislosti Tg = f (qm) pro optimální hodnoty přenesené
z grafu na obr. 5 v rozmezí –qdry –(qi – qsw) = ± 4,8, kde hodnota 

± 4,8 W·m–2 je minimální termoregulační teplo

Obr. 7. Tepelná vodivost Gt,ti a tepelná ztráta lidského organismu
v závislosti na teplotě pokožky Tsk pro odpočívající subjekt 

během dne [10]

� počátky pocení, + neutrální, � počátky třesu 
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Stanovení termoregulačních rozmezí
Proložením regresní přímky body počátků pocení lze sta-

novit termoregulační rozmezí v nejširším slova smyslu, tj.
od optima až po začátek zjevného pocení. Pro oblast kom-
fortu je však třeba volit hodnoty nižší, kdy ještě k zjevnému
pocení nedochází. Tato oblast je dána polem mezi přímkou
optima a tečnou z pólu (průsečík regresní přímky počátků
pocení a přímky optima) k množině bodů jednak počátků
pocení, jednak třesu (obr. 8). Tyto tečny jsou zřejmě analo-
gií termoregulačního rozmezí kategorie C podle CR 1752–
–1998.

Pro stanovení termoregulačního rozmezí kategorie A a B
je nutno si uvědomit, že lidský organismus je v daném pro-
středí termoregulačním mechanismem, který změny opera-
tivní teploty v daném prostředí vyrovnává termoregulačními
toky v organismu pro udržení jeho tepelné rovnováhy, a to
ve třech úrovních, obdobně jako je tomu u technologických
mechanismů:

– úrovni A, odpovídající časové konstantě 0,368 ∆ To,tr,max,
– úrovni B, odpovídající časové konstantě 0,632 ∆ To,tr,max,
– úrovni C (obr. 9), odpovídající časové konstantě 1,000

∆ To,tr,max.

Úroveň A je určena pro interiéry s nejnáročnějšími požadavky
a lze jí celoročně dosáhnout jen v uměle vytvořeném, tj. kli-
matizovaném prostředí. Úroveň C platí pro interiéry s nej-
menšími požadavky, bez klimatizace, jen s přirozeným
větráním. Úroveň B pokrývá zbytek a vyžaduje klimatizaci
jen v některých případech.

Časová konstanta podle teorie regulace charakterizuje
odezvu systému (organismu člověka) na změnu operativní
teploty a je determinována součinem tepelného odporu sys-
tému R a jeho tepelné kapacity C, 

Například pro nejčastější změnu ∆ To,tr = 2 ˚C bude časo-
vá konstanta cca dvě minuty, tzn. podstatná doba odezvy
organismu na tuto změnu je asi dvě minuty. Termoregulační
změny teplot jsou uvedeny i v grafu na obr. 10, a to jednak
přenesené z grafu na obr. 9, jednak zaokrouhlené pro praxi
na 0,5 ˚C, a souborně také v tab. 1.

Porovnání optimálních teplot 
a termoregulačních rozmezí s předpisy

Výsledné optimální teploty a jejich termoregulační roz-
mezí byly porovnány s hodnotami předepsanými jednak stan-
dardem ISO 7730 Mírné tepelné prostředí (Moderate Ther-
mal Environments ISO 7730-1984 (E)), CR (1752) (1998) a
ISO/DIS 7730 (2003), ANSI/ASHRAE Standard 55-2004.
Porovnání operativních teplot s hodnotami CR 1752 a ISO/
/DIS 7730 (2003) je uvedeno v tab. 2, graficky na obr. 11,
kde jsou vyneseny optimální operativní teploty jednak podle
ISO 7730, jednak podle našich výsledků. Shodují se hodno-
ty pro 50 W·m–2, 70 W·m–2 a 80 W·m–2, další hodnoty se již

Obr. 8. Stanovení termoregulačních rozmezí

Obr. 9. Graf závislosti Tg = f (qm) s regresní přímkou počátků
pocení a termoregulačním rozmezím na úrovni A, B a C pro teplo
(směrem k počátkům pocení) a chlad (směrem k počátkům třesu)

Obr. 10. Termoregulační změny teplot přenesené z grafu na obr. 7
(pro praxi zaokrouhlené na 0,5 ˚C, viz též tab. 1)

tj.                                                                      časová konstanta = R · C ,

.

.=
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rozcházejí, a to tím více, čím je větší energetický výdej. Tato
skutečnost odpovídá pokusům, na základě kterých byla hod-
nota PMV vytvořena, tj. pro sedící subjekt v neutrálním pás-
mu. Porovnání zjištěných optimálních operativních teplot
s hodnotami ISO a ANSI/ASHRAE je v tab. 3 a na obr. 12.
Pro nízké aktivity je opět zřejmá shoda (graf vychází z ISO
7730).

Diskuse
Nelze trvale vycházet z optimálních operativních teplot

určovaných výpočtem z veličiny PMV ze sedmdesátých let
minulého století, stanovených na základě pozitivních pocitů
většiny lidí sedících v daném prostředí, ale pokusit se o nový
způsob stanovení optimálních operativních teplot, opírají-
cích se o fyziologickou odezvu lidského organismu na dané
prostředí. Nejen experimentální práce [6], ale především apli-
kace hodnot podle ISO 7730 [3] v praxi upozornily na roz-
por se skutečností, a to tím větší, čím je větší aktivita člově-

50 70 80 100 120 150 180

sweat 32,2 31,4 31,1 30,3 29,6 28,5 27,4

opt 5,6 6,8 7,5 8,8 10,1 12 14

opt (0,5) 5,5 6,5 7 8,5 10 12 13,5

max 29,3 27,9 27,2 25,8 24,4 22,3 20,2

C – opt 2,7 3,4 3,7 4,3 4,9 5,9 6,8

C – opt (0,5) 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6,5

B (0,632) 28,3 26,7 25,9 24,3 22,6 20,2 17,7

B – opt 1,7 2,1 2,3 2,7 3,1 3,7 4,3

B – opt (0,5) 1,5 2 2 2,5 3 3,5 4

A (0,368) 27,6 25,8 24,9 23,1 21,3 18,6 15,9

A – opt 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5

A –opt (0,5) 1 1 1 1,5 1,5 2 2,5

opt 26,6 24,6 23,6 21,5 19,5 16,5 13,4

min A(0,368) 25,9 23,7 22,6 20,4 18,2 14,9 11,6

min A  – opt –0,7 –0,9 –1 –1,1 –1,3 –1,5 –1,8

min A  – opt (0,5) –0,5 –0,5 –0,5 –1 –1 –1,5 –1,5

min B (0,632) 25,4 23,1 21,9 19,6 17,3 13,8 10,4

min B – opt –1,2 –1,5 –1,6 –1,9 –2,2 –2,6 –3,1

min B – opt (0,5) –1 –1 –1,5 –1,5 –2 –2,5 –3

min 24,7 22,2 21 18,5 16 12,3 8,6

C  – opt –1,9 –2,4 –2,6 –3 –3,5 –4,2 –4,8

C  – opt (0,5) –1,5 –2 –2,5 –3 –3 –4 –4,5

Teplota [˚C]
[W·m–2]

Tab. 1. Optimální operativní teplota a termoregulační rozmezí 
v závislosti na qm

Tab. 2. Porovnání operativních teplot s hodnotami CR 1752 a
ISO/DIS 7730 (2003) v kategoriích A, B, C (0,5 clo, 1,2 met,
70 W·m–2)

Kategorie CR + ISO/DIS Jo/Ka

A  – klimatizace 24,5 ± 1,0 24,6 + 1,0 – 0,5

B  – klimatizace + přirozené větrání 24,5 ± 1,5 24,6 + 2,0 – 1,0

C  – přirozené větrání 24,5 ± 2,5 24,6 + 3,0 – 2,0

Obr. 11. Porovnání optimálních operativních teplot [3] se zjištěný-
mi hodnotami (odpovídají v grafu pouze teplotám, nikoli energe-

tickému výdeji)

Tab. 3. Porovnání zjištěných operativních teplot s hodnotami ISO a ANSI/ASHRAE (oděv 0,5 clo)

[W·m-2]

[met]

1,5 2 2 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0

26,6 –1 24,6 –1 23,6 –1,5 21,5 –1.5 19,5 –2.0 16,5 –2.5 13,4 –3.0

q m

50 70 80

0,86 1,2 1,38

100 120 150 180

1,72 2,07 2,59 3,1

22,3± 2 20,6±2,5 18,5±2,5

Jo/Ka  [˚C]  (B)

ISO 7730  (1984) 26,6±1,5 24,5±1,5 16,4±2,5

CR 1752, ISO/DIS 7730 
(2003)  [˚C]  (B)

– 24,5±1,5 23,5± 2 – – – –

23,6± 2

ANSI/ASHRAE 55 
(1992)

T o active = T o sedentary

 – 4,5 (met –1,2) [˚C]

– 24,5 1623,7 22,2 20,6 18,2

Obr. 12. Porovnání optimálních operativních teplot [1] 
se zjištěnými hodnotami

(B) – udávaná kategorie
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ka. Proto pro nový závazný předpis České republiky [14]
byly vzaty v úvahu hodnoty opírající se o fyziologickou ode-
zvu organismu, prezentované v tomto článku. Skutečnost, že
k adaptaci na teplo a chlad u člověka (zřejmě v důsledku ši-
roce uplatňovaného vytápění a chlazení budov a dopravních
prostředků) nedochází, vedla také k odstranění optimálních
hodnot pro léto a zimu, optimální hodnoty po celý rok se liší
pouze oděvem.

Výsledky
Matematický model na obr. 4 stanoví podrobně úlohu jed-

notlivých tepelně vlhkostních toků produkovaných jednak
člověkem, jednak prostředím. Má-li organismus zůstat homo-
iotermním (s konstantní teplotou jádra těla), musí být tyto
toky ve vzájemné rovnováze – tato rovnováha je pak zá-
kladem pro stanovení optimální operativní teploty (obr. 5).
V praxi je sestavování celkové tepelné bilance nemyslitelné,
lze ji však nahradit závislostí operativní teploty na aktivitě
člověka (obr. 6), přenesené z grafu na obr. 5. Počátky poce-
ní a počátky třesu získané při experimentu umožňují stano-
vit i termoregulační rozmezí k optimálním teplotám (obr. 8).
Regresní přímka počátku pocení v průsečíku s přímkou opti-
málních teplot dává pól kolineace, ze které tečna k množině
počátků pocení je horní hranicí termoregulace v teplém pro-
středí (úroveň – Cmax), tečna k množině počátků třesu je dol-
ní hranicí termoregulace v chladném prostředí (úroveň – 
– kategorie Cmin). Pro stanovení úrovně – kategorie A a B lze
využít skutečnosti, že jsou vytvářeny termoregulačním
mechanismem člověka, a aplikovat časovou konstantu z teo-
rie technických regulačních systémů (obr. 9). Z porovnání
s dosavadními zkušenostmi je zřejmé, že úroveň kategorie A
je možné aplikovat na budovu s klimatizací, úroveň katego-
rie C na budovy přirozeně větrané. Tím dochází i ke splynu-
tí dvou separátních, dosud používaných systémů – pro klima-
tizované budovy (založeném dosud na PMV) a pro budovy
přirozeně větrané (založeném na průměrné měsíční venkovní
teplotě). Získané výsledky byly porovnány s hodnotami pře-
depsanými standardy ISO 7730, CR (1752) (1998), ISO/DIS
7730 (2003) (tab. 2, tab. 3) a ANSI/ASHRAE Standard 55-
2004 (tab. 3). Umožnily novelizaci vládního nařízení č.
523/2002 Sb., a to v té části, kde jsou závazně předepsány
mikroklimatické podmínky pracoviš	 pro Českou republiku.
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Contradictions which occurred in the application of opti-
mal temperatures based on the PMV value, as well as the
necessity to determine applicable values for the amend-
ment to the Czech government decree No. 523/2002 led to
experimental work which, instead of relying on human
feelings, rests on the physiological response of the
organism to the exposing condition of the environment.
Experiments facilitated to determine the overall balance
of heat moisture flows of subjects, dependence of the
optimal operative temperature on the subject’s activity
and the thermoregulation interval for each optimal tem-
perature. 

Jokl, M. – Kabele, K.: Experimentelle Bestimmung der
optimalen Temperaturen im Innern

Die Widersprüche, zu denen es bei der Anwendung von
aufgrund der Größe PMV festgelegten optimalen Tempe-
raturen gekommen ist, und die Notwendigkeit der Fest-
legung anwendbarer Werte für die Novellisierung der
Verordnung der Regierung der Tschechischen Republik
Nr. 523/2002 Slg., haben zu einer Versuchsarbeit geführt,
die sich anstelle der Empfindungen des Menschen auf die
physiologische Reaktion des Organismus auf den
exponierenden Zustand des Milieus stützt. Die Versuche
haben es ermöglicht, eine Gesamtbilanz der Wärme-
Feuchtigkeitsströmungen der Subjekte, die Abhängigkeit
der optimalen operativen Temperatur von der Aktivität des
Subjektes und die Thermoregulierungsspanne für jede
optimale Temperatur zu bestimmen.
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Při zásahu do nosného systému v důsledku jeho sanace
by mělo být samozřejmostí posouzení změn stavu napja-
tosti a deformace a ověření požadované mezní únosnosti.
Ne vždy je možno vhodnost zvoleného řešení experimen-
tálně ověřit. V článku jsou shrnuty možnosti a postupy
umožňující simulovat potřebné zkoušky na počítači, a
tím za splnění určitých podmínek časově i ekonomicky
náročný výzkum na skutečných vzorcích zčásti nahradit
a v každém případě vhodně doplnit. Simulovány jsou
zatěžovací zkoušky mezní únosnosti železobetonového
nosníku s dílčím odtížením namáhaného čtyřbodovým
ohybem.

Úvod
Po dvou stoletích používání a zdokonalování betonu, po

snahách širšího využití alternativních pojiv, po období úvah
a prognóz o stagnaci ve využívání tohoto materiálu se uká-
zalo, že dominantní postavení betonu jako stavebního mate-
riálu se nemění. Naopak, dochází k jeho soustavnému zkva-
litňování, vylepšování užitných vlastností i k rozvoji techno-
logie výroby. Tím se nabízejí i nové a širší možnosti použi-
tí betonu v důsledku schopnosti plnit i extrémní statické a
funkční požadavky. Neméně podstatné je i hledisko ekolo-
gické a ekonomické vzhledem k možnosti recyklace betonu.

Přes veškerý vývoj a inovace, kterých bylo dosaženo, zů-
stává zásadním problémem trvanlivost betonu. Zvláště vý-
znamné je to u konstrukcí vyztužených, které jsou náchylné
k degradaci vlivem koroze výztuže. Stanovení příčiny a po-
čátku poruchy je pro včasnou a účinnou sanaci velmi pod-
statné, ale většina poruch stavebních konstrukcí nastává
velmi pozvolně, postupným přechodem od zcela vyhovující-
ho stavu až k úplnému stupni porušení [1]. Při tomto proce-
su velmi často dochází k postupnému vzniku trhlin, které
v některých případech mohou přejít až k úplnému oddělení
materiálu. V oblastech vzniku trhlin a oddělení materiálu do-
chází k redistribuci napětí, jehož důsledkem je ve většině
případů předčasné vyčerpání únosnosti prvku.

Včasnou a odborně provedenou sanací porušené oblasti,
tím že se obnoví žádoucí stav napjatosti, je možné předejít
závažnému poškození celé konstrukce či alespoň redukovat
rozsah poruchy a zabránit jejímu dalšímu šíření. Prvořadým
úkolem sanace je vhodně spojit původní materiály s novými
a vytvořit takový kompozitní materiál, který zaručí, že kon-
strukce bude schopna plnit požadované funkce a že budou
obnoveny její užitné vlastnosti. Při zásahu do nosného systé-
mu by mělo být samozřejmou nutností posouzení změn sta-
vu napjatosti a deformace, a současně pomocí přesné analý-
zy ověření požadované mezní únosnosti. Návrh způsobu
opravy je také vhodné doplnit experimentálními zkouškami
jednak k ověření účinnosti provedené opravy, ale rovněž ke
kontrole spolupůsobení stávajícího a sanačního materiálu.

Ne vždy je možno experimentálně ověřovat vhodnost zvo-
leného řešení z důvodu časové či ekonomické náročnosti
nebo z důvodu reálné nemožnosti experiment vůbec provést.
V příspěvku jsou shrnuty možnosti a postupy umožňující
simulovat experimentální zkoušky na počítači, a tím za spl-
nění určitých podmínek časově i ekonomicky náročný vý-
zkum na reálných vzorcích zčásti nahradit a v každém přípa-
dě vhodně doplnit. Uvedené možnosti jsou dokumentovány
na simulaci zatěžovací zkoušky mezní únosnosti železobeto-
nového nosníku s dílčím odtížením namáhaného čtyřbodo-
vým ohybem.

Simulace experimentálních zkoušek
Rychlý rozvoj výpočetní techniky a programového vyba-

vení založeného na metodě konečných prvků umožňuje
v současné době provádět rozsáhlé komplexní a detailní vý-
počty stavebních konstrukcí. Výpočetní modely, které jsou
dnes nejčastěji vytvářeny jako rovinné pomocí rovinných
prvků nebo jako prostorové pomocí prostorových prvků,
jsou vytvářeny do nejmenších detailů (obr. 1). Při výpočtech
se již také běžně uvažují jevy, které dříve nebylo možné do
výpočtu zahrnout, např. nelinearity (geometrické, materiálo-
vé, konstrukční), respektování přítomnosti trhlin, reologické
vlivy, kontaktní problémy, delaminace, vzájemná interakce
atp. Používané výpočetní systémy jsou tedy z obecného hle-
diska schopny analyzovat chování konstrukcí s vysokou
přesností a výstižností.

Pokud ovšem chceme analyzovat chování konstrukcí pod-
robněji a výstižněji, nevystačíme s výstižným modelem cho-

Využití výpočetních metod při simulaci 
experimentálních zkoušek konstrukcí po sanaci
poškozených částí

doc. Ing. Aleš FLORIAN, CSc.
Ing. Jan PĚNČÍK, Ph. D.

Ing. Lenka ŠEVELOVÁ
VUT – Fakulta stavební

Brno

Obr. 1. Příklad detailních výpočtových modelů konstrukcí
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vání konstrukce. Při výpočtu je totiž nutné uvážit vliv nejis-
tot ve vstupních veličinách, které i nejvýstižnější výpočetní
model skutečné konstrukce není schopen respektovat. Zdro-
je nejistot jsou různé a pro simulaci experimentů je lze pro
naše potřeby rozčlenit do čtyř skupin, a to nejistoty vyplýva-
jící:

– ze skutečnosti, že všechny vstupní veličiny popisující
rozměry a geometrii analyzované konstrukce, fyzikál-
ně mechanické vlastnosti materiálů, zatížení, okrajové
podmínky, vliv obklopujícího prostředí atd. jsou svou
podstatou náhodné veličiny či náhodné procesy;

– z neúplné znalosti probíhajících jevů a procesů v kon-
strukci a neznalosti statistických informací o vstupních
veličinách atd.;

– z nepřesnosti výpočetních postupů modelujících dílčí
jevy, např. časové změny vlastností betonu a oceli, mo-
delování vzniku a postupného rozevírání tahových trh-
lin, vlivu vyztužení konstrukce na fyzikálně mechanic-
ké vlastnosti betonu, betonářské výztuže, konstrukční
oceli apod.;

– z konkrétní realizace experimentu, např. podepření, apli-
kování zatížení, umístění měřicích přístrojů a jejich ka-
librace, manipulace s ověřovaným prvkem, přesnosti
vyhodnocování apod.

Bez ohledu na zdroje lze nejistoty do výpočtu zahrnout
pomocí numerických simulačních metod [2], [3] známých
z analýzy spolehlivosti konstrukcí. Stochastický model, kte-
rý takto vznikne, je pak tvořen výpočetním modelem pro ana-
lýzu konstrukce v kombinaci se simulačními metodami. Jed-
notlivé vstupní veličiny zatížené nejistotami jsou ve stochas-
tickém modelu považovány za náhodné veličiny či procesy
a jsou popsány příslušným rozdělením pravděpodobnosti a
statistickými parametry. Použití simulačních metod vede k
opakovanému řešení úlohy s vhodně generovanými vstupní-
mi veličinami. Výsledkem simulace je statistický soubor dat.
Jeho dalším statistickým zpracováním se získají informace
o sledovaném chování konstrukce. Z hlediska dalšího zájmu
je důležité, že stochastický model je možné využít k simulo-
vání experimentálních zkoušek reálných konstrukcí.

Popis modelu
Cílem je připravit stochastický model pro simulaci expe-

rimentálních zkoušek betonových prvků a konstrukcí po
provedení sanace poškozených částí, resp. prvků a konstruk-
cí vyrobených z progresivních materiálů využívajících dru-
hotné suroviny. Pomocí takového modelu budeme schopni
získat nástroj mj. na posouzení vlivu opravy na chování kon-
strukce, porovnat je se standardní neporušenou konstrukcí,
resp. s konstrukcí bez provedení opravy, a zjistit, které z ne-
jistot chování konstrukce nejvíce ovlivňují. Pod pojmem kom-
plexní chování přitom rozumíme informaci o rozložení
napětí, poměrných deformací a přetvoření v konstrukci jako
celku i dílčích materiálech, informaci o závislosti těchto
veličin na úrovni zatížení, o chování styku původního a
sanačního materiálu, o mezní únosnosti konstrukce apod.

Připravovaný model musí respektovat principy a postupy
prováděných sanací. Rozhodující je samozřejmě umístění a
rozsah poškozených oblastí a případná koroze betonářské
výztuže. Důležitá je také znalost historie zatěžování kon-
strukce, resp. zda konstrukce byla před provedením opravy
odtížena. Odlišnými fyzikálně mechanickými vlastnostmi
sanačního materiálu a vlivem jeho reologických změn se do
původní konstrukce vnáší dodatečné napětí, které je nutné
do modelu zahrnout prostřednictvím vhodně zvoleného zatí-

žení sanované oblasti. Dalším vlivem, který působí na vý-
sledné chování konstrukce, je velikost soudržnosti původního
a sanačního materiálu v místě jejich kontaktu, tj. hodnota
napětí, při kterém dochází k jejich vzájemnému oddělení.
Z množiny výpočetních systémů schopných respektovat tyto
jevy i požadavky na stochastický model byly jako vhodné
zvoleny systémy ANSYS a ATENA.

Výpočetní systém ANSYS [4], celosvětově používaný pro
analýzu strojních a stavebních konstrukcí, dovoluje řešit
známou šíři fyzikálních problémů popsaných metodou
konečných prvků. V jednom prostředí je možné řešit struk-
turální analýzu, tj. statiku lineární i geometricky, materiálo-
vě a konstrukčně nelineární, dynamiku, analýzu vedení, šíře-
ní a přestupu tepla atd. Systém umožňuje řešit i sdružené
úlohy, ve kterých se vzájemně prolínají různé fyzikální pro-
blémy. Je logicky rozdělen na preprocesor, řešič, postproce-
sor, optimalizační modul, pravděpodobnostní modul atd.
K výpočtům lze použít mnoho prvků prutových, rovinných
a prostorových, a rovněž i materiálových modelů. Celý sys-
tém je otevřený, tj. umožňuje uživateli přistupovat ke všem
vstupním i výstupním údajům a doplňovat vlastní programy,
prvky a materiálové modely.

Z hlediska možného použití k analýze betonových prvků
a konstrukcí lze systému ANSYS vytknout možnost použití
pouze jednoho materiálového modelu betonu, který je ovšem
použitelný jen s prostorovým prvkem SOLID65. Materiálo-
vý model betonu pro analýzu rovinných konstrukcí systém
neobsahuje. Výpočetní modely z prutových a rovinných prv-
ků je možné tedy použít pouze pro lineární analýzu, např.
pro návrh a kontrolu konstrukce podle normových předpisů.
Pro analýzu mezní únosnosti jej není možné použít.

Výpočetní systém ATENA [5] je velmi účinný softwaro-
vý nástroj pro analýzu betonových prvků a konstrukcí.
Umožňuje modelovat porušení konstrukcí trhlinami, tj. je-
jich vznik a postupné šíření, rozevírání nebo uzavírání v prů-
běhu zatěžovacího procesu a zjiš	ovat jejich mezní únosnost. 

Při analýze konstrukcí na bázi cementu, které lze zařadit
mezi vícesložkové materiály, je použitý konstitutivní model
rozhodující. V konečné fázi určuje, jak bude daný výpočet-
ní model vystihovat realitu. K popisu chování betonu použí-
vá systém ATENA materiálový model SBETA. Tento mo-
del umožňuje při výpočtu zohlednit nelineární chování beto-
nu v tlaku včetně uvažování tlakového zpevnění a změkče-
ní, nelineární chování betonu v tahu založené na teorii lomo-
vé mechaniky, dvouosé kritérium porušení betonu, redukci
tlakového betonu napětí po vzniku trhlin, efekt tahového ztuh-
nutí a redukci smykové tuhosti po vzniku trhlin. Při výpočtu
lze použít model zpevněných nebo rozetřených trhlin.

Kromě materiálového modelu betonu ovlivňuje chování
konstrukcí rovněž betonářská výztuž. K popisu reálného cho-
vání betonářské výztuže lze použít bilineární a multilineární
nelineární materiálové modely se zpevněním nebo bez něho.
Současně je možné výpočtové modely rozšířit o uvažování
soudržnosti mezi betonářskou výztuží a betonem.

Podobně jako ANSYS je systém ATENA přehledně roz-
dělen na moduly (preprocesor, řešič, postprocesor) s jednot-
ným grafickým prostředím. K výpočtům lze v tomto systé-
mu v závislosti na typu verze použít prvky rovinné a nově i
prostorové. Během výpočtu dovoluje sledovat uživatelem
definovaná monitorovaná místa, resp. síly, posuny, reakce,
napětí, poměrné deformace atd. Na zatěžovacím diagramu
lze sledovat a kontrolovat odezvu prvků i konstrukce na pře-
depsanou historii zatěžování.

Detailním postupem vytvoření stochastického modelu pro
simulaci betonových prvků a konstrukcí včetně experimentů
se zabývá příspěvek [8].
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Vzorová studie
Pro dokumentování možností navrženého postupu i typu a

kvality získaných informací jsou v příspěvku prezentovány
ilustrativní výsledky simulace zatěžovací zkoušky mezní
únosnosti železobetonového nosníku s dílčím odtížením,
namáhaného čtyřbodovým ohybem, získané pomocí systé-
mu ATENA. Příklad využití systému ANSYS lze nalézt
v [9], kde byl navržený postup použit při analýze krátkých
konzol železobetonových sloupů jeřábové dráhy zesílených
dodatečným předpětím.

V systému ATENA je vytvořen parametrický výpočetní
model železobetonového prostě uloženého nosníku (obr. 2).
Pro modelování nelineárního chování betonu je použit mate-
riálový model SBETA (obr. 3), zatímco podélná i příčná
betonářská výztuž je modelována pomocí bilineárního mate-
riálového modelu bez zpevnění. Pro popis chování betonu
v tahu a modelování tahových trhlin je využita teorie lomo-
vé mechaniky a metoda zpevněných trhlin (obr. 4). Součás-
tí výpočetního modelu je kromě základní betonové části také
betonářská výztuž, a rovněž roznášecí desky uvažované v mís-
tě uložení nosníku a v místě působení zatížení. Základním

parametrem definujícím geometrii nosníku je výška a šířka
průřezu nosníku a jeho délka. Poloha horní a dolní betonář-
ské výztuže v nosníku je definována pomocí šestnácti para-
metrů určujících v osmi úsecích, na které je nosník rozdělen,
krytí horní, resp. dolní betonářské výztuže. Je rovněž respek-
tována přítomnost smykové výztuže.

Při analýze je nosník kromě vlastní tíhy G0 zatížen osa-
mělými silami F1, F2 působícími ve čtvrtinách rozpětí (obr. 5).
Řešení je provedeno po krocích, ve kterých je nosník zatě-
žován, popř. odtěžován, přírůstkem síly 1 kN. 

Při výpočtu jsou nosníky nejprve zatíženy na úroveň 50 kN
a odlehčeny na 20 kN, následně zatíženy na 70 kN a odtíže-
ny na 20 kN, a nakonec zatěžovány až do „porušení“, tj.
z pohledu výpočetní metody k zatížení, kdy řešení diverguje.

Simulace respektuje vliv nejistot ve vstupních veličinách
a jejich náhodnou proměnlivost. Celkem 33 vstupních veli-
čin (rozměry a geometrie konstrukce, fyzikálně mechanické
vlastnosti materiálů, pozice podélné a smykové výztuže v kon-
strukci atd.) je považováno za náhodné veličiny popsané obec-
ně tříparametrickým rozdělením pravděpodobnosti (tab. 1).
Jejich náhodná proměnlivost byla stanovena velmi podrob-

Obr. 2. Výpočetní model s vykreslenou sítí konečných prvků a s vyznačením monitorovacích bodů, řezů vnitřních sil N, V a M

Obr. 3. Materiálový model betonu SBETA
a – jednoosé namáhání, b – funkce dvouosého porušení

a) b)
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ným výpočtem. U řady veličin je založena na údajích zjiště-
ných a naměřených při experimentálním vyšetřování nosní-
ků [6], které byly statisticky vyhodnoceny. U zbývajících ve-
ličin se vycházelo z odborného odhadu, resp. z údajů dosa-
žitelných v literatuře [2]. Takto získané statistické paramet-
ry vstupních veličin respektují nejen jejich objektivní náhod-
nou proměnlivost, ale i vliv nedodržení nominálních para-

metrů na stavbě, tj. vliv činnosti člověka, a objektivní vliv
vlastní neznalosti statistických parametrů v důsledku jejich
nedosažitelnosti, nedostatečného experimentálního výzku-
mu či neznalosti historie namáhání. Předpokládá se vzájem-
ná statistická nezávislost vstupních veličin s výjimkou mo-
dulu pružnosti a pevnosti betonu, které jsou uvažovány plně
funkčně závislé.

Obr. 4. Modelování chování betonu v tahu
zákon otevření trhliny (a), lomová energie (b), šířka pásu trhlin v prvku (c)

Obr. 5. Statické zatěžovací schéma s vyznačením měřicích míst; měření posunutí U, měření sil S a měření poměrných deformací ε

Tab. 1. Statistika vstupních náhodných veličin*

Veličina Průměr Odchylka Variační koeficient Šikmost Rozdělení

modul pružnosti betonu 25 302 3 790 0,14979 -0,5 LN

pevnost betonu v tlaku 27,800 3,25581 0,11712 0,2 LN

pevnost betonu v tahu 2,202 0,38683 0,17567 -1,0 LN

lomová energie 5,51E-05 1,48E-05 0,26925 -1,0 LN

Poissonův součinitel betonu 0,2000 0,01717 0,08584 0,0 N

objemová hmotnost betonu 2500 64,37768 0,02575 0,0 N

mez kluzu oceli R8 569,700 1,8750 0,00329 -1,0 LN

mez kluzu oceli R10 675,800 3,55450 0,00526 0,3 LN

mez kluzu oceli R14 588,300 2,27273 0,00386 -0,5 LN

modul pružnosti oceli 210 000 4291,845 0,02044 0,0 N

Poissonův součinitel oceli 0,300 0,00858 0,02861 0,0 N

výška nosníku 0,300 0,00303 0,01010 0,0 N

šířka nosníku 0,187 0,00364 0,01945 0,0 N

krytí výztuže u dolního povrchu 0,040 0,00300 0,075110 0,0 N

krytí výztuže u horního povrchu 0,028 0,00500 0,17857 -1,0 LN

poloha smykové výztuže 0,000 0,00858 – 0,0 N

plocha výztuže u dolního povrchu 1,000 0,04000 0,04000 0,0 N

plocha výztuže u horního povrchu 1,000 0,04000 0,04000 0,0 N

plocha smykové výztuže 1,000 0,04000 0,04000 0,0 N

* [m], [kg/m3], [MPa], [N/m]
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Pro zavedení vlivu nejistot do výpočtu je použita moderní
simulační metoda Updated Latin Hypercube Sampling [7]
s 50 simulacemi, pro posouzení vlivu jednotlivých vstupních
veličin na sledované chování konstrukce je použit součinitel
citlivosti [2] vycházející ze Spearmanova koeficientu pořa-
dové korelace. Čím větší je absolutní hodnota součinitele
citlivosti, tím větší vliv daná veličina má. Znaménko navíc
určuje, zda je tento vliv pozitivní (se zvětšováním vstupní ve-
ličiny se zvětšuje i hodnota sledovaného chování), nebo nega-
tivní (se zvětšováním vstupní veličiny se hodnota zmenšuje).

Výsledky vzorové studie
Pro prezentaci výsledků je zvoleno vyhodnocení průhybů

konstrukce a poměrných deformací v místě dolní a horní be-
tonářské výztuže uprostřed rozpětí v závislosti na zatížení a
dále napětí na horním povrchu konstrukce v čtvrtině, polovi-
ně a tří čtvrtinách rozpětí pro zatížení 10 a 50 kN (před odtí-
žením) a 65 kN (po prvním odtížení). 

Průhyb uprostřed rozpětí
Získané výsledky průhybu uprostřed rozpětí nosníku jsou

uvedeny v obr. 6 a obr. 7. Průměrnou hodnotu průhybů upro-
střed rozpětí a 1% a 99% kvantily (kvantil 0,01, 0,99), získané
simulací, uvádí obr. 6. Interval mezi křivkami obou kvantilů
vymezuje oblast, ve které se průhyby mají vyskytovat s prav-
děpodobností 98%. Existuje však ještě 1% pravděpodobnost,
že průhyb bude menší, resp. větší než 1%, resp. 99% kvantil.

Součinitele citlivosti, které popisují, jaký vliv mají nejistoty ve
vstupních veličinách na sledovaný průhyb nosníku, a to vždy
pro příslušnou hladinu zatížení, jsou vyneseny v obr. 7. Jsou
uvedeny výsledky pouze pro ty veličiny, jejichž vliv je mož-
né považovat za alespoň minimální. Je zřejmé, že alespoň
minimální vliv má pouze 8 veličin z celkového počtu 33. Jde
o fyzikálně mechanické vlastnosti betonu (veličiny 1, 2 a 3),
hodnotu lomové energie (4), mez kluzu betonářské výztuže
u dolního povrchu (9), modul pružnosti betonářské výztuže
(10), výšku nosníku (12) a plochu betonářské výztuže u dol-
ního povrchu (31). Také se ukazuje, že tento vliv je obecně
různý pro různou hladinu zatížení a také pro fázi přitížení a
odtížení.

Poměrné deformace v místě dolní výztuže 
uprostřed rozpětí

Výsledky poměrných deformací jsou uvedeny v obr. 8 a
obr. 9. Průměrná, minimální a maximální hodnota poměr-
ných deformací v místě dolní výztuže uprostřed rozpětí je
vykreslena v obr. 8. Interval mezi křivkami obou extrémů
vymezuje oblast, ve které se poměrné deformace během si-
mulace vyskytovaly. Součinitele citlivosti pro příslušnou
hladinu zatížení jsou vyneseny v obr. 9. Z obrázku vyplývá,

Obr. 6. Průhyby uprostřed rozpětí pro různou hladinu zatížení

Obr. 7. Součinitele citlivosti průhybů uprostřed rozpětí 
v závislosti na zatížení

Obr. 8. Poměrné deformace dolní výztuže uprostřed 
rozpětí v závislosti na zatížení

Obr. 9. Součinitele citlivosti poměrné deformace dolní výztuže
uprostřed rozpětí v závislosti na zatížení
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že reálný vliv má čtrnáct veličin, a to fyzikálně mechanické
vlastnosti betonu (veličiny 1, 2 a 3), hodnota lomové energie
(4), mez kluzu betonářské výztuže u dolního povrchu (9),
modul pružnosti betonářské výztuže (10), výška nosníku
(12), krytí dolní výztuže v určitých místech (18, 21), krytí
horní výztuže v určitých místech (25, 26, 28), plocha beto-
nářské výztuže u dolního povrchu (31) i u horního povrchu
(32). Opět se ukazuje, že vliv je obecně různý pro různé hla-
diny zatížení a také pro fázi přitížení a odtížení.

Poměrné deformace v místě horní výztuže 
uprostřed rozpětí

Průměrnou, minimální a maximální hodnotu poměrných de-
formací v místě horní výztuže uprostřed rozpětí uvádí obr. 10,
součinitele citlivosti obr. 11. Reálný vliv podle obr. 11 má

pouze pět veličin, a to fyzikálně mechanické vlastnosti betonu
(veličiny 1, 2 a 3), hodnota lomové energie (4) a výška nosníku
(12). V porovnání s poměrnými deformacemi v místě dolní
výztuže ovlivňuje chování mnohem méně veličin. I zde se uka-
zuje, že vliv je obecně různý pro různé hladiny zatížení a také
pro fázi přitížení a odtížení.

Napětí na horním povrchu konstrukce
Získané výsledky napětí na horním povrchu konstrukce

v 1/4, 1/2 a 3/4 rozpětí nosníku pro zatížení 10 a 50 kN (před
odtížením) a 65 kN (po prvním odtížení) jsou uvedeny 

v obr. 12 a 13. V obrázku 12 je vykreslena průměrná hodno-
ta a minimální a maximální hodnota napětí v daných bodech
pro zvolené hladiny zatížení. Za zmínku stojí skutečnost, že
se zvyšující se hladinou zatížení se zvyšuje i náhodná pro-
měnlivost napětí, tj. rozšiřuje se interval mezi extrémními
hodnotami. Za povšimnutí také stojí, že ačkoliv jde o syme-
trickou konstrukci, náhodná proměnlivost napětí v 1/4 a 3/4
rozpětí je odlišná. Konkrétně napětí ve 3/4 rozpětí vykazuje
menší náhodnou proměnlivost a se zvyšující se hladinou zatíže-
ní se mírně odchylují i průměrné hodnoty. Jde o důsledek vlivu
proměnné náhodné proměnlivosti vstupních veličin (konkrétně
polohy dolní a horní výztuže) po délce konstrukce.

V obrázku 13 jsou vyneseny součinitele citlivosti pro zvo-
lenou hladinu zatížení. Vyplývá z něj, že reálný vliv má
8 veličin: fyzikálně mechanické vlastnosti betonu (veličiny
1, 2 a 3), hodnota lomové energie (4), Poissonův součinitel
betonu (5), výška (12) a šířka (13) nosníku a plocha betonář-
ské výztuže u dolního povrchu (31). Opět se ukazuje, že vliv
je obecně různý pro různé hladiny zatížení, pro fázi přitíže-
ní a odtížení a také pro místo, kde napětí vyhodnocujeme.
Například hodnota lomové energie výrazněji ovlivňuje na-
pětí v polovině rozpětí v porovnání s body v 1/4 a 3/4 rozpě-
tí, zatímco u Poissonova součinitele betonu je tomu naopak.

Obr. 10. Poměrné deformace horní výztuže uprostřed rozpětí 
v závislosti na zatížení

Obr. 11. Součinitele citlivosti poměrné deformace horní 
výztuže uprostřed rozpětí v závislosti na zatížení

Obr. 12. Normálové napětí na horním povrchu ve čtvrtině, 
polovině a tří čtvrtinách rozpětí pro tři hladiny zatížení

Obr. 13. Součinitele citlivosti normálového napětí na horním povrchu
ve čtvrtině, polovině a tří čtvrtinách rozpětí pro tři hladiny zatížení
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Závěr
Současný stav rozvoje výpočetních numerických metod

statické analýzy betonových prvků a konstrukcí i úroveň
výpočetní techniky poskytují solidní základ pro provádění
zpřesněných analýz stavebních konstrukcí s uvažováním vli-
vu nejistot ve vstupních veličinách. Tyto nástroje tak umož-
ňují simulovat experimentální zkoušky na počítači. Takto
provedené simulace umožňují vhodně doplnit, a v některých
oblastech i nahradit, časově i ekonomicky náročný experi-
mentální výzkum. Výhodné se jeví jejich použití i při vývo-
ji stavebních hmot, využívajících pozitivních vlastností prů-
myslových odpadů, které vznikají v různých technologických
provozech, nebo stavebních hmot z jiných progresivních
materiálů. Lze tak simulovat a analyzovat chování nových
stavebních hmot v konstrukcích při různých podmínkách
působení. 

Příspěvek vznikl za přispění výzkumného záměru
MSM0021630511 „Progresivní stavební materiály s vyu-
žitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost kon-
strukcí“. 
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Florian, A. – Pěnčík, J. – Ševelová, L.: Computational
Methods for Simulating Experimental Tests of Structu-
res after Repair of Demaged Parts

The repair of demaged parts of structures should be ver-
ified by experimetal tests. Usually it is a time-consuming
as well as money-consuming task. Sophisticated compu-
tational models based on the FEM and modern simula-
tion techniques taking into account uncertainties in input
variables are able to simulate experimental tests on com-
puters. The simulation of the loading test of an RC beam
is presented.

Florian, A. – Pěnčík, J. –  Ševelová, L.: Anwendung von
Berechnungsverfahren bei der Simulation experimen-
teller Prüfungen von Konstruktionen nach der Sanie-
rung beschädigter Teile 

Bei einem Eingriff in ein Tragsystem infolge seiner
Sanierung sollte die Begutachtung der Veränderungen
des Spannungszustandes und der Verformung sowie die
Prüfung der geforderten Grenztragfähigkeit eine
Selbstverständlichkeit sein. Nicht immer kann die Eig-
nung der gewählten Lösung experimentell überprüft
werden. Im Artikel werden die Möglichkeiten und
Verfahren zusammengefasst, die es ermöglichen, die
erforderlichen Prüfungen am Computer zu simulieren
und dadurch bei Erfüllung bestimmter Bedingungen die
zeitlich und ökonomisch aufwendige Untersuchung an
wirklichen Probekörpern teilweise zu ersetzen und in
jedem Fall geeignet zu ergänzen. Simuliert werden
Belastungsprüfungen der Grenztragfähigkeit eines
durch Vierpunktbiegung beanspruchten Stahlbeton-
trägers mit teilweiser Entlastung.

Nově vytvořená servisní organizace Svazu
podnikatelů ve stavebnictví v ČR na-
vazuje na tradice Stavebního centra, a. s.,

Veletrhy Brno. Je provozovatelem Centra vzorových domů a
Vzorkovny stavebních materiálů na brněnském výstavišti.
Připravuje vlastní vzdělávací semináře a do budoucna má pře-
vzít realizaci programu připravovaného Institutem vzdělávání
SPS pro oblast jižní a střední Moravy. Opírá se o zkušenosti
z členství v UICB, Mezinárodní unii stavebních center. Dis-
ponuje vlastními konferenčními prostorami. Pro nejbližší
období připravuje semináře:

20.11. Dřevěné konstrukce v současné stavební praxi
21.11. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu

veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nespráv-
ným úředním postupem v podmínkách veřejné správy

23.11. Sklo pro interiéry a design – skleněné zábradlí,
příčky, podhledy, nábytkové sklo

28.11. Softwarová podpora při rozpočtování staveb
30.11. Zadávání veřejných zakázek

4.12. Nový stavební zákon – změny ve stavebním řízení
5.12. Monolitické betonové konstrukce, systémové bednění
7.12. Klimatizace v budovách, vytápění, komínové systémy
8.12. Nový stavební zákon – stavby na povolení, stavby

na ohlášení
14.12. Prvky a automatizované systémy pro zabezpečení

požárních únikových cest

V rámci bezplatného poradenství poskytují akademičtí pra-
covníci VUT – FAST pro laickou i odbornou veřejnost rady
ve všech oblastech stavebnictví. Prodejna a půjčovna staveb-
ní literatury se zaměřuje na širokou oblast stavebnictví. Vy-
skytuje se zde jak literatura pro začátečníky, tak pro pokročilé
stavebníky či projektanty.

www.stavebnicentrum.cz

Národní stavební centrum Brno
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Sledování svahových sesuvů 
pomocí geodetických měření

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
Ing. Martin RAŠKA

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V textu je popsán praktický způsob měření svahových
sesuvů způsobených těžební činností. Etapová měření
pro určení velikosti sesuvů s výsledným určením souřad-
nic monitorovacích bodů se prováděla dvěma totálními
stanicemi. Popsány jsou sesuvy v lokalitách povrchových
dolů Osmosa a Nepomyšl a možnost použití aparatury
GPS v síti referenčních stanic CZEPOS.

Úvod
Svahové sesuvy bývají způsobeny stavební nebo jinou

činností člověka. Často sesuv přímo ohrožuje blízkou zá-
stavbu nebo jinak „cennou“ lokalitu, a hrozí tak škody na
majetku, či dokonce na zdraví nebo životech. Vzhledem
k těmto nebezpečím se klade důraz na pečlivé monitorování
rizikových svahů a z výsledků se vyvozují závěry vedoucí
např. k sanaci svahu. Zvláštní pozornost je v poslední době
věnována geodetickému měření sesuvů. V článku je popsán
postup praktického měření sesuvů v blízkosti kaolinových
lomů, v nichž byly sesuvy způsobeny důlní činností. Analýza
výsledků je řešena jako součást výzkumného záměru a dok-
torské dizertační práce „Geodetické práce pro geotechniku“.
Pozornost je věnována i možnostem aplikace GPS (Global
Positioning Systém – satelitní navigační systém) ve zmíněné
oblasti zeměměřictví. Výsledky dvou praktických případů byly
získány z [7].

Lom Osmosa – havarijní skluz „Němec“
Povrchový lom na keramický kaolin Osmosa se nachází

v územní působnosti obce Božičany, okres Karlovy Vary.
Během těžby nerostu došlo na okraji lomu k náhlému pohy-
bu hmot zeminy. V součinnosti s oddělením důlní projekce
bylo zahájeno geodetické měření skluzu pod shora uvedeným
pracovním názvem. Intervaly mezi 11 etapami měření (plus
základní, 0. etapa) v období od července 1999 do května 2001
byly nestejné velikosti, vždy podle zadání oddělení důlní pro-
jekce. Probíhající důlní činnost postupem času zlikvidovala
jak monitorovací body, tak i příčiny a následky sesuvu.

Zeměměřické práce
Vzhledem k charakteru a velikosti pohybů zeminy nebyla

nutná měření zvláště vysoké přesnosti souřadnic monitoro-
vacích bodů. U sedmi monitorovacích bodů se měřily směry
i délky ze dvou stanovisek, a to na každém v jedné skupině
(tj. v obou polohách dalekohledu). Problémem u etapových
zeměměřických prací v území aktivního lomu je rychlá změ-
na okolního terénu. Ta se často projeví na poškození nebo
zničení stabilizací zeměměřických bodů. Z téhož důvodu
nebylo možné ani zde používat během všech etap stejná sta-
noviska a stejné orientace, nicméně konfigurace sítě byla
vždy velice podobná. Během posledních etap bylo jako sta-
novisek použito dvou bodů důlního bodového pole lomu Os-
mosa (dále jen DBP – body 108 a 109), s orientací na další
body DBP (obr. 1). Geologické podmínky a dostatečný po-
čet nadbytečných záměr na okolní orientace jsou zárukou
stability obou stanovisek.

Obr. 1. Nákres monitorování skluzu 
na povrchovém lomu Osmosa

obzor9_2006.qxp  6.11.2006  16:09  Stránka 275



276 STAVEBNÍ OBZOR 9/2006

Přístrojová technika
K měření byl použit přístroj Geodimeter 610A, s dekla-

rovanou přesností měření úhlů σ = 0,3 mgon (podle DIN 18723)
a přesností měření délek σ = 2mm+2ppm.

Výpočetní práce
V každé z etap bylo vždy měření vyrovnáno metodou nej-

menších čtverců, jako vázaná sí	 (s pevnými body na bodech
DBP). Výpočet byl řešen softwarem GEUS. Vzhledem ke
zjištěným posunům byly charakteristiky přesnosti souřadnic
jednotlivých bodů více než vyhovující. Jejich hodnoty pro
stejné body byly téměř shodné během všech etap, proto
v tab. 1 uvádíme jen orientační přehled směrodatných od-
chylek souřadnic na všech bodech (výrazně větší odchylky
na bodě 5 byly způsobeny tím, že na bod bylo ve čtvrté etapě
z technických důvodů měřeno jen z jednoho stanoviska).

Posuny monitorovacích bodů
Posun jednotlivých bodů ve vztahu k základní etapě měře-

ní je patrný z tab. 2, obr. 2 a obr. 3. Z výsledků je zřejmé
„zvedání“ zeminy (způsobené akumulací zeminy) u paty sva-
hu. Z obrázků lze také vyvodit vliv tání sněhu v období jaro
2000/jaro 2001 na stabilitu svahu, kdy došlo k „odtržení“ a
poměrně rychlému sesuvu monitorovaného území.

Plánované práce
Vzhledem k úplné geomorfologické změně lokality v dů-

sledku probíhající důlní činnosti již není možné provádět no-

vá měření a ověřovat jiné geodetické metody (jako v přípa-
dě lomu Nepomyšl). Nicméně množství naměřených dat dá-
vá prostor pro jejich postprocesní analýzu a ověřování růz-
ných modelů chování svahu, např. porovnání praktických
zkušeností s teoretickými parametry získanými výpočtem [4]. 

Lom Nepomyšl
Další z kaolinových lomů, postižených náhlým sesuvem

svahu v důsledku důlní činnosti, se nachází nedaleko obce
Nepomyšl, okres Louny. I zde se svah nad lomem dal do po-
hybu po tání sněhu a jarních deštích. Hned po zpozorování
geomorfologických změn byla zahájena základní etapa (nul-
tá) měření. V období březen 2003 až červen 2004 proběhlo
14 etap (plus základní nultá). Monitorování mělo být ukon-
čeno, nicméně v současné době se zpracovávají výsledky a
analýza 15. etapy měření, které rozhodnou o dalším osudu
etapového měření. Jako zjednodušené kritérium pro rozho-
dování může být použita hodnota změny prostorové polohy
bodů v i-té a v i–1. etapě.

Zeměměřické práce
Skluz postihl území o ploše cca 3 ha, nicméně pro hustou

vegetaci na části území nebylo možné monitorovacími body
pokrýt celou oblast sesuvu. Na odkryté ploše bylo stabilizo-
váno 23 bodů v přibližně pravidelném čtvercovém uspořádá-
ní. Jeden z bodů (č. 2) je stávající bod DBP (žulový mezník
M2), ostatní byly nově stabilizovány ocelovými tyčemi dél-
ky 120 cm a průměru 30 mm.

Měření bylo od začátku plánováno na současné měření na
monitorovací bod ze dvou stanovisek (monitorovací bod
č. 25 a nedaleký ZhB1) 1207-244). Takto byly zaměřeny všech-
ny monitorovací body. Poté byly oba přístroje přesunuty,
z bodu č. 2 byly zaměřeny opět (viditelné) monitorovací
body a z bodu DBP č. 1 byla zaměřena osnova směru na
okolní body ZPBP2) a záměra na monitorovací bod č. 2, po-
dle možností na monitorovací bod č. 1. Měření bylo tedy
prováděno ze čtyř stanovisek, dvě se nacházejí v území zasa-
ženém skluzem, jsou tedy „v pohybu“, další dvě jsou mimo
zasažené území a jsou, vzhledem ke geologickým podmín-

Tab. 1. Směrodatné odchylky souřadnic na všech bodech

Monit.

bod č. σσy σσx σσz σσy σσx σσz

1 7,6 6,7 2,9 12 10 8,9

2 7,8 6,8 2,9 12 11 9,0

3 8,1 6,9 3,0 13 11 9,2

4 8,1 7,2 3,1 13 11 9,6

5 7,9 7,1 3,1 27 12 9,5

6 7,9 7,4 3,2 12 12 9,9

7 8,1 7,4 3,3 13 12 10,0

Minimální hodnota [mm] Maximální hodnota [mm]

Tab. 2. Změny polohy bodů vzhledem k 0. etapě

etapa/datum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

číslo bodu 12.7.1999 16.7.1999 23.8.1999 23.3.2000 4.4.2000 19.4.2000 4.5.2000 26.5.2000 19.7.2000 9.12.2000 25.4.2001 30.5.2001

1 0,00 0,20 0,19 0,32 0,35 0,37 0,40 0,39 0,40 0,41 0,86 0,89

2 0,00 0,25 0,26 0,45 0,49 0,54 0,56 0,59 0,61 0,62 1,34 1,37

3 0,00 0,44 0,45 0,84 0,94 1,07 1,14 1,18 1,22 1,24 2,28 2,34

4 0,00 0,80 0,79 1,59 1,84 2,09 2,23 2,30 2,35 2,39 3,60 3,64

5 0,00 0,54 0,54 0,97 1,07 1,19 1,28 1,32 1,35 1,37 2,21 2,25

6 0,00 1,29 1,29 2,29 2,52 2,72 2,82 2,88 2,91 2,94 4,15 4,20

7 0,00 1,43 1,43 2,85 3,27 3,63 3,78 3,89 3,95 3,97 5,67 5,76

1 0,00 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,04 0,04

2 0,00 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 -0,11 -0,11

3 0,00 0,08 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,05 0,05

4 0,00 0,04 0,04 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,11 -0,12

5 0,00 -0,07 -0,07 -0,09 -0,09 -0,10 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,17 -0,18

6 0,00 -0,12 -0,13 -0,31 -0,37 -0,40 -0,44 -0,45 -0,46 -0,46 -0,77 -0,78

7 0,00 -0,03 -0,03 -0,07 -0,08 -0,10 -0,11 -0,12 -0,12 -0,12 -0,27 -0,28

Změny výšky bodu vzhledem k 0. etapě [m]

Změny horizontální polohy bodu vzhledem k 0. etapě [m]

1) zkratka pro zhuš	ovací bod ve smyslu přílohy č. 1.2 k [1]
2) zkratka pro základní polohové bodové pole ve smyslu přílohy č. 1.2 k [1]
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Obr. 2. Změny horizontální polohy bodů vzhledem k základní etapě

Obr. 3. Změny vertikální polohy bodů vzhledem k základní etapě

Obr. 5. Změny prostorové polohy bodů vzhledem k základní etapě
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kám a kontrolnímu měření osnov směrů, považovány za
dostatečně stabilní. Měření bylo vždy provedeno v jedné sku-
pině (dvou polohách dalekohledu). Tato metoda byla zvole-
na pro poměrně omezené možnosti umístění stabilních bodů
pro stanoviska v okolí sledované lokality. Během postupu
lomu bylo změnou výškových poměrů výsypky znemožně-
no měření v naprosto stejné konfiguraci, z některých stano-
visek tedy nebylo v pozdějších etapách měřeno na některé
monitorovací body. Konfigurace sítě bodů v době měření
základní etapy je patrná z obr. 4.

Přístrojová technika
Pro větší efektivnost (a menší časovou náročnost) měření

bylo použito současně dvou totálních stanic, každá na dvou
stanoviscích. Jednak to byl přístroj Geodimeter 610A, s de-
klarovanou přesností měření úhlů σ = 0,3 mgon (podle DIN
18723) a přesností měření délek σ = 2 mm+2 ppm (stanovis-
ko ZhB 1207-244 a DBP 1) a jednak Sokkia Set4C, s přes-
ností měření úhlů σ = 1,5 mgon (podle DIN 18723) a přes-
ností měření délek σ = 10 mm+3 ppm (stanoviska MB 2 a
MB 25). Empiricky (po změření nulté etapy) bylo zjištěno,
že i méně přesné měření přístrojem Sokkia (v modu rychlé-
ho měření délek) je pro účely této měřické sítě dostačující.

Výpočetní práce
Každá etapa byla opět zvláš	 řešena jako vázaná sí	 pomo-

cí softwaru GEUS, v průběhu všech měření bylo dosaženo
vyhovujících charakteristik přesnosti výsledných souřadnic
všech bodů – maximální dosažené hodnoty směrodatných
odchylek σxy = 14,0 mm (bod č. 12, 13. etapa), σz =  6,2 mm
(bod č. 12, 13. etapa). Ke značnému zhoršení chybových
charakteristik výsledných souřadnic ve 13. etapě došlo pro
zhoršení povětrnostních podmínek v období měření (únor
2004).

Výsledné posuny bodů
Zjištěné posuny bodů jsou patrné z obr. 5, do kterého byly

pro přehlednost vybrány jen některé body (dávající dostateč-
ný náhled na chování celého svahu). Hmota zeminy se plynule
plouží svahem. Protože v tomto případě monitorovací body
pokrývají horní část svahu, došlo během etapových měření
prakticky na všech bodech k poklesu (a horizontálnímu pohybu
ve směru spádnice). Pro představu posunů jsou tedy v tomto
případě uvedeny prostorové vzdálenosti poloh bodů v jednotli-
vých etapách, které jsou vždy vztažené k poloze základní etapy.

Bylo zjištěno, že body na okraji sledovaného území (č. 6, 18,
19) nevykazují téměř žádnou změnu polohy, je tedy zřejmé, že
se svah pohybuje zejména v severozápadní části lokality.

Včasné zahájení sledovacích prací spolu s analýzou vý-
sledků a adekvátními sanačními opatřeními vedlo ke zmírně-
ní škod způsobených sesuvem, což dokládá užitečnost toho-
to druhu prací.

Další postup prací
Následující práce ovlivnilo zejména zakoupení GPS apa-

ratury pro práci v síti CZEPOS (národní sí	 permanentních
referenčních stanic, provozovaných Zeměměřickým úřadem).
Vzhledem k zachování velké části monitorovacích bodů
(které jsou, na rozdíl od předchozího případu, mimo budou-
cí postup lomu) je lokalita velmi vhodná pro ověřování tech-
nologie GPS pro měření sesuvů, a	 již v rámci potenciálních
etap měření, tak čistě pro zjištění jejích možností. Dosažené
výsledky budou podrobeny další analýze, jednak z čistě
měřického hlediska (jiné způsoby vyrovnání sítě) a jednak z
pohledu aplikace modelů pro simulaci a prognózu pohybu
svahu. Budou porovnány teoreticky vypočítané hodnoty [4]
s hodnotami zjištěnými během měření a je plánována studie
užití diferenciální geometrie pro popis stavu a pohybu svahu.

Obr. 4. Konfigurace sítě bodů v zá-
kladní etapě na lomu Nepomyšl

obzor9_2006.qxp  6.11.2006  16:09  Stránka 278



STAVEBNÍ OBZOR 9/2006 279

V současnosti je již řešena problematika transformací sou-
řadnic bodů mezi jednotlivými epochami a analýza dat po-
mocí tenzorů deformace [6].

Možnosti GPS v síti CZEPOS 
pro měření sesuvů

Aparatura GPS je k dispozici ve firmě ing. Turčina po-
měrně krátkou dobu a ještě neumožnila dosažení statisticky
zpracovatelného vzorku měření, nicméně již byla dostačují-
cí pro zhodnocení prvních zkušeností a načrtnutí možností
užití technologie.

K dispozici je typ Trimble R8, schopný kódového (včetně
nového kódu L2C) i fázového měření a příjmu obou frek-
vencí. Vestavěný modem pro přenos dat pomocí technologie
GPRS3) umožňuje přenos dat ze sítě CZEPOS, čímž lze pro-
vádět měření s výsledky v národním souřadnicovém systé-
mu v reálném čase s poměrně vysokou přesností (řádově
centimetrů). V síti CZEPOS stačí pouze jedna aparatura,
SIM karta libovolného operátora a firemní software pro
zpracování naměřených dat (pro RTK4) měření prakticky jen
vytvoření výstupního protokolu z měření). Po zapnutí pří-
stroje a založení zakázky je možné měřit ve třech režimech
(pomineme-li „klasické“ postprocesní měření). Metoda „pros-
té“ RTK použije jako referenční stanici jednu z nabízených
v rámci celé sítě CZEPOS a korekce modeluje v závislosti
na vzdálenosti od ní. Jejich přesnost tedy klesá se vzdálenos-
tí od stanice (v postatě jde o technologii WADGPS5), popsa-
nou v [3]. Další dva režimy již používají korekce z plošného
vyrovnání celé sítě, a mají tedy vyšší kvalitativní charakte-
ristiky než předchozí případ. Metoda FKP (z něm. Flächen-
korrekturparameter) používá jako referenční stanici nejbližší k
lokalitě měření, metoda VRS potom vygeneruje virtuální refe-
renční stanici ve vzdálenosti cca 5 km od místa měření (obvykle
ve směru na nejbližší referenční stanici sítě CZEPOS).

Po volbě měřického stylu dochází k tzv. fixaci, což v praxi
představuje řešení ambiguit (v režimu fixed – ambiguity se
řeší jako přirozená čísla, proti režimu float). Řešení ambiguit pro-
bíhá metodou OTF (on-the-fly, tj. během pohybu aparatury) a
trvá v závislosti na konfiguraci družic a přijímače do dvou minut.

Vlastní měření podrobných bodů vyžaduje observaci v tr-
vání cca 5 s (!), což je co do časové náročnosti diametrálně
odlišná hodnota od dosud obvyklých časů měření bodů po-
mocí GPS (ovšem stále s centimetrovou přesností bodů).
Deklarovaná přesnost souřadnic v optimálním případě je cca
2 cm v poloze a 3 cm ve výšce, nicméně praktická měření uká-
zala, že podrobné body vykazují přesnost o něco horší (což
je relativní pojem, je nutno vzít v úvahu vhodnost a vlastnos-
ti konkrétní transformace do systému S-JTSK apod.). Nic-
méně aparatura umožňuje i měření „pevného bodu“, kde je
observace již tříminutová a dosud zjištěné výsledky vykazu-
jí malý rozptyl souřadnic v čase.

Je vidět, v porovnání s výsledky z [2], že užití sítě CZEPOS
s sebou nese četné výhody. Mezi hlavními je vysoká přesnost
výsledných souřadnic při velmi krátké době observace na
bodě. Aparatura je tedy velmi vhodná pro podrobné měření
morfologie terénu (v porovnání s aparaturou Trimble GeoEx-
plorer CE [2]), tak i pro přesná měření monitorovacích bodů
(s očekávanou centimetrovou přesností určených souřadnic).
Velkou výhodou je okamžitá kontrola kvality měření bodu.

Transformace měření 
Je známo, že aparatury GPS měří primárně v systému

WGS-84, resp. ETRS (ve smyslu [5]). V příloze č. 9 k [1] je

popsán způsob transformace do národního systému S-JTSK,
nicméně je dobré zdůraznit některé důsledky různých trans-
formací. Přestože [1] umožňuje užití globálního transfor-
mačního klíče (pro měření podrobných bodů), s jeho použi-
tím lze získat (např. při měření na bodech ZBPB nebo ZhB)
i řádově decimetrové rozdíly souřadnic (od „daných“). Z to-
ho pohledu se jeví filozofie používání globálního transfor-
mačního klíče jako nesprávná, a rovněž v kontextu tématu
toho textu ji nelze doporučit.

Při použití lokálních klíčů lze (za předpokladu, že je určen
v souladu s [1]) i tak dostat různé výsledky, v závislosti na
volbě identických bodů pro transformaci. Volbou transfor-
mace je rovněž určen faktor pro následné měření podrob-
ných/pevných bodů, z čehož plyne i různá interpretace jejich
relativních vzdáleností nebo velikostí posunu jednoho bodu
v čase. Řešením je zaměření dostatečně stabilních bodů
v okolí lokality s podrobnými body a následná transformace
na jejich původní souřadnice (určené např. z předchozího
terestrického měření). Tím se ztotožní rozměr i orientace sítě
bodů pro každou etapu měření a výsledky z měření GPS lze
použít i pro spolehlivé určení relativní vzdálenosti bodů ne-
bo posunů bodů mezi etapami měření.

Plánované práce
Na základě uvedených domněnek bude provedeno měření

GPS na stabilních bodech, které by mělo odhalit velikost
rozptylu určení souřadnic identického bodu v delším časo-
vém úseku (např. opakovaná měření v průběhu roku), sou-
časně s rozptylem relativní vzdálenosti dvou bodů, určené ze
souřadnic změřených pomocí GPS. Zároveň bude navržena
vhodná technologie měření i následného zpracování (např.
následné transformace) tak, aby bylo možno s aparaturou
GPS v síti CZEPOS dosahovat i subcentimetrové přesnosti
určení souřadnic, při zachování hlavní výhody systému
(GPS+CZEPOS), tj. krátké doby observace, a to bez nutnos-
ti používání vlastní referenční stanice.

Text byl zpracován s podporou výzkumného záměru
MSM6840770005 MŠMT „Udržitelná výstavba“.
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3) General Packet Radio Service – technologie přenosu dat v síti mobilních operátorů GSM (Global System for Mobile Communication)
4) Real Time Kinematic – měření GPS s jednou pevnou (resp. celou sítí) stanicí a jednou pohybující se (tzv. rover), při němž se radiovým

spojením předávají informace z referenční stanice na rover v reálném čase [3]
5) Wide Area Differential GPS – měření pomocí sítě permanentních referenčních stanic GPS [3]
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Pospíšil, J. – Raška, M.: Monitoring of Landslides by
Means of Geodetic Measurements

This article contains a brief overview of geodetic moni-
toring of a landslide caused by the mining. Measu-
rements have been performed by two total stations and
the sliding areas have been determined through coordi-
nate changes of the monitoring points. Two practical
issues have been described, localized near kaolin-quar-
ries “Osmosa” and “Nepomyšl”. In following chapters,
the potential of GPS technology, using the network of
permanent reference stations “CZEPOS” has been
described.

Pospíšil, J. – Raška, M.: Beobachtung von Hangrut-
schungen mit Hilfe geodätischer Messungen 

Zur Messung der durch Bergbautätigkeit verursachten
Rutschung von Hängen bzw. Böschungen wurden zwei
Totalstationen benutzt. Zur Bestimmung der Größe der
Rutschungen wurden etappenweise Messungen mit
resultierender Bestimmung der Koordinaten der Beo-
bachtungspunkte durchgeführt. Es werden Rutschungen
an den Orten der Tagebaue „Osmosa“ und „Nepomyšl“
beschrieben. Des Weiteren wird die Möglichkeit der
Nutzung einer GPS-Apparatur im Netz von Referenz-
stationen CZEPOS zur Messung von Rutschungen genannt.

�tiskové informace
Diamond Point

Koncem roku 2005 proběhla kolaudace unikátní adminis-
trativní budovy ležící v těsné blízkosti pražské severojižní
magistrály naproti hotelu Hilton. Projektovým manažerem
je společnost Bovis Lend Lease, investorem společnost Ka-
rimpol Group. Budova má čtyři podzemní podlaží, ve kte-
rých se nachází přibližně 250 parkovacích míst. Vjezd do
parkoviště je řešen z magistrály, výjezd pak ulicí Ke Štvani-
ci. V centrální části dosahuje budova jedenácti nadzemních
podlaží, po obou stranách se výška snižuje na deset a osm
podlaží. V přízemí jsou vyčleněny prostory pro obchodní
jednotky. Celkově objekt disponuje přibližně 18 000 m2  mo-
derních kancelářských ploch.

Při stavbě bylo nutné se vypořádat se ztíženými logistic-
kými podmínkami jak při zásobování materiálem, tak s ome-
zenými skladovacími prostory. Budova je doslova „obklíče-
na“ komunikacemi a samotný pozemek je jen o několik desí-
tek čtverečních metrů větší než půdorys vlastní stavby. Díky
ochranné zídce je objekt spolehlivě zabezpečen proti povod-
ním do výšky přesahující téměř o metr hladinu Vltavy v roce
2002. Zároveň je celá spodní stavba řešena jako vodotěsná
konstrukce. 

K nadstandardnímu vybavení kancelářské budovy patří
chladicí stropy. Díky nim dochází pouze k sálání chladu mís-

to obvyklého chlazení prostor prouděním vzduchu ze vzdu-
chotechnických vyústek. Až do teploty –5 ˚C je budova vy-
tápěna ekologickými tepelnými čerpadly, při nižších vněj-
ších teplotách pak klasicky plynovými kotli. Tepelná čer-
padla se používají i pro chlazení objektu.

Celkem 40 % energie spotřebované v Evropě připadá na
zajištění provozu a vytápění budov. Evropané by tedy měli
přemýšlet o tom, jak tento podíl snížit. Zároveň by si však
měli položit otázku, zda si úsporná opatření můžeme dovo-
lit. Ve zprávě, kterou vydala asociace EURIMA, najdeme
důkazy o tom, že se stále rostoucími cenami ropy si tato opa-
ření nemůžeme nedovolit. Pro asociaci zprávu vypracovala
přední konzultační firma Ecofys zabývající se energetikou.

Vzhledem k výraznému zvyšování cen energií by Evropa
mohla při nynějších cenách energie uspořit až 270 mld. euro
ročně. Odpovídá to ročnímu daňovému bonusu 640 euro na
každého občana EU. Tak vysoké potenciální úspory by
neměly nikoho překvapit – Evropa v současnosti spotřebuje
každý den na vytápění domácností a kanceláří energii odpo-
vídající více než 6 mil. barelů ropy. Překvapující však je, že
poměrně jednoduché opatření, jakým je tepelná izolace stře-
chy a zdí, by pomohlo snížit objem spotřebované energie na
ekvivalent 3,3 mil. barelů ropy denně. Tyto úspory mohou
navíc vést k omezení emisí oxidu uhličitého o 460 mil. t za
rok (tj. více než kolik činí závazek EU v Kjótském protoko-
lu), a zároveň vytvořit až 530 tis. pracovních míst
(www.eurima.org). Je nezbytné, aby evropští ministři ener-
getiky požadovali od Evropské komise návrh na rozšířenou
direktivu o využití potenciální energetické účinnosti budov. 

EURIMA je Evropská asociace výrobců izolačních mate-
riálů, která reprezentuje zájmy hlavních evropských produ-
centů izolace z minerální vlny. Její členové zaměstnávají na
20 tis. lidí v Evropě a objem jejich instalovaných izolačních
produktů odpovídá 300 000 člověkorokům.

V evropských budovách 
se promrhá 270 mld. euro za rok
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Geodetický monitoring zavěšené lávky v Radotíně
Ing. Tomáš JIŘIKOVSKÝ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek informuje o geodetickém zaměření lávky v Ra-
dotíně a o měřické síti pro dlouhodobé sledování chování
objektu. Ta byla vybudována v rámci rekonstrukce mos-
tu. Navazující etapová i výzkumná měření této sítě jsou
využitelná pro ověření výhodnosti konfigurace a metody
měření pro podobné objekty i pro studium reálného cho-
vání celé konstrukce.

Úvod
V období podzimu 2003 až jara 2004 se uskutečnila cel-

ková rekonstrukce lávky přes řeku Berounku v Radotíně. Ta-
to architektonicky zajímavá lehká železobetonová konstruk-
ce,  130 m dlouhá a 2,5 m široká, je nesymetricky zavěšena
na jednom ocelovém pylonu výšky 15 m (obr. 1). Výška mos-
tovky nad klidnou hladinou je v nejvyšším místě asi 6 m. Do
provozu byla uvedena v roce 1991, poskytuje přímé spojení
pěším, cyklistům a motocyklistům mezi Radotínem a Zbra-
slaví. Kromě toho přenáší přes řeku řadu energetických a
komunikačních linek. Pro statický posudek a navazující pro-
jekt rekonstrukce bylo nutné zaměřit stávající tvar lávky a
pylonu. 

K určitým odchylkám proti projektu, které však nebyly
dosud přesně zaměřeny, došlo již při stavbě mostu, a poté při
záplavách v roce 2002 (prohnutí pylonu a posun lávky na
radotínské opěře). V roce 1994 provedly Vojenské stavby,
a. s., geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Jeho
přesnost a podrobnost však pro projekt rekonstrukce nestači-
la, navíc zde byl příliš velký časový odstup. Podrobné geo-
detické zaměření provedla Katedra speciální geodezie Fakulty
stavební ČVUT Praze v prosinci 2003. Následně stejné pra-
coviště připravilo projekt měření posunů bodů na zavěšené
lávce Radotín, tedy návrh vztažných a pozorovaných bodů
pro dlouhodobé pravidelné etapové sledování tvarových
změn celé konstrukce.

Podrobné zaměření tvaru konstrukce
Při podrobném zaměření tvaru mostovky v prosinci 2003

se určoval průběh horních vnitřních hran dvou hlavních po-
délných železobetonových nosníků (obr. 2). Měřily se dvo-
jice bodů (pravý, levý) na rozhraní prefabrikovaných most-
ních segmentů, tzn. po každých 2 m staničení mostu. Body
odpovídají místům průniků příčných a podélných nosníků.
Aby byla zaručena jednoznačnost umístění cílového odraz-
ného hranolu na měřených bodech, a současně bylo vůbec
možné se k bodům dostat (jsou zakryté dřevěným záklopem
podlahy), byl navržen a vyroben speciální přípravek – cent-
rační jehla, který měření umožnil. Jehla projde záklopem
podlahy a její výřez dosedá na často již olámanou hranu nos-
níku tak, že se opírá z boku a shora, a je tak vždy nalezena
idealizovaná pozice hrany v příčném směru a ve výšce. Po-
délně jsou měřicí pozice dány prostupy v podlaze u ocelo-
vých sloupků zábradlí, které jsou umístěny právě ve spojích
segmentů.

Pro určení polohy bodů byla použita prostorová polární
metoda s využitím totální stanice Topcon GPT-2006 (σd = 
= 3 mm + 2 ppm, σϕ = 1,8 mgon) a standardního odrazného
hranolu Topcon na cílové tyči s našroubovaným přípravkem
(centrační jehlou) místo hrotu. Jako stanoviska přístroje byly
zvoleny dva dočasně stabilizované body na protějších bře-
zích řeky. Po celou dobu měření byla obě stanoviska osaze-
na stativy s trojnožkami Topcon, což vyloučilo chyby z cen-
trací.

Celkem bylo zaměřeno 229 podrobných bodů (na obou
stranách mostovky a další významné body), z toho 22 bodů
opakovaně dvakrát až čtyřikrát pro kontrolu a pro empirické
zhodnocení přesnosti. Dále bylo zaměřeno (s využitím puls-
ního měření délek na pasivní odraz) 9 dvojic bodů v něko-
lika výškových úrovních pylonu podél hran svislých výztu-
ží pro zjištění jeho náklonu či pokřivení. Výsledkem celého
zaměření jsou pravoúhlé souřadnice bodů v místní souřad-
nicové soustavě podrobně charakterizující prostorový prů-
běh obou hran lávky (příčné a výškové odchylky od před-
pokládaného tvaru, skrut) i tvar pylonu. Výšky jsou přepo-
čteny do systému Bpv podle připojovacího měření ke dvě-
ma blízkým bodům ČSNS. Dosažené směrodatné odchylky
souřadnic jednotlivého bodu na lávce je 14 mm v podélném
směru, 6 mm v příčném a 2 mm ve výšce, v poloze osy pylo-
nu cca 9 mm.

Obr. 1. Celkový pohled na lávku v Radotíně

Obr. 2. Příčný řez lávkou s body podrobného zaměření
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Z porovnání výsledků se zaměřením stavby z roku 1994
(Vojenské stavby) je zřejmé, že tehdejší měření bylo méně
přesné, obsahovalo méně bodů a zachycovalo především
vnější obrys lávky. Po transformaci do stejného souřadnico-
vého systému (podobnostní transformací na sedm identic-
kých bodů) a přepočtu na relativní tvar osy lávky poskytlo
srovnání obou zaměření cenné informace o odchylkách od
projektu a změnách tvaru konstrukce za uvedené období. Jak
je patrno z obr. 3, osa lávky je výrazně vychýlena od přím-
ky. Odchylka odpovídá směru tahu závěsů od pylonu a dosa-

huje až 146 mm od přímky spojující dva body podepření, to
je až o 100 mm více než stav z roku 1994. Od původní pro-
jektované přímé mostní osy je to odchylka dokonce až
256 mm (bez přepočtu na body podepření). Také pylon je
mírně prohnut a výrazně vychýlen ve směru toku, ve výšce
15 m o celých 278 mm vůči patě.

Nová sí� pro monitoring
Na základě výsledku zaměření konstrukce mostu a posou-

zení statika bylo rozhodnuto o potřebnosti vybudování sítě
bodů pro pravidelné a dlouhodobé geodetické pozorování
objektu a zjiš	ování příčných a hlavně výškových změn (pře-
devším pro posuzování stavu lanových závěsů). Pro sledo-
vání výškových změn se obvykle používá přesná nivelace.
Na lehké mostovce by však nastaly potíže již s problematic-
kou stabilizací nivelačních značek na vhodných místech
(kvůli kabelovým vedením a záklopu) a přesná nivelace je
zde téměř nemožná kvůli kyvům a vibracím celé lehké kon-
strukce. Pro polohové (příčné) změny a odchylky lze využít
metodu záměrné přímky, ale problematická by byla opět sta-
bilizace vhodných měřických značek na mostovce.

V úvahu připadaly různé varianty prostorové polární me-
tody s jedním nebo dvěma stanovisky, nebo i s netradičním
použitím volného stanoviska. Nakonec byla vybrána polární
metoda s použitím jediného pevného stanoviska (díky dobré
viditelnosti všech pozorovaných bodů) a několika orientač-
ních a kontrolních bodů. Polární metoda poskytuje ve vý-
sledku prostorové pravoúhlé souřadnice každého měřeného
bodu, takže lze současně hodnotit výškové i příčné odchyl-
ky a změny, v případě potřeby i odchylky a změny podélné
(např. vliv teploty na délku mostovky). Při použití přesných
totálních stanic, vyloučení vlivu rušivých faktorů (přede-
vším atmosférických, refrakce) a dostatečně přesného urče-
ní pomocných geometrických veličin (excentricity a výšky
přístroje) může i poměrně jednoduchá polární metoda po-
skytnout výsledky vysoké přesnosti. Za nevýhodu zvolené
metody a konfigurace může být považována rozdílná přes-
nost výsledných souřadnic pro každý měřený bod (na rozdíl

od rovnoměrné přesnosti příčné složky u metody záměrné
přímky).

Všechny body byly zhotoveny a osazeny až při dokončo-
vání stavebních prací během dubna až června 2004, tedy již
po dokončení podstatných sanačních prací, při kterých došlo
mimo jiné k mírnému odtlačení mostovky od pylonu pro
omezení bočního tlaku. Geometrické změny, které nastaly
během rekonstrukce, tak již zaměřením nové geodetické sítě
nemohly být postiženy.

Celkem bylo osazeno 28 pozorovaných bodů při konzo-
lách závěsů a na dalších statikem určených místech (též na
spodní stavbě, na opěrách a pilíři), tři body na pylonu, pět
orientačních a ověřovacích bodů, čtyři nivelační značky a
byl vybudován jeden pevný měřický pilíř – jako stanovisko-
vý bod a současně jako počátek místního pravoúhlého sou-
řadnicového systému. Pozorované, orientační a ověřovací
body jsou trvale stabilizovány speciálně navrženými nerezo-
vými ocelovými tabulkami 60 x 60 mm (včetně stříšky a
centračního důlku) a signalizovány reflexními měřickými cí-
lovými terčíky Leica. Ocelové tabulky jsou vybaveny cent-
račními důlky pro možnost obnovení poškozených či „oslep-
lých“ terčíků beze změny polohy (přesnost obnovení cca
0,4 mm). 

Železobetonový měřický pilíř (stanoviskový bod) je 140 cm
vysoký, spojený se základovým betonovým kvádrem a třemi
šikmými mikropilotami zakotvenými v břidlicovém podloží
(hloubka založení 10 m). Moderní (zatím téměř neužívanou)
variantou stabilizace bodu na nepříliš vhodném naplaveni-
novém podloží by mohl být pilíř na „plovoucím“ základo-
vém kvádru (také jedna z původně navrhovaných variant).
Ten je spojený s pevnými podkladními břidlicemi nikoli kot-
vicími vrty, ale pouze jedním měřicím vrtem. Speciálně vy-
pažený měřicí geotechnický vrt má sice menší stabilitu, ale
umožňuje přesně zjistit jeho případné pohyby a náklony
v horizontálním i vertikálním směru (pomocí inklinometrů a
mikrometrů). Projektant rekonstrukce nakonec zvolil výše

uvedenou pevnou variantu měřického pilíře, kde odpadá nut-
nost geotechnických měření. Stabilizace je však dražší. Hla-
va pilíře je osazena mosaznou centrační deskou s univerzál-
ním upínacím šroubem; z boku pilíře jsou umístěny ještě dvě
kontrolní nivelační značky. Vysoká stabilita takto hluboce
založeného pilíře je srovnatelná se stabilitou hlavního most-
ního pilíře, a proto jsou body na obou pilířích považovány za
pevné. 

Zaměřování nové sítě
Vztažnými body byl stanoviskový pilíř, body orientační a

body na hlavním mostním pilíři. Všechny ostatní do výpočtů
vstupují jako body pozorované. Celá osnova směrů (včetně
zenitových úhlů a délek) se přitom zaměřuje vcelku, meto-
dou řad a skupin. Pro statiku mostu je důležité prokázat pří-
padný vertikální posun ≥ 5 mm. Rozbory přesnosti byl určen
počet dvou skupin měření. To platí při požadavku přesnosti
výšky bodů do 2 mm a pro použití totální stanice vysoké
přesnosti, např. Leica TCA 2003 (σd = 1 mm + 1 ppm, σϕ =
= 0,15 mgon). Sí	 je záměrně budována tak, aby bylo možné
ji zaměřit totálními stanicemi různých typů a značek, pouze
je třeba rozšířit počet měřených skupin při užití méně přes-
ných přístrojů (obvykle na tři až čtyři skupiny, nutno spočí-
tat podle přesnosti přístroje a zohlednit i přesnost dálkomě-
ru). Při základní etapě byla určena v systému Bpv nadmoř-
ská výška měřického pilíře a všech pomocných nivelačních
značek přesnou nivelací digitálním nivelačním přístrojem
Trimble Zeiss DiNi 12T vzhledem ke dvěma blízkým bo-
dům nivelačního pořadu ČSNS Ai7. Nivelační značky na
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Obr. 3. Příčné odchylky z původního a nového zaměření 
(ve staničení 28 a 102 jsou body podepření)

- - - -  rok 1994,   —— rok 2003
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spodní stavbě mostního objektu (pilíř a opěry) jsou zaměřo-
vány i polární metodou v rámci celé osnovy. To je možné
díky speciálnímu přípravku pro přesné umístění – zavěšení
strojírenského odrazného hranolu na nivelační značku. Polo-
hové souřadnice (x, y) jsou definovány jako místní, přičemž
osa +x je rovnoběžná s ideální osou lávky. (Pozn.: staničení
narůstá v opačném smyslu než u předběžné souřadnicové
soustavy podrobného zaměření.)

Pro srovnatelnost výsledků je třeba měření v dalších eta-
pách provádět výhradně při podmínkách blízkých základní-
mu stavu, tzn. vyrovnané teplotě prostředí a konstrukce
kolem +10 ˚C, při zatažené obloze a bezvětří. Tento přísný
požadavek značně komplikuje plánování měření. Interval
pravidelných etap měření byl v projektu navržen na jeden
rok, v případě stability během tří po sobě následujících etap
je možno interval prodloužit. Dosud bylo provedeno několik
zaměření celé sítě: předběžné – bezprostředně po osazení
všech měřických značek, pak základní etapa (listopad 2004),
poté byla navíc pro výzkum přesnosti měření i zkoumání
chování mostní konstrukce provedena další dvě zaměření za
různých – extrémních podmínek (při vysoké letní teplotě a
při plném přímém oslunění, a naopak při trvalé záporné tep-
lotě v zimě), a plánují se měření další. Je užívána již zmíně-
ná přesná totální stanice Leica TCA 2003, atmosférické pa-
rametry pro fyzikální redukce délek se zjiš	ují digitálními
teploměry, barometrem a vlhkoměrem Greisinger. Při mi-
mořádných etapách se navíc proměřuje povrchová teplota
konstrukce v různých místech pomocí laserového bezkon-
taktního teploměru AMIR. Přesná výška přístroje (resp. troj-

nožky totální stanice) na stanoviskovém měřickém pilíři se
určuje pomocí speciální vložky do trojnožky a strojírenské-
ho hloubkoměru (rozlišovací schopnost je 0,05 mm). Přes-
nost výsledných souřadnic byla vypočtena na základě dva-
cetkrát opakovaného zaměření tří vybraných bodů ve dvou
etapách (v různé vzdálenosti, na pevných částech mostu i na
místech ohrožených vibracemi a houpáním). Dosažené hod-
noty směrodatných odchylek dobře odpovídají apriornímu
rozboru přesnosti měření v projektu, tzn. pro nejnepříznivěj-
ší případ (nejvzdálenější body) 1 mm ve výšce a 1,8 mm
v příčném směru. Dílčí výsledky zaměření etap „zima“ (bře-
zen 2005) a „léto“ (červenec 2004), konkrétně rozdíly výšek
jedné řady bodů při rozdílu teplot větším než 40 ˚C, jsou
uvedeny na obr. 5.

Závěr
Nově vybudovaná geodetická sí	 lávky v Radotíně bude

sloužit zejména pro monitorování geometrického stavu kon-
strukce. Díky jejím vlastnostem (přístupnosti, malému roz-
sahu, kvalitní stabilizaci, jednoduchému měření, použitelnos-
ti různých přístrojů atd.) se nabízí využití pro různá experi-
mentální měření, např. ověřování chování mostní konstruk-
ce za různých podmínek, ale také další zkoumání možností
uplatnění prostorové polární metody a měřicích přístrojů. 

Literatura
[1] Suchá, J.: Zatěžovací zkouška Mariánského mostu v Ústí nad

Labem. [Dizertační práce], Praha, ČVUT – Fakulta stavební,
2005.

[2] Sokol, Š. – Bajtala, M. – Ježko, J.: Bridge Monitoring by
Geodetic Methods. [Sborník], konference „INGEO 2002“,
Bratislava, pp. 95–102.

Jiřikovský, T.: Geodetic Monitoring of a Suspension
Footbridge in Radotín

This paper reports on a detailed geodetic measurement
of a footbridge in Radotín and on the geodetic network
for long-term monitoring of the structure’s perform-
ance. The footbridge was built as part of the reconstruc-
tion of the bridge. The follow-up phase and research
measurements can be used in the verification of the
applicability of the configuration and measurement
method for similar structures. They can also help to
examine the behaviour of the entire structure.

Jiřikovský, T.: Geodätisches Monitoring einer
Fußgänger-Hängebrücke in Radotín

Der Artikel informiert über eine detaillierte geodätische
Vermessung einer Fußgängerbrücke in Radotín und
über ein Messnetz für die langfristige Beobachtung des
Verhaltens des Objektes. Dieses Netz wurde im Rahmen
der der Rekonstruktion der Brücke errichtet. Die
anschließenden Etappen- und Forschungsmessungen
sind zur Prüfung der Eignung der Konfiguration und
der Messmethode für ähnliche Objekte und für das
Studium des Verhaltens der ganzen Konstruktion ver-
wendbar.
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Obr. 4. Detail měřických značek nové sítě na hlavních nosnících
pod konzolami závěsů

Obr. 5. Rozdíl výšky mezi etapami „zima“ (–11 ˚C) a „léto“ 
(+33 ˚C)
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�recenze

Lehmann, Ch. – Maurer, B. 
Karl Culmann und die graphische Statik – Zeichnen,
die Sprache des Ingenieurs 
(Karl Culmann a grafická statika – kreslení, řeč
inženýra)

Ernst & Sohn, Berlin, 2006, 207 s., cena 44,90 Euro

K. Culmann se narodil 10.7.1821 v Bergzabern, tehdy Ba-
vorsko, nyní Pfalz, v rodině protestantského faráře. Navště-
voval kolej Wissenbourgh ve Francii (1835–1836), a poté
polytechniku v Karlsruhe (1838–1841). Po studiích vstoupil
do státních služeb bavorských, kde se účastnil několika sta-
veb nových drah a mostů. Dráha ho vyslala i na studijní ces-
tu do Švýcarska, Francie, Anglie a USA a později i do Ru-
munska, o čemž sepsal velmi podrobné zprávy s mnoha vý-
počty a kresbami. Po návratu opět pracoval u bavorských
drah (1850–1855).

Po založení ETH v Curychu r. 1854 se přihlásil na místo
prvního profesora pro stavby silniční, železniční, mostní a
vodní. Stal se jím v r. 1855 a současně i ředitelem oddělení
inženýrské školy. Pak se mohl také oženit. V Curychu pro-
žil celý svůj plodný život, i když se zpočátku toužil vrátit do
Mnichova. Po odmítnutí možnosti (prý kvůli malé disciplině
německých studentů) mu bylo přiznáno švýcarské státní ob-
čanství a zvýšen plat (jako odměna ?). V letech 1872–1875
byl rektorem ETH a v r. 1880 dostal v Curychu čestný dok-
torát. Byl zde velmi činný vědecky, pedagogicky a známý i
svými četnými posudky staveb. Na studijní cestě do Istanbu-
lu dostal zápal plic, kterému podlehl 9.12.1881. K uctění
jeho památky mu byl odhalen v hale ETH pomník, který
však byl později přestěhován do nové budovy.

Grafická statika má samozřejmě dlouhou historii od řec-
kých staveb s kořeny v Babylonu až po novověký racionalis-
mus ve Francii. Culmann vycházel hlavně od Ponceleta a
řídil se ve své práci hesly „kreslení místo výpočtů, vizuali-
zace, jednoduchost“. Základem grafické statiky je rovnová-
ha sil a momentů, výslednice sil a podobné elementární prin-
cipy, které doplnil i poznatky z projektivní geometrie. To
vše rozvinul na grafická řešení silových polygonů a použil je
pro výpočet příhradovin, oblouků, kleneb a opěrných zdí.
Vyřešil i dualitu (reciprocitu), ale v tomto směru ho předběhl
Cremona, takže Cremonův obrazec je známější než Culman-
nův. Své poznatky a znalosti shrnul do knihy „Grafická sta-
tika“, která vyšla v r. 1861 v jednoduché úpravě, zatímco tiš-
těná v r. 1864 a druhé rozšířené vydání vycházelo od r. 1875
až do r. 1906 (čtvrtý díl). Jak už to v dějinách vědy bývá,
první kniha o tomto tématu vyšla krátce před Culmannovou
v Berlíně 1864 pro strojní inženýry, aniž by autor F. Reuleau
tehdy již velmi známé  práce Culmannovy citoval.

Culmann byl velmi oblíben u studentů, ale kritici mu
zazlívali, že grafická statika je velmi obtížná pro praktiky a
velmi elementární pro matematiky. Nicméně jeho metoda se
ve druhé polovině 19. století velmi rozšířila hlavně díky užití
při návrhu četných staveb nových drah a mostů. Ovlivnil
značně našeho prof. J. Šolína (1841–1912) a díky jemu i

jeho  následovníka prof. Z. Bažanta (1879–1954). Z význač-
ných žáků Culmannových uvádím jeho nástupce v ETH Tet-
majera a bývalého studenta M. Koechlina, který graficky
sledoval vliv větru na 2. patro Eiffelovy věže v Paříži a tehdy
nejvyšší příhradový most na světě, Garabit. Culmann propa-
goval také logaritmické pravítko a planimetr.

Ve 20. století s rozvojem vědy a techniky pomalu mizí
přednášky o grafické statice z programů vysokých škol, ale
u nás se užívají až do padesátých let. Zato v Anglii byla tato
metoda rozšířena málo, protože Culmannovy knihy nebyly
nikdy přeloženy do angličtiny.

Timoshenko, S. P.
Erringerungen – Eine Autobiographie 
(Vzpomínky – autobiografie)
Ernst & Sohn, Berlín, 2006, 374 s., cena 49,90 Euro (překlad
z ruštiny)

Životní vzpomínky světoznámého vědce Stěpana Prokof-
jeviče Timošenka jsou průvodcem po vývoji stavební a
strojní mechaniky v první polovině dvacátého století spoje-
né s pohnutým osudem ruského vlastence během oněch
neklidných let. Prof. Timošenko se narodil 22.12.1878 ve
vsi Špotovka, okres Konotop, gubernie Černigov, nyní
Ukrajina. Navštěvoval reálku v Romny (1888–1896) a stu-
doval (1896–1901) prestižní Institut drážních inženýrů v Pe-
trohradě. Po studiu byl zpočátku zaměstnán ve školní labo-
ratoři, ale už tehdy se zajímal o vědeckou práci. V roce 1906
objájil dizertační práci o stabilitě a kroucení tenkostěnného
nosníku, kterou započal u Prandtla při studijním pobytu v
Göttingenu. Při studiích měl na něj největší vliv matematik
A. N. Krylov.

V roce 1906 se stal ve 28 letech profesorem pružnosti a
pevnosti na Polytechnice v Kijevě. Zde byl záhy i děkanem,
ale byl propuštěn, protože protestoval proti odmítání židov-
ských studentů. Proto se vrátil do Petrohradu, ale už r. 1912
se zde opět věnoval  pedagogické činnosti na své alma ma-
ter. Během ruské revoluce bloudil po Rusku (Krym, Petro-
hrad, Rostov) až nakonec byl opět profesorem v Kijevě, kde
zakládal Ukrajinskou akademii věd. Po dalších svízelích
odjel na nákladní francouzské lodi ze Sevastopolu do Istan-
bulu a odtud do Záhřebu. Zde založil katedru pružnosti a
pevnosti a ze Záhřebu  podnikl i první cestu do Prahy
(1921), protože se chtěl seznámit s podmínkami, které zde
měli četní ruští profesoři a studenti. (Podruhé byl v Praze
r. 1929 na návštěvě u svých dvou bratrů, kteří učili na ruské
zemědělské akademii v Poděbradech.)

V roce 1922 odjel ze Záhřebu do USA, kde byl zpočátku
zaměstnán u soukromé firmy zabývající se vyvažováním
kmitajících strojů u ruského emigranta ve Filadelfii. Po
seznámení se s americkými poměry přešel k firmě Westing-
house do Pittsburgu (1923), kde pro tuto velkou firmu kromě
jiného organizoval i kursy mechaniky pro mladé inženýry.
Zde – a vlastně po celý svůj život – poci	oval velký rozdíl

Z dějin stavební mechaniky

V roce 2006 vyšly v Berlíně dvě knihy, které zachycují vývoj stavební a strojní mechaniky ve druhé polovině devatenác-
tého a v první polovině dvacátého století. To znamená, že popisují  vznik a rozmach grafické statiky, a potom i rozvoj
předpočítačové mechaniky.
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mezi hlubokými znalostmi studentů z matematiky, fyziky a
mechaniky v Rusku a povrchními v USA. Ony kursy ho pro-
slavily, takže byl r. 1927 přijat jako profesor na Univerzitu
of Michigan, Ann Arbor, kde založil tradici letních kursů
o mechanice v USA. V roce 1936 přešel na Stanfordovu uni-
verzitu do Palo Alto, kde učil až do penzijních let r. 1943,
ale vyučování (bez katedry) ukončil v r. 1955. Pak se věno-
val vydávání svých sebraných spisů a cestování. Zemřel
29.5.1972 ve Wuppertalu.

Prof. Timošenko byl vynikající učitel a řečník. Jak sám ří-
kal: „Nenarodil jsem se jako matematik, ale její užití v inže-
nýrských vědách mě velmi zajímalo.“. Vydal 14 knih o pruž-
nosti, pevnosti materiálů, stabilitě, kmitání, prutech, nosní-
cích, deskách a skořepinách v angličtině, 5 knih v ruštině,
67 článků v angličtině, francouzštině, němčině a 30 v rušti-
ně. Jeho práce jsou velmi oblíbeny na celém světě kvůli jas-
nému a srozumitelnému výkladu a byly přeloženy do téměř
všech světových jazyků (včetně češtiny). O jeho osobě vyšlo
zatím 8 knih. Timošenkův výklad začíná jasně formulovaný-
mi předpoklady, odvozuje základní diferenciální rovnice,
řeší je jednoduchými matematickými metodami a řešení
podává velmi srozumitelně inženýrům.

Tím se stal velmi známým po celém světě. Byl mu udělen
čestný doktorát na mnoha univerzitách v Evropě i USA a byl
zvolen členem četných akademií věd. Vychoval mnoho žáků
v Rusku i USA, např. 29 PhD v Michiganu a 9 na Stanfor-
du. Založil prestižní časopis Journal of Applied Mechanics,
často cestoval, účastnil se mnoha kongresů IUTAM a jiných
konferencí a všude, kde působil, zakládal laboratoře pro ex-
perimentální výzkum v oboru aplikované mechaniky. Osud
mu sice připravil těžké podmínky, nebo	 zažil dvě ruské

revoluce a dvě světové války, ale všechny překážky překo-
nal usilovnou prací, pílí a hlavně svým nadáním. Přitom celý
život zůstal ruským vlastencem, ale počítal se již k západní kul-
tuře.

Pisatel této recenze si dovoluje uvést i dvě vzpomínky na
prof. Timošenka. Osobně jsem se s ním setkal a krátce i ho-
vořil na 11. kongresu IUTAM v Mnichově 1964, kde se živě
zajímal o naše odborné práce v  Československu. Tehdy již byl
na kolečkovém křesle v doprovodu své dcery Anny. Při pří-
ležitosti 12. kongresu IUTAM 1968 ve Stanfordu jsem navští-
vil jeho pracovnu, kterou zde uchovávají jako pamětní místnost.

Obě zde zmíněné osobnosti světové vědy, prof. Culmann
a prof. Timošenko, představují významné vrcholy ve vývoji
stavební a strojní mechaniky. Po grafické statice prvního ze
zmíněných osobností přišly diferenciální rovnice, které již
používal druhý. Oba jsou také představiteli dvou přístupů
vědců k problémům – jedni vyvíjejí a pěstují celý život
jednu metodu (např. prof. Culmann) a druzí formulují a řeší
mnoho nových problémů s použitím různých metod, které se
k dané úloze nejlépe hodí (např. prof. Timošenko). Který
z přístupů je významnější, nech	 posoudí budoucnost. Vždy	
po rychlém rozvoji počítačové mechaniky v posledním půl-
století, co zbývá z klasického díla Culmannova a Timošen-
kova? Snad jen Timošenkův teoretický model nosníku, který
uvažuje i rotační setrvačnost a vliv smykových sil na dyna-
mickou deformaci nosníku. Nicméně, kdo chce důkladněji
studovat vývoj stavební a strojní mechaniky, tomu doporu-
čuji se seznámit s díly a biografiemi obou klasiků.

prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr. h. c.

Po úspěchu kancelářských budov Danube House a Nile
House začne během několika příštích měsíců výstavba další
budovy. Amazon Court je třetí budovou realizovanou v rám-
ci projektu River City Prague podle návrhu dánských archi-
tektů SHL (Schmidt, Hammer, Lassen). 

Na šesti podlažích nabídne 17 415 m2 kancelářských pro-
stor spolu s 254 parkovacími místy v podzemních garážích.
Typická velikost kanceláří přesahuje 2 900 m2, přízemí má
výměru 2 045 m2. Budova bude i nadále využívat ekologic-
kou a nízkoenergetickou koncepci, její architektonické řeše-
ní bude v souladu s oběma budovami, které získaly řadu
prestižních ocenění za design a technické vybavení.

Tisková informace

�zprávy
Amazon Court
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�osobní zprávy

�dizertace

V červenci letošního roku jsme
se navždy rozloučili s vynikají-
cím odborníkem v oboru ocelo-
vých konstrukcí s prof. Ing.
Antonínem Schindlerem, který
se dožil v plné duševní síle
86 let, jeho fyzické zdraví ho
však v posledních letech opouš-
tělo. Není to tak dávno, kdy
u příležitosti jeho 80. narozenin
proběhlo velmi vřelé a upřímné

setkání oslavence s tehdejším děkanem Fakulty stavební
ČVUT doc. Lambojem a se členy Katedry ocelových kon-
strukcí. Všichni jsme vzpomínali na společně prožitá léta.
Nyní nám zůstává na prof. Schindlera jen vzpomínka. Vzpo-
mínka na všestranně vzdělaného a nesmírně upřímného člově-
ka, na oddaného a oblíbeného vysokoškolského učitele, na
vynikajícího odborníka v oboru ocelových konstrukcí a mostů
obzvláště.

Prof. Schindler se narodil v roce 1920 v Plzni v rodině sta-
vebního inženýra. Po absolvování reálného gymnázia v Pra-
ze v roce 1939 zahájil studium na ČVUT. Po uzavření čes-
kých vysokých škol studium přerušil a nastoupil do zaměst-
nání u stavitelské firmy v Praze. Po osvobození v roce 1945
se vrátil na ČVUT a již v roce 1947 inženýrské studium
dokončil. Svou kariéru statika a konstruktéra ocelových kon-
strukcí zahájil u firmy Báňská a hutní, která se postupně pře-
měnila na Hutní projekt. Zde jako hlavní specialista ocelo-
vých konstrukcí se podílel na mnoha projektech a získal
obrovské praktické zkušenosti. Nejvýznamnějším jeho pro-
jektem byl ocelový plnostěnný obloukový most, v té době
největšího rozpětí, přes Vltavu u Ž�ákova. Na projektu pra-
coval v letech 1954 až 1957. Jediným hardwarovým pro-
středkem bylo logaritmické pravítko. Přesto se zrodilo vyni-

kající mostní dílo, které je dodnes uváděno v mostních mo-
nografiích po celém světě pro svou jedinečnou architekturu
i inženýrskou smělost. Prof. Schindler byl hlavním statikem
tohoto mostu. Ž�ákovský most je bezesporu jeho nejvý-
znamnějším projektem, ale zdaleka ne jediným. Podílel se
na celé řadě dalších mostních konstrukcí. Připomeňme např.
spřažené železniční mosty v Praze-Vysočanech, přemostění
Masarykova nádraží apod. Vypracoval několik úspěšných
soutěžních projektů, řadu posudků a návrhů rekonstrukcí
ocelových a ocelobetonových mostů.

Druhá etapa aktivního života prof. Schindlera začala v ro-
ce 1958 nástupem na útvar ocelových konstrukcí Fakulty
inženýrského stavitelství ČVUT. Záhy obhájil kandidátskou
dizertační práci, poté habilitační práci a v roce 1969 doktor-
skou dizertaci. V roce 1961 byl jmenován docentem a v roce
1972 profesorem. V období 1970 až 1980 byl vedoucím
Katedry ocelových konstrukcí a mostů. V profesoru Schind-
lerovi se rozvinul přirozený talent pro pedagogickou práci.
Vždy patřil u studentů k nejoblíbenějším učitelům. Výuka
pro něj byla radostí. S největší ochotou předával své mnoha-
leté zkušenosti, každá otázka studentů byla zodpovězena.
Vydal řadu skript a učebnic, které jsou dodnes využívány při
navrhování ocelových mostů. Jeho publikační činnost byla
nesmírně rozsáhlá. Aktivně se zúčastňoval konferencí a
působil v řadě odborných komisí u nás i v zahraničí. Vycho-
val řadu vědeckých aspirantů. Výčet jeho aktivit by byl
dlouhý a není cílem této vzpomínky.

Prof. Schindler zůstane navždy v paměti všech, kteří měli
to potěšení s ním pracovat nebo byli jeho žáky, zapsán jako
vynikající odborník v oboru ocelových konstrukcí a jako
čestný a ušlechtilý člověk. Tato vzpomínka bude trvalá.

doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

Vzpomínka na prof. Ing. Antonína Schindlera, DrSc.

Dráhová dynamika umělých družic 
a analýza drah družic
Ing. Kamil Endršt

Hlavním tématem je rezonance družic GPS NAVSTAR, resp.
její možnosti a limity. V práci bylo dosaženo limitů, za které
se nebude možné dostat ani v budoucnosti.

Analýza dat systému DORIS
Ing. Petr Štěpánek

Práce je přínosem nejen k problematice dopplerovského po-
zorování systému DORIS, ale i v celosvětovém měřítku. Mě-
ření systému jsou implementována do bernského softwaru
GPS. 

V říjnu 2006 byl zahájen provoz nového
informačního serveru, vytvořeného a plá-
novaného původně jako databáze firem a
výrobků ve stavebnictví. Brzy po spuštění
byla na základě ohlasů přidána sekce po-
ptávky po produktech a činnostech a sta-
vební noviny. Informace jsou určeny jak
pro širokou veřejnost, tak pro odborníky.
Registrace je možná kdykoli na základě
správně vyplněného a odeslaného do-
tazníku.

www.stavbaserver.cz

Nový zdroj informací
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�veletrhy

� Energeticky efektivní stavby jsou tématem kongresu,
na němž odborníci poreferují o zkušenostech se zaváděním
příslušné evropské směrnice do praxe a představí nové tech-
nologie tohoto oboru. V rámci podpory vývoje produkto-
vých nápadů a konstrukcí pro speciální použití při obnově
budov bude udělena „Cena za inovace produktů“. Na ostrův-
ku pro výzkum budou prezentovány náměty i výsledky
výzkumu a také možnosti veřejné podpory. 

� Výtahy a pohyblivé schody – těžištěm prezentace je
otázka, jak mohou být inteligentní řešení výtahů integrová-
na do celkového architektonického konceptu. Zvláštní
pozornost je věnována stavebním a rekonstrukčním zásahům
do stávajícího domovního fondu, údržbě a facility manage-
mentu.

� Solární horizonty – v popředí zájmu bude estetická
integrace solární techniky do architektury budov.

� Krajinné architektuře, městskému mobiliáři a venkov-
nímu osvětlení je věnován samostatný výstavní obor Urban
Design.

� Trend směřující k „inteligentní“ fasádě je v popředí
prezentace skla Visions of Glass.

� Fórum ClimaDesign Meets Vision of Glass bude pre-
zentovat ucelené koncepty a technologie, systémy a produk-
ty vztahující se k tématům trvalá výstavba, transparentní
pláště budov a použití skla ve stavebnictví. Tématem před-
nášek budou stavby přiměřené klimatu, domy budoucnosti;
výzva skleněných konstrukcí; nové materiály, technologie,
systémy; inovace pro pláště budov; bezpečnost a ochrana
budov; nový věk energie bez nafty a plynu. Cílem je podpo-

řit interdisciplinární výměnu mezi architekty, svazy a odbor-
níky z průmyslu, hospodářství a vědy.

� Bezpečné použití elektricky poháněných stavebních
prvků – přehlídka aspektů projektování, výroby a provozu
automaticky poháněných dveří a oken

� BAU IT softwarová a hardwarová řešení pro sta-
vebnictví – výstava, prezentace a přednášky k aktuálním
tématům

� Ve fóru Makroarchitektura budou diskutovat před-
stavitelé průmyslu a architektury o nových površích, mate-
riálech a produktech. 

� Material Skills – výstava věnovaná vývoji materiálů,
které se využívají v jiných oborech, jako v automobilovém
průmyslu nebo kosmonautice, a které by pro stavebnictví
mohly představovat zajímavou alternativu. 

� Architect´s Corner, označené vlastním logem, posky-
tují speciální servis pro architekty, stavební projektanty a
inženýry. 

Na 2 000 vystavovatelů ze 40 zemí bude prezentovat inovační
produkty, techniky a systémy na největším evropském vele-
trhu stavebních hmot. Veletrh tak v sedmnácti veletržních pa-
vilónech pokryje celé výstaviště v rozloze 180 000 m2. Díky
rozsáhlé kampani se očekává hodně přes 190 tis. návštěvníků.
Podrobné informace, zlevněné vstupenky a katalogy lze získat
u oficiálního zastoupení veletržních společností Messe
München Int. pro ČR a SR agentury Expo-Consult+Service.

www.expocs.cz
www.bau-muenchen.com

BAU 2007

15.–20. ledna 2007, Mnichov

Rozsáhlý doprovodný program vedoucího stavebního veletrhu pod názvem „Obnova staveb“ propojí iniciativy kolem
sanace, renovace a modernizace. Pod heslem „Tržiště obnovy staveb“ se budou konat přednášky, semináře a workshopy
na téma diagnostika budov; bezbariérové stavby; rozpoznávání škod, odstraňování nedostatků; energeticky úsporné
budovy; předpisy a zákony pro modernizaci budov; financování a podpora atd. 
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�zprávy

�zprávy

Symbolickým vysazením mladé jedle počátkem září slav-
nostně otevřel pražský primátor Pavel Bém dva nové pavilo-
ny Jedličkova ústavu. Areál poskytující komplexní výchov-
ně vzdělávací a rehabilitační péči dětem a mládeži s těles-
ným postižením se rozrostl o rehabilitační pavilon a pavilon
nezávislého bydlení, které nahradily dočasné a značně opo-
třebované teskopavilony. Komplexní rekonstrukce celého
areálu a otevření nových pavilonů je dalším krokem v syste-
matické pomoci města handicapovaným občanům na území
metropole. 

Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola, jak se
dnes tato příspěvková organizace města Prahy jmenuje,
působí na Vyšehradě již od roku 1913. Během devadesátile-
té historie se dvakrát uvažovalo o přestěhování ústavu na
okraj Prahy. V období socialismu se k pěkné klasicistní
budově školy „přilepily“ pouze čtyři provizorní teskopavilo-
ny. K zásadní změně došlo ve druhé polovině devadesátých
let, kdy město podpořilo koncepci dostavby celého areálu a
po rekonstrukci původních budov se před čtyřmi roky přista-
věl bazén. V současné době byla dokončena druhá etapa,

která zahrnovala výstavbu rehabilitačního pavilonu a pavilo-
nu nezávislého bydlení. 

Objekty sloužící jak k zájmové činnosti, tak k celkové
rehabilitaci vznikly na místě proluky mezi stávajícími budo-
vami. Architektonicky plně korespondují s původní zástav-
bou v okolí. Svou specifickou náplní jsou rozděleny na dva
téměř samostatné celky propojené prosklenými komunikač-
ními krčky a bezbariérovými výtahy. Nové objekty dále
navazují na stávající ubytovací prostory, které byly v průbě-
hu stavby rekonstruovány.

Rehabilitační pavilon tvoří pět nadzemních podlaží. Sute-
rénní prostory jsou vyhrazeny pro hydroterapii a technické
zázemí. V prvním nadzemním podlaží se pak nacházejí
administrativní prostory, recepce,  prádelna a prodejna kom-
penzačních pomůcek. Ve druhém až pátém poschodí se
nacházejí vyšetřovny, herny, rehabilitace a odborná praco-
viště s potřebnými kancelářskými plochami.  

Pavilon nezávislého bydlení tvoří rovněž pět nadzemních
podlaží. V suterénu jsou umístěna nezbytná technologická
zařízení a sklad. V prvním podlaží byla vytvořena příjemná
klubová kavárna se sociálním zařízením. Malé účelně vybave-
né bytové jednotky jsou umístěny v následujících podlažích.

Oba pavilony mají bezbariérové vstupy přes speciální
rampy, rovněž komunikace v objektech je bezbariérová.
Budovy vyhovují nejpřísnějším lékařským kritériím a pro-
vozním potřebám. Komfortní vybavení a množství spole-
čenských místností zlepší klientům Jedličkova ústavu pod-
mínky pro integraci do společnosti. 

Autorem projektu je akademický architekt Jiří Lasovský,
investorem Magistrát hl. m. Prahy, odbor městského inves-
tora. Stavební práce provedla Skanska CZ Divize Pozemní
stavitelství v období od listopadu 2004 do května 2006. Pro-
jektoval Ateliér PORTICUS, s. r. o.

Tisková informace

Nové pavilony Jedličkova ústavu

Rekonstrukci populárního rockového klubu Rock Café na
pražské Národní třídě zahájila v polovině března tohoto roku
společnost Arwen. Vlastník objektu, Městská část Praha 1, se
k tomuto kroku odhodlala na popud nájemníků domu, kteří si
často stěžovali na přemíru hluku. Sál v horním patře klubu
bude po stavebních úpravách připraven pro kulturní akce, vý-
stavy a promítání filmů. Velké koncerty se přesunou do
podzemí, kde speciální akustické vyzdívky výrazně omezí
hlučnost. Kromě únikových východů a bezpečnostních po-
žárních čidel zde bude instalováno i speciální požární větrání
s odtahem tepla a kouře. Celý prostor bude klimatizován. 

Tisková informace

Rekonstrukce Rock Café 

Stavební obzor na CD

Ročníky 

2002, 2003, 2004, 2005
ve formátu pdf si lze objednat u distributora,

popř. v redakci našeho časopisu 

Cena:

1 ročník na CD
včetně krabičky a přebalu  . . . . . . . . . . . . 400 Kč
poštovné + balné (dobírka)  . . . . . . . . . . . 100 Kč

Objednávky:

Ing. Milan Gattringer, MG DTP, Borovanská 3388, 
143 00 Praha 4, tel./fax: 241 770 220, 

e-mail: mgdtp@volny.cz
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