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Architektonické řešení nadzemní části nově budované
stanice metra Střížkov z dílny architekta Kotase je uni-
kátní nejen z hlediska celkového ztvárnění konstrukce,
ale i z hlediska přísných požadavků na precizní řešení
všech detailů. Přenesení vize architekta do podoby reál-
né ocelové konstrukce bylo náročné pro všechny účast-
níky realizace od zpracování statického návrhu přes zho-
tovení dílenské dokumentace až po výrobu a konečnou
montáž. O tom, jak se skutečná konstrukce přiblížila
představám architekta, je možné se od konce září (kdy
byla montáž primární ocelové konstrukce dokončena)
přesvědčit na pražském Proseku, na křižovatce ulic Vy-
sočanské a Lovosické. V příštím roce se bude montovat
skleněný pláš� střechy a stěn, a současně se bude dokon-
čovat podzemní část stanice metra. 

Statický systém ocelové konstrukce
Zastřešení stanice metra je řešeno jako velkorozponové

bez vnitřních podpor. Základní rozměry jsou 160 x 42 m při
maximální výšce konstrukce 20 m nad terénem. Hlavním
nosným prvkem jsou dva vetknuté oblouky na rozpětí 160 m
ve směru podélné osy kolejiště, které se vzájemně kříží na
začátku a konci stanice. 

Profily hlavních oblouků jsou komůrkové o rozměrech od
3 000 x 1 500 mm ve vetknutí po 1 500 x 1 500 mm ve vrcho-
lu (profil z plechů tl. 20 až 35 mm). Vetknutí je realizováno
do nadzemních železobetonových pylonů soustavou kotev
M64 vlepených do betonu do hloubky 1 000 mm (26 kotev
pro každé kotvení). Na hlavních obloucích je zavěšena kon-
strukce zastřešení (průvlak, vazníky, krajní oblouky). 

V ose kolejiště je průvlak délky cca 130 m, který je na
koncích vetknut do křížení hlavních oblouků. Profilem prů-
vlaku je lichoběžníková komůrka výšky 1 800 mm a šířky
900 až 1 600 mm z plechů tlouš�ky od 10 do 20 mm (horní
pás průvlaku ve tvaru korýtka tvoří odvodňovací žlab celé
střechy o ploše přes 3 000 m2). K podélnému průvlaku jsou
symetricky připojeny příčné vazníky v rozteči 6 m. Vazníky
délky 7 až 21 m tvoří komůrkové profily proměnné výšky od
500 do 1 800 mm z plechu tlouš�ky 12 až 15 mm. Z archi-
tektonických důvodů je většina vazníků vylehčena jedním až
třemi otvory. 

Po obvodu střešní konstrukce jsou tzv. vodorovné oblou-
ky (ve skutečnosti prostorově zakřivené), které tvoří druhou
podporu střešních vazníků. Jejich profil je lichoběžníková
komůrka výšky 500 mm a šířky od 700 do 960 mm. Podél
okraje střechy je konstrukce podpírána obvodovými sloupy
ve tvaru nesymetrického Y. Na jedné straně mají sloupy výš-
ku cca 7 m a na druhé straně cca 14 m. Profil sloupů je sva-
řovaný ve tvaru I z plechu tl. 12 až 22 mm. Výška profilu
sloupu je proměnná od 250 mm dole do 500 mm v místě
styku dříku a horních dvou ramen. Střešní pláš� je tvořen
izolačním dvojsklem podpíraným systémem ocelových vaz-
nic a krokví z tenkostěnných uzavřených profilů. Vše je zřej-
mé z obr. 1.

Střešní konstrukce je do hlavních oblouků zavěšena dvojí
soustavou táhel. Hlavní nosnou funkci mají táhla průřezu
M48, na kterých je z hlavních oblouků zavěšen střední prů-
vlak. Tato tzv. krátká táhla mají délku od 7 do 15 m a sklon
cca 45˚. Druhá soustava je tvořena tzv. dlouhými táhly M30
délky od 11 do 23 m ve sklonu 30˚. Jsou použita táhla
Macalloy z vysokopevnostní oceli S460. Dlouhá táhla mají
doplňkovou funkci a pro zmenšení jejich namáhání jsou po-
užity vinuté pružiny (které zároveň tvoří zajímavý architek-
tonický detail). Pružiny mají nosnost 180 kN, tuhost 1 MN/m

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 15 ČÍSLO 10/2006

Ocelová konstrukce zastřešení stanice metra Střížkov
Ing. Jaroslav VÁCHA

Excon, a. s.
Praha

Obr. 1. Schéma nosné konstrukce
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a jsou svinuty z drátu o průměru 55 mm (systémová délka
pružiny je 750 mm, vnější průměr 285 mm a hmotnost 120 kg).
Pro systém pružiny s táhlem byla potřebná tažná pružina,
z výrobních důvodů však byla použita pružina tlačná a taho-
vá síla táhla je na tlak převedena nůžkovou klecí z korozi-
vzdorné oceli (obr. 2). 

Konstrukce je kromě vlastní tíhy a klimatického zatížení
(sníh, vítr) velmi významně ovlivňována změnou teploty.
Z analýzy vyplynulo, že hlavní oblouky na rozpětí 160 m (na
kterých je konstrukce střechy zavěšena) mají menší tuhost
než zavěšený systém průvlaku a vazníků s obvodovými slou-
py a při snížení teploty konstrukce by proto došlo k takové-
mu poklesu hlavních oblouků, že by táhla nebyla funkční.
Proto je bylo nutné předepnout tak, aby i při nejmenší reál-
né teplotě byl v táhlech tah. Maximální celkové síly (včetně
předpětí) v krátkých táhlech M48 jsou 670 kN a v dlouhých
táhlech M30 160 kN. 

Předpínání krátkých táhel nadvýšením průvlaku
Krátká táhla M48 mají nosnou funkci a byla v rámci mon-

táže předpínána dvoufázově. Hlavní oblouky byly montová-
ny z dílců až 24 m dlouhých pomocí montážních podpor. Po
dokončení montáže oblouků byly podpory demontovány a
hlavní oblouky se staly samonosnými. Poté byla na montáž-
ních podporách smontována celá konstrukce střechy. Mon-
tážní podpory byly umístěny pod průvlakem, vodorovné
oblouky byly podpírány definitivními sloupy. Montáž probí-
hala od obou konců ke středu stanice. Pro vnesení předpína-
cích sil do táhel byla zvolena aktivace dotažením napínacích
kusů na záměrně zdeformované konstrukci. Pomocí hydrau-
lických lisů byl nadvýšen průvlak na jednotlivých montáž-
ních podporách o 30 až 130 mm. Maximální svislé reakce na
podporách byly kolem 1 000 kN (při spojitém působení prů-
vlaku). Vzhledem k nerovnoměrnostem při postupném zve-
dání konstrukce jednotlivými lisy (celkem byl průvlak nad-
vyšován na 8 podporách) musely být použity lisy o nosnos-
ti až 150 t a nadvyšování bylo prováděno po jednotlivých
krocích v rozmezí od 8 do 30 mm. Po nadvýšení průvlaku
byla bez aktivace namontována krátká táhla (celkem 34 ku-
sů). Výpočtem bylo stanoveno, že pro teplotu konstrukce
10 ˚C je nadvýšení dostatečné pro vnesení požadovaných
předpínacích sil. Montáž táhel probíhala v srpnu při mini-
málních nočních teplotách kolem 15 ˚C a maximálních den-
ních teplotách až 35 ˚C. Dotažení táhel proběhlo v noci mezi
druhou a pátou hodinou ranní, kdy byla teplota nejnižší. 

Po dokončení předepnutí se během dne konstrukce ohřála
až na 30 ˚C. Ohřevem se zdeformovala ve svislém směru
tak, že se sama zvedla z lisů montážních podpor a ty bylo

možné snadno vyjmout. Vzhledem k vyšší teplotě při před-
pínání bylo dosaženo pouze 60 až 70 % potřebných předpí-
nacích sil. Větší nadvýšení (které by odpovídalo minimální
noční teplotě konstrukce 15 až 16 ˚C) však nebylo možné
provést. Montážní podpory byly postaveny v prostoru bu-
doucího kolejiště na železobetonových stropech suterénů,
jejichž únosnost byla vyčerpána reakcemi montážních pod-
por 1 000 kN. Další nadvyšování pro teplotu kolem 15 ˚C by
však tyto reakce zvýšilo až na 1 600 kN. Z časových důvo-
dů postupu montáže také nebylo možné posunout předepnu-
tí táhel na období s nižší teplotou. Proto bylo nutné provést dru-
hou fázi předpínání pomocí speciálního hydraulického zařízení.
Situaci při nadvyšování konstrukce ukazují obr. 3 a obr. 4.

Obr. 2. Příčný řez nosné konstrukce

Obr. 3. Montážní podepření průvlaku

Obr. 4. Detail lisu nosnosti 150 t pod průvlakem
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Předpínání dlouhých táhel stlačením pružin
Po prvním kole předpínání krátkých táhel byla montována

a předpínána dlouhá táhla z profilu M30. Potřebné předpína-
cí síly byly vneseny pomocí pružin osazených mezi táhlo a
tvarovaný plech na vazníku. Pro jednotlivá táhla byly vypo-
čteny předpínací síly 60 až 100 kN. Na pružiny byla nasaze-
na speciální klec (obr. 5), ve které se pomocí čtyř závitových

tyčí stlačila pružina na vypočtenou délku (bylo potřebné stlačení
až o 130 mm). Stlačená pružina byla namontována spolu s táh-
lem, a poté byla klec demontována. Roztažením pružiny došlo
k vnesení předpínací síly do táhla. Tento způsob předpínání se
ukázal jako vysoce efektivní, protože tím bylo v dlouhých táh-
lech dosaženo požadovaných předpínacích sil bez nutnosti dal-
šího dopínání. Záběry z montáže jsou na obr. 6 a obr. 7.

Předpínání krátkých táhel technotensionerem
Po dokončení předpínání dlouhých táhel bylo zahájeno

definitivní dopínání krátkých táhel. Speciální hydraulické
předpínací zařízení „technotensioner“ firmy Macalloy
(obr. 8) umožnilo vnést do táhla tahovou sílu o velikosti
rovné až 60 % únosnosti průřezu (pro táhla M48 byla maxi-
mální možná předpínací síla cca 420 kN, maximální potřebná pak
380 kN). Dopínání se muselo provádět nanejvýše odpovědně,
protože technotensioner neumožňuje snižovat sílu v táhle (pouze
zvyšovat). Velikost předpínacích sil pro jednotlivá táhla a pro jed-
notlivé kroky byla stanovena podrobným výpočtem.

Při předpínání jednoho táhla se ovlivňují i sousední. Výraz-
né to je zejména u tří táhel na každou stranu od táhla do-
pínaného. Toto vzájemné ovlivňování bylo závislé na velikos-
ti předpětí jednotlivého táhla před dopínáním a na jeho poloze
v konstrukci (podle polohy v konstrukci jsou táhla dlouhá od
7 do 15 m, nejkratší jsou na tužších koncích konstrukce, nejdelší
pak v méně tuhém středu konstrukce). V rámci definitivního do-
pínání bylo nutné zvětšit sílu v jednotlivých táhlech až o 100 kN.
Pro vnesení dostatečných předpínacích sil se toto předpínání
provádělo ve dvou krocích. Pro každý krok bylo nejprve pře-
depnuto střední táhlo, a pak se postupovalo ke krajům. Vý-
znamným faktorem pro stanovení předpínací síly byla teplota
v době provádění, tj. v polovině září. Změnou teploty kon-
strukce mezi ránem (14 až 15 ˚C) a odpolednem (28 až 30 ˚C)
se měnila síla v táhlech podle jejich polohy o 20 až 50 kN. Pro-
to byl postup předpínání korigován tak, aby se největší síly
vnášely do táhel v ranních hodinách (vhledem k náročnosti osa-
zování technotensioneru na jednotlivá táhla nebylo možné
dopínat táhla v noci). Po druhém kole dopínání byla konstato-
vána dostatečná shoda mezi výpočetním modelem (řešeno
systémem Nexis) a skutečným stavem konstrukce (obr. 9).

Obr. 5. Pružina v napínací kleci

Obr. 6. Montáž dlouhého táhla

Obr. 7. Aktivovaná pružina s táhlem

Obr. 8. Technotensioner osazený na táhle

Obr. 9. Předpjatá táhla
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Měření velikosti předpínacích sil
Po celou dobu předpínání konstrukce se snímaly a průběž-

ně vyhodnocovaly síly v táhlech. Na všech krátkých táhlech
a na každém druhém dlouhém táhle byly nalepeny tenzomet-
ry. Ve spolupráci s ÚTAM síly v táhlech on-line vyhodno-
covala měřicí stanice, do které byly zapojeny. Síly v krát-
kých táhlech navíc kontroloval měřič, který je součástí napí-
nacího zařízení. Velikost sil z obou zdrojů byla srovnatelná.
Síly v dlouhých táhlech se kromě tenzometrů kontrolovaly
přepočtem ze změřené velikosti stlačení pružiny. Takto zís-
kané hodnoty sil se ukázaly jako přesnější, protože tenzo-
metrem nebylo v případě dlouhých táhel možno změřit po-
čáteční sílu vyrovnávající deformaci extrémně dlouhého táh-
la od vlastní tíhy (rozdíly činily až 20 %). Po dvou kolech
dopínání byla konstatována dostatečná shoda s výpočetním
modelem a dopínání bylo ukončeno. V současné době jsou
tenzometry se spojovacími kabely na táhlech ponechány,
protože se za nízkých teplot provede ještě srovnávací měře-
ní (předpokládá se konec listopadu 2006). Vzhledem k dosa-
vadní shodě mezi skutečností a výpočetním modelem se
předpokládá shoda i u tohoto zimního měření, kdy jsou síly
v táhlech nejmenší. 

Závěr
Primární ocelová konstrukce stanice metra Střížkov byla

z hlediska modelování s ohledem na požadovaný tvar a pou-
žité profily (obr. 10) pro statickou analýzu velmi složitá.
Základní tvary byly převzaty z prostorového modelu vizua-
lizace konstrukce od architektů. Výstup ze statické analýzy
byl naopak použit jako vstupní data pro prostorové mode-
lování celé konstrukce v systému pro tvorbu dílenské doku-
mentace. Základní údaje o konstrukci jsou uvedeny v tab. 1.

Obr. 10. Celkový pohled z ulice Vysočanské

Tab. 1. Základní údaje o konstrukci

hmotnost ocelové konstrukce cca 1 000 t

místo stavby sídliště Prosek, Praha 8

účel stavby stanice metra na úseku trasy C

investor Dopravní podnik Hl. m. Prahy

architektonické řešení Ing. arch. Patrik Kotas

statické řešení konstrukcí:

ocelových     Ing. Jaroslav Vácha, EXCON, a. s.

betonových Ing. Jan Kelíšek, Metroprojekt Praha, a.s.

stavební řešení
Ing. Jaroslav Sedmidubský, 
Metroprojekt, a. s.

generální projektant Metroprojekt Praha, a. s.

generální dodavatel Metrostav, a. s., div. 7

technické řešení výroby, 
montáže a předpínání včetně 
dílenské dokumentace

EXCON, a.s.

výroba
Exconsteel, a.s., Metrostav, a. s., div. 7, 
Vítkovice Heavy machinery, a. s.

montáž Metrostav, a. s., div. 7

realizace 03–09/2006

Vácha, J.: Steel Structure of Střížkov Metro Station

The architectural design of the superstructure of the
newly constructed Střížkov metro station designed by
architect Kotas is unique not only from the perspective
of the entire design of the structure, but also from the
perspective of strict demands on the refined solution of
all details. The transformation of the architect’s vision
into a real steel structure was demanding for all partici-
pants in the project, from the preparation of the struc-
tural design, through the technical documentation, to the
production and final assembly. The correspondence of
the real structure and the architect’s visions can be
viewed in Prague Prosek, at the crossroads of
Vysočanská and Lovosická streets. Next year, a glass
sheathing of the roof and the walls will be mounted. At
the same time, the underground part of the metro station
will be finished. 

Vácha, J.: Die Stahlkonstruktion der U-Bahn-Station Střížkov

Die architektonische Lösung des oberirdischen Teils der
neu erbauten U-Bahn-Station Střížkov aus der
Werkstatt von Architekt Kotas ist nicht nur hinsichtlich
der Gesamtgestaltung der Konstruktion, sondern auch
angesichts der strengen Anforderungen an die präzise
Lösung aller Details einzigartig. Die Übertragung der
Vision des Architekten in die Form einer realen
Stahlkonstruktion war für alle an der Realisierung
Beteiligten von der Erarbeitung des statischen Entwurfs
über die Anfertigung der Werkstattunterlagen bis zur
Fertigung und Endmontage der Konstruktion anspruchs-
voll. Darüber, wie sich die tatsächliche Konstruktion den
Vorstellungen des Architekten angenähert hat, kann
man sich in Prag-Prosek an der Kreuzung der Straßen
Vysočanská und Lovosická überzeugen. Im kommenden
Jahr wird der verglaste Teil des Daches und der Wände
montiert und gleichzeitig der unterirdische Teil der U-
Bahn-Station fertig gestellt. 
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Nové poznatky o dynamice lávek 
prof. Ing. dr. h. c. Miroš PIRNER, DrSc. 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Praha

Cílem článku je předvést odborné veřejnosti nejnovější
zkušenosti v oboru lávek. V textu jsou teoretická řešení,
a zejména výsledky experimentů na skutečných dílech.
Zmíněna jsou také modelová řešení a souvislost s projek-
tem MOSTDYN.

1. Úvod
V ČR i v zahraničí v posledních letech minulého a počá-

tečních jednadvacátého století rychle přibylo lávek. Vytvá-
řejí spojení pro snadné dosažení cíle pěšky nebo na kole
[30]. Zatímco konstrukce mostu je navrhována na stálé zatí-
žení zvětšené dynamickým součinitelem a není posuzována
z hlediska komfortu uživatele, konstrukce lávky musí vyho-
vovat statickému, a zejména dynamickému zatížení. Dyna-
mická odezva musí splňovat i požadavek komfortu chodce,
vyjádřeného obvykle zrychlením odezvy. Od roku 1970 do
současnosti laboratoře dynamiky TZÚS a ÚTAM AV ČR
ověřily asi patnáct lávek různých typů, a to bu� skutečné
konstrukce, nebo jejich dynamické, popř. aeroelastické mo-
dely. Zkoušky prověřily zejména velikost odezvy a modely
poskytly informace o účincích větru.

Předpisy a normy [5], [8], [9], [26] a další doporučují
vyvarovat se takových konstrukcí, jejichž vlastní frekvence
jsou v mezích 1,6 až 2,4 Hz a dále 3,5 až 4,5 Hz (druhý obor
je v normách uváděn vzhledem k možnosti vzniku rezonan-
ce s buzením ve druhé harmonické). Tyto požadavky však
není možné vždy splnit. V obrázku 1 je vyšrafován pás, kte-
rým procházejí křivky vyjadřující pravděpodobnou dolní a
horní hranici vlastní frekvence lávky. Z jejich průsečíků
s pásem plyne, že lávky o rozpětí (jedno pole nebo hlavní
pole) 23 až 89 m tento požadavek splnit nemohou. Většina
zkoušených lávek v ČR svým rozpětím do oboru 23 až 89 m
spadá, a proto musely být podrobeny dynamické analýze
nejen teoretické, ale i experimentální.

2. Dynamické zatížení svislé

2.1 Jeden chodec
Kroková frekvence svislého zatížení chodcem je v rozme-

zí 2,0 až 2,2 Hz. Podle měření v ÚTAM (v letech 1970 až

dosud) a podle [1] a [2] lze časový průběh tlaku lidské nohy
znázornit funkcí podle obr. 2. Jestliže je lávka zaplněna
chodci, rychlost přechodu se zmenší a při hustotě chodců 
1,5 člověka/m2 je kroková frekvence nepravidelná a dyna-
mické zatížení menší [3]. V okamžiku, kdy se nohy chodce
míjejí, je hodnota dynamického součinitele 0,4 (podle obr. 2),
jsou-li obě na podložce, je jeho hodnota ~ 0,2. 

Není problém vypočítat odezvu lávky na pohyblivé bře-
meno, jehož velikost se mění podle frekvence kroků – na
obr. 2 je frekvence levá-pravá 2 Hz a frekvence levá-levá 1 Hz.
Frekvence 2 Hz je označována jako první harmonická. Na
svislé ose (obr. 2) je dynamický součinitel δp; obrázek zná-
zorňuje max. hodnotu dynamického součinitele 1,4. Podle
[3] může být jeho hodnota mezi 1,1 až 1,9; závisí na vztahu
krokové frekvence a vlastní frekvence konstrukce. V okamži-
ku, kdy se nohy míjejí, je 0,4 (podle obr. 2); v okamžiku,
kdy jsou obě nohy na podložce, je ~ 0,2. Takto popsaný prů-
běh nášlapové síly má na obr. 2 frekvenci 4 Hz. Tato frek-
vence je označována jako druhá harmonická; dynamický sou-
činitel této druhé harmonické síly je 0,05 až 0,20 podle [3].1)

V [3] je jednoduché vyjádření dynamické nášlapové síly
F(t) [N] používané v Japonsku

kde α je korekční koeficient vyjadřující obtížnost
stanovení svislého zatížení a jeho rozmanitost 
a má hodnotu lineárně závislou na počtu kroků
za sekundu (tab. 1);

mp . g– tíha chodce [N];
ω = 2 π fp, kde fp je kroková frekvence.

Obr. 1. Závislost nejnižší vlastní frekvence na rozpětí [16]

,                       (1)

Obr. 2. Průběh tlakové síly lidské nohy při krokové frekvenci 2 
až 2,5 Hz [2], [3]

Počet kroků za sekundu α

1 0,25

2 0,5

3 0,75

Tab. 1. Korekční koeficient pro chůzi

1) Ve [3] autoři definují i třetí harmonickou frekvenci a k ní příslušný dynamický součinitel. Tedy f(3) = 6 Hz, f(1) = 2 Hz, f(2) = 4 Hz; dyna-
mický součinitel 0,1. Při našich měřeních [4] tato třetí harmonická frekvence nebyla zaznamenána.
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V [3] se pro všechny druhy lávek doporučuje pro dyna-
mické zatížení jedním chodcem výraz

, (2)

kde 700 [N] je tíha chodce, 0,257 dynamický součinitel a 
f0 kroková frekvence, která se shoduje s frekvencí kmitání lávky.

Jiné vyjádření dynamického přírůstku najdeme v [3] podle
Kreuzingera

kde pro jednoduchý nosník v rezonanci je α1 = 0,4, α2 = 0,2,
ω vlastní kruhová frekvence lávky a ϕ fázový posun druhého
členu Fourierovy řady vůči prvnímu.

Hamm [3] používá výraz (3) rozšířený o třetí člen Fourie-
rovy řady

kde

Podle [3] svislý pohyb lávky s amplitudou nejméně 10 mm
způsobí narušení krokové frekvence. Jiný autor udává, že
narušení krokové frekvence nastane při zrychlení 14 % g při
frekvenci kmitání lávky 2 Hz, což dává amplitudu blízkou
10 mm.

Vliv chodců se projeví na tlumení pohybů lávky. Podle
zkoušek na London Millenium Bridge [3] jsou svislé pohy-
by více tlumeny až čtyřikrát. Naopak, vodorovné pohyby
lávky byly tlumeny méně než její pohyby za stavu bez zatí-
žení chodci.

2.2 Skupina chodců
Malou skupinou chodců na lávce o rozpětí minimálně 25 m

se rozumí 4 až 10 lidí. Pokud nekráčejí organizovaně (stej-
nou krokovou frekvencí), jsou dynamické zatížení a podob-
ně i dynamická odezva lávky ovlivněny několika faktory:

– krokové frekvence jsou u každého jednotlivce odlišné
a superpozice je závislá na blízkosti frekvencí vynuce-
ných tvarů a krokových frekvencí;

– přítomnost neorganizovaná a chůze lidí může měnit
dynamickou odezvu, zejména tlumení;

– může nastat lock-in effect, tj. odezva lávky vnutí svou
frekvenci chodcům, takže frekvence kroků se dostane
do rezonance.

2.3 Skupina chodců N ≤≤ 25
Je-li lávka zatížena chodci, pak dynamické zatížení je zá-

vislé na jejich počtu na 1 m2 a na rychlosti jejich pohybu
dané cílem (důvodem) chůze (sportovní stadion, přechod
k dopravní stanici, k nákupnímu středisku apod.). Dosud ne-
ní známa korelace mezi dynamickým zatížením a počtem
chodců na 1 m2, ale lze použít výrazu (1) podle [3] pro am-

plitudu dynamického přírůstku zatížení F(t) od N chodců, a
to při N ≤ 25 a při hustotě 1 chodce (0,5 m2 plochy mostovky)

kde cz je součinitel vyjadřující synchronizaci kroků s pohyby
lávky a má hodnotu 0,2 až 1,0. Bývá označován korelačním a
jeho závislost na N není dosud známa. Hodnotu součinitele α
stanovíme podle tab. 1, popř. tab. 2.

Stoyanoff a kol. [3] vyjadřuje celkové dynamické svislé
zatížení skupinou 20 až 25 chodců (při hustotě 1 osoba/1 m2)
výrazem

kde cR = 1,0 (korelační koeficient),
α = 0,2 až 0,5 (dynamický součinitel),
wp = 700 N (tíha osoby),
N – počet osob (20 až 25).

Pro extrémní zatížení, když hustota chodců je 1 osoba/1 m2

po celé ploše mostovky, pro celkové dynamické zatížení
používá opět výraz (6), ale cR = 0,2. Ostatní veličiny mají
shodné hodnoty jako ve výše uvedeném případě, ovšem N se
liší podle plochy lávky. Stoyanoff [3] doporučuje:

pro běh pro poskoky
1. harmonická α = 0,6 až 1,40 α = 1,0 až 1,70
2. harmonická α = 1,4 až 0,40 α = 0,5 až 0,90
3. harmonická α = 0,1 až 0,15 α = 0,2 až 0,35

Na závěr odstavce o dynamickém zatížení uve�me meto-
du McRobie a Morgenthala [3], která pro posouzení kritické
hustoty chodců používá vertikální Scrutonovo číslo chodců.

Poznámka: V aeroelasticitě Scrutonovo číslo vyjadřuje kritérium sta-
bility (příčné kmitání) štíhlých konstrukcí a pomocí měrné hmot-
nosti konstrukce, vzduchu a jejího útlumu (bez účinků větru) a
kvadrátu průměru konstrukce; je bezrozměrné.

Vertikální Scrutonovo číslo chodců

ϑkde ξ je tlumení příslušného tvaru kmitání (ξ = ––––),
2 π

n – hustota chodců (> 0,6 osoby/1 m2),
m – hmotnost 1 m2 mostovky (u prostého podepření lávky).

Pro ocelové lávky EUROCODE DLM 3 požaduje vPSN = 
= 7 t/m2, závisí samozřejmě na tvaru kmitání a jeho frekvenci.

Poznámka: V mnoha zemích se jako standardní zatížení lávek pou-
žívá rovnoměrné zatížení 4 kN/m2, ve Švýcarsku 5 kN/m2. V ČR
se používá [33]. Schleich [37] stanovuje zatížení lávky podle hus-
toty proudu chodců (viz tab. 3).

,   (3)

,                             (4)

,

,

.

Počet 
[kroky/s]

α

2 1

3 1,4

4 1,9

Tab. 2. Korekční koeficient pro běh

,                           (6)

,                         (7)

,                            (5)
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3. Dynamické zatížení vodorovné
Jak je uvedeno v odd. 2, frekvence vodorovných sil chod-

ce je v blízkosti 2 Hz. Chodec je citlivější na vodorovný po-
hyb (odezvu lávek) než na svislý. Tato citlivost se projevuje
jeho reakcí – snaží se frekvenci kroků přizpůsobit frekvenci
vodorovného kmitání lávky. Míra přizpůsobení závisí na
amplitudě vodorovného kmitání. Ze zkoušky provedené na
London Millenium Bridge se skupinou 100 a 275 chodců byl
odvozen empirický vzorec efektivní vodorovné síly jednoho
chodce 

Fef = 300 v,                              (8)

kde v [m/s] je vodorovná rychlost pohybu lávky za rezonance. 

Stoyanoff a kol. [3] pro celkové dynamické zatížení sku-
pinou chodců (N = 20 až 25 osob) používá výraz 

Liší se od výrazu (6) pouze hodnotou α = 0,125. Dále uvádí:

pro běh pro poskoky
1. harmonická α ≈ 0,350 α ≈ 0,425
2. harmonická α ≈ 0,100 α ≈ 0,225
3. harmonická α ≈ 0,025 α ≈ 0,075

4. Dynamická odezva ve směru svislém
Zatímco dynamická odezva mostů od vozidel pro jejich

nosnost a použitelnost, případně pro komfort cestujících, ne-
ní rozhodující, u lávek je rozhodující, až prvotní. Lávka vy-
hovující statickému zatížení nemusí vyhovovat svou dyna-
mickou odezvou, jestliže překračuje meze komfortu chodců.
Proto dynamické odezvě věnujeme zvláštní pozornost.

4.1 Ustálené vertikální kmitání 
Nejprve uvedeme výrazy vhodné ke stanovení zrychlení

ve vybraném průřezu mostovky při ustáleném kmitání.

4.1.1 Jeden chodec
Z výrazu pro dynamickou svislou sílu jednoho chodce

(viz odd. 2) a za předpokladu, že kroková frekvence je v re-
zonanci s vlastní frekvencí lávky, můžeme zanedbat vyšší
harmonické. Pak jestliže chodec působí ve středu rozpětí po-
le, je zrychlení v tomto místě [ms–2]

– pro chůzi 

– pro běh 

kde ka je součinitel vyjadřující systém lávky;
k – opravný součinitel vyjadřující skutečnost, že chodec

se vzdaluje (přibližuje) ke středu rozpětí;
ξ – tlumení;
M – hmota lávky.

Podle Hamm [3] je k ≈ 0,75 pro všechny systémy lávek.
Tato autorka volí pro systém: 

– s jedním polem ka = 1,0,
– pro dvě stejná pole ka = 0,6,
– pro tři pole ka = 0,4 až 1,1 podle poměru

rozpětí středního pole ke krajnímu: nejmenší hodnota
platí pro tři pole shodného rozpětí, největší hodnota
pro případ, že délka krajního pole je násobek 0,4 (a
menší) středního pole.

Hodnoty 280, popř. 910, ve výrazech (10a) a (10b) odpovída-
jí tíze chodce 700 N; index 1 v těchto výrazech značí jednoho
chodce.

Pimentel [3] používá pro lávky, jejichž schématem je nosník
s dominantní odezvou ohybovou, pro maximální zrychlení
výraz

kde f0 je základní frekvence lávky,
ys – statický průhyb uprostřed rozpětí od břemene 700 N,
δ – dynamický součinitel zatížení (δ ≈ 0,4),
Ωd – součinitel dynamického zvětšení.

Součinitel Ωd je funkcí tlumení a počtu cyklů vibrací ns po
dobu přechodu po lávce. Závislost součinitele Ωd na počtu
cyklů ns je uvedena na obr. 3 .

Grundmann [3] vyjádřil maximální zrychlení pro prostý
nosník výrazem

kde G = 700 N,
M – hmota lávky,
ϑ – logaritmický dekrement útlumu (ϑ = 2 πξ), 
ns – počet cyklů vibrací po dobu přechodu chodce po lávce.

4.1.2 Skupina chodců a spojitý proud chodců
Jestliže po lávce jde N chodců, někteří z nich (Nres) mají

frekvenci kroků shodnou s vlastní frekvencí lávky, ostatní
nikoliv. Čím větší je odezva, tím více chodců je v rezonan-
ci. Jestliže uprostřed rozpětí lávky připustíme zrychlení 0,7 ms-2,
pak podle Kreuzingera [3] 

Tab. 3. Zatížení a hustota proudu chodců

Hustota proudu
Zatížení 

[osoby/m2]

malá 0,3

střední 0,4

přijatelná 0,6

velká 0,8

hustá 1,0

tlačenice 1,5

.                        (9)

,                     (10a)

,                     (10b)

,                      (11)

Obr. 3. Součinitel dynamického zvětšení Ω pro lávku 
o jednom poli [3]

,                (12)

.                            (13)
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Zrychlení ve středu rozpětí je za předpokladu, že jeho
limitující hodnota je 0,7 ms-2

kde k je již zmíněný opravný součinitel. Rovnici (12a) vy-
jádříme pro stav rezonance 

kde k1 je součinitel vyjadřující shodu krokové frekvence
s frekvencí lávky (tab. 4).

Stoyanoff [3] vyjádřil maximální zrychlení j-tého tvaru
pro stav rezonance, pro nosník s vlastními tvary kmitání si-
novými a s rovnoměrně rozloženou hmotou 

kde cR je korelační součinitel 0,5 až 1,0 (1,0 platí pro 
vandaly),

N – počet chodců,
α – dynamický součinitel (tab. 1, tab. 2), 
wp – 700 N,
mdeck

. l – celková hmota lávky délky l,

ξ – útlum . .

4.2 Přechodové kmitání a výkonová spektrální 
hustota výchylky

V předcházejících odstavcích jsme odezvu lávky považo-
vali za stav ustáleného kmitání. Chodcem nebo chodci vynu-
cené kmitání má dvě složky – přechodové a ustálené [10].
Při běžných hodnotách tlumení a krokové frekvence za rezo-
nance a hmotnosti lávky (ξ = 0,015, f = 2 Hz) vybuzená
amplituda po 10 krocích dosáhne asi 60 % svého maxima, po
20 krocích asi 85 % svého maxima a až po 60 krocích (tj. po
30 sekundách chůze) dosáhne úplného maxima. Z toho tedy
plyne, že první složka, tj. přechodové kmitání, je u dlouhých
lávek nevýznamné.

Po tomto ověření odvo�me pro ustálenou výchylku výko-
novou spektrální hustotu. Výkonová spektrální analýza ustá-
lené výchylky bodu s je

když jsme zanedbali vliv korelací mezi vlastními tvary kmitání,

a Gp1p1
je vzájemná spektrální hustota zatížení v bodech x1 a

x2.
Vzájemnou spektrální hustotu zatížení vyjádříme pomocí

výkonové spektrální hustoty zatížení Gpp a funkcí g1,2 (f),
tedy

Dosud existuje málo experimentálních ověření veličin pravé
strany rovnice (18). Podle našich měření a podle Stoyanoffa
[3] je možné g1,2 (f) vyjádřit reálnou koherencí

ve tvaru

kde κ je koeficient tlumení a N počet chodců zaplňujících
celou plochu mostovky.

Podle našich měření, např. [6]2), je hodnota koeficientu
tlumení

Výkonovou spektrální hustotu zatížení vyjádříme (kore-
lační funkce jednoho procesu x (t), viz [7])

Výkonová spektrální hustota je s ní vázána výrazem

Korelační funkci zatížení s dostatečnou přesností stanoví-
me z výrazu (5). Z výrazu výkonové spektrální hustoty vý-
chylky bodu s stanovíme rozptyl výchylky

4.3 Nová ověření dynamické odezvy
Při dynamické zatěžovací zkoušce ocelové lávky v Čes-

kých Budějovicích (podrobněji odd. 10) byla zjiš�ována dy-
namická odezva ve čtvrtině rozpětí při různých druzích zatí-
žení. Amplituda odezvy ve směru svislém [% g] v místě ma-
ximální pořadnice vybuzeného tvaru, příslušného dominant-
ní frekvenci při přechodu 1, 4 a 10 chodců přes celou lávku,
je na obr. 4. Je zřejmé, že nejčastěji se projevila dominantní
frekvence 1,90 Hz, méně častěji 1,35 Hz a 3,60 Hz. Hodno-
ty odezvy v měřítku zrychlení jsou střední hodnoty z devíti
přechodů. Odezva ve směru svislém v závislosti na počtu
chodců je na obr. 5, který vyjadřuje „rozvinutí svislice“
v hodnotě 1,9 Hz z obr. 4. Z obrázku 5 lze odvodit rovnici
závislosti a na N pro krok:

– neorganizovaný α = 0,5 N, (25)

– organizovaný α = 1,6 N. (26)

Výraz (25) v daném případě dostatečně souhlasí s výrazem (10a).

,                             (14a)

,                             (14b)

Tab. 4. Hodnoty součinitele k1

k 1 Kroková frekvence

0,33 ≤1,0

1,0 1,5–2,5

1,0–0,33 2,5–4,0

,                       (15)

,                 (16)

kde                                                                                  (17)

.                (18)

(19)

,               (20)

2) délka lávky l = 51 m a N = 408 chodců, f = 1,5 Hz

.                               (21)

.   (22)

.            (23)

.                          (24)

pro
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5. Dynamická odezva ve směru vodorovném
Lidský organizmus je na vodorovné kmitání citlivější než

na svislé, a proto je důležité je znát, případně stanovit. Va-
rovným případem je londýnská lávka Millenium, která po
uvedení do provozu vykazovala ve směru vodorovném ne-
dostatečnou tuhost a musela být uzavřena. Následovalo po-
tlačení vodorovných kmitů tlumiči [3], což město stálo 5 mil.
liber (původní cena 18,2 mil. liber). To byl případ, kdy ne-
smyslný návrh architekta projektant neodmítl realizovat.

5.1 Jeden chodec
Pro přibližné řešení zrychlení, předpokládající, že lávka je

prostý nosník a chodec je v rezonanci s frekvencí lávky, do-
poručuje Kreuzinger [3] 

kde α1 = 0,10, když fstr < 1,25 Hz a fp = 2 fstr,
α1 = 0,05, když fstr > 1,25 Hz a fp = fstr,
k1 = 0,75
M – hmota lávky [kg],
700 – tíha chodce [N],
fp – kroková frekvence;
fstr – kroková frekvence.

5.2 Skupina a spojitý proud chodců  
Předpoklady jsou vysloveny v odst. 3.1.2. Přibližné řeše-

ní doporučuje Kreuzinger [3] výrazem

kde Nef ≈ 0,2 N, khor = 1,0,    když fstr ≤ 1,25 Hz,
khor = 0,5,      když fstr = 1,75 Hz,
khor se blíží 0, když fstr se blíží 2,5 Hz. 

Mezilehlé hodnoty khor lze lineárně interpolovat.

Stoyanoff [3] pro konstrukci v rezonanci s rovnoměrně
rozloženou hmotou po své délce, rovnoměrně zatíženou, s tva-
rem vybuzeného kmitání ve tvaru sinusoidy, počítá maxi-
mální zrychlení v j-tém tvaru

kde cR je korelační součinitel 0,2 (pro vandaly 1,0),
N – počet chodců,
α j

H – 0,125,
wp – 700 N,
mdeck

. l – hmota lávky,
ξj – útlum (j-tého tvaru kmitání).

Poznámka: Hodnoty dynamického součinitele  jsou v tab. 5 [3]. Pro
informaci jsou zde i hodnoty svislé odezvy, pro kterou platí
obdobný výraz.

6. Citlivost chodců 
Reakce lidského těla na pohyby podložky je v případě lá-

vek, na rozdíl od mostů, důležitá při vyhodnocování komfor-
tu. Vyhodnocuje se nejčastěji zrychlení [3] (ve směru svis-
lém i vodorovném), rychlost [17] nebo výchylka. Z výsled-
ků mnoha experimentů [11] byly doporučeny meze dyna-
mických odezev. Obecně potvrdily, že člověk je méně citli-

Obr. 5. Dynamická svislá odezva (zrychlení) s frekvencí 1,9 Hz 
ve čtvrtině rozpětí lávky v Českých Budějovicích [6]

Obr. 4. Dynamická svislá odezva (zrychlení) v místě maximální
pořadnice tvaru kmitání příslušné dominantní frekvenci 

– lávka v Českých Budějovicích [6]

,                            (27)

,                          (28)

,                     (29)

Tab. 5. Dynamické zatížení člověkem

Činnost 
a zatížení 

[m2/osoby]
Směr zatížení

Frekvence 
buzení 

[Hz]

Dynamický 
součinitel 

α j
V(H) 

[min/max]

svisle 1,50 – 3,00 0,2/0,5

vodorovně 0,75 – 1,50

svisle

1. harmonická 2,00 – 4,00 0,6/1,40

2. harmonická 4,00 – 8,00 0,1/0,40

3. harmonická 6,00 – 9,00 0,1/0,15

vodorovně

1. harmonická 1,00 – 2,00

2. harmonická 2,00 – 4,00 –

3. harmonická 3,00 – 4,50

svisle

1. harmonická 2,00 – 4,00 1,0/1,70

2. harmonická 3,00 – 8,00 0,5/0,90

3. harmonická 4,00 – 9,00 0,2/0,35

vodorovně

1. harmonická 1,00 – 2,00 –

2. harmonická 1,50 – 4,00

3. harmonická 2,00 – 4,50

skákání  3,5

chůze  1,0

běh  4,0
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vý na kmitání lávky než na vibrace v obytných nebo jiných
budovách. Někteří badatelé zjistili, že doporučená mez kom-
fortu chodce závisí na době přechodu lávky – s prodlužující
se dobou klesá její hodnota. Jiní tvrdí, že naopak „si zvyk-
ne“ na pohyb a mez komfortu je neměnná.

Při posouzení a určení hranice mezi přijatelnou a nepřija-
telnou dynamickou odezvou (hranice komfortu) z hlediska
lidského organizmu je třeba si uvědomit, že záleží na stupni
subjektivity, založené jen na zkušenostech.3) Mezinárodní
normy a literatura pro svislé vibrace uvádějí hodnoty zrych-
lení uvedené v tab. 6.

Porovnání hranic komfortu pro svislé vibrace podle růz-
ných zdrojů [12], [15] uvádí obr. 6. Podle ČSN 73 6209 je
hranice převzata patrně z Technického průvodce 33 „Dyna-
mika stavebních konstrukcí“ [10]. Neplatí pro lávky. V ob-
rázku jsou také hodnoty dynamické odezvy lávek měřených
(TZÚS a ÚTAM). Je zřejmé, že z hlediska komfortu je úro-
veň dynamické odezvy v mezích, které jsou na obrázku zná-
zorněny graficky, závislá na dominantní frekvenci. Výjim-
kou je odezva od vandalismu tří osob a organizovaný pochod.
K ní uvádím zkušenost, poznanou při jiných lávkách – větší
počet vandalů nemá účinnost úměrnou počtu, protože neu-
mějí sfázovat svůj pohyb.

Poznámky
– Zhoršení nepříjemného pocitu (tj. pokles komfortu) může být

způsobeno optickým vjemem. Člověk, jdoucí po lávce, která se
vlní, obvykle pozoruje mostovku. Mostovka je bu� plocha rovin-
ná (zřídka), nebo konkávní (vydutá), nebo konvexní (vypouklá).
Je-li mostovka vypouklá, osy očí chodce se jí jako tečny dotýka-
jí v místě největší amplitudy a dotýkají se dále míst s menší
amplitudou, případně protínají (končí) v místě bez pohybu, např.
podpora, pozadí tvořené břehem apod. Pomocí relativního vztahu
těchto „tečen“ k místům s odlišnými amplitudami, chodec „vidí“
pohyb. Je-li mostovka vydutá, osy očí nemohou vytvořit tečny a

3) Z pozorování účinků přírodní seizmicity na lidský organismus bylo zjištěno, že člověk zpozoruje zemětřesení počínaje II. stupněm Mer-
calliho–Sibergovy–Cancaniho stupnice, tj. zrychlení 2,5 až 5,0 mm/s2. 

Tab. 6. Přijatelné hodnoty odezvy

Zdroj Poznámka Zrychlení, rychlost

špičkové zrychlení

4,3 až 10 % g ≈ 0,45 

až 1,00 ms-2

f (min) je nejnižší 
vlastní frekvence

svisle

vodorovně

–

[12] 24 mms-1

[3],
různí autoři

–

Eurocode EC 2.2 mms-2

[11]

[26], 
ČSN EN 
1990:2002/A1 
Eurocode

pocit nepohody je 
závislý na délce 

trvání vibrací

pro trvání vibrací 40 s 
je přijatelná hodnota

0,35 ms-2

[3], 
Ontario Bridge 
Code

mms-2

udává hodnoty i pro 
vodorovné pohyby

Obr. 6. Porovnání kritérií komfortu podle různých zdrojů 
a výsledků měření

Tab. 7. Kapacita lávky [3]

1,5 (chodci nebo 
cyklisté)

3,5 (smíšený 
provoz)

1,8 (chodci)

2,0 (smíšený 
provoz)

2,7 (chodci/ 
/cyklisté odděleně)

2
5,0 – 8,0 
chodci

3,0 stanice metra
4,0 – 8,0 
(cyklisté)

1,5–1,8 (chodci)
12,5 
(chodci)

1,5–2,0 (cyklisté 
1 pruh)

5 (cyklisté)

2,5–3,0 (cyklisté 
2 pruhy)

3 (smíšený 
   provoz)

2,5–3,0 (smíšený 
provoz)

1,5–3,0 (chodci)

3,0 (cyklisté)

Austroads 13, 
14,92

Austrálie

Design 
Specification 
of Road 
Structures

Korea

BS 5400 
Departmental 
Standard: 
BD29/87

Anglie
5,0 – 8,0 
(chodci)

Hongkong
Structures 
Design 
Manual

Předpis Země
Max. sklon 

[%]

DIN 18024-1 Německo 6,0

Šířka mostovky
 [m]amax = 0,7 ms–2

aHmax = 0,2 ms–2
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chodec relativní pohyb „nevidí.“ Protože popsaný vjem pohybu u
lávek vydutých, by� mají výchylky několikamilimetrové, neexis-
tuje, zhoršení nepříjemného pocitu nenastává.

– Jak bylo v úvodu řečeno, není vždy možné navrhnout takovou
lávku, aby její dominantní odezva nebyla v rezonanci s krokovou
frekvencí (1,6 až 2,4 Hz a 3,5 až 4,5 Hz).

– Dobrý pocit chodců je kromě dynamické odezvy dán i kapacitou
lávky, kterou Schleich [3] definuje šířkou mostovky a jejím
sklonem. Zmíněné hodnoty podle různých předpisů jsou v tab. 7.

7. Vítr
V tomto oddílu jsou vysloveny jen zásady pro navrhování

lávky z hlediska dynamické odezvy na zatížení větrem. Čte-
nář nalezne podrobnosti ve specializovaných pracích, např.
[7], [12], [15]. 

Projektant má ověřit návrh lávky (kromě statické odezvy
od větru), zejména zda:
– není nadměrně rozkmitávána turbulencí přicházejícího

proudu vzduchu. Turbulence může být přirozená, daná
drsností terénu, nebo může vznikat obtékáním jiného ná-
větrného objektu (buffeting); 

– není rozkmitávána oddělovanými víry za průřezem. 

Jejich frekvence je               ,  přičemž d je šířka průřezu,

V střední hodnota rychlosti větru. Ověří, zda frekvence
oddělování není totožná s dominantní frekvencí lávky
(Karmánova vírová řada);

– navržený příčný profil lávky je aerodynamicky stabilní,
tj. zda aeroelastické síly nemohou způsobit nadměrné
kmitání (např. kroutivě ohybový flutter).

Poznámky:
– „Nadměrné“ znamená, že je nutné je zahrnout do výpočtu dyna-

mické odezvy. Při posuzování komfortu je třeba uvážit, od které
rychlosti větru chodec lávku raději pro přechod nepoužije (max.
V = 15 ≈ 20 m/s).

– Závislost mezi rozpětím lávky (popř. rozpětím největšího pole) a
její dominantní frekvencí je na obr. 1. Nízko laděné lávky mohou
být rozkmitávány snadněji než vysoko laděné.

– Aeroelastická stabilita se nejlépe zjistí pomocí modelu v aerody-
namickém tunelu (viz odd. 9).

Vliv velikosti těchto jevů (buffeting, Karmánova řada a
flutter) závisí na několika vlastnostech vzdušného proudu a
lávky, z nichž nejdůležitější je tlumení. 

8. Tlumení 
Dynamická odezva závisí na velikosti zatížení, tlumení a

tuhosti lávky. Je známo, že je nepřímo úměrná její tuhosti a
tlumení – pokud je buzení náhodné, pak nepřímo úměrná
druhé odmocnině z tlumení. Podle zkušeností z odezvy exis-
tujících lávek jsou doporučeny tyto mezní hodnoty tuhosti a
tlumení [16] – tuhost  8 kN/mm a tlumení J  0,03 (logarit-
mický dekrement). Menší než uvedené hodnoty signalizují
možnost výskytu nadměrné odezvy. Hodnoty útlumu (log.
dekrement x 102) různých lávek v ČR i v zahraničí jsou na
obr. 7; závislost tlumení na velikosti odezvy, některými
autory zdůrazňovaná, v obrázku není zřetelná.

Barker [3] vyjadřuje nejnižší (kritickou) hodnotu tlumení
vodorovných pohybů lávky výrazem

kde Σ mp je hmotnost chodců na lávce, M generalizovaná
hmotnost lávky (Mi je generalizovaná i-tým tvarem kmitání).

Při odvození tohoto výrazu předpokládal, že budicí frekvence
je 1 Hz.

Vodorovné pohyby lávky za přítomnosti chodců jsou mé-
ně tlumeny než pohyby prázdné lávky. Ve [3] najdeme poža-
dované tlumení vodorovných pohybů (k zamezení vzniku
nestability), pro hustotu chodců n ≥ 1,8 osoby/m2, pro běžné
hodnoty hmotnosti lávky (obr. 8).

Dříve, než se stručně zmíníme o přídavných zařízeních ke
zvětšení tlumení kmitání, připomeňme názorný případ lávky
přemos�ující Temži v Londýně. Fischer v [17] uvádí, že láv-
ka Blade of Light Skimming the Thames (Světelná čepel stí-
rající Temži) má střední pole o rozpětí 144 m a dvě krajní
o rozpětí 2 x 108 m. Nosný systém je tvořen 2 x 4 kabely 
∅ 120 mm, nesoucími po 8 m ocelové skříňové příčníky.
Mostovka široká 4 m má okrajové ocelové roury, které jsou
v podporách podepřeny nosníky ve tvaru V. Lávka po zahá-
jení provozu (10.6.2000), při zatížení asi 1,4 chodci/1 m2, se
rozkmitala zejména ve směru vodorovném; odezva se jevila
jako dynamická nestabilita. Pro veřejnost byla uzavřena a až
po dvaceti měsících, během nichž se prováděly sanační dy-
namické výpočty [18], po instalaci 37 hydraulických a 54 la-
děných pohlcovačů byla znovu otevřena. Zavětrování včetně
dvou druhů tlumičů pro zvětšení tlumení [3] je schematicky
znázorněno na obr. 9.

V ÚTAM bylo pro omezení dynamické odezvy lávek a
jiných konstrukcí vyřešeno a ověřeno několik druhů tlumi-
čů. Jsou to pohlcovače kmitů, hmota pružně zavěšená, a hyd-
raulický tlumič nebo kulový pohlcovač kmitů (jen pro vodo-

,                              (30)

Obr. 7. Útlum různých lávek v ČR i zahraničí

Obr. 8. Požadované tlumení pro různé hmotnosti lávek [3]
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rovný pohyb) nebo kapalinový pohlcovač pro tlumení vodo-
rovných kmitů a natáčení průřezu mostovky. Jejich popis a
analýza funkce byly dostatečně publikovány [19]–[24]. Sché-
ma prvního kulového tlumiče v ČR, navrženého pro lávku přes
Švýcarskou zátoku (Dyje) v roce 1994 [19], je na obr. 10.
Dráha koule má regulovatelnou křivost, čímž se frekvence
koulení ladí.

9. Aeroelastické modely
Experimentální analýza dynamické odezvy modelu zatí-

ženého vzdušným proudem je u lávek složitých tvarů a sys-
témů nutnou metodou ověřující teoretické řešení, případně je
nahrazuje. Výhoda modelového experimentu tkví hlavně v mož-
nosti přesného stanovení charakteristik základního materiá-
lu, okrajových podmínek, charakteristik vzdušného proudu a
v možnosti laboratorního měření, které není rušeno vedlejší-
mi vlivy.

Aeroelastické modely musí splňovat všechny zákony od-
vozené z dimenzionální matice a také bezrozměrné fyzikál-
ní veličiny, které ovlivňují sledovaný jev, musí být dodrže-
ny v příslušném měřítku. Obvykle znázorňují celou kons-
trukci skutečného díla, ve zvláštních případech jen její část.
Modely mohou být zjednodušeny, např. jestliže je sledova-
ný jev ovlivněn jen prvním ohybovým tvarem kmitání, není
třeba model stavět s pružnou konstrukcí. Nahradíme ji tuhou
konstrukcí umístěnou na měřicím stolku, který vlastními kmi-
točty a útlumem představuje elastickou konstrukci modelu.

V ÚTAM bylo navrženo, vyrobeno a analyzováno (1989 –
– 2006) sedm aeroelastických modelů lávek s různými nos-
nými systémy:

– předpjaté, montované betonové zavěšené ve tvaru řetě-
zovky,

– betonové předpjaté dvěma systémy kabelů,
– předpjaté betonové podepřené klasickým obloukem

(obr. 11a podle [27] ).

V prvním případě se sledoval vliv vzájemné vzdálenosti
nosných kabelů, která ovlivňuje frekvenci kroutivého kmitá-
ní, a dále vliv vyhlídkového rozšíření mostovky uprostřed
rozpětí na velikost dynamické odezvy (obr. 11b). Po roce
1989 se ke zkouškám modelů používal aerodynamický tunel
VZLÚ ∅ 1,8 m, v němž mezní vrstva byla modelována jen
přibližně. Od roku 1995 se používá tunel postavený ve spo-
lupráci VZLÚ a KÚ ČVUT [29]. Aeroelastický model lávky
přes Švýcarskou zátoku v tunelu VZLÚ ∅ 1,8 m je na obr. 12.
Rozpětí skutečného díla (autor prof. Stráský) je 252 m.

Studijní model třetího nosného systému je na obr. 13. Mo-
del lávky v San Diegu při dynamické analýze je na obr. 14,
ve čtvrtině rozpětí je budič působící na mostovku ve směru
svislém. V Kloknerově ústavu ČVUT byly sestrojeny a
zkoušeny aeroelastické modely kabelů [32]. 

Obr. 9. Millenium Bridge v Londýně po sanaci [3]

Obr. 10. Kulový pohlcovač kmitů pro lávku 
přes Švýcarskou zátoku na Dyji [19]

a)

b)

Obr. 11. Aeroelastické modely lávek
a – tři nosné systémy [27], b – vyhlídkové rozšíření mostovky [28]

Obr. 12. Aeroelastický model lávky přes Švýcarskou zátoku,
délkové měřítko 1 : 130 (uprostřed rozpětí je budič kmitů 

pro dynamickou analýzu [19])
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10. Příklady
Nové poznatky o dynamice lávek jsou doloženy fotogra-

fiemi modelů vypočtených a zhotovených v ÚTAM, zkouše-
ných v tunelech VZLÚ (obr. 12 a obr. 13), a model lávky
v San Diegu při dynamické analýze (obr. 14). Dále jsou uve-
deny nejdůležitější výsledky zatěžovací zkoušky lávky
o rozpětí ~53 m a hmotnosti 2,94 t/m v Českých Budějovi-
cích (obr. 15). Vynucené tvary kmitání v rovině svislé i vo-
dorovné jsou na obr. 16. Vzhledem k velmi malému útlumu
kmitání je lze považovat za vlastní tvary kmitání; frekvence

vybuzených tvarů jsou v rámečcích vpravo. Z obrázku 16 je
zřejmé, že táhla mezi obloukem a okrajovým nosníkem mos-
tovky, procházející jeho těžištěm, zmírňují amplitudu kmitá-
ní s frekvencí 1,35 Hz právě jen na straně oblouku. Této

nesymetrii se projektanti vyhnuli u zmíněné lávky v San
Diegu tím, že závěsné kabely procházejí v blízkosti těžiště a
středu krutu nesymetrického skříňového průřezu mostovky.
Zjištěné zrychlení ve směru svislém a vodorovném ve čtvr-
tině rozpětí lávky v Českých Budějovicích je v tab. 8. Další
ilustrace charakteristik lávek najdeme v lit. [26], [25], [28],
[19], [12] atd.

Obr. 13. Aeroelastický model lávky v tunelu, délkové měřítko 
1 : 90 (nosný systém podle obr. 11a)

Obr. 14. Aeroelastický model lávky v San Diegu, 
délkové měřítko 1 : 70

(Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.)

Obr. 15. Ocelová lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích

a)

b)

Obr. 16. Vynucené tvary svislého kmitání okraje mostovky 
na straně

a – odlehlé od oblouku, b – přilehlé k oblouku

Tab. 8. Odezva svislá (nahoře) a vodorovná (dole) lávky v Českých
Budějovicích

Amplituda Zrychlení

a 0 [m/s2] [% g ]

1 osoba s krokovou 0,287 2,9

frekvencí 1,92 Hz 0,014 0,1

4 osoby s krokovou 0,156 1,6

frekvencí 1,35 Hz 0,028 0,3

4  osoby s krokovou 0,650 6,5

frekvencí 1,92 Hz 0,028 0,3

0,169 1,7

0,014 0,2

3  vandalové 0,905 9,1

podřepy s frekvencí 1,92 Hz 0,056 0,6

0,169 1,7

0,0014 0,2

neorganizovaný pochod 0,481 4,8

10 lidí 0,028 0,3

Buzení

4 osoby neorganizovaně

běh jedné osoby
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11. Závěr
Článek informuje o dynamickém zatížení a dynamické

odezvě lávek různých systémů. Cílem je ukázat na velmi
častý stav rezonance mezi chodcem a lávkou, kterému se
projektant ve většině případů nevyhne. Dále doporučuje zkou-
šet hotová díla, a tím získávat nové informace. Speciální
otázky, jako jsou účinky větru, popř. aerodynamická stabili-
ta lávky, jsou ilustrovány aeroelastickými modely vypočíta-
nými a zkonstruovanými v ÚTAM. K analýze měření byla
obvykle použita některá z metod uvedených v [30], používa-
ných při řešení úkolu MOSTDYN (1F45D/013/120). Z této
souvislosti vyplynula skutečnost, že MOSTDYN a výzkum
lávek úzce souvisejí.

Realizaci měření a vypracování příspěvku podpořil pro-
jekt č. 103/05/2066 GA ČR.
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Pirner, M.: New Data on Footbridges Dynamics 

This paper is aimed to present the latest experience
gained in the field of footbridges design to the profession-
al community. The text contains theoretical solutions,
and especially results of experiments conducted on real
structures. Further, the article shows model solutions.
The note at the end highlights the connection with the
project MOSTDYN (1F45D/013/120).

Pirner, M.: Neue Erkenntnisse über die Dynamik von
Fußgängerbrücken und anderen leichten Brücken  

Ziel des Artikels ist es, dem Fachpublikum die neuesten
Erfahrungen im Bereich leichter Brücken vorzuführen.
Der Text enthält theoretische Lösungen und insbeson-
dere die Ergebnisse von Experimenten an wirklichen
Bauwerken. Es werden auch Modelllösungen erwähnt.
Eine Anmerkung am Ende des Artikels weist auf den
Zusammenhang mit dem Projekt MOSTDYN (1F45D/
/013/120) hin.
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Fyzikální modelování stupňovitého 
a hladkého skluzu

Ing. Martin KRÁLÍK, Ph. D.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Bezpečnost hráze za povodně závisí velkou měrou na
dostatečné kapacitě a správné funkci zařízení převádě-
jícího povodňové průtoky z nádrže pod přehradu. To je
nutno řešit v souladu s různorodými vodohospodářský-
mi požadavky pro různé průtokové stavy, se zvláštním
zřetelem k extrémním povodním.

Úvod
Vzhledem k tomu, že pro provozovatele vodního díla je

významným ukazatelem provozní spolehlivost, je třeba dbát
na co nejlepší hydrologické podklady, kvalitní hydraulické
řešení a optimální stavební řešení. Provozní spolehlivost
bezpečnostních zařízení na vodním díle ovlivňují také plave-
niny a splaveniny, na které se při návrzích často zapomíná.
Pro správnou a bezpečnou funkci vodních děl je nutný kva-
litní návrh všech funkčních zařízení na základě hydraulic-
kých výpočtů, statických výpočtů, hydraulického výzkumu a
provozních zkušeností na podobných již postavených dílech.

Tlumení energie na přelivu by mělo být co nejmenší, aby
bylo možno povodeň převést za co nejlepších hydraulických
podmínek. Platí zde přímá úměra – čím lepší hydraulické
vlastnosti přelivu, tím bezpečnější převedení povodně a
následně i nižší náklady na výstavbu díla a na povodňové
škody. Skluz odvádí vodu při povodni od přelivu do toku
pod přehradou. Je vhodné, aby se voda dostala do koryta
toku dostatečně daleko od paty hráze, aby energie vody ne-
narušila její stabilitu. Jednou z možností je utlumit (částeč-
ně) energii vody přímo ve skluzu pomocí stupňů, kaskád
nebo rozrážečů, další možností je tlumení energie až ve vý-
varu pomocí vodního skoku. Kombinace obou možností při-
náší různé varianty pro řešení v konkrétních projektech.

Skluz
Skluz je umělý žlab s větším sklonem, používaný k odve-

dení přepadající vody od bočního nebo postranního přelivu.
Dno i stěny jsou hladké, někdy je dno stupňovité. Spojením
hladin vodních děl se rozumí komplex hydraulických jevů
při přechodu vodního proudu přes vodní dílo, počínaje horní
vodou a konče v místě dolní vody, kde se vytvoří přirozený
odtokový režim daný hydraulickými a geometrickými para-
metry koryta. Horní a dolní vodu je možné spojit pomocí
hladkého nebo stupňovitého (kaskádovitého) skluzu. V obou
případech se tlumí energie vody odlišně. Na hladkém skluzu
se tlumí převážně až ve vývaru ve vodním skoku. U stupňo-
vitého se tlumí již při průběhu přes stupně a míra tlumení
závisí na výšce stupňů a hloubce paprsku vody protékající
skluzem. Částečné utlumení energie vody na stupních má za
následek méně energie ve vývaru, a proto může mít i menší
rozměry. Ve skluzech na přehradách bývá bystřinné proudě-
ní, což může způsobit návrhové i provozní komplikace i
navazujícího vývaru.

Vodní dílo Fryšták
Komplikace při návrzích a posuzování hydraulické funk-

ce skluzů je možno dokumentovat na příkladu VD Fryšták
(obr. 1). Kaskádový skluz je tvořen stupňovitým dnem z be-
tonových prefabrikátů a šikmé stěny skluzu jsou betonované
na místě. Skluz je zatočený do oblouku, stěny skluzu nejsou
stejně vysoké. Přelévání stěny při extrémních povodních je
způsobeno příčnými vlnami vznikajícími při bystřinném
proudění. 

Vodní díla – TBD, a. s., popisují ve své zprávě [1]:
„V rámci posledně zpracovaného posudku VD Fryšták za
povodní (11/1997) nebyly (dle zadání) přezkoumány a zahr-
nuty do souhrnného hodnocení převedení povodní objekty
pod bezpečnostním přelivem (skluz a vývar). Posouzení
těchto objektů bylo doporučeno (a předpokládalo se) v ná-
sledném podrobném posudku. Byla zejména vyslovena obava,
že zvláště u kaskádového skluzu, který se směrem dolů zužu-
je, může za povodně dojít k přelití jeho bočních zdí a součas-
ně i ke zmenšení kapacity bezpečnostního přelivu zpětným
vzdouváním vody ve skluzu. Toto pak bylo předmětem pod-
robnějšího zkoumání v tomto posudku a je zde níže popsáno.
Při extrémních průtocích (jako je převedení PV10 000 resp.
I PV2000) je možné připustit vybřežení průtoku přes korunu
levé zdi skluzu. Vede nás k tomu úvaha, že k vybřežení dojde
na rostlý terén, případně na svah násypu silničního tělesa
v jeho dolních partiích. Zde totiž nehrozí havárie vlastní
hráze VD jako takové jejím postupným rozebíráním vlivem
proudící vody. Havárie by však byla značně pravděpodobná
pokud bychom připustili (za současného stavu reálnou) mož-
nost přelití pravé zdi skluzu přímo na vzdušní líc tělesa
hráze. Tato skutečnost by byla pak pro posouzení kapacity
skluzu a návrh případných sanačních opatření klíčová.“.

Hydraulické vztahy
Přepad vody přes přelivné těleso se Smetanovou plochou

se počítá z rovnice

Obr. 1. Kaskádový skluz, portál štoly a vývar na VD Fryšták

,                             (1)
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kde Q je průtokové množství [m3s-1] a m součinitel přepadu,
přičemž

kde b0 je účinná šířka přelivu [m], h0 přepadová výška [m].

Výpočet vzájemných hloubek prostého vodního skoku je
možno stanovit z rovnic

kde yc je první vzájemná hloubka [m],
y2 – druhá vzájemná hloubka [m],
q – měrný průtok [m2s-1],
E – energetická výška [m],
ϕ – rychlostní součinitel.

Model skluzu
Předmětem výzkumu bylo porovnání podílů, jakými se

tlumení energie účastní hladký a stupňovitý skluz. Mírou
účinku byly parametry vodního skoku na konci skluzu. Mo-
dely skluzů z PVC, pozinkovaného plechu a silikonového
tmelu byly vytvořeny v hydraulickém žlabu šířky 0,52 m a
délky 12 m. Délka žlabu byla dostatečná pro uklidnění hla-
diny před přelivem (Smetanova plocha) a následné uklidně-
ní pod skluzem. Bylo vytvořeno šest variant skluzu, tj. tři
modely, každý s jednou přestavbou (obr. 2, obr. 3, obr. 4).
Smetanova plocha byla navržena jako beztlaková při přepa-
dové výšce 73 mm. Při pokusech s hladkým skluzem nava-
zovala plocha skluzu v daném sklonu (1 : 0,75, 1 : 1,5 a 1 : 2,25)
na Smetanovu přelivnou plochu. Při variantách se stupňovi-
tým skluzem navazovalo dvanáct stupňů (pro všechny va-
rianty) výšky 30 mm na Smetanovu přelivnou plochu v da-
ném sklonu (1 : 0,75, 1 : 1,5 a 1 : 2,25). Nastavení průtoku
od 5 do 50 ls-1 bylo pomocí šoupátka a měření probíhalo na
měrném Thomsonově přelivu. Hladina dolní vody pro zajiš-
tění přilehlého vodního skoku byla nastavena klapkou na
konci žlabu.

Výsledky experimentů
Cílem výzkumu na hydraulických modelech skluzů bylo

porovnání tlumení energie při různých variantách skluzu
(sklon 1 : 0,75; 1 : 1,5; 1 : 2,25 ve variantách stupňovitý a
hladký skluz) a ověření kapacity přelivné plochy v závislos-
ti na různých druzích podepření paprsku přepadající vody
skluzem. Tlumení energie pod skluzem od přelivu bylo mož-
no kvalitativně vyhodnotit stanovením rychlostního součini-
tele ϕ vycházejícího ze vzorce pro první vzájemnou hloubku
ve vodním skoku (3). Hladina první a druhé vzájemné hloub-
ky se měřila hrotovým měřítkem s přesností 1 mm. Porovná-
ní rychlostních součinitelů pro různé varianty skluzů je rych-
lou možností vyhodnocení tlumení energie vody na sklu-
zech. Rychlostní součinitel ϕ v grafu závislosti na průtoku,
při různých variantách skluzu, je na obr. 5. Je patrné, že tlu-
mení energie na stupňovitém skluzu je v rozmezí 20 až 70 %.

Konzumční křivka přelivu byla sestrojena na základě
vstupních dat hladiny před přelivem a odpovídajícího průto-

,                         (2)

,                         (3)

,                         (4)

Obr. 2. Varianta skluzu se sklonem 1 : 0,75 (stupňovitý a hladký)

Obr. 3. Variant skluzu se sklonem  1: 1,5 (stupňovitý a hladký)

Obr. 4. Varianta skluzu se sklonem 1 : 2,25 (stupňovitý a hladký)

Obr. 5. Porovnání rychlostního součinitele ϕ pro různé varianty skluzu
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ku. Hladina před přelivem se zjiš�ovala hrotovým měřítkem
s přesností 0,1 mm, průtok se měřil na měrném přelivu
s přesností ~3 %. Vypočítanou teoretickou konzumční křiv-
ku podle vzorců (1) a (2) je možno porovnat s naměřenými
hodnotami v obr. 6.

Využití výsledků experimentů v praxi
Je třeba připomenout, že jde o laboratorní výsledky změ-

řené za ideálních podmínek (bezvětří, čistá voda bez plave-
nin, bez splavenin, bez zámrzu a bez ledových jevů). Fyzi-
kální modelování postihlo pouze šest zjednodušených va-
riant skluzů. Modely byly pouze pro základní typy skluzu,
který je situačně přímý. Pro skluzy půdorysně zakřivené se
dají výsledky modelového výzkumu použít pouze orientač-
ně. V České republice se vyskytují další typy přelivů se sklu-
zy a posuzování kapacity a tlumení energie na základě
výsledků experimentů je omezeno geometrickou podobnos-
tí. 

Při návrzích kaskádových skluzů jsou výsledky experi-
mentů cenným zdrojem informací pro prvotní návrh, popří-
padě pro výsledný návrh u jednoduchých skluzů. U složitěj-
ších skluzů (složitěji uspořádaných, výškově složených) by
mělo po návrhu následovat ověření fyzikálním modelová-
ním. Nicméně kvalitní prvotní návrh může do značné míry
ušetřit čas a peníze vynaložené na ověřování funkce skluzu.

Závěr
Kaskádové skluzy na vodních dílech mají nespornou vý-

hodu v tlumení energie již na skluzu, i tím se omezí objem
energie pro tlumení ve vývaru. Podle typu skluzu, výšky
stupňů a výšky paprsku vody se tlumení energie pohybuje
mezi 20 až 70 % celkové energie dané energetickou výškou
(na přehradách může být i několik desítek metrů). Rozhodo-
vání, které opatření na tlumení energie použít, by mohlo být
usnadněno porovnáním výsledků experimentů na modelech
skluzů.

Vizuálním pozorováním modelů skluzů při pokusech se
zjistilo, že se nevyskytovalo komplikované proudění (úpla-
vy, příčné vlny, pulzující paprsek vody), a proto lze říci, že
takovéto typy skluzů jsou vhodné pro návrhy na nových
vodních dílech. Na základě modelového výzkumu lze také
uvést, že výsledky experimentů se dají použít i pro posouze-
ní již postavených skluzů na vodních dílech.

Fyzikální modely skluzů byly postaveny a tento pří-
spěvek vznikl za podpory projektu č. 103/04/0701 „Opa-
tření pro zmírnění následků extrémních hydrologických
jevů v povodích“.
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Obr. 6. Porovnání konzumční křivky vypočítané se sestrojenými z údajů z experimentů na modelech skluzů

Králík, M.: Physical Modelling of a Stepped and Smooth
Chute

Dam safety during floods largely depends on a sufficient
capacity and correct functioning of the facility transfer-
ring flood discharges from the reservoir to the space
below the dam. It has to be solved in accordance with
various water management demands for various dis-
charge stages, with a special regard to extreme floods.

Králík, M.: Physikalische Modellierung einer stufenarti-
gen und einer glatten Rutschung 

Die Sicherheit eines Dammes bei Hochwasser hängt in
hohem Maß von der ausreichenden Kapazität und der
richtigen Funktion der Einrichtung ab, welche die
Hochwasserdurchflüsse aus dem Staubecken in den
Wasserlauf unterhalb der Talsperre führt. Dies muss im
Einklang mit verschiedenartigen wasserwirtschaftlichen
Anforderungen für verschiedene Durchflussstände
gelöst werden, und zwar mit besonderem Augenmerk
auf extreme Hochwässer.
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Nové technologie pro řízení zemních strojů
Ing. Tomáš KŘEMEN

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
doc. Ing. Milan KAŠPAR, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je popsáno řízení zemních strojů pomocí sa-
telitních navigačních systémů GPS, GLONASS a GALI-
LEO firmy Topcon. Zvláštní pozornost je věnována sys-
tému mmGPS a síti permanentních referenčních stanic
TopNET.

Satelitní systémy
Firma Topcon ve svých systémech řízení zemních strojů

využívá navigačních satelitů amerického systému GPS Nav-
star (29 družic), který označuje GPS, a dále kombinace navi-
gačních satelitů ruského systému GLONASS (17 družic) a
GPS s označením GPS+. Vzhledem k tomu, že se navigační
systémy GPS a GLONASS modernizují a byly vypuštěny
první satelity evropského systému GALILEO, dá se očeká-
vat, že uživatelé budou požadovat využití starých i nových
signálů na stávajících systémech i ze systému GALILEO.
Proto firma Topcon vytvořila univerzální sledovací techno-
logii G3. Nový čip Paradigm G3 obsahuje 72 univerzálních
kanálů schopných sledovat současné i budoucí signály ze
všech tří navigačních systémů.

Systém řízení GPS+ dosahuje přesnosti 10 mm v poloze a
20 mm ve výšce. Při satelitním řízení bývá výšková složka
méně přesná než složka polohová. Větší přesnost ve výšce
(mezi 2 mm až 5 mm) poskytuje systém mmGPS, skládající
se ze systému GPS+ a systému Lazer-Zone [3] (obr. 1).

Systém mmGPS
Při řízení tímto systémem se referenční stanice umístí nad

známý bod a radiovou linkou nebo GSM se přenášejí korek-
ční data na pohyblivý přijímač GPS (rover), umístěný na říze-
ném stroji. K této standardní sestavě je přidán vysílač systému
Lazer-Zone PZL-1 a laserový přijímač PZS-1 nebo PZS-MC

(tab. 1). Vysílač PZL-1 je umístěn nad známým bodem do
pracovní vzdálenosti 300 m vzhledem k řízenému stroji. To
znamená, že jeden vysílač je schopný pokrýt signálem pra-
covní oblast o průměru 600 m. V rozsahu jednoho vysílače
může pracovat neomezený počet přijímačů. Přijímač PZS-1

Obr. 1. Systém mmGPS

Tab. 1. Technické parametry systému Lazer-Zone

Parametr
Vysílač 
PZL-1

Přijímač 
PZS-1

Přijímač 
PZS-MC

vertikální šířka 
svazku

± 10° (ve 
vzdálenosti 

5–30 m), ± 5 m 
(ve vzdálenosti 

30–300 m)

– –

dosah 300 m – –

rychlost rotace 600 ot/min – –

bezpečnostní třída 1 – –

přijímací pole – ±10˚ x ±10˚ ±10˚ x 360˚

počet kanálů 4 4 4

centrace ano – –

bluethooth ano – –

port I/O RS-232C RS-232C –

upevnění – závit 5/8x11 –

napájení
Ni-MH, 4 D-

články Alkaline
BT-59Q 

videobaterie
baterie 8 V 

až 32 V

pracovní doba [h] 
20 (alk.), 15 h 

(Ni-MH)
8

vodotěsnost IPX6 IPX6 IPX6

pracovní teplota [˚C] -20 až +50 -20 až +50 -20 až +50

hmotnost [kg] – 1 méně než 3

automatická 
horizontace 

± 5˚ – –

Obr. 2. Systém Lazer-Zone 
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je umístěn s roverem na výtyčku a používá se pro kontrolu
zemních prací. Přijímač PZS-MC je umístěn s roverem na
zemním stroji a slouží k jeho řízení. Oba typy přijímačů
mohou rozlišit signály od čtyř různých vysílačů schopných
pokrýt pracovní území liniové stavby až v délce 2,4 km. Jed-
notlivé součásti systému Lazer-Zone jsou na obr. 2.

Přijímač PZL-1 vysílá modulovaný laserový svazek, který
ve vzdálenosti 30 m vytváří „laserovou stěnu“ o výšce 10 m
a aktivním dosahu 300 m od vysílače. Díky speciální modu-
laci laserového svazku je schopen určit v rámci desetimetro-
vé výšky „laserové stěny“ svou polohu ve výšce. V tomto
vertikálním rozsahu mohou být použity všechny přijímače a
určit svou výškovou odchylku vzhledem k laserovému vysí-
lači. Toto určení výškové složky systémem Lazer-Zone na-
hrazuje méně přesné určení satelitní navigací.

Sí� TopNET
S rozšiřujícím se využíváním systémů GPS a GLONASS

se zvyšuje poptávka po diferenčním GPS (DGPS) a korek-
cích RTK poskytovaných pro vyhodnocení měření. Sí� per-
manentních stanic CZEPOS umožňuje tyto korekce jen u při-
jímačů využívajících pouze satelitů GPS. Výhradním dovoz-
cem duálních přijímačů firmy Topcon do ČR je firma Geo-
dis Brno a ta začala budovat sí� TopNET .

Satelitní přijímače pro permanentní sítě
Pro systémy GPS a GLONASS jsou k dispozici dva mo-

dely – duální GB-1000 a Odyssey RS. Oba jsou navrženy
speciálně pro sí�ové aplikace a pro dlouhodobou spolehlivou
a nepřerušovanou činnost. V síti TopNET se používají přijí-
mače GB-1000 (tab. 2).

Při použití systémů GPS a GLONASS v závislosti na po-
žadavcích uživatele jsou k dispozici dva typy antén, CR-3 a
PG-A1. Oba mohou být dodány s ochranným kuželem. Sí�o-
vý software je založen na modulární struktuře tvořené něko-
lika moduly:

– TopNET-S zajiš�uje komunikaci mezi referenčními
stanicemi a serverem přes internet, modem, USB nebo
sériové rozhraní;

– TopNET-R je klientský program, který řídí a ovládá
referenční stanice připojené přes TopNET-S. Umožňu-
je monitorování stanic, organizaci přenosu měřených
dat, dálkový upgrade firmware apod.;

– TopNET-N jako klientský sí�ový program přijímá a
vysílá data RTK ke koncovým uživatelům a umožňuje
zapojit do sítě i referenční přijímače jiných výrobců;

– TopNET-VRS umožňuje modelovat RTK dat ve formá-
tu FKP, VRS a RTCM 3.0 a generovat korekce DGPS.
Data jsou k dispozici v internetovém protokolu NTRIP.

Datová komunikace 
Referenční stanice jsou propojeny se serverem pomocí

internetové sítě protokolem TCP/IP,  bu� přímo drátovým
spojením, nebo pomocí modemů WIFI nebo GPRS. Připoje-

ní přijímačů „rover“ je pomocí GPRS modemů (mobilních
telefonů) protokolem NTRIP. 

Vlastnosti sítě
Sí� permanentních referenčních stanic Topcon, řízená

sí�ovým softwarem TopNET, má tyto vlastnosti:
– poskytuje kontinuální RTK a „post-processing“ data

ve formátu RINEX. Data RTK jsou ve formátu RTCM
2.3, FKP, VRS, RTCM 3.0;

– může být zaveden společný komunikační systém;
– všechny referenční stanice jsou nastaveny v jednom

souřadnicovém systému a jsou průběžně monitorová-
ny;

– zjištěné problémy systému jsou hlášeny obsluze;
– má podporu GPS a GLONASS.

Tyto funkce poskytují uživatelům, kteří požadují RTK a
„post-processing“data, následující výhody:

– korekce RTK jsou trvale poskytovány v oblasti pokry-
té sítí, čímž nahrazují potřebu zřizování dočasných
referenčních stanic;

– korekce RTK jsou poskytovány automaticky z nejbliž-
ší referenční stanice; 

– eliminují hrubé chyby v nastavení dočasných referenč-
ních stanic;

– není nutná obsluha referenční stanice;
– definují komunikační metody v oblasti pokrytí;
– okamžité „jednomužné“ RTK řešení pro více zákazníků;
– kompletní sí� VRS může zvýšit přesnost a zkrátit dobu

inicializace;
– podpora GPS a GLONASS umožňuje rozšířenou čin-

nost v oblastech se zastíněnými satelity (umělými nebo
přírodními překážkami, pod stromy) a nebo v časových
intervalech s nedostatečným počtem satelitů GPS.

Současný stav a výhled jejího budování
V současné době je do sítě TopNET připojeno jedenáct

přijímačů GPS a GLONASS, v následujícím období přibude
dalších pět přijímačů. Souřadnice všech bodů připojených
do sítě jsou určeny v systému ETRS z bodů sítě DOPNUL.

Vzhledem k tomu, že byly vypuštěny první satelity evrop-
ského systému GALILEO, přichází  firma Topcon s univer-
zální sledovací technologií G3. Tato technologie umožňuje
sledovat na 72 univerzálních kanálech současné i budoucí
signály ze všech tří navigačních systémů:

GPS L1, L2 a L5 nosná, C/A a L2C, 
P-Code na L1 a L2

GLONASS L1 a L2 nosná, L1 CA a L2 CA, 
P-Code na L1 a L2

GALILEO L1, E1, E2, E5 a E6

První přijímač využívající tuto technologii je NET G3, urče-
ný speciálně pro referenční stanice v permanentních sítích.
Rovněž byla vyvinuta anténa CR-G3, určená pro příjem výše
uvedených signálů. Jakmile bude možné začít komerčně vyu-
žívat všech nových signálů, předpokládá se postupná obnova
duálních přijímačů v síti za přijímače Topcon NET-G3.

Předvedení v praxi
Nové technologie firmy Topcon byly prezentovány na jar-

ním semináři v Praze. Praktické ukázky řízení stavebních
zemních strojů probíhaly na stavbě rychlostní komunikace
R6 blízko obce Pavlov [1]. Nivelační systém mmGPS byl
umístěn na graderu CAT 143H (obr. 3) a na finišeru Vögele
2100 (obr. 4), který pokládal vrstvu vozovky podle digitál-
ního modelu terénu (DMT). Na obrázku 5 je obrazovka v ka-
bině strojníka. Dozer CAT D6N s šesticestnou radlicí praco-

Tab. 2. Přijímače GB-1000 pro TopNET

Sledované signály GPS , GLONASS, L1,L2,C/A a P kod

Upgrade rate 1 s

RTK 1 s

Pamě� 96 MB

Porty 3 x RS-232, USB, Ethernet
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val s duální anténou GPS (obr. 6) umožňující změnu úhlu
řezu radlice. Přesnost zemních prací se kontrolovala meto-
dou RTK GPS a mmGPS RTK (obr. 7).

Závěr
Technologie pro řízení zemních strojů systémem mmGPS

představuje nejefektivnější zařízení používající družicové
navigační technologie ve spojení s unikátním systémem
Lazer-Zone. Toto spojení zvyšuje přesnost ve výškové slož-
ce v optimálním případě až na hodnotu 2 mm, což umožňu-
je řízení finišerů pokládajících vrchní vrstvy vozovky. Před-
nosti satelitního řízení zemních strojů:

– není nutná přímá viditelnost,
– dosah na velké vzdálenosti, minimální vliv počasí,
– 1 referenční stanice pro mnoho strojů,
– žádné optické a mechanické díly,
– snížení nákladů na materiál, časové náročnosti, spotře-

by pohonných hmot,
– snížení nákladů na geodetické práce,
– odstranění prostojů,
– snadná kontrola,
– práce podle DMT,
– omezení chyb lidského faktoru.

Obr. 3. Nivelační systém mmGPS umístěný na graderu CAT 143H 

Obr. 4. Nivelační systém mmGPS umístěný na finišeru Vögele 2100

Obr. 5. Obrazovka v kabině strojníka

Obr. 6. Dozer CAT D6N s šesticestnou radlicí a duální anténou GPS

Obr. 7. Kontrola metodou RTK GPS a mmGPS RTK 
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Článek vznikl na základě podpory projektu č. 103/06/
/0617 GA ČR.
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Křemen, T. – Pospíšil, J. – Kašpar, M.: New Techno-
logies for Earth Working Machinery Control

This paper describes the control of earth working
machinery using GPS, GLONASS and GALILEO navi-
gation systems. Special attention is paid to the mmGPS
system and the TopNET network of permanent refer-
ence stations.

Křemen, T. – Pospíšil, J. – Kašpar, M.: Neue Techno-
logien zur Steuerung von Erdbaumaschinen 

Im Artikel wird die Steuerung von Erdbaumaschinen
mit Hilfe der Satelliten-Navigationssysteme GPS,
GLONASS und GALILEO beschrieben. Besondere
Aufmerksamkeit wird dem System mmGPS und einem
Netz von TopNET-Referenzstationen gewidmet.

Žák, L. a kol.

Jizerskohorské přehrady a katastrofa 
na Bílé Desné – protržená přehrada

Publikace se zabývá niči-
vými povodněmi v oblasti
Jizerských hor v průběhu
19. století, vznikem vod-
ních družstev a následnou
historií výstavby osmi vod-
ních děl – Harcova, Bedři-
chova, Fojtky, Mlýnice,
Mšena, Souše, Bílé Desné
a Josefova Dolu, z nichž
některé slouží již více než
sto let. Kniha, vycházející
u příležitosti 90. výročí pro-
tržení přehrady na Bílé Des-
né v roce 1916, přináší řadu

nových informací z průběhu samotné katastrofy, dobové zá-
znamy pamětníků a odhaluje hlavní příčiny protržení hráze, a
to i na základě nejnovějšího geotechnického výzkumu v de-
vadesátých letech 20. století. To vše doprovází velké množ-
ství historických a současných fotografií, dobových pohlednic
a stavebních plánů, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec
poprvé. Turistům a milovníkům hor jsou doporučeny i některé
zajímavé turistické trasy a zastavení v okolí vodních nádrží. 

Knihy 555, Liberec, 156 s., cena 308 Kč

� literatura

�dizertace
Developerské projekty bytové výstavby 
v Praze 
Ing. Dana Čápová

Dizertace formuluje kvantifikační přístup k hodnocení deve-
loperských projektů z časového hlediska. Práce rozšiřuje
metodické nástroje pro hodnocení projektů a vyjadřuje se
k ohrožení developerů při realizaci nových projektů. Potvr-
zuje, že objem výstavby úzce souvisí s úrokovou mírou a
příjmy obyvatelstva.

Odstraňování dusíku a fosforu na čistírnách
odpadních vod
Ing. Jan Topol

Autor se zabývá zařazením prefermentace do technologické
linky typu SBR a zaměřuje se na hodnocení a modifikaci tech-
nologie aktivačního systému pro odstraňování nutrientů.
Téma je aktuální a práce je přínosem pro čistírenskou tech-
nologii i praxi.

Hydraulický model řešení vodovodních sítí
Ing. Jan Kobr 

Práce řeší pomocí moderních prostředků matematického
modelování otázky spojené s řízením vodárenského dis-
tribučního systému vody. Výsledky mohou přispět ke zlepšení
jakosti vody při současné úspoře prostředků vynaložených na
její dopravu.
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acute akutní, prudký, náhlý

a. illness akutní onemocnění

admission přijetí

adverse škodlivý, špatný, negativní

a. effects škodlivé účinky

a. health impacts škodlivý, nežádoucí vliv na zdraví

affect ovlivnit, postihnout

a. human health poškodit lidské zdraví

after-effects důsledky, následky; vedlejší účinky

leave a.-s. zanechávat následky

ageing stárnutí

premature a. předčasné stárnutí

skin a. stárnutí kůže

agent agens, činitel; původce

infectious a. infekční agens

pathogenic a. patogenní původce choroby

airborne ze vzduchu, vzduchem roznášený

a. allergens vzdušné alergeny

a. dust polétavý prach

a. pollutants škodliviny přenášené ovzduším, 
rozptýlené v ovzduší

allergen alergen

allergic alergický

a. reaction alergická reakce

allergy alergie

pollen a. a. na pyl, pylová alergie

have a dust a., 

též: have an a. to dust být alergický na prach

allowable přípustný

a. dose přípustná, povolená dávka

asbestos azbest

a. dust azbestový prach

asbestosis azbestóza

asthma astma, záducha

attention ošetření, péče

medical a. lékařské ošetření

blindness slepota

snow-b. sněžná slepota

bronchitis brontichida

chronic b. chronická bronchitida

cancer rakovina, karcinom

c. risk riziko onemocnění rakovinou

skin c. rakovina kůže

carcinogen karcinogen

carcinogenic karcinogenní

c. compounds karcinogenní sloučeniny

c. material, syn: c. substance karcinogenní materiál, látka

care péče

health c. zdravotní péče

hospital c. nemocniční péče

cataract katarakta, šedý zákal

change změna; střídání

ch. in temperature změna teploty, teplotní změna

chemical chemikálie; chemický

ch-s in drinking water chemikálie v pitné vodě

chronic chronický

ch. respiratory diseases chronické respirační choroby

communicable nakažlivý, přenosný

c. diseases nakažlivé, přenosné choroby

concentration koncentrace, soustředění

high c-s of particulates vysoké koncentrace prachových částic

contact kontakt

occasional c. with a contaminant příležitostný kontakt se škodlivinou

contamination kontaminace, znečištění, zamoření

c. of drinking water kontaminace, znečištění pitné vody

microbiological c. mikrobiologické znečištění

damage poškození; poškodit

eye d. poškození zraku

health d. poškození zdraví

danger nebezpečí, hrozba, riziko

d. of infection nebezpečí nákazy

death smrt

d. rate úmrtnost

detrimental škodlivý

d. level škodlivá hladina (např. hluku)

die zemřít, umřít

d. from cancer zemřít na rakovinu

disease nemoc, choroba

infectious d. infekční  nemoc, choroba

insect-borne d. nemoc přenášená hmyzem

water-borne d. nemoc přenášená vodou

Věra Peterková, CSc.

STRUČNÝ TEMATICKÝ SLOVNÍK 
anglicko-český

ekologie a životní prostředí
5. téma - ekologie a životní prostředí
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disturbance porucha, narušení

sleep d. porucha spánku

disturbing rušivý

d. noise rušivý hluk

dose dávka

allowable d., též: permissible d. přípustná dávka

fatal d. smrtelná dávka

endager ohrožovat

e. human health ohrožovat lidské zdraví

environmental factor faktor prostředí

e. f-s. contribute to heart disease faktory prostředí se podílejí 
na onemocnění srdce

excessive nadměrný, přílišný

e. exposure to sunlight nadměrné vystavování se slunci

extreme extrém; extrémní, nadměrný

temperature e-s teplotní extrémy

harmful škodlivý

h. to the lungs škodlivý pro plíce, poškozující plíce

harmless neškodný

health zdraví

h. problems zdravotní problémy

h. protection ochrana zdraví

healthy zdravý, zdraví prospěšný

h. food zdravá výživa

heat horko, teplo

h. wave vlna veder

heavy-metal content obsah těžkých kovů

heavy-metal-rich bohatý na těžké kovy

immune imunní, odolný; imunitní

i. systém imunitní systém

i. response imunologická reakce

immunity imunita, odolnost

immunosuppression imunosuprese

incidence výskyt

cancer i. výskyt rakoviny

increased levels of UV zvýšená hladina UV záření
radiation

induce vyvolat, způsobit, přivodit

infection infekce, nákaza

bacterial i. bakteriální infekce

dust i. infekce z prachu

water-borne i. infekce z vody

intake příjem

acceptable daily i. přípustná denní dávka

irradiate ozářit

i-ed food potraviny konzervované ozářením

keratosis keratóza, zrohovatění

solar k. keratóza ze slunečního záření

lead olovo

l. emission emise olova

l. poisoning otrava olovem

life expectancy délka života

lifestyle životní styl

healthy l. zdravý životní styl

long-term dlouhodobý

l.-t. loading dlouhodobé zatížení

loss ztráta

l. of skin elasticity ztráta elastičnosti, pružnosti kůže

noise hluk

undesired n. nežádoucí, rušivý hluk

noisy hlučný

non-toxic netoxický

noxious škodlivý, zhoubný

n. gas škodlivý plyn

occurrence výskyt, rozšíření

infectious disease o. výskyt, rozšíření infekční choroby

overexposure nadměrné vystavení, vystavování (se)

o. to sunlight nadměrné vystavování se slunci

pressure tlak, zátěž, tíha, stres

the p-s of modern life stres moderního života

prevention prevence, zamezení, ochrana před čím

disease p. prevence nemocí

p. of noise pollution ochrana před hlukem

protection ochrana

health p. ochrana zdraví

p. factor ochranný faktor

sun p. factor (SPF) ochranný sluneční faktor

radiation radiace, záření, vyzařování

r. injury poškození zářením, radiační poškození

smoking-related diseases nemoci způsobené kouřením, spojené

s kouřením

sunscreen, též: sunblock krém, olej s ochranným slunečním filtrem

suspended particulates polétavý prach, rozptýlený prach

threshold práh, počátek; prahový, počáteční

t. concentration prahová koncentrace

ultra-fine dust (UFD) velmi jemný prach

warming oteplování; ohřívání

wave vlna

heat w. vlna veder

weather effects vlivy počasí, povětrnostní vlivy
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�zprávy
ECE A Passerinvest představily svou vizi Karoliny 

Koncem dubna vyjel z ostravského
hlavního nádraží zvláštní vlak pod
označením Os 31132 Karolina Expres.
Pozvaní novináři se v něm mohli
mezi prvními seznámit s projektem

Nová Karolina, který do developerské soutěže, vyhlášené
Magistrátem města Ostravy, přihlásily společnosti ECE Pro-
jektmanagement Praha a Passerinvest Group. Cílem je vybu-
dovat z bývalého průmyslového areálu živou a moderní
městskou čtvrt, kde se bude příjemně bydlet, pracovat, na-
kupovat i odpočívat. Obě společnosti dlouhodobě usilují
o výstavbu na tomto území, ECE spolupracuje se statutárním
městem Ostrava již pět let. Součástí soutěžního projektu je
příprava území pro plánovanou výstavbu kampusu Ostrav-
ské univerzity a komplexní plán dopravní infrastruktury
navazující na stávající okolní zástavbu.

Základními principy návrhu jsou multifunkční využití
území, jeho citlivé napojení na okolní zástavbu, přizpůsobe-
ní se systému a výšce městských bloků a vhodné napojení
dopravního systému. Stejně důležitá je snadná průchodnost
územím a vytvoření systému zeleně a odpočinkových ploch.

Severně u nábřeží slučují  bloky domů funkce bydlení,
kanceláří a drobných obchodů. Alternativně je tato část vy-
hrazena pro možnou expanzi Ostravské univerzity. Systém
budov je založen obdobně jako stará zástavba a podporuje
jednoduchost a čitelnost dopravních propojení, zejména
pěších tahů s jasnou návazností na centrum města. Kolem
Dvojhalí je umístěna zóna kulturní a rekreační,  zachováva-
jící ducha industriálních hal, s novou atmosférou prostor pro
konání společenských událostí. Západně od Dvojhalí je
navrženo náměstí s vyhlídkovou věží, navazující na park
lemující Ostravici. Významným společenským prvkem, na-
hrazujícím původní funkci tržiště v historických centrech
měst, je obchodní galerie ve středu území. Je položena mezi
pěší zónou s tramvajovou tratí a hlavním dopravním bulvá-
rem tvořícím pohledovou osu z ulice 28. října k  Dvojhalí.
Díky blokům, propojeným pasáží, se obchodní galerie stane
zastřešenou nákupní ulicí s dostatkem denního světla.
Základním pojícím prvkem mezi starou a novou zástavbou
je náměstí s reprezentativní výškovou administrativní budo-
vou ve tvaru věže – budoucí dominantou Karoliny. Na

náměstí je plánováno umístění výrazného umělecké díla –
sochy vytvořené místním umělcem. Součástí náměstí budou
i plochy pro odpočinek a vodní prvek. Západní část území
tvoří soubor kancelářských budov s plochami pro služby a
obchody. Blokové schéma našlo uplatnění i zde. Soubor je
umístěn podél širokého pěšího bulváru s prvky vody a zele-
ně a s několika charakteristickými zahradami, které spoluvy-
tvářejí atmosféru jednotlivých kancelářských budov. Smě-
rem na západ je spojuje pěší lávka s vlakovým nádražím
Ostrava–střed a autobusovým nádražím. Směrem na východ
se cestující z obou nádraží dostanou po dvou pěších mostech
do centra města a k obchodní galerii. 

Systém pěší, osobní a městské hromadné dopravy zohled-
ňuje stávající dopravní vztahy i potřeby území v budoucnos-
ti. Posíleny budou pěší tahy propojující stávající městské
centrum s územím Karoliny a pomocí lávky také s vlakovým
a autobusovým nádražím. Výškové uspořádání umožní bez-
kolizní průchod území, kdy chodec křižuje hlavní silniční
tahy mimoúrovňově. Dobudován bude vnitřní komunikační
okruh kolem centra a vytvořena trolejbusová trasa obsluhu-
jící celé území Karoliny. Celkový koncept zahrnuje i dosta-
tečné množství převážně podzemních parkovacích stání. 

Stromořadí na náměstí, v ulicích a pěších zónách propojí
zelené vnitrobloky se stávajícím městem. Dominantou z hle-
diska zeleně bude  biokoridor podél řeky Ostravice, který je
systémem parků, zahrad a hřiš� napojen na dvojhalí. Je dopl-
něn systémem cyklistických tras, dětských hřiš� a relaxač-
ních ploch.

Součástí zadání soutěže bylo i zpracování území za želez-
niční vlečkou. Zde jsou navrženy samostatné celky, které
nenaruší klidovou zónu zeleně a biokoridoru a vytvoří nava-
zující část města. Ideálním řešením by bylo univerzitní měs-
tečko, umístěné na „náhorní plošině“ a v jižní části uzavře-
né botanickou zahradou.

Tisková informace

obzor10_2006.qxp  7.12.2006  19:13  Stránka 313



314 STAVEBNÍ OBZOR 10/2006

�zprávy
Hotel Rocco Forte 

Prahu ročně navštíví miliony lidí z ce-
lého světa. Hlavní město je vyhledá-
vané pro svou kulturní, a především
historickou tradici. Pro skutečně ná-
ročné návštěvníky však nedisponuje
dostatkem luxusních ubytovacích ka-
pacit, což vedlo společnost Waldeck

Capital LLC, k rozhodnutí zaměřit se právě na tento sektor.
V roce 2003 spojila své síly se Sirem Rocco Forte a společně
s jeho týmem špičkových profesionálů se pustili do zpraco-
vání vnitřní i vnější podoby extrémně složitého projektu za-
sazeného do prostor augustiniánského kláštera na Malé Stra-
ně. Úkolem developera, společnosti SC – Master, s. r. o., která
je společným podnikem Waldeck Capital LLC a vídeňské
Raiffeisen evolution, bylo propojit pět samostatných budov
do fungujícího luxusního hotelu, a přitom zachovat původní
prvky i ducha každého objektu. Zásadní součástí projektu je
citlivá úprava a rozsáhlá restaurátorská práce na budovách
v areálu kláštera s přilehlým bývalým pivovarem, jakož i
v sousedních historických budovách. Architektonická a histo-
rická významnost lokality se promítla také do výběru archi-
tekta, kterým je Ing. arch. Martin Kotík z architektonického
ateliéru Omicron–K. Dohled nad návrhy interiéru pokojů i
celého hotelu, s důrazem na osobitost vybavovaných prostor a
absolutní komfort, má Olga Polizzi, ředitelka pro design Rocco
Forte Hotels.

Nový hotel, který zatím čeká na pojmenování, vznikne
v pěti budovách, zahradách a atriích, založených již v roce
1285. Prostor pro stavbu je vymezen Valdštejnskými zahra-
dami, Feldovským domem, Valdštejnským palácem, koste-
lem svatého Tomáše a Letenskou ulicí. V unikátních objek-
tech, které jsou podle historiků a statiků v kritickém stavu,
vznikne 101 komfortně vybavených pokojů a apartmá.
Podle návrhu budou zachovány původní historické prvky
objektů, jako jsou klášterní zahrady, dřevěné stropy, vinné
sklepy a kamenné klenby. Do grotty v suterénu, která býva-
la kdysi součástí Valdštejnské zahrady, budou zakompono-
vány společenské prostory, lázně a fitness. V přízemí bude
velká hala s recepcí, restaurací, čajovým sálem, soukromou
jídelnou a konferenční prostory, odkud bude přístupná zre-
novovaná klášterní zahrada s původní zelení. Nadzemní po-
dlaží budou vyhrazena pro 81 luxusních pokojů a 20 apart-
má včetně prezidentského a novomanželského. 

Budovy kláštera i bývalého pivovaru sv. Tomáše zůstáva-
jí nadále v majetku řádu augustiniánů, kteří prostory poskyt-
li do pronájmu na nezveřejněnou dobu. Mniši si pro své
potřeby ponechávají část prostor, jejichž rekonstrukce,
smluvně financovaná developerem, v současné době probí-
há. Veškeré stavební úpravy jsou předem pečlivě naplánová-
ny ve spolupráci s týmem odborníků a průběžně konzultovány
s památkáři. Poradcem projektu je historik PhDr. Jan Vojta.

Příprava objektů k rekonstrukci byla zahájena v červenci
2006, kdy společnost Skanska převzala stavební prostor,
v srpnu pak započaly demoliční práce, při nichž jsou odstra-
ňovány novodobé vestavby a přístavby. Vjezd do areálu je
stávajícím vjezdem z Letenské ulice a prolukou vzniklou po
demolici novodobé vestavby. Připravuje se rovněž příjezd
skrze objekt bývalého pivovaru sv. Tomáše a také ze strany

Malostranského náměstí. V polovině září byly zahájeny sta-
vební práce a hotel by měl přivítat první návštěvníky ke
konci roku 2007.

Klášter, jehož součástí je kostel sv. Tomáše, založil český
král Václav II. v roce 1285. Ke klášteru patří i bývalý pivo-
var, který společně s kostelem dodnes nese některé gotické
prvky. V letech 1419 a 1541 byl klášter poničen velkými
požáry. Ve druhé polovině šestnáctého století probíhaly na
objektech opravy a přestavby v renesančním stylu a již v ro-
ce 1603 je doložena existence knihovny. Do konce 17. sto-
letí vznikala další křídla a k roku 1656 je zdokumentována
přestavba pivovaru. Současná barokní podoba vznikla při
výrazné přestavbě, kterou v roce 1727 vedl K. I. Dienzenho-
fer. Po roce 1989 byl objekt navrácen řádu augustiniánů.
Domov důchodců, který zde byl od počátku padesátých let,
je dnes vystěhován a v objektu pobývá jen několik členů
řádu. Celkový stav objektu je hodnocen jako zcela zanedba-
ný v důsledku opomenutí dlouhodobé základní údržby. 

Stavební vývoj pivovaru je vázán na vývoj kláštera a hlav-
ní doba výstavby se pojí s renesanční etapou výstavby kláš-
tera, k roku 1560. Výstavba Valdštejnského areálu po roce
1621 se promítla i do stavby tomášského pivovaru. Grotta
byla přímou součástí krápníkové stěny Valdštejnské zahra-
dy, přiléhající k Sala terreně Valdštejnského paláce. Pozdě-
ji, pravděpodobně kolem poloviny 18. století, byla grotta
převedena do majetku pivovaru a stala se jeho součástí.
Vznik budov „U Zlatého kohouta“ a „U Panny Marie“ je
datován na konec 16. století. Renesanční jádro domů je patr-
né ve všech podlažích. V klasicismu byly oba objekty spoje-
ny podle plánů J. K. Zobela, což je však nyní patrno pouze
na fasádách. Objekt ve své dispozici působí jednoznačně
jako renesanční. Zachovaly se zde ve dvou místech malova-
né dřevěné stropy, které se po restaurování stanou výrazným
prvkem interiéru. Objekt „U Modrého klíče“ byl postaven
v 16. století v renesančním stylu a na počátku 18. století pro-
šel rozšířením a barokní rekonstrukcí. Mnohé místnosti si
uchovaly renesanční a barokní stropy, ve dvou pokojích se
dochovaly malované dřevěné stropy. V roce 1960 byla část
objektu vzhledem ke značné zchátralosti spolu se sousedním
domem odstraněna. Rekonstrukce v roce 1997 pak zajistila
domu původní vnější podobu. 

Tisková informace
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Pechal, A. – Konečný, V.), 7/193

Pokročilý model spřahovací lišty (Mareček, J. – Studnička, J.),
8/225

Ocelová konstrukce zastřešení stanice metra Střížkov (Vá-
cha, J.), 10/290

� geotechnika

Posouzení svislé únosnosti základové půdy metodou Monte
Carlo a porovnání s výpočtem podle ČSN 73 1001
(Parák, T.), 2/50

Hodnocení a optimalizace rizik silničních tunelů (Holický,
M. – Jung, K.), 4/103

Odhad časově závislé spolehlivosti a intenzity poruch zem-
ního svahu (Šejnoha, M. – Kalousková, M. – Šejnoha, J.),
6/169

� železniční stavby

Systém ZHIS a iteračné výpočty podprvkov ko
ajového
zhlavia (Hodas, S.), 2/58

� hydrotechnika

Modernizace a oprava vodní elektrárny Přelouč (Krejčí, A.),
4/100

Fyzikální modelování stupňovitého a hladkého skluzu 
(Králík, M.), 10/304

� hydromeliorace a krajinné inženýrství

Návrh stabilizace břehů „armovanou zemní konstrukcí“
(Šlezingr, M.), 5/153

� zdravotní inženýrství

Plošné stanovení tlakových poměrů ve vodovodní síti
(Kobr, J.), 8/247

� geodezie a pozemkové úpravy

Moderní geodetické technologie a přístroje pro nivelaci
(Pospíšil, J. – Štroner, M.), 1/21

Virtuální laserový skener (Štroner, M.), 6/183

Sledování svislých posunů objektu ZUŠ v Mostě (Suchá, J.
– Línková, L.), 7/21

Budování mikrosítě pro výstavbu mostu metodou GPS
(Cuřín, M.), 8/251

Sledování svahových sesuvů pomocí geodetických měření
(Pospíšil, J. – Raška, M.), 9/275

Geodetický monitoring zavěšené lávky v Radotíně (Jiři-
kovský, T.), 9/281

� software

Interaktivní audiální metoda Paula Pimsleura (Malinovský,
M.), 3/88

� ČVUT

Mince pro českou techniku (–r–), 4/127

Čestný doktorát pro Soichiro Toyodu (–r–), 6/186

� dizertace

1/9, 1/26, 2/64, 4/113, 5/155, 7/206, 9/286, 10/310

� Fakulta stavební ČVUT

Nová laboratoř laserového skenování (Pospíšil, J. – Štroner,
M.), 8/243

� konference

Spolehlivost konstrukcí, 1/27, 3/76

Zachráněné kulturní dědictví, 3/95, 5/143,

AED 2006, 4/127

Vodní dílo v krajině (–r–), 5/155

Těžba a životní prostředí ve střední Evropě (–r–), 5/159

Racionální využití průmyslových odpadů ve stavebnictví,
6/182, 7/196

Radonový program ČR, 7/219

Betonářské dny (–r–), 9/285

� osobní zprávy

Za profesorem Františkem Čihákem (Satrapa, L. – Broža,
V.), 8/231

Vzpomínka na prof. Ing. A. Schindlera, DrSc. (Rotter, T.),
9/286

� pokyny pro autory 1/31

� recenze

Brindle, S.: Brunel – the man who built the world
(Studnička, J.), 3/96

Lehmann, Ch. – Maurer, B.: Karl Culmann und die graphis-
che Statik – Zeichnen, die Sprache des Ingenieurs (Karl
Culmann a grafická statika – kreslení, řeč inženýra)
(Frýba, L.), 9/284

Timoshenko, S. P.: Erringerungen – Eine Autobiographie
(Vzpomínky – autobiografie) (Frýba, L.), 9/284

� rekonstrukce

Národní technické muzeum získá původní podobu (–r–),
5/159

� semináře

Národní stavební centrum (–r–), 9/274

� soutěže

Soutěž o cenu ČSVTS (–r–), 2/36

Zlatý Permon (–r–), 5/148
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� software

Vývoj informačních technologií ve stavebnictví (–r–), 2/63

Archi-Students (–r–), 3/91

ArchiCAD 10 (–r–), 8/255

� technologie

Rok zateplení (–r–), 5/148

Přežije výroba stavebních hmot v ČR? (–r–), 5/158

� veletrhy

Coneco, 3/87

Intermat, 3/91, 4/124

IFH Intherm, 3/96

vienna-tec, 4/109, 7/219

Doprovodný program Stavebních veletrhů Brno, 4/128

bauma 2007, 6/163

glasstec 2006, 6/168

Aquatherm 2006 (–r–), 8/254

BAU 2007 (–r–), 9/287

� VUT Brno

Nový studijní obor iniciují stavební firmy (–r–), 2/49

� výročí

Prof. Ing. Jiří Witzany – 65 let (Brabec, V. – Kulhánek, F.),
3/94

� zprávy

Nanotechnologie čistí domácnost (–r–), 2/62

Logistické parky Northpoint a Southpoint (–r–), 2/63

Obchodní centrum Šestka (–r–), 2/64

Nový terminál ruzyňského letiště (–r–), 3/87

Prague Marina (–r–), 4/109

Residence Klimentka (–r–), 4/113

Riverside Hotel (–r–), 4/117

HILTI přichází s doživotní zárukou (–r–), 4/122

Hilton postaví nové konferenční centrum (–r–), 5/133

Demolice Stříšek (–r–), 5/152

Začala výstavba Modré etapy kampusu Masarykovy uni-
verzity (–r–), 5/158

Residence Anděl City (–r–), 5/160

Novodvorská Plaza (–r–), 5/160

Nosníky pro Nové ústředí ČSOB (–r–), 6/163

V Dejvicích vznikne nový administrativní objekt (–r–), 6/168

Administrativně technické centrum ČS. spořitelny (–r–),
6/182

Most celý ze skla povede nad Grand Canyonem (–r–), 6/192

Nový železniční most pod pražským Vítkovem (–r–), 7/216

Stavba repliky středověkého jeřábu (–r–), 7/224

Luxembourgh Plaza (–r–), 8/254

Archeologický výzkum končí, stavba krajského centra běží
naplno (–r–), 2/256

Gemini obohatí panorama Prahy (–r–), 8/3. s. ob.

Diamond Point (–r–), 9/280

V evropských budovách se promrhá 270 mld. euro za rok
(–r–), 9/280

Amazon Court (–r–), 9/285

Nový zdroj informací – www.stavbaserver.cz (–r–), 9/286

Nové pavilony Jedličkova ústavu (–r–), 9/288

Rekonstrukce Rock Café (–r–), 9/288

ECC a Passerinvest představily svou vizi Karoliny (–r–),
10/313

Hotel Rocco Forte (–r–), 10/314

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Profesní komora požární ochrany® a Generální ředitelství hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra

pořádají v rámci projektu strukturálních fondů JPD3 

semináře

Celoživotní vzdělávání v požární ochraně
20. – 22. února 2006

� 20. února – Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle evropských norem 
Statické výpočty za požární situace

� 21. února – Zajištění požární bezpečnosti staveb v souladu s evropskými normami 
Nové poznatky v problematice požární ochrany obecně

� 22. února – Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
Požární ochrana v praxi 

Semináře jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Absolvování jednoho semináře je navrženo 
na ocenění bodovou hodnotou 1. Pro každý seminář jsou připraveny textové pomůcky v rozsahu 100 stran. 

Podrobné informace a přihlášku na seminář lze nalézt na internetové adrese:

www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz
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