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Nově postavená lávka v Praze-Barrandově propojuje dvě
obytné oblasti, dosud rozdělené kapacitní komunikací
K Barrandovu. Ocelová lávka je tvořena trubkovým hlav-
ním nosníkem, který je zavěšen na dva šikmé pylony. Na
lávku navazují oboustranná železobetonová předpolí. Pro
zajištění dostatečného komfortu pro chodce byly na lávku
umístěny dva pasivní dynamické pohlcovače kmitání.

Úvod
Projekt lávky pro chodce přes ulici K Barrandovu doplňu-

je a navazuje na již realizovaný projekt tramvajové trati Hlu-
bočepy – Barrandov. Lávka logicky navazuje na nově vybu-

dovanou pěší osu procházející zastávkou tramvaje K Barran-
dovu a spojuje toto lokální centrum s dosud odříznutou částí
sídliště kolem ulic Slavínského a Geologické na druhé stra-
ně rychlostní spojky K Barrandovu (obr. 1). Tím je chodci
umožněno dostat se bezpečně z jedné strany sídliště na dru-
hou, aniž by musel úrovňově překonávat frekventovanou
komunikaci. 

Na straně směrem k zastávce tramvaje K Barrandovu vy-
chází nové předpolí z osy již existující lávky pro chodce přes
zastávku tramvaje. Následně zatáčí obloukem vpravo a stou-
pá podél ulice K Barrandovu až k ocelové lávce. Chodec na
předpolí překonává výškový rozdíl přibližně 11 m. V těsné
blízkosti před lávkou je do předpolí napojeno schodiště pa-
rabolického půdorysu, přicházející ze strany od parkoviště.
Toto schodiště je nabídkou i pro chodce, kteří se pohybují po
přechodu přes ulici K Barrandovu. Není to pro ně varianta
nejkratší, ale je výrazně bezpečnější. Na vrcholu stoupání na
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Obr. 1. Vizualizace lávky
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severní předpolí navazuje zavěšená ocelová lávka půdorys-
ného tvaru písmene S. Na straně k ulici Slavínského klesá
jižní předpolí opět obloukem, a využívá tak volného prosto-
ru mezi komunikací (ulice K Barrandovu a Slavínského) a
objektem protihlukové stěny, sklon této části je 10 %. Celá
konstrukce je tak řešena bezbariérovým způsobem. Ocelová
konstrukce lávky je nasvícena osvětlením akcentujícím její
tvar a tvořícím působivou noční scénu pro chodce i motoris-
ty. Součástí projektu je včlenění zeleně do řešeného území,
úprava protihlukových bariér a vegetační úpravy okolo beto-
nových předpolí lávky.

Konstrukční řešení 
Lávka je navržena jako prostorová předpjatá ocelová kon-

strukce o rozpětí 45,13 m s šířkou průchozího prostoru 2,94 m.
Nosná konstrukce je navržena s otevřenou mostovkou s příč-
níky, podélníky a příhradovým ztužením, s ocelovým hlav-
ním nosníkem a lehkou členěnou mostovkou. Hlavní nosník
je tvořen trubkou TR762 x 12,5, zakřivenou polygonálně do
tvaru písmene S. K němu jsou po cca 3 m vějířovitě přivaře-
ny příčníky ze čtvercové trubky TR140 x 10 mm. K příční-
kům jsou připojeny i podélníky a ztužení, které podpírají
mostovku a ztužují konstrukci. Na obou okrajích je navržen
lemovací nosník, složený z plechu P10 a průřezu UPN140,

který tvoří okopový plech, podporu pro mostovku, a slouží
rovněž k připojení zábradlí (obr. 2). Mostovka je z plecho-
vých děrovaných profilů Lichtgitter C250 x 50 x 3 mm
s protiskluzovou úpravou. Děrované profily umožňují odvod
vody a mají dostatečné protiskluzové vlastnosti. Jsou klade-
ny rovnoběžně s osou uložení a seřezány na koncích na po-
žadovanou délku a šikmost.

Na obou koncích nad opěrami jsou kolmo k hlavnímu nos-
níku přivařeny koncové příčníky komorového průřezu šířky
400 mm a proměnné výšky. V nich jsou přivařeny styčníko-
vé desky pro čepová ložiska, čepy průměru 70 mm jsou vy-

robeny z nekorodující oceli vyšší pevnosti. Ve třetinách roz-
pětí lávky jsou navrženy otvory pro kontrolu a rektifikaci
pohlcovačů kmitání. 

Hlavní nosník je podpírán na koncích na opěrách, ke kte-
rým je pevně připojen (není umožněna dilatace), a pomocí
vějířovitě uspořádaných tyčových závěsů ∅ 36 mm, připo-
jených k příčníkům mostovky. Závěsy jsou připojeny na dva
protisměrné šikmé pylony a přes zpětný závěs ∅ 85 mm
zakotveny do základového bloku. 

Tyčové závěsy jsou připojeny na konstrukci čepovými spo-
ji. Na lávce jsou použity dva typy tyčových závěsů Macal-
loy, závěsy lávky ∅ 36 mm, spojující nosnou konstrukci

Obr. 2. Příčný řez lávkou
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lávky s vrcholem pylonu (celkem 10 kusů) a zpětný závěs 
∅ 85 mm (2 kusy), zakotvující vrchol pylonu k základové-
mu bloku. Všechny obsahují napínací a rektifikační prvek a
tenzometry pro měření předpětí při montáži i pro následnou
kontrolu.

Pylony délky 13,8 m jsou tvořeny lehkou trubkovou kon-
strukcí typu Vierendeelova nosníku. Tři pásy jsou navrženy
z trubek TR 168,3 x 10 a jsou spojeny vodorovnými příčle-
mi TR82 x 10. Pylon se rozšiřuje směrem do jeho středu.
Vzájemná vzdálenost pásů je ve středu 620 mm. Na horním
konci pylonu je navržen vrchlík, který umožňuje provést slo-
žité napojení pásů, a 6 styčníkových plechů pro čepy táhel.

Opěry a pylony lávky jsou založeny hlubinně na velko-
průměrových pilotách ∅ 900 mm, vrtaných po sejmutí orni-
ce z terénu. Zakládání komplikovala přítomnost řady inže-
nýrských sítí a masivní základy stávajících protihlukových
stěn.

Pro zajištění komfortu chůze byly do hlavního nosníku
umístěny dva pasivní dynamické pohlcovače kmitání firmy
GERB, které podstatně omezují vibrace lávky způsobené
chodci. Konstrukce pohlcovačů je tvořena ocelovým záva-
žím, které je na nosné konstrukci lávky uloženo pružně po-
mocí svislých pružin a viskózních tlumičů. Kontrola pohlco-
vačů nebo dodatečná rektifikace je možná otvory na horní
straně trubky po odmontování části podlahy. 

Ocelové zábradlí výšky 1,1 m po obou stranách lávky je
přivařeno ke krajním podélníkům. Skládá se ze svislých sloup-
ků profilu 2 x L70 x 50 x 6 a trubkových madel ∅ 60 mm.
Mezi sloupky jsou napnuta ocelová lana ∅ 10 mm z nekoro-
dující oceli ve vzdálenosti 110 mm. Na vnitřní straně jsou
mezi sloupky umístěny panely s neválcovaným tahokovem
(obr. 3). Pylony lávky chrání proti nárazu vozidel betonová
jednostranná svodidla výšky 1,1 m, osazená na obrubníky
ulice K Barrandovu před montáží nosné konstrukce. Obr. 3. Pohled na mostovku lávky 

Obr. 4. Severní předpolí

Obr. 5. Příčný řez předpolím

obzor1_2007.qxp  15.1.2007  15:37  Stránka 4



STAVEBNÍ OBZOR 1/2007 5

Konstrukční řešení 
železobetonových předpolí

Dvě samostatná předpolí (severní a jižní) se skládají ze tří
typů konstrukcí – deskové železobetonové monolitické ve-
dené po terénu, železobetonové monolitické polorámové a
rámové s opěrnou zdí a mostní spojité deskové železobeto-
nové ze staveništních prefabrikátů o čtyřech polích dlouhých
29 m na severu i jihu (obr. 4). Na severní opěru lávky je ulo-
žena samostatná konstrukce tříramenného schodiště se
dvěma podestami parabolického půdorysného tvaru. Obě
předpolí jsou (kromě mostních částí) založena plošně. Most-
ní části i schodiště jsou založeny na vrtaných velkoprůměro-
vých pilotách ∅ 1 m. Pod opěry i pilíře je umístěna vždy jed-
na pilota, vyjma spodní podpěry schodiště, která je z důvo-
du dilatace založena plošně.

Opěry jsou tvořeny úložnými prahy vetknutými do piloty.
Závěrná zídka je ukončena tak, aby přes ní mohl být prove-
den přesah navazujících konstrukcí. Toto řešení minimalizu-
je počet dilatačních spár nosné konstrukce v oblasti opěr. Pi-
líře jsou tvořeny železobetonovým sloupem eliptického prů-
řezu, který je prostřednictvím kotevního armokoše vetknut
do pilot bez použití základového bloku. Dřík má rozměry
0,8 x 0,6 m a v horní části je rozšířen do hlavice o rozměrech
1,0 x 0,8 m. Na hlavici je umístěn ložiskový blok. 

Nosná konstrukce částí chodníků na terénu, krabicových
částí a schodiště je monolitická, mostních částí ze staveništ-
ních prefabrikátů délky 4,1 až 8,4 m. Prefabrikáty mají des-
kový příčný řez tl. 0,5 m v ose (obr. 5). Montážní styky byly

navrženy v místech nulových momentů, podélná výztuž byla
provařena. Nosné konstrukce obou předpolí ve výsledku fun-
gují jako spojité nosníky o čtyřech polích. Vzhledem k tva-
rové náročnosti bylo vypracováno podrobné vytyčení pre-
fabrikátů po 0,25 m. Vnější zábradlí, osazené na bocích pří-
stupových chodníků, a zábradlí střední, vymezující prostor
pro pohybově handicapované spoluobčany, úzce navazuje
na zavěšenou lávku

Na části severního předpolí, na straně přiléhající k ulici
K Barrandovu, je osazena skleněná protihluková stěna. Od-
vodnění má kombinovaný dostředný příčný a podélný sklon,
na mostních částech jsou navíc příčné odvodňovacími prahy.
Celá pochozí plocha betonových předpolí a schodiště je
opatřena protiskluzovou hydroizolací tl. 5 mm.

Statický a dynamický výpočet
Při návrhu konstrukce byl vytvořen podrobný výpočetní

model lávky včetně základů a založení a provedena statická
i dynamická analýza lávky včetně odezvy na buzení chodci.
Vnitřní síly byly stanoveny geometricky nelineárním výpoč-
tem (metoda II. řádu) se zohledněním předpínacích sil. Ve
výpočetním prostorovém prutovém modelu (obr. 6) byly zá-
kladové desky modelovány plošnými prvky a pružně pode-
přeny bodovými podporami, jejichž tuhost odpovídala
tuhosti pilotového založení.

Vzhledem ke dvěma vypočteným vlastním frekvencím,
které ležely v rezonančním intervalu s lidským krokem (1,4
až 3,3 Hz), a štíhlosti nosné konstrukce byla zjištěna znač-
ná citlivost lávky na dynamické účinky vyvolané pohy-
bem chodců. Proto bylo pro zajištění komfortu nezbytné

Obr. 6. Výpočetní model lávky
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lávku vybavit dvojicí pohlcovačů kmitání, které frekvenč-
ním naladěním a vlastním útlumem zabraňují nadměrnému
rozkmitání konstrukce. Jde o dva pohlcovače firmy GERB
se závažím hmotnosti 850 kg a rektifikačním rozsahem
+50/-100 kg. Viskózní tlumiče Viscodamper® zajiš�ují vy-
soký vlastní útlum závaží pohlcovače o velikosti 20 % kri-
tického útlumu. Vlastní frekvence prvního pohlcovače byla
z výroby naladěna na 2,05 Hz a druhého na 2,30 Hz, tj. na
95 % vypočtené první a druhé vlastní frekvence lávky zatí-
žené spojitým proudem chodců (obr. 7, obr. 8). Skutečné
frekvence lávky, zjištěné během dynamické zatěžovací zkouš-
ky, byly vlastní frekvence pohlcovačů upraveny změnou
hmotnosti závaží.

Průběh výstavby
Vzhledem k termínu dokončení lávky, který investor sta-

novil na 31.5.2005, bylo nutno organizovat veškeré projek-
tové i realizační práce tak, aby byl tento velmi krátký termín
dodržen. Zaviněním nezvykle složitých klimatických pod-
mínek byly zemní práce zahájeny až na konci února 2005,
začátkem března se začaly vrtat první piloty. Souběžně pro-
bíhala výroba ocelové konstrukce v mostárně divize 7 Met-
rostavu v Hradci Králové. 

Původně navržené krabicové betonové konstrukce obou
předpolí byly nahrazeny v rozhodujících částech mostními
prefabrikovanými konstrukcemi, pod kterými je volný pro-
stor, působí vzdušněji a esteticky příznivěji. Výhodou bylo
omezení výkopových prací, zjednodušení zakládání a snazší
převedení přes inženýrské sítě. Dalším důvodem byla obava
ze stékání betonové směsi při zhutňování a rovnání povrchu
při značném podélném spádu (až 15 %). Kromě toho bylo
možné zahájit práce na staveništních prefabrikátech již v do-
bě zakládání a realizace spodní stavby.

Montáž prefabrikátů probíhala tak, že první (nejnižší) pre-
fabrikát se osadil na opěru a mostní pilíř. Následující prvek
se uložil na předcházející pomocí jednoduchého přípravku a
na následující pilíř. Přípravek, vytvořený ze dvou ocelových
nosníků HEB uchycených ke konstrukci třmeny, umožňoval
přesnou rektifikaci. Pro zajištění příčné stability byla beto-
nová konstrukce podepřena lehkým lešením kolem pilířů.
Klíny z tvrdého dřeva, připevněné na spodní líc betonové
konstrukce, přenášely sílu přímo do pilířů, a bránily tak po-
délnému posunu prvků. Tento systém montáže umožnil do-
držet termín a minimalizovat omezení provozu na frekven-
tované ulici. Montáž staveništních prefabrikátů probíhala

během víkendu, čtyři pole mostní části předpolí se osadily a
rektifikovaly za odpoledne. 

K montáži byly využity tři jeřáby, přičemž jeden zajiš�o-
val přesun portálu dopravního značení. Smontovanou ocelo-
vou konstrukci přesunul další jeřáb z prostoru staveniště na
ulici K Barrandovu (obr. 9) a následně ji dva jeřáby osadily
do definitivní polohy. Tato činnost byla náročná na přesnost,
nebo� čepy ložisek měly jen minimální toleranci. Uprostřed rozpě-
tí byla lávka uložena na provizorní podporu. Akce (jako jediná)
proběhla za úplné výluky provozu během sobotního odpoledne.

Vztyčení pylonů, osazení, aktivace a předepnutí tyčových
závěsů si vyžádalo další dva dny. Závěsy se předpínaly tech-
notenzionerem. Poloha lávky se geodeticky sledovala, a sou-
časně se pomocí tenzometrů kontinuálně sledovalo napětí
v jednotlivých táhlech tak, aby byla zajištěna jak projektova-
ná poloha, tak předepnutí táhel.

Dynamická zatěžovací zkouška před uvedením lávky do
provozu ověřila správnost naladění pohlcovačů a jejich funkč-

Obr. 7. Vypočtený první vlastní tvar kmitání f(1) = 2,29 Hz

Obr. 8. Vypočtený druhý tvar vlastního kmitání f(2) = 2,57 Hz
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nost. Lávka byla slavnostně otevřena a uvedena do zkušeb-
ního provozu 1.6.2006, kolaudace proběhla v srpnu po do-
končení zábradlí a pochozích vrstev.

Dynamická zatěžovací zkouška
Dynamická zatěžovací zkouška byla na lávce provedena

podle ustanovení ČSN 73 6209 ve dvou etapách. Během
první části zkoušky, při které ještě nebyly pohlcovače funkč-
ní, byla činnost rozdělena do tří kroků:
– z kmitání lávky, které bylo vyvoláváno budičem kmitů

(obr. 10), byly vyhodnoceny významné vlastní frekvence
svázané s vlastními tvary, při kterých kmitá celá vodo-
rovná nosná konstrukce lávky, aby mohly být porovnány
s odpovídajícími vypočtenými vlastními frekvencemi
(tab. 1);

– byla určena dynamická odezva lávky na extrémní účinky
skupiny vandalů;

– bylo posouzeno naladění instalovaných pohlcovačů a
navržena úprava závaží tak, aby se optimalizovala jejich
schopnost redukovat kmitání lávky. 

Na základě rozdílu mezi změřenými a vypočtenými vlast-
ními frekvencemi (viz první dva řádky v tab. 1), které leží ve
frekvenčním rezonančním intervalu s lidským krokem a na
které byly nastaveny vlastnosti pohlcovačů, byla u pohlco-
vače naladěného na nižší vlastní frekvenci navržena úprava
hmotnosti závaží na 751 kg, u druhého pohlcovače na 814 kg.

Po úpravě byly oba pohlcovače zprovozněny, a poté proběh-
la druhá etapa dynamické zatěžovací zkoušky:
– z dynamické odezvy zkoušené lávky na extrémní účinky

skupiny vandalů byla ověřena účinnost pohlcovačů na
redukci kmitání vyvolaného pohybem chodců po lávce;

– byla změřena odezva nosné konstrukce lávky na přechod
skupin chodců definovaných v ČSN 73 6209. Zjištěné
kmitání bylo posouzeno z hlediska nepříznivých účinků
vibrací na lidský organismus.

Z výsledků dynamické zatěžovací zkoušky vyplynulo:
� rozdíly mezi základními změřenými a odpovídajícími vy-

počtenými vlastními frekvencemi splňují kritéria ČSN
73 6209, model konstrukce použitý při návrhu lávky tu-
díž byl dostatečně výstižný; 

� charakteristiky útlumu, vyhodnocené během první části
zkoušky (logaritmický dekrement útlumu ζ = 0,052 pro dvě
základní frekvence), odpovídají typu nosné konstrukce
lávky a jsou větší než hodnota použitá ve výpočtu (ζ =
= 0,035);

� zkouškou bylo prokázáno, že konstrukce lávky bez pohl-
covačů je velmi citlivá na dynamické účinky pohybu chod-
ců a že instalace dvou pohlcovačů pro zajištění potřebné-
ho komfortu chodců byla nezbytná;

� z porovnání odezvy lávky na účinky skupinky vandalů
vyplynula schopnost pasivních dynamických pohlcovačů
podstatně redukovat úroveň kmitání lávky. Jak je patrné
z odezvy konstrukce (obr. 11, obr. 12), klesla dynamická
odezva po aktivaci pohlcovačů na 1/5 až 1/8;

� pro skupiny chodců, kterými se podle ČSN 73 6209 si-
muluje provoz na lávce, splňuje odezva lávky podmínku
pro pohodu chodců (RMS hodnota 0,4 ms–2).

Závěr
Při návrhu a výstavbě lávky bylo nutno vyřešit statické,

dynamické a konstrukční problémy, které přinesl její netra-
diční tvar a komplikované podmínky v místě stavby. Po
dokončení lávka vytváří architektonicky a konstrukčně zají-
mavou dominantu pro obyvatele Barrandova a pomyslnou
„vstupní bránu“ pro návštěvníky přijíždějící do Prahy 
(obr. 13). 

Investorem byla Městská část Praha 5, generálním projek-
tantem ve všech projektových stupních sdružení Metropro-
jekt Praha, a. s., a Ing. arch. Patrik Kotas – Atelier designu a
architektury. Projektantem objektu SO1 – Lávka (včetně opěr,
pylonů a kotvení) byl ve všech projektových stupních VPÚ
DECO Praha, a. s., zhotovitelem stavby Metrostav, a. s.

Obr. 9. Pohled na lávku při montáži

Obr. 10. Pohled na elektrodynamický budič TIRAVIB 5140
ukotvený na konstrukci lávky

Tab. 1. Naměřené a vypočtené vlastní frekvence

2,47 2,285 -8,1

2,66 2,574 -3,3 +/- 15,1

4,38 4,327 -1,2 +/- 15,9

4,59 4,662 1,5 +/- 16,0

5,25 5,408 2,9 +/- 16,4

6,12 7,280 15,9 +/- 17,2

6,84 7,850 12,9 +/- 17,4

Vlastní  frekvence
 [Hz]

Odchylka frekvencí
 [%]

+10 ; -15

naměřené vypočtené vlastních
přípustná mezní 
(ČSN 73 6209)
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Kotas, P. – Malec, J. – Pešata, J. – Ryjáček, P. – Vítek, P.
– Polák, M.: A Pedestrian Bridge in Prague-Barrandov 

The new footbridge in Prague-Barrandov connects two
urban areas, divided by a frequented highway. The foot-
bridge is formed by the tube main girder with a truss bridge
deck, which is suspended to two skew pylons. Two tuned
mass dampers are used to ensure comfort for pedestrians.

Kotas, P. – Malec, J. – Pešata, J. – Ryjáček, P. – Vítek, P. 
– Polák, M.: Die neue Fußgängerbrücke in Prag-Barrandov

Eine neu errichtete Fußgängerbrücke in Prag-Barrandov
verbindet zwei Wohnsiedlungen, die bisher eine Haupt-
verkehrsader trennte. Sie besteht aus einem Stahl-
rohrträger, der an zwei geneigten Pfeilern aufgehängt
ist. Auf die Brücke führen zwei Stahlbetonrampen. Zwei
Schwingungstilger sorgen für einen ausreichenden Kom-
fort für die Fußgänger.

Obr. 11. Odezva 
na buzení lávky

skupinou vandalů,
pohlcovače 
neaktivní

Obr. 12. Odezva 
na buzení lávky skupinou

vandalů, po aktivaci
pohlcovačů

Obr. 13. Pohled na dokončenou lávku
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Článek je zaměřen na sledování vlhkosti materiálů sta-
vebních konstrukcí netradiční elektromagnetickou mi-
krovlnnou metodou. Pojednává o obecných poznatcích
z experimentálního měření využitím elektromagnetic-
kého mikrovlnného záření ke sledování jednorozměr-
ného proudění vody v inertní pórovité hmotě jako trans-
portu vlhkosti v nestacionárním stavu. Jde o zachycení
polohy a množství vlhkosti pro vyjádření vlhkostních
profilů dostupnou nedestruktivní metodou. Cílem je
získat potřebné údaje k výpočtu součinitele kapilární vo-
divosti κκ a ověření metody, použitelné v reálných pod-
mínkách, se záměrem získat charakteristické parametry
vlhkosti včetně popisu jednorozměrného transportu vlh-
kosti v porézní stavební hmotě. 

Úvod
Převážným typem realizovaných stěnových stavebních

konstrukcí jsou zděné konstrukce z kusových staviv spojo-
vaných maltou. Značná část stavebních poruch je zapříčině-
na a provázena nežádoucím působením vlhkosti. Současné
trendy ve stavebnictví jsou směrovány na využití lehkých
stavebních hmot se stále vyššími požadavky na bezporucho-
vou funkci konstrukcí, zejména na tepelně izolační schop-
nost obvodových pláš�ů. Nedostatečně vyřešeným tématem
při studiu materiálových vlastností pórovitých staviv je zjiš-
�ování charakteristických materiálových parametrů pro po-
suzování vlhkostního stavu ve stavebních konstrukcích. Po-
třebnou veličinou je součinitel vodivosti kapilární vlhkosti,
který se odvozuje z měření saturační a desaturační křivky
podle polohy a koncentrace vlhkostního profilu v nestacio-
nárním stavu průběhu navlhání [4]. 

Vlhkostní charakteristika 
stavebních materiálů

Součinitel kapilární vodivosti je parametr charakterizující
přenos kapalné vlhkosti v porézní látce. Všechny metody
určování součinitele vlhkostní vodivosti využívají jednoroz-
měrné difúzní rovnice. Tyto metody vycházejí z určení roz-
ložení vlhkosti u (x, t) po délce vzorku v daných časech.
Známe-li prostorové a časové rozložení vlhkosti v daném
materiálu, je možné určit součinitele vlhkostní vodivosti κ
[4]. Známé matematické metody předpokládají nestacionár-
ní stav navlhání. Při použití metody Matanovy stačí znát jed-
nu křivku navlhání a pro exaktnější metodu integrální je
dokonce potřeba znát několik těchto křivek navlhání, zjiště-
ných na témže vzorku pro různé časové intervaly. 

Pro praktické stanovení součinitele vlhkostní vodivosti se
používají sorpční experimenty, které simulují průběh navl-
hání vzorku materiálu. Principem je uvedení vzorku materiá-

lu do kontaktu s kapalinou jeho dotykem s hladinou, a
následně v určitém časovém intervalu zjištění rozložení jeho
penetrace ve svislém směru navlhání (obr. 5) [4].

Experimentální měření 
K detekci transportu vlhkosti ve stavební hmotě pomocí

elektromagnetického mikrovlnného záření [2] byla V Ústa-
vu pozemního stavitelství FAST VUT v Brně sestavena mě-
řicí aparatura (obr. 1). Návrh konstrukce vycházel z poznat-
ků o chování tohoto záření v interakci s různými materiály
[1]. 

Uvedená měření se prováděla na vzorcích materiálů vy-
vinutých v Ústavu technologie stavebních dílců a hmot
v rámci výzkumného úkolu VVZ CEZ J22/98:26 1100008
„Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a
zajištění jejich vyšší trvanlivosti“. 

Elektromagnetické mikrovlnné záření
K detekci polohy hmotnostní vlhkosti v pórovité struktu-

ře inertní hmoty bylo využito elektromagnetické mikrovlnné
záření, které umožňuje nedestruktivní měření s poměrně
vysokou citlivostí. Výsledek není ovlivněn chemickým slo-
žením látky či množstvím chemicky vázané vody. Mikrovl-
ny pronikají do materiálu bez vlivu na jeho vlastnosti. Pro
měření vlhkosti pórovitých stavebních hmot vyhovuje frek-
vence okolo 1 010 Hz [1]. Propustnost sledovaných materiá-
lů je uvedena na obr. 2. 

Sledování transportu vlhkosti 
elektromagnetickou mikrovlnnou metodou

Ing. Jan ŠKRAMLIK, Ph. D. 
doc. Ing. Ivan MOUDRÝ, CSc.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Obr. 1. Měřicí aparatura 
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Příprava vzorků 
Měření v mikrovlnné aparatuře předpokládá přípravu jako

u běžných sorpčních experimentů [9]. Vzorek materiálu
o rozměrech 60 x 20 x 250 mm je před zahájením experi-
mentu vysušen, zvážen a na povrchu izolován, aby se přede-
šlo odpařování vlhkosti. 

Pro sledování pohybu vlhkosti je vzorek, nejdelší stranou
ve svislé poloze, zavěšen na digitálních vahách, což umož-
ňuje jak sledování hmotnosti pronikající vody v průběhu
navlhání, tak času od začátku experimentu. Měření je zahá-
jeno uvedením spodní plochy průřezu do kontaktu s hladi-
nou. V libovolně zvoleném časovém intervalu od zahájení
experimentu je možné provést detekci jak rozložení, tak
množství proniklé vlhkosti pojezdem vlnovodů v délce vzor-
ku ve vertikálním směru. Čím více vlhkosti vzorek obsahu-
je, tím méně záření vzorkem projde, nebo� vodíková jádra
molekuly vody absorbují mikrovlnné záření. Měřicí aparatu-
ra umožňuje zapisovat detekci změny intenzity záření v ča-
sových intervalech při pojezdu vlnovodů podél vzorku mate-
riálu (obr. 4). 

Za předpokladu, že měření je prováděno od počátku délky
vzorku „x“ souřadnice v nule, tj. od úrovně spodní plochy
měřeného vzorku, neboli od jeho kontaktu s hladinou volné
vody, je možné délkové, resp. výškové hodnoty považovat
za určující ke stanovení polohy postupujícího vlhkostního
čela (obr. 5).

Naměřené údaje (obr. 4) umožňují přepočet rychlosti po-
suvu na údaje délkové, tj. na souřadnice polohy profilu vlh-
kosti. Pro převedení časových údajů na délku vlhkostního
profilu ve sledovaném vzorku materiálu byl použit program
Linregrese Excel (obr. 6, obr. 7) a za předpokladu synchro-
nizovaného pohonu pohybu vlnovodů byly vyjádřeny sou-

10 STAVEBNÍ OBZOR 1/2007

Obr. 2. Závislost detekce změny intenzity na úrovni záření 
v interakci s materiálem v suchém stavu

a – beton R, b – materiál H, c – keramický pálený střep [2]

a)

b)

b)

a)

c)

Obr. 3. Vzorky materiálů vyvinutých na bázi využití odpadních
surovin

a – beton R, b – materiál H [6]

Obr. 4. Grafické znázornění polohy profilu vlhkostního čela 
a – beton R, b – materiál H 

a)

b)
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řadnice polohy profilu vlhkosti [2]. Jde o kontinuální detek-
ci polohy profilu vlhkosti bez destrukce vzorku. Současně
jsou zaznamenávány údaje o hmotnosti pronikající vlhkosti,
které umožňují vyjádřit rychlost navlhání (obr. 8, obr. 9). 

Vyjádření funkční závislosti změny intenzity elektromag-
netického mikrovlnného záření na vlhkosti obsažené v po-
rézní inertní hmotě dává předpoklad pro stanovení polohy a
množství vlhkosti jako vlhkostního profilu nedestruktivní
metodou. 

Obr. 5. Grafické vyjádření předpokladu průběhu navlhání vzorku materiálu od spodního okraje v čase a délce v nestacionárním stavu [2]

Obr. 6. Přepočet časových údajů posuvu vlnovodů na délku vzorku
materiálu H v programu Linregrese Excel [6]

Obr. 7. Převedení časových údajů na souřadnice v délce vzorku 
v programu Linregrese Excel pro vzorek betonu R 

po navlhání (obr. 4) [6]

Obr. 8. Grafické vyjádření množství vody přibývající do vzorku
materiálu R [6]

Obr. 9. Grafické vyjádření množství vody přibývající 
do vzorku materiálu H [6]

Obr. 10. Grafické vyjádření množství vody přibývající
do vzorku plynosilikátu [6]

a)

b)
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Výpočet součinitele kapilární vodivosti κκ

Vstupní údaje
Vstupními údaji jsou jednak zjištěná změna intenzity elek-

tromagnetického mikrovlnného záření, vyjádřená jako
funkční závislost (obr. 11, obr. 12). Pro porovnání je na 
obr. 13 uvedena funkční závislost pro keramický pálený
střep a plynosilikát a stanovení souřadnic polohy vlhkostní-
ho profilu křivkami vyššího řádu (obr. 6, obr. 7).

Výpočet 
Součinitel vlhkostní vodivosti je parametr charakterizující

přenos kapalné vlhkosti v porézní látce. Všechny metody je-
ho určování využívají jednorozměrnou difúzní rovnici [5]

Výpočet součinitele kapilární vodivosti je možné provést Ma-
tanovou metodou, která využívá Boltzmannovu transformaci
na základě zjištění jedné navlhací křivky a postupnými úpra-
vami podle [4]

kde κ (u(x)) je součinitel kapilární vodivosti jako fce
vlhkosti v délce vzorku [m2s–1];

t – časový interval, ve kterém byla vlhkost 
měřena jako fce křivky u(x) [s];

ς – substituce vzdálenosti v délce vzorku od
bodu na křivce vlhkostního čela du; ve vzorci
vyjádřená do vzdálenosti, kde je vlhkost 
v ustáleném stavu;

ω – nová proměnná za předpokladu, že t je
konkrétní časový interval [–];

η – transformace označená jako Boltzmannova
souřadnice [ms–1/2];

x – souřadnice v délce vzorku od spodní plo-
chy měřeného vzorku [m]; 

u1 – maximální (dosažená) hmotnostní vlhkost [–];
u2 – relativní hmotnostní vlhkost materiálu [–].

Další postup je předmětem matematického zpracování vstup-
ních údajů získaných měřicí aparaturou.

Vzhledem k tomu, že data jsou vždy zatížena chybou mě-
ření, je přesnější respektovat pouze závislost dvou veličin tak,
aby celková chyba aproximace byla v určitém smyslu co
nejmenší. Proto lze dobře využít metodu nejmenších čtver-
ců, která spočívá v tom, že hledáme takové parametry funk-
ce f, pro které je součet čtverců odchylek vypočtených hod-
not od hodnot naměřených minimální [8]. Nejjednodušším
typem je závislost lineární (určená rovnicí přímky). Za přes-
nější je možné považovat aproximaci polynomem k-tého
řádu, pro výpočty bude postačovat polynom 3. řádu. 

Závěr 
Ověření možnosti použití elektromagnetického mikrovln-

ného záření k detekci pohybu vlhkosti v inertní pórovité
hmotě v experimentálně sestavené měřicí aparatuře dává před-
poklad pro další postup získávání charakteristických materiá-
lových charakteristik. Tento nedestruktivní způsob umožňu-
je získávání kontinuálních výsledků měření bez přerušení.
Výsledky je možné zpracovávat pomocí známých matema-
tických operací, např. v programu nejmenších čtverců meto-
dou Maple k vyjádření materiálových parametrů z hlediska
vlhkostních poměrů, např. závislosti součinitele kapilární
vodivosti na hmotnostní vlhkosti. Na základě těchto předpo-
kladů a poznatků probíhalo měření na vzorcích materiálu
zhotovených na ÚTHD FAST VUT s využitím odpadních
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Obr. 11. Graf funkční závislosti změny intenzity záření 
na hmotnostní vlhkosti pro beton R [6]

Obr. 12. Graf funkční závislosti změny intenzity záření 
na hmotnostní vlhkosti pro materiál H [6]

Obr. 13. Graf funkční závislosti změny intenzity 
záření na hmotnostní vlhkosti 

a – keramický pálený střep, b – plynosilikát [2]

a)

b)

.                              (1)

,              (2)
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surovin. Jde zejména o údaje použitelné pro matematické
výpočty vedoucí ke stanovení součinitele kapilární vodivos-
ti jako jedné z charakteristických materiálových veličin. 

Příspěvek vznikl za přispění výzkumného záměru
MSM0021630511 “Progresivní stavební materiály s vy-
užitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost kon-
strukcí” na Fakultě stavební VUT v Brně.

Literatura
[1] Moudrý, I.: Aplikace mikrovlnného záření pro stanovení změn

vlhkosti dřeva a nedestruktivní zjiš�ování stavu dřevěných kon-
strukcí. VUT FAST, Brno, 1985. 

[2] Škramlik, J.: Vlhkost v dutinách stavebních konstrukcí.
[Dizertační práce], VUT FAST, Brno, 2005. 

[3] Š�astník, S.: Fyzikální předpoklady pro popis komplexního
vlhkostního šíření. [Interní zpráva], VUT FAST, Brno, 2003.

[4] Mrlík, F.: Vlhkostné problémy stavebných materiálov a konš-
trukcií. Bratislava, Alfa 1985. 

[5] Kutílek, M.: Vlhkost pórovitých materiálů. Praha, SNTL 1992.
[6] Škramlik, J. – Moudrý, I.: Progresivní stavební materiály s vy-

užitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí.
[Dílčí zpráva], výzkumný záměr MSM0021630511 10/2006,
FAST VUT, Brno, 2006.

[7] Kießl, K.: Kapillarer und dampfförmiger Feuchtetransport in
mehrschichtigen Bauteilen. Rechnerische Erfassung und bau-
physikalische Anwendung. [Dissertation], Universität Essen-
Fachbereich Bauwesen, Essen, 1983.

[8] Došlá, Z. – Plch, R. – Sojka, P.: Matematická analýza s pro-
gramem Maple (Diferenciální počet funkcí více proměnných).
Brno, 1999.

[9] Drchalová, J. a kol.: Nestacionární metody určování součinitele
vlhkostní vodivosti. Stavební obzor, 8, 1998, č. 9, s. 268–271.

Škramlik, J. – Moudrý, I.: Monitoring of Moisture
Transport with the Microwave Electromagnetic Method 

This paper presents knowledge gained during the moni-
toring of 1D water flow in inert porous material as mois-
ture transport in the non-stationary state. The non-
destructuve method applied facilitates to record the posi-
tion and moisture content for the expression of moisture
profiles. The monitoring is aimed to collect basic data for
the calculation of the capillary conductivity coefficient
and to develop and verify a method applicable in actual
conditions.

Škramlik, J. – Moudrý, I.: Beobachtung des Feuchtig-
keitstransports mit der elektromagnetischen Mikro-
wellen-Methode 

Der Artikel führt Erkenntnisse aus der Beobachtung
einer eindimensionalen Strömung von Wasser in einem
inerten porösen Material als Transport von Feuchtigkeit
in einem nichtstationären Zustand an. Es handelt sich
um die Erfassung der Lage und der Menge der
Flüssigkeit zum Ausdrücken der Feuchtigkeitsprofile
durch eine verfügbare zerstörungsfreie Methode. Das
Ziel besteht darin, Unterlagen für die Berechnung des
Koeffizienten der kapillaren Leitfähigkeit und für die
Schaffung und Überprüfung einer unter realen Bedin-
gungen anwendbaren Methode zu gewinnen.
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�dizertace
Energetické systémy zpětného získávání
tepla z větracího vzduchu
Ing. Daniel Adamovský

Dizertace analyzuje nový způsob hodnocení energetické účin-
nosti zařízení na zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice.
Vychází z trendu snižování provozní energetické náročnosti
budov a technických zařízení. 

Systém sledování technického stavu budov
geodetickými metodami
Ing. Pavla Formanová

Práce se vztahuje k některým částem Pražského Hradu, jehož
vnitřní prostory se polohově zaměřují z vnitřku jednotlivých
místností. Splnění úkolů dizertace podle zápisu z obhajoby
brání nekvalifikovaná spolupráce pracovníků správy Hradu.  

Sledování posunů bodů geodetické sítě –
statistický přístup
Ing. Tomáš Kubín

V dizertační práci byl odvozen parametr necentrality 
x2-testu a F-testu v Gaussově–Markovově modelu s neúplnou
hodností pro ověřitelnou podmínku, pro variantu omezení
parametrů modelu a pro variantu středních hodnot měření.

Výztužné stěny dřevostaveb
Ing. Radek Brandejs

Práce se zaměřuje na chování výztužných stěn při statickém i
cyklickém zatížení. Teoretické modely byly ověřeny na
experimentech ve skutečném měřítku. Získané výsledky lze
aplikovat při navrhování vícepodlažních budov s dřevěnou
kostrou, a umožní tak větší využití dřeva v bytové výstavbě.

Vývojové trendy v bytové výstavbě 
na území ČR
Ing. Alena Smejkalová

Hlavním přínosem dizertace je mechanizmus prognózování
objemu výstavby na území ČR. Význam má formulace kvan-
tifikačního hodnocení vstupních faktorů pro vytvoření spektra
relevantních časových řad pro anticipaci dat prognózní časové
řady. 

8. – 14. března 2007
Nové výstaviště Mnichov
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Interakce piloty se základovou deskou
doc. Ing. Pavel KUKLÍK, CSc.

doc. Ing. Michal ŠEJNOHA, Ph. D. 
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s některými mož-
nostmi modelování geotechnických úloh. Zaměřili jsme
se na základové konstrukce, a to piloty a desky podepře-
né pilotami. Prezentovat budeme semianalytické řešení,
mohlo by být nazváno i řešením metodou konečných
vrstev, a řešení metodou konečných prvků. 

Úvod
Obě varianty mají společnou myšlenku dimenzionální

redukce pomocí energetické transformace. V prvním přípa-
dě, jak je v článku ukázáno, se řešení hledá ve tvaru určité-
ho, můžeme říci, Fourierova rozvoje. Vrstva se tímto způso-
bem transformuje do roviny. Metoda konečných prvků po-
užívá splinové funkce, pomocí nichž je objekt transformo-
ván do uzlů sítě. V případě popisu nelineárního chování
materiálu je výhodou MKP, že můžeme upravovat fyzikální
parametry v rámci jednotlivých prvků. Přidáním kontaktních
prvků je navíc možno modelovat nelineární chování na
styku dvou materiálů. V případě analytického řešení se dají
upravovat parametry pouze v rámci jednotlivých vrstev,
nebo je možno řešit rozhraní mezi jednotlivými vrstvami či
částmi, např. pilotou a zeminou. Tento přístup je řádově mé-
ně náročný na spotřebu strojového času v porovnání s meto-
dou MKP, flexibilní, vhodný pro parametrické studie, a
zejména získání rychlé představy o odezvě piloty na účinky
vnějšího zatížení. Metoda konečných prvků umožňuje na-
opak získat komplexní představu o chování systému pilota–
–zemina respektováním jednotlivých fází výstavby. Analýza
pilot spřažených s betonovou základovou deskou nečiní také
žádné problémy. Vzhledem k tomu, že prezentované výsled-
ky řešení ukazují na relativně dobrou shodu obou přístupů,
je čistě na projektantovi, který při zpracování vlastního pro-
jektu zvolí. Nicméně kombinace obou metod poskytuje silný
nástroj pro spolehlivé posouzení únosnosti navrhovaného
založení. Oba přístupy jsou implementovány v programo-
vém prostředí firmy FINE. Jde o programové moduly GEO-5
Pilota [1] a GEO MKP [2], [3], které byly v našich výpoč-
tech použity.

Zakládání stavebních objektů v hlubokých jamách na des-
kách podepřených pilotami je jak u nás, tak v zahraničí po-
měrně rozšířené. V České republice existuje řada firem spe-
cializujících se na tento způsob zakládání. Poměrně dobrou
představu o jednotlivých přístupech při návrhu vrtaných pi-
lot lze najít v [4]. Obecně se lze opřít jednak o metody ana-
lytické či semianalytické, jednak metody čistě numerické.
Nejpopulárnějším zástupcem té druhé skupiny je metoda ko-
nečných prvků. Cílem je porovnat oba přístupy k řešení dané
problematiky.

Vlastní příspěvek je rozdělen do dvou základních částí.
První je věnována podrobnému popisu semianalytické meto-

dy, založené na elastickém řešení vrstvy konečné tlouš�ky.
Základní teoretické předpoklady jsou ve stručnosti přiblíže-
ny a doplněny ilustrativním příkladem řešení osamělé plo-
voucí piloty. Druhá část pak popisuje užití metody koneč-
ných prvků. Důraz je kladen jak na vhodnou volbu sítě
konečných prvků, tak konstitutivních modelů v jednotlivých
fázích budování. Podobně jako v případě pažicích konstruk-
cí je základem spolehlivého návrhu aplikace vhodného kon-
taktního modelu pro popis interakce, a to zejména volba
pevnostních charakteristik kontaktu (c, ϕ, ψ). S ohledem na
první část je řešen problém osamělé piloty, ukázány jsou 
i výsledky kombinace vrtané piloty a základové desky. 

Topologie problému
Nejprve se zmíníme o topologickém uspořádání problé-

mu. V obou případech byla řešena pilota délky 8 m a průmě-
ru 120 cm. V případě seminalytického řešení jde o výpočet
osamělé plovoucí piloty, bez ohledu na přítomnost případ-
ných dalších objektů v jejím okolí (obr. 1a). 

Topologické uspořádání problému vhodného pro nume-
rické řešení metodou konečných prvků je patrné z obr. 2. Je
zřejmé, že v tomto případě redukujeme obecně trojrozměrný
problém (3D) na problém dvojrozměrný (2D) uvážením
osové souměrnosti. Na rozdíl od standardního pravoúhlého
uspořádání výseku desky (obr. 1b) jsme odkázáni na určitou
aproximaci uvážením desky kruhové. 
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Obr. 1. Geometrické uspořádání
a – výpočet piloty, b – elastické řešení desky

a)

b)
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Posouzení semianalytickými metodami
GEO-5 Pilota

Základní teoretické aspekty metody
Teoretickým východiskem metody je řešení pružné vrst-

vy. Podrobnější odvození přetvoření a napětí pružné vrstvy
najdeme v [6], [8]. Zde je ukázáno, jak je při zanedbání
vodorovných posunutí 

pomocí Kantorovičovy metody provedena dvojrozměrná
redukce (3D/2D). Uplatněním Lagrangeova principu virtuál-
ních posunutí získá požadavek rovnováhy ve svislém směru
podobu

V případě rotační symetrie dojde k dalšímu zjednodušení,
úloha se stane jednorozměrnou a soustava nekonečně mnoha
diferenciálních rovnic se zredukuje na tvar

Diferenciální rovnice tohoto typu bývá označována jako mo-
difikovaná Besselova. 

Význam symbolů a úlohu samotnou přibližuje obr. 3.
Mimořádnou pozornost je třeba věnovat zadání, kdy zatíže-
ní je do vrstvy vnášeno nekonečně tuhou kruhovou deskou
(obr. 4).

Vztah mezi sedáním a zatížením popisuje identita

První člen ve jmenovateli popisuje vliv smykové kotliny
(vynášení hrany desky okolním podložím z Int2), druhý
vyjadřuje vliv „pružin“ přímo pod deskou (Int1). K1[(2n +
+ 1)αr] a K0[(2n + 1)αr] jsou modifikované Besselovy
funkce, r je poloměr desky.

Obr. 2. Geometrické uspořádání piloty v kombinaci se základovou deskou
a – půdorys, b – řez

Obr. 3. Schéma pružné vrstvy a význam jednotlivých neznámých 
a vstupních parametrů

Obr. 4. Schéma pružné vrstvy, zatížení je vnášeno tuhou deskou

.

kde
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Řešení osamělé plovoucí piloty GEO-5 Pilota
Jelikož řešení pomocí nekonečných řad je příliš složité,

ujalo se zjednodušení a počítá se pouze s prvním členem,
který je dominantní. V určitém smyslu můžeme hovořit
o podloží Winklerově–Pasternakově (dále jen WP). Ve dvou
rozměrech se toto řídí rovnicí

V parciální diferenciální rovnici jsme záměrně nahradili kon-
stanty C1 a C2 konstantami C1WP a C2WP. Důvod je zřejmý,
nebo� zanedbáním dalších členů řady se dopouštíme určitých
chyb a ty můžeme zmírnit úpravou parametrů. V programech
fy FINE se konstanty C1WP a C2WP počítají z podmínky rovnos-
ti matic poddajnosti nekonečně tuhého nekonečného zákla-
dového pásu spočívajícího na WP podloží a na pružné vrstvě.
Tato podmínka je obsažena v rovnostech

Rovnice popisující sedání tuhé kruhové desky na WP pod-
loží se proti pružné vrstvě zjednoduší na tvar

Zadání úlohy a přenos zatížení mezi tuhou deskou a WP
modelem podloží ilustruje obr. 5. Modul rozdělí pilotu na
nosníkové prvky délky zhruba dva a půl průměru. Minimál-
ní počet je deset. Uzel dříku piloty je vynášen pružinou od-
povídající vlivu smykové kotliny. Index malé k značí, že pa-
rametry zeminy se energeticky průměrují v okolí tohoto uzlu,
přičemž se uvažuje deformační zóna, zóna vlivu, která je
rovna 2,5násobku aktuálního průměru piloty. Každý uzel je
tedy podepřen pružinou, jejíž pérová konstanta se vypočítá
ze vzorce

Reakce okolní zeminy v místě k vyvodí liniové zatížení
odpovídající sednutí uzlu, jehož intenzita 

Tomu odpovídá průměrné smykové napětí na prutovém prvku
délky lk

Přenos smykového napětí se řídí Mohrovým–Coulombo-
vým zákonem (obr. 6). Je-li smykové napětí menší než
limitní, přenáší daný prutový prvek třecí sílu 

v opačném případě 

V patě piloty přibude k vlivu smykové kotliny ještě odpor pod
patou. Pérová konstanta pružiny pod patou se tedy určí ze
vzorce

Program umožňuje volit pod patou piloty vývoj hloubky
deformační zóny v průběhu zatěžování. Jedna možnost je, že
hloubka se vyvíjí v průběhu zatěžování od jednonásobku až
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Obr. 5. Tuhá kruhová deska na Winklerově–Pasternakově podloží

Obr. 6. Vztah mezi limitním smykovým napětím a zemním tlakem
působícím na dřík piloty

.

.

.

.

,
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po dvojapůlnásobek průměru paty piloty, druhá možnost,
reálnější, hloubku deformační zóny počítá. Se základními
myšlenkami vývoje deformační zóny se čtenář může sezná-
mit v [6], [8].

Programem GEO-5 Pilota byla počítána mezní zatěžovací
křivka piloty. Geologický profil a parametry zeminy jsou
uvedeny v obr. 7.

Pilota měla průměr 1,2 m. Stavební jáma měla hloubku 
8 m (rozdíl původní terén – PT a upravený terén – UT). Pilo-
ta byla dlouhá také 8 m. Zadání úlohy a výsledné mezní
zatěžovací křivky přibližuje obr. 8.

Posouzení metodou konečných 
prvků – GEO MKP

Na obrázku 10 jsou uvedeny výsledky úlohy řešené meto-
dou konečných prvků. Jsou prezentovány dvě křivky, menší
sedání přísluší řešení, při němž uvažujeme, že po odtížení je
elastický modul pružnosti Eur roven trojnásobku modulu
deformačního, ve druhém případě je uvažován dvojnásobek
[5].
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Obr. 7. Geologický profil, výstup programu GEO-5 Pilota

Obr. 8. Pracovní diagram osamělé piloty 
a – hloubka deformační zóny se počítá, b – hloubka deformační zóny se vyvíjí (od jednonásobku až po dvojapůlnásobek průměru paty piloty) 

Obr. 9.
a – morfologie oblasti, b – sí� MKP a okrajové podmínky,

c – sí� MKP a zatížení ve 3. fázi
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Elastické podepření desky pilotou 
GEO-5 Deska

Sedání desky s pilotou jsme řešili pro normové zatížení
sloupem 7 MN. Plošné zatížení činilo 5 kN/m2. Desku jsme
zvolili tlouš�ky 20 cm, která se v okolí pilot ve čtverci 2,6 x
x 2,6 m zdvojnásobuje na hodnotu 40 cm. Beton jsme uva-
žovali dle původního návrhu B 35. Ve vzdálenosti 4,5 m od
osy sloupu je uvažována rovina symetrie. Zadání úlohy a
okrajové podmínky jsou schematicky uvedeny v obr. 1b).
Sí� pro výpočet MKP je zobrazena na výseku 9 x 9 m na 
obr. 11. Hustší sí� je v místě tlustší 40 cm desky. Pilota byla
modelována rovnoplochým osmiúhelníkem. V obrázku je
zachyceno i podloží, které se nachází všude mimo pilotu.
Podloží bylo modelováno WP modelem podloží. Výstižnost
tohoto modelu spočívá především v tom, že je schopen
postihnout předkonsolidaci zeminy prostřednictvím hloubky
deformační zóny. Odpor piloty jsme získali z jejího pracov-
ního diagramu (obr. 8). Prostřednictvím sečny jsme zvolili
pérovou konstantu k = 80 000 kNm–1. Průběh ohybového
momentu mx a sedání v ose x procházející středem desky 
(y = 0) zachycuje obr. 12. Kombinace 3 odpovídá plnému
zatížení (tj. vlastní tíha desky, zatížení sloupem a plošné na-
hodilé zatížení desky). 

Abychom zdůraznili rozdíl mezi standardním trojrozměr-
ným přístupem MKP a řešením pouze desky metodou ko-
nečných prvků, upozorňujeme, že zadání úlohy je prostoro-
vé. Pomocí určitého technického citu jsme úlohu formulova-

li v rovině, dvojrozměrně. Působení podloží jsme nahradili
WP modelem, vliv piloty jsme odhadli z výše počítané zatě-
žovací křivky osmamělé piloty. Jde tedy o zjednodušené
technické řešení. Než uvedeme výsledky upozorňujeme na
to, že desku jsme řešili jakoby po obvodu piloty vetknutou,
nebo� bezprostředně nad pilotou je sloup. Toto vetknutí však
musí zprostředkovat deska, i když program, který má posuv-
né vetknutí zadáno jako vnější vazbu, uvádí v oblasti piloty
moment nulový. 

Výsledky výpočtu ukazují, že sedání je přiměřené, rovněž
hodnota ohybových momentů dosahuje snadno dimenzova-
telné úrovně.

Kruhová deska podepřená pilotou 
GEO-5 MKP

Obdobné zadání jako v předchozí části bylo řešeno pro-
storově pomocí MKP. Úloha byla formulována osově syme-
tricky (obr. 2). Podobně jako pro osamělou pilotu byl uvažo-
ván vliv předkonsolidace zemin – dvě různé hodnoty modu-
lů Eur. Výsledné ohybové momenty mr přibližuje obr. 13.
Podrobnější informace o samotném řešení MKP nalezneme
v [5].

Závěr 
V příspěvku byly představeny dvě strategie řešení pilot a

základových desek – jednak určitý technický přístup, založe-
ný na známých analytických řešeních a určitých technických

Obr. 10. Zatěžovací křivka osamělé piloty

Obr. 11. Deska podepřená pilotou

Obr. 12. Průběh ohybového momentu mx a sedání desky 
spřažené s pilotou

Obr. 13. Průběh ohybového momentu mr na desce spřažené s pilotou
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intuicích, jednak způsob založený na standardní algoritmiza-
ci MKP. V případě řešení problému osamělé piloty nebo
piloty s deskou jsou výsledky výpočtů obou metod v poměr-
ně dobré shodě. Je zřejmé, že výhodou technického přístupu
je rychlost výpočtu. Jeho nevýhodou je, že řešení se značně
komplikuje v případě složité geometrie konstrukce a značné
proměny materiálových parametrů. Takové zadání naopak
vyhovuje standardní algoritmizaci MKP, která se sítí přizpů-
sobí libovolnému tvaru, a rovněž konečný prvek má vlastní
materiálové parametry, které se v průběhu výpočtu mohou,
víceméně libovolně, měnit. Lze konstatovat, že nejlepší je
využít kombinaci obou metod. Pomocí technického přístupu
lze získat velmi rychle základní představu o řešení a proble-
matické detaily doladit MKP. 

Příspěvek byl vypracován za podpory projektů
č. 1ET410430516 ČSAV a č. 103/04/1134 GA ČR.
Software a odborné konzultace poskytla firma FINE, s. r. o. 
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Základní kritéria a doporučení pro sledování
pórových tlaků ve svazích

Ing. Michal BUBENÍČEK
Ing. Jan ZÁLESKÝ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Bez znalosti tlaku vody v pórech zeminy včetně jeho vý-
voje není možno stanovit stabilitu svahu jen na základě
smykových parametrů zeminy a měření deformací. Na
základě měření prostorových deformací a pórových tla-
ků na modelovém svahu vykazujícím velké smykové de-
formace jsou v článku uvedena základní kritéria pro ná-
vrh a hodnocení výstižnosti monitorování pórových tla-
ků. K úvahám a zpracovaným doporučením byly použity
příklady dlouhodobého sledování v lokalitě u Ústí nad
Labem.

1. Úvod
V geotechnice je přesný popis prostředí a předvídání cho-

vání svahů velmi obtížný díky proměnlivosti vlastností ze-
min a jejich rozložení v prostředí, výskytu podzemní vody,
které není možné dostatečně přesně charakterizovat. Pláno-
vání geotechnického monitoringu a vyhodnocení možných
geotechnických nejistot v zájmovém území jednoznačně ve-
de k ekonomicky přijatelnému a efektivnějšímu využití vý-
sledků ve výpočtech stability. Bez znalosti tlaku vody v pó-
rech zeminy včetně jeho vývoje není možno s určitostí sta-
novit stupeň stability svahu jen na základě smykových para-
metrů zeminy a měření deformací.

K úvahám a zpracovaným doporučením byly použity pří-
klady dlouhodobého sledování v lokalitě u Ústí nad Labem.
Na území uzavřeného povrchového lomu Chabařovice se od
roku 2002 sleduje v rámci výzkumných úkolů Katedry geo-
techniky Fakulty stavební ČVUT v Praze severovýchodní
svah Rabenov (obr. 1). 

Mírně svažitá horní část terénu je tvořena převážně ter-
ciérními jíly překrytými sprašovými hlínami v původním
uložení. V jílech se vyskytují čedičové suti rozvlečené po
svahu. V dolní části svahu jsou podložní jíly překryty výsyp-
kou lomu, která obsahuje vytěžené nadložní jíly, spraše a

zbytky uhlí. Svah s různým sklonem vykazuje velké smyko-
vé deformace ve směru sesuvu k zatápěné jámě lomu a de-
formace vyvolané značnou stlačitelností výsypkových mate-
riálů (obr. 2) [6]. 

Pohyby s rozdílnou rychlostí a hloubkou smykové plochy
probíhají jak v rostlém terénu, tak v podložních jílech a
v tělese výsypky [4]. K měření pórových tlaků se využívá
systém švédské výroby, sestávající z filtru, přístupové trub-
ky a snímače spouštěného do výstroje [5]. Na základě pro-
vedených instrumentací – měření prostorových deformací
(MPD) a pórových tlaků (BAT) v profilu po spádnici svahu
(obr. 3) – jsou dále uvedena základní kritéria pro návrh a
hodnocení výstižnosti monitorování pórových tlaků. 

Metodu a způsob monitorování je třeba plánovat na zákla-
dě [7]:
� současných i dřívějších podkladů o zájmové lokalitě, tj.

– topografické mapy,
– leteckých snímků,
– geologických map a záznamů,
– záznamů o dřívějších průzkumech,
– odborných knih a článků k dané lokalitě či problema-

tice,
– dokumentace o nadzemní i podzemní infrastruktuře,
– hydrogeologických záznamů,
– záznamů o těžební činnosti;

Obr. 1. Celkový pohled na svah Rabenov

Obr. 2. Svislá přetvoření zjištěná posuvným deformetrem 
ve vrtu MPD 04

Obr. 3. Vystrojený profil modelového svahu
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� periodických prohlídek území z hlediska
– vývoje přetváření nestabilní oblasti,
– oblastí zamokření, vývěry vody nebo retence;

� předběžného geotechnického průzkumu zaměřeného 
minimálně

– na geologii prostředí,
– základní charakteristiky zemin,
– výskyt podzemní vody.

Nejistoty se v geotechnice obecně vyskytují díky proměn-
livým vlastnostem a rozložení zemin a podzemní vody v pro-
středí, které je na rozdíl od materiálů, jako je ocel či beton,
obtížné charakterizovat.

Samotný plán geotechnického monitorování by měl zahr-
novat:

– výstižnou specifikaci cílů, předpokládaných výsledků
a jejich prezentace;

– identifikaci rizik a nejistot nevystižením skutečného
chování sledovaného prostředí a poškození instrumen-
tací;

– stanovení, resp. odhad nejistoty a velikosti sledova-
ných veličin;

– sestavení variant metod monitoringu, popř. jejich kom-
binace;

– výběr nejvhodnější metody vzhledem k požadovaným
výsledkům, předpokládanému chování prostředí, roz-
počtu a harmonogramu;

– průběžnou kontrolu shody předpokládaného chování
prostředí a výstižnosti monitoringu a jeho případnou
úpravu.

Pro návrh jsou rozhodující faktory z obr. 4.

Návrh sledování pórových tlaků
�� Metodou monitoringu se myslí technické vybavení, tj.

otevřený nebo uzavřený piezometr, popř. jejich varianty, a
způsob registrace dat. Výběr vychází ze znalosti geologie,
resp. stratigrafie (propustné/nepropustné vrstvy) svahu. Na
základě hydrogeologických podmínek (nasycené/nenasyce-
né prostředí) se dá přibližně určit rozsah hodnot pórového
tlaku. Pokud je očekávána proměnlivost sledovaných hod-
not, je nutno vzít v úvahu hydrodynamické časové zpoždění
v závislosti na propustnosti prostředí a typu vystrojení (obr. 5).
Při jejím výběru rozhodují:

– inženýrskogeologické a hydrogeologické podmínky,
– výkyvy hodnot v čase,
– předpokládaný rozsah hodnot,
– cenový rozpočet,
– možnost kalibrace,
– vývoj chování prostředí, vliv provozu, stavebních 

či jiných aktivit.

Doba odezvy na změnu tlaku závisí zejména na typu a
rozměru piezometru a propustnosti zeminy. Jedním z fakto-
rů při výběru technického vybavení je i cena, která z hledis-
ka společenského úzce souvisí se závažností úlohy, tj. od
poškození svahu přes škody na infrastruktuře až po úrazy a
ztráty na životech. Při ekonomickém hodnocení přístrojů by
měla být porovnána kromě kritérií, jako je rekalibrace, insta-
lace, údržba, podíl inventárního vybavení (opakované použi-
tí) a ztracené výstroje (jednorázové), požadovaná doba sle-
dování. Někdy opomíjený provoz v zájmové lokalitě, jako
pojezd těžké mechanizace, přístup veřejnosti apod., může
zmařit jinak úspěšně probíhající sledování. Měřicí přístroj
by měl vykazovat i odolnost proti působení vnějších vlivů a
prostředí, do kterého se instaluje.

Porovnání výsledků měření pórových tlaků v horní části
výsypky, tvořené terciérními jíly pod mírně ukloněným sva-
hem, pomocí otevřeného trubkového a uzavřených piezo-
metrů BAT, instalovaných ve třech úrovních, je na obr. 6.
Zatímco piezometrická hladina podzemní vody v otevřeném
piezometru se měnila jen nepatrně v úrovni necelých 2 m pod
terénem, hodnoty pórových tlaků v čase se výrazně mění.

Obr. 4. Faktory pro návrh monitorování pórových tlaků

Obr. 5. Doba 90% odezvy pro různé typy piezometrů 
(membránové s uzávěrem, piezorezistivní, strunové) 

v závislosti na propustnosti zeminy [8]

Obr. 6. Průběh pórového tlaku v otevřeném a uzavřených 
piezometrech BAT
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�� Polohu měřicích bodů je vhodné volit na základě:
– předpokladu o možných oddělených hydraulických 

horizontech,
– stratigrafie (propustné, nepropustné vrstvy),
– případné hladiny podzemní vody a jejího kolísání,
– přetváření svahu,
– vývoje chování prostředí, vlivu provozu, stavebních 

či jiných aktivit,
– předpokladu o přístupu vody do území (podzemní,

nadzemní přítoky).

Umístění měřicích bodů vychází bu� z předpokládaného cho-
vání svahu podle výsledků výpočtů stability, nebo z geolo-
gické stavby svahu. V homogenních a propustných zeminách
postačí v daném místě jedno měřidlo pórového tlaku zpravid-
la v největší hloubce. V oblastech s kolísající hladinou pod-
zemní vody je výhodné umístit měřidla nad nejpravděpodob-
nější úroveň hladiny podzemní vody a pod ní. V nehomogen-
ním prostředí při výskytu více zvodnělých vrstev je žádoucí
instalovat piezometry na jednom místě ve svazku ve zvole-
ných úrovních. Vývoj pórových tlaků může být často ovliv-
něn externími povrchovými či podzemními přítoky, drenáž-
ními systémy, studnami s odběrem vody, povrchovým odvod-
něním apod. Snaha získat tyto údaje v oblastech s největším
totálním napětím v translační oblasti může při deformacích
zeminy přesahující mez odolnosti přístroje vést k jeho poš-
kození v úrovni smykové plochy, a tím ke ztrátě měřidel pod
její úrovní. Při možnosti více variant porušení stability svahu
je lepší umístit instrumentace v jednom či několika profilech
po spádnici v závislosti na rozloze svahu. Vliv již dříve zmí-
něného provozu se dá částečně omezit vhodným umístěním
měřidel, např. v místech těžké mechanizaci nepřístupných, a
jejich zviditelněním a zakreslením do přehledné situace
instrumentací. 

Poškození přístupových trubek piezometrů BAT těžkou
mechanizací ve spodní části výsypky u zatápěné jámy lomu,
kde probíhala rekultivace, je vidět na obr. 7a. V tomto pří-
padě nebylo měření ztraceno, protože systém sestává z oddě-
leného a uzavřeného filtru, zabudovaného v zemi, a mobil-
ního snímače, který je s filtrem propojen v době měření a
registrace dat. Po opravě vrchní části přístupových trubek a
vyčistění výstroje bylo měření plně obnoveno (obr. 7b).

Například měření pórového tlaku ve svazku s piezometry
BAT 16 a BAT 17 indikovalo stabilní artézskou hladinu
podzemní vody v hloubce 12 m a tlaku až 188,7 kPa (obr. 8).
Naopak v hloubce 7 m byly naměřeny konstantně téměř
nulové hodnoty. Pokud by byl pro měření pouze jeden pie-
zometr v mezilehlé hloubce, nebyla by napjatá hladina pod-
zemní vody pravděpodobně zjištěna. Zjevně jde o lokální
výskyt v dolní části výsypky, který významně neovlivňuje
celkovou stabilitu. Pokud souhlasí poloha indikované smy-
kové plochy s oblastí přetlaku, bude stabilita svahu pravdě-
podobně významně ovlivňována přímo velikostí pórového
tlaku. 

�� Počet měřicích bodů se určuje podle:
– rozlohy svahu,
– různorodosti svahu,
– výpočetního modelu a požadavků na data,
– cenového rozpočtu.

Výstižnost naměřených hodnot je značně ovlivněna rozsahem
měření, která jsou závislá na místních podmínkách oblasti,
v níž jsou přístroje osazeny. Hodnoty pórových tlaků charak-
terizují jen malou oblast, ve které jsou získány, a často ne-
reprezentují celou oblast. Proto je před závěrečnou prezentací
dat žádoucí provést měření v co největším počtu bodů, pocho-

pitelně s ohledem na rozpočet. Základním předpokladem hos-
podárného využití měřidel je znalost rozsahu výpočetního
modelu včetně variant možných poruch stability svahu a po-
žadavků na množství dat pro výpočetní analýzu.

Obr. 7. Poškození přístupových trubek piezometrů BAT 
s odděleným snímačem a záznamovým zařízením těžkou 

mechanizací a jejich oprava 

a)

b)

Obr. 8. Průběh pórových tlaků u piezometrů BAT 16 a BAT 17 
v dolní části výsypky
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Výsledky měření pórových tlaků ve dvou uzavřených pie-
zometrech ve vzájemné vzdálenosti cca 30 m po spádnici
horní části svahu Rabenov v rostlém terénu v hloubce 7 m
jsou uvedeny na obr. 9. U níže položeného piezometru BAT 09
(pod povrchovou retencí vody) je zřejmý trvalý pokles hod-
noty pórového tlaku v čase, zatímco piezometr BAT 15 (nad
povrchovou retencí vody) vykazuje v čase poměrně kon-
stantní hodnotu.

�� Nejvhodnější způsob instalace se doporučuje volit podle:
– typu instrumentace,
– pevnostních charakteristik zemin,
– přístupu k měřicímu místu,
– stratigrafie (přemostění vrstev),
– cenového rozpočtu.

Obvykle jej doporučí výrobce měřicího přístroje. Mezi sou-
časné způsoby patří instalace do vrtu a zatlačování, resp. za-
rážení pomocí statické, resp. dynamické penetrace. Některé
piezometry je možno instalovat všemi uvedenými způsoby
nebo jejich kombinací, čímž se výrazně sníží náklady a čas na
instalaci. Zatlačování, resp. zarážení, se s výhodou používá při
instalacích ve výsypkách a násypech. Instalace dynamickou
penetrací je neocenitelná v místech hůře přístupných pro
pohyb a nízkou hmotnost soupravy. Nevýhodou může být pří-
padné poškození piezometru tlakem vody vyvolaným postu-
pem penetrace nebo mechanicky. Instalace by měla co nej-
méně narušit nebo ovlivnit stávající chování prostředí. U více-
úrovňových piezometrů ve společných vrtech je nutno dbát na
pečlivé utěsnění vrtu nad každým filtrem a pod ním, aby ne-
došlo k nežádoucímu propojení vrstev. Příklad závislosti od-
poru zeminy na hloubce při instalaci piezometrů BAT se zvý-
šenou odolností pomocí statické, resp. dynamické penetrace
ve výsypce tvořené terciérními jíly, resp. v přirozeném svahu,
je na obr. 10.

�� Chování podzemní vody v prostředí. Pro správnou
interpretaci měřené veličiny je třeba posoudit vliv:

– propustnosti zemin a časového zpoždění,
– stupně nasycení prostředí,
– průběhu pórových tlaků s hloubkou,
– doby sledování a četnosti odečtu dat,
– předpokládané polohy oblastí smykových přetvoření,
– kontroly skutečného chování zeminy za smykového

přetváření, tj. kontraktantní, neutrální nebo dilatantní.

Důležitým kritériem hodnocení výstižnosti sledování póro-
vých tlaků jsou samotné mechanizmy chování podzemní vody
v zemině. Jinak vypadají pórové tlaky u spojité hladiny pod-
zemní vody a jinak u oddělených hydraulických horizontů
nebo samostatných retencí vody v pórech, jako např. kamenité
suti v jílech. V případě nenasycených zemin, kde se mohou
vyskytovat negativní pórové tlaky, je potřeba použít instru-
mentaci umožňující měření sání nebo použít filtry s vysokým
odporem proti vstupu vzduchu. Podstatná je i doba sledování,
protože hodnota pórového tlaku se může v čase výrazně měnit
(obr. 9).

a) b)

Obr. 9. Pórový tlak měřený ve dvou uzavřených 
piezometrech v hloubce 7 m

Obr. 10. Instalace filtrů piezometrů BAT
a – statickou penetrací ve výsypce, b – dynamickou penetrací 

v přirozeném svahu 
Obr. 11. Rozdělení pórových tlaků nad smykovou plochou 

do hloubky 20 m
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Výsledky sledování pórových tlaků ve výsypce trojicí pie-
zometrů BAT 01-03, instalovaných ve skupině ve třech
úrovních, jsou na obr. 11. Blízký vrt vystrojený pro sledová-
ní prostorových přetvoření MPD 04 indikoval smykovou
plochu v hloubce 21 m pod terénem (obr. 12). Zajímavý je
největší rozptyl pórových tlaků právě v úrovni smykové plo-
chy [4].  

Závěr
Vlastnosti zemin a výskyt podzemní vody se mohou místo

od místa výrazně lišit na rozdíl od homogenních konstrukč-
ních materiálů ve stavebnictví s jednoznačně definovanými
vlastnostmi. Ve většině případů ani nejpodrobnější geotech-
nický průzkum nemůže zachytit úplný obraz zeminového
prostředí a odhalit veškeré anomálie. Parametry zemin urče-
né během geotechnického průzkumu nemusí bu� odpovídat
povaze řešených problémů, nebo mohou vykazovat značný
rozptyl hodnot, což vede k různým výsledkům výpočtu. Plá-
nování monitoringu by mělo zefektivnit jejich identifikaci,
posouzení a minimalizaci nejistot a zajistit co největší vypo-
vídací schopnost. Sledování pórových tlaků se plánuje hlav-
ně na základě chování prostředí a předpokládaných výsled-
ků. Při výběru metody, čili technického vybavení, způsobu

instalace, počtu a rozmístění měřicích bodů, je nutné posou-
dit několik hledisek, zejména inženýrskogeologické a hydro-
geologické podmínky a jejich prostorovou variabilitu, před-
pokládaný rozsah měřené veličiny, přetváření svahu, provoz
a jiné aktivity v zájmové lokalitě, požadovanou dobu sledo-
vání, ale i cenový rozpočet.

Článek vznikl za podpory projektů FR VŠ G1 1080
„Terénní sledování závislosti pórových tlaků a sva-
hových pohybů“ a IGS CTU0502411 „Měření pórových
tlaků ve výsypce pomocí víceúrovňových piezometrů“.
Využívá výstupy a instrumentace z projektů „Výzkum a
verifikace metod sledování svahových pohybů“ GA
103/02/1166 a MSM 6840770005.
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Obr. 12. Identifikace smykové plochy přesnou inklinometrií 
ve vrtu MPD 04 v hloubce 21 m

Bubeníček, M. – Záleský, J.: Fundamental Criteria and
Recommendations for Monitoring of Pore Pressures in
Slopes 

Slope stability cannot be determined on the basis of soil
shear parameters and measurement of deformations
only, without  the knowledge of water pressure in soil
pores. Based on the measurement of spatial deforma-
tions and pore pressures on a model slope demonstrating
large shear deformations, this article presents principal
criteria for the design and assessment of the clarity of the
monitoring of pore pressures. The reflections and recom-
mendations made ensue from examples of long-term
monitoring in a site close to Ústí nad Labem City.

Bubeníček, M. – Záleský, J.: Grundlegende Kriterien
und Empfehlungen für die Aufzeichnung von Poren-
drücken in Hängen und Böschungen 

Ohne Kenntnis des Wasserdrucks in den Poren des
Erdstoffs einschließlich seiner Entwicklung ist es nicht
möglich, die Stabilität eines Hangs bzw. einer Böschung
nur aufgrund der Schubparameter des Erdstoffs und der
Messung der Verformungen zu bestimmen. Aufgrund
der Messung der räumlichen Verformungen und der
Porendrücke an einer Modellböschung, die große
Schubverformungen aufweist, werden im Artikel grund-
legende Kriterien für den Entwurf und die Bewertung
der Treffsicherheit der Aufzeichnung der Porendrücke
angeführt. Zu den Betrachtungen und erarbeiteten
Empfehlungen wurden Beispiele einer Langzeitbeobach-
tung an einem Standort bei Ústí nad Labem benutzt. 
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Geodetické monitorování staveb 
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V příspěvku je dáno do souvislostí geodetické monito-
rování staveb a měření posunů. Uvádí se účel měření, ob-
sah projektu měření a přehledně jsou popsány a hodno-
ceny geodetické metody.

Úvod
Geodetické monitorování staveb je soubor měřických čin-

ností a analýz prováděných u vybraných staveb během vý-
stavby a po jejím ukončení, a to především z bezpečnostních
důvodů. Při výběru objektů pro toto monitorování se postu-
puje ve smyslu ČSN 73 0405 [1], jejíž závaznost je dána
citací ve vyhlášce [2]. Toto monitorování nezahrnuje pouze
měření posunů a přetvoření stavebních objektů, protože
mimo to je třeba sledovat řadu vlastností a jevů souvisejí-
cích, např. zatěžovací stavy konstrukce a podloží, polohové
změny konstrukce a podloží, napětí v konstrukci a podloží,
filtrační vlastnosti (vodotěsnost), režim průsakových a pod-
zemních vod, teplotní režim v konstrukci, vlastnosti kon-
strukčních materiálů atd.

Pod pojmem posun se při tom rozumí prostorová změna
v poloze stavebního objektu nebo jeho části proti poloze
v základní nebo předchozí etapě měření. Je-li posun vztažen
k jiné části stavebního objektu nebo konstrukce, jde o posun
„relativní“. Je-li posun vztažen k referenčnímu geodetické-
mu systému, nezávislému na monitorovaném objektu nebo
konstrukci, jde o posun „absolutní“.

Posuny a přetvoření stavebních objektů lze měřit různými
fyzikálními metodami, mezi které patří i metody geodetické.
Jejich velkou předností je, že poskytují informace o chování
stavebních objektů a jejich částí ve všech směrech v daném
čase, a to v relativních i absolutních hodnotách. Negeodetic-
ké metody umožňují zpravidla získat jen relativní hodnoty
posunů jednotlivých částí objektů a konstrukcí.

Geodetické metody jsou však použitelné při měření jen
některých monitorovaných jevů, jako jsou polohové změny
a přetvoření konstrukce a podloží (sedání, zdvihy, vodorov-
né posuny, náklony, pohyby na dilatačních či pracovních
spárách, deformace konstrukce-průhyby apod.), proto je tře-
ba používat při monitorování stavebních objektů metody
geodetické i negeodetické a všechny vzájemně vhodně dopl-
ňovat.

Účel měření a jeho projekt
Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a jejich

částí slouží ve smyslu [1]:
– pro získání podkladů pro posouzení, jak se chová zá-

kladová půda účinkem stavebního objektu a jak sta-
vební objekt působí na jiné blízké objekty;

– pro porovnání naměřených (skutečných) hodnot posu-
nů s očekávanými hodnotami, vypočtenými ve staveb-
ním projektu;

– pro sledování stavu, funkce a bezpečnosti nových sta-
vebních objektů;

– pro sledování stavu, funkce a bezpečnosti stávajících
stavebních objektů, ovlivněných stavební činností v
okolí.

Posuny stavebních objektů se měří během výstavby a po
jejím dokončení:

– mohou-li mít význam pro bezpečnost a použitelnost
objektu nebo zařízení;

– u stavebních objektů neobvyklé konstrukce nebo no-
vých konstrukčních systémů, u výškových objektů
o výšce větší než 50 m, u objektů citlivých na účinky
posunů a u objektů založených v nepříznivých geolo-
gických podmínkách;

– jestliže se v průběhu výstavby objeví známky porušení
objektu nebo jeho částí;

– u stavebních objektů v poddolovaném území, pokud
toto měření odpovídá významu a důležitosti objektu ne-
bo skupiny objektů. 

Posuny již užívaných stavebních objektů se měří na zákla-
dě odborného statického posudku, jestliže se objevily poru-
chy konstrukce nebo lze-li je očekávat vlivem přitížení nebo
odlehčení základové půdy v okolí, změnou hladiny podzem-
ní vody, poddolováním apod. 

Pro každý stavební objekt, jehož posuny se mají měřit, se
vypracuje projekt s těmito nezbytnými údaji:

– účel a druh měření (etapová, periodická, kontinuální);
– údaje o geologických, geotechnických a hydrologic-

kých poměrech a vlastnostech základové půdy;
– stručné údaje o způsobu založení, funkci a zatěžova-

cím postupu stavební konstrukce;
– hodnoty očekávaných posunů, vypočtené v projektové

dokumentaci;
– potřebná přesnost měření s apriorním rozborem;
– metody měření;
– způsob označení a zajištění bodů měřickými značkami,

rozmístění pozorovaných a vztažných bodů, způsob
osazení (stabilizace) značek a jejich ochrany proti
poškození;

– projektová dokumentace úprav stavebních konstrukcí,
popř. zařízení potřebných pro osazení měřických pří-
strojů a pomůcek pro měření posunů;

– časový plán stabilizace měřických značek a úprav sta-
vební konstrukce;

– časový plán měření;
– způsob matematického a grafického zpracování a vyjá-

dření výsledků měření a jejich interpretace;
– lhůty předávaní dílčích zpráv a závěrečné zprávy o

měření.

Projekt měření posunů obvykle zpracovává geodet projek-
tanta ve spolupráci s geodetem investora, geologem, stati-
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kem, dodavatelem technologie, popř. s dalšími specialisty.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozmístění pozorova-
ných a vztažných bodů a způsobu jejich stabilizace a signa-
lizace (tvar a velikost značek) v závislosti na projektované
metodě měření posunů, požadované přesnosti a použitých
přístrojích a pomůckách. Hmota, tvar a povrchová úprava
značek pro stabilizaci a označení vztažných i pozorovaných
bodů musí být trvanlivá po dobu měření. Lze použít značek
podle [2], popř. speciálních značek zhotovených pro daný
účel.

Geodetické metody při měření posunů
Těmito metodami lze určovat vodorovné i svislé posuny

stavebních objektů a konstrukcí prostřednictvím měřených
posunů pozorovaných bodů, osazených v charakteristických
místech monitorovaných objektů. Posuny lze měřit relativní
i absolutní a z nich soudit na přetvoření (deformace) objek-
tů a na jejich náklony. Dále uvedeme nejužívanější geodetic-
ké metody, které lze zařadit mezi klasické, i když některé
z nich předpokládají použití moderní měřicí techniky, např.
elektronických univerzálních teodolitů (totálních stanic) a
digitálních nivelačních přístrojů. 

K měření vodorovných posunů lze použít metodu:
– záměrné přímky;
– trigonometrickou;
– polygonového pořadu;
– polární;
– GPS.

K měření svislých posunů jsou nejvhodnější:
– geometrická nivelace;
– trigonometrické měření výšek (trigonometrická 

nivelace);
– hydrostatická nivelace;
– metoda GPS.

Metoda záměrné přímky je vhodná při měření vodorov-
ných posunů pozorovaných bodů stavebních objektů tam,
kde jde o určení složky vodorovných posunů kolmé na osu
objektu. Je to metoda velmi jednoduchá a rychlá, která dává
téměř okamžitě výsledky. Posuny měřené touto metodou
jsou vztaženy ke koncovým bodům záměrné přímky rovno-
běžné s osou stavebního objektu. Koncové body záměrné
přímky (pozorovací stanovisko a orientační bod) nejsou ob-
vykle příliš vzdáleny od monitorovaného objektu, proto je
třeba připustit možnost ovlivnění jejich polohy objektem a
měřené posuny uvažovat jako relativní. Poloha koncových
bodů záměrné přímky se proto někdy zajiš�uje měřením k
dalším bodům osazeným mimo monitorovaný objekt. Jsou-
-li však tyto vztažné body dostatečně vzdáleny od monitoro-
vaného objektu, aby měřené posuny mohly být považovány
za absolutní (záměrná přímka je např. součástí trigonome-
trické mikrosítě stavebního objektu), metoda ztrácí svou jed-
noduchost a rychlost. Proto se používá obvykle ve své nej-
jednodušší formě a měřené posuny pozorovaných bodů je
třeba považovat spíš za relativní.

Opakovaným měřením v základní a n-té etapě se určí příč-
ná odchylka pozorovaného bodu od spojnice koncových
bodů záměrné přímky, z níž jeden je stanoviskem měřické-
ho přístroje a druhý je signalizován cílovou značkou. Příčná
odchylka pozorovaného bodu od záměrné přímky se bu� čte
přímo na transverzálním měřítku, nebo se vypočte ze známé
vzdálenosti pozorovaného bodu od stanoviska úhloměrného
přístroje a měřeného paralaktického úhlu, sevřeného směrem
záměrné přímky a směrem na pozorovaný bod. Přesnost

obou postupů je srovnatelná, přičemž metoda příčného mě-
řítka je ekonomičtější. Při délce záměrné přímky do 300 m
lze charakterizovat přesnost měřených posunů směrodatnou
odchylkou 0,4 mm.

Trigonometrická metoda umožňuje zjistit absolutní hod-
noty vodorovných posunů pozorovaných bodů monitorova-
ného objektu. Posuny pozorovaných bodů jsou vyjádřeny
vzhledem ke vztažným bodům stabilizovaným tak, aby je
bylo možno vzhledem k monitorovanému objektu považovat
za pevné. U nás byla tato metoda použita hlavně k měření
vodorovných posunů vodních staveb, ale lze ji aplikovat při
měření vodorovných posunů všech pozemních stavebních
objektů. Stavebními odborníky není příliš oblíbená pro ná-
zor, že je složitá, teoreticky náročná, pracná, a tedy drahá.
Z těchto důvodů bývá používána při požadavku nejvyšší
přesnosti. Její velkou předností však je, že umožňuje získat
spolehlivé hodnoty posunů ve všech směrech.

Posuny pozorovaných bodů monitorovaného objektu se
určují opakovaným protínáním vpřed z bodů geodetické
mikrosítě, která musí být stabilizována tak, aby aspoň její
okrajové body ležely mimo oblast, v níž může dojít k posu-
nům vlivem monitorovaného objektu. 

Při monitorování objektů založených v dobrých geologic-
kých poměrech lze vystačit s jednoduchou trigonometrickou
mikrosítí tvořenou třemi až čtyřmi stanoviskovými (pozoro-
vacími) body vzájemně spojenými oboustrannými záměrami
a několika ověřovacími a orientačními body, které nejsou
upraveny k dostředění měřického přístroje. Stanoviskové
body jsou s ověřovacími a orientačními body spojeny jedno-
strannými záměrami. Tyto sítě bývají označovány jako ne-
úplné, jejich příkladem jsou mikrosítě pro měření posunů na
švýcarských vodních dílech.

K měření vodorovných posunů větších stavebních objek-
tů založených na méně únosném podloží je třeba rozvrhnout
sí� vztažných bodů na větším území tak, aby aspoň okrajové
body sítě ležely mimo přímý vliv stavební činnosti nebo
mimo oblast působení jiných vlivů, které by mohly přímo
ovlivnit stálost jejich polohy [1]. Všechny body vztažné sítě
se stabilizují jako stanoviskové (zpravidla na pilířích), jsou
spojeny oboustrannými záměrami a tvoří úplnou trigonome-
trickou mikrosí� monitorovaného objektu.

Vzájemnou polohu bodů geodetické mikrosítě je třeba
ověřit v každé etapě měření a jejich možné posuny zavést do
dalších výpočtů. Způsob určení posunů bodů sítě i posunů
pozorovaných bodů monitorovaného objektu závisí na meto-
dě jejího zaměření, která může být zaměřena směrově, dél-
kově nebo kombinovaně včetně pozorovaných bodů. Posu-
ny je vhodné řešit ve vlastní souřadnicové soustavě, volené
v závislosti na osách monitorovaného stavebního objektu.
Přesnost určení bodů sítě i bodů pozorovaných lze charakte-
rizovat směrodatnou odchylkou do 0,5 mm.

K polygonometrické metodě měření vodorovných posu-
nů stavebních objektů lze použít dva typy oboustranně při-
pojených a orientovaných polygonových pořadů, vedených
po monitorovaném objektu. 

Přímý polygonový pořad, vedený kolmo k očekávaným posu-
nům, je vhodnou náhradou metody záměrné přímky, protože
zkrácením délek záměr lze značně utlumit nepříznivý vliv boční
refrakce, působící při metodě záměrné přímky. Délky stran
zůstávají prakticky neměnné a příčné posuny bodů pořadu
(pozorovaných bodů) se počítají ze změn měřených vodorov-
ných úhlů mezi základní a n-tou etapou nebo ze souřadnicových
rozdílů. Teorie přímých pořadů je přitom poměrně jednoduchá.

Při polygonových pořadech obecného tvaru je třeba přes-
ně měřit vodorovné úhly i délky stran a jejich teorie je pod-
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statně složitější. U obou typů pořadů bude způsob zajištění
polohy jejich připojovacích bodů určovat, zda vypočtené
posuny jsou relativní či absolutní, a na tom bude záviset i
ekonomika metody.

Možnost současného měření délek i uhlů totálními stani-
cemi nabízí využití prostorové polární metody k měření
vodorovných i svislých posunů stavebních objektů a kon-
strukcí [3]. Posun pozorovaného bodu se určí ze změny opa-
kovaně měřeného vodorovného úhlu mezi orientačním a po-
zorovaným bodem a ze změny délky k pozorovanému bodu,
popř. ze změny zenitového úhlu. 

K určení relativních posunů pozorovaných bodů stačí teo-
reticky dva vztažné body – stanoviskový a orientační, proto
je vhodné tuto metodu používat při zatěžovacích zkouškách
stavebních objektů a konstrukcí. Pokud bude poloha stano-
viskového a orientačního bodu zajiš�ována měřením k dal-
ším vztažným bodům, metoda se zkomplikuje, ale umožní
získat absolutní posuny pozorovaných bodů.

Určitý problém při elektronickém měření délek představu-
je signalizace pozorovaných bodů na obtížně přístupných
místech objektu. Ten lze řešit použitím nalepovacích odraz-
ných fólií, popř. totálních stanic s pasivním odrazem, ovšem
při nižší přesnosti délkového měření.

Než přejdeme k metodám měření svislých posunů, je třeba
uvést, že svislé posuny monitorovaných objektů se určují v
absolutní nebo relativní vztažné soustavě. Absolutní vztažná
soustava je dána množinou výškových bodů, nezávislých na
monitorovaném objektu, u nichž jsou známy nadmořské
výšky v použitém výškovém systému. Relativní vztažná
soustava je dána vhodně zvolenými pozorovanými body, k
nimž jsou vztaženy svislé posuny ostatních pozorovaných
bodů.

Nejvhodnější a nejpoužívanější metodou měření svislých
posunů pozorovaných bodů stavebních objektů je geome-
trická nivelace s použitím přístrojů a pomůcek a dodržová-
ním zásad velmi přesné nivelace. Přitom je vhodné jednotli-
vé přestavy latí i stanoviska nivelačního přístroje ve všech
nivelačních sestavách trvale stabilizovat. Nelze-li dodržet
v jednotlivých sestavách stejné délky záměr vzad a vpřed, je
třeba důsledně ověřovat vodorovnost záměrné přímky nive-
lačního přístroje a zavádět korekce z nevodorovnosti zámě-
ry. Délky záměr by neměly překročit 25 m. Nivelační znač-
ky musí být zhotoveny z nerezavějícího materiálu a osazeny
tak, aby svým tvarem a velikostí nenarušovaly vzhled moni-
torovaného objektu ani jeho funkčnost.

Základním problémem při měření absolutních hodnot
svislých posunů je otázka stability a určení možných posunů
vztažných bodů. Ty musí byt minimálně tři, je ale vhodné
zvolit jich více a spojit je do uzavřeného výškového pořadu,
ke kterému se připojí uzavřeným pořadem všechny pozoro-
vané body. Stabilitu vztažných bodů je třeba posuzovat
porovnáním naměřených rozdílů převýšení mezi etapami
s mezním rozdílem převýšení.

Metoda geometrické nivelace je velmi spolehlivá a při
dodržování uvedených zásad lze dosáhnout kilometrové
směrodatné odchylky kolem 0,3 mm a určení převýšení sta-
bilizovaných nivelačních bodů v rozmezí jedné nivelační
sestavy s reálnou přesností několika setin milimetru.

Trigonometrická metoda měření svislých posunů je
vhodná zejména tehdy, jsou-li pozorované body monitoro-
vaného objektu v místech geometrickou nivelací obtížně pří-
stupných. Pozorované body se stabilizují terči pro měření
svislých úhlů a ze změn těchto úhlů se vypočtou svislé posu-
ny. Metoda trigonometrické nivelace je zvláš� vhodná, měří-
-li se i vodorovné posuny pozorovaných bodů, protože do

výpočtu svislých posunů pozorovaných bodů je třeba zavá-
dět i změny vodorovných délek záměr podle vztahu

kde ∆h je svislý posun pozorovaného bodu,
d – vodorovná délka záměry,
β – svislý úhel záměry v základní etapě,
∆β – změna svislého úhlu záměry mezi etapami,
∆ds – změna vodorovné délky záměry, způsobená

posunem stanoviska,
∆dp– změna vodorovné délky záměry, způsobená

posunem pozorovaného bodu.

Jsou-li vodorovné posuny pozorovaných bodů určovány
trigonometrickou metodou, je poloha stanoviska známa
s dostatečnou přesností. Svislý posun stanoviska se určí tri-
gonometricky ze vztažných bodů sítě a zavede do výpočtu
svislých posunů pozorovaných bodů. 

Jiný způsob určování délek záměr umožňuje měření vodo-
rovných posunů pozorovaných bodů polární metodou. Za
předpokladu použití dostatečně přesného teodolitu, popř. to-
tální stanice, měření svislých posunů ze dvou až tří stanovi-
sek a potlačení vlivu refrakčních změn, lze dosáhnout při dél-
kách záměr kolem 100 m směrodatné odchylky v určení svis-
lého posunu 1 až 2 mm.

Hydrostatická nivelace umožňuje získat při měření rela-
tivních hodnot svislých posunů nejpřesnější výsledky, přesto
se pro obtížné použití velmi málo používá. Její podstatou je
hadicová vodováha. Hydrostatická nivelace se původně pou-
žívala k měření převýšení na velké vzdálenosti při přechodu
přes široké vodní toky a mořské úžiny. Přesnou hydrostatic-
kou nivelaci lze však použít k měření změn převýšení pozo-
rovaných bodů vzdálených do 30 m. Aparatury pro přesnou
hydrostatickou nivelaci umožňují měřit převýšení pozorova-
ných bodů do 10 až 15 cm, což je dáno rozměry koncových
skleněných válců, což značně omezuje použití této metody.
Měření svislých posunů hydrostatickou nivelací je naopak
velmi vhodné v místech těžko přístupných geometrickou ni-
velací, kde nelze postavit nivelační přístroj, či nivelační la�,
nebo nelze zaostřit dalekohled pro příliš krátké záměry.

Za příznivých okolností při eliminaci vnějších vlivů, hlav-
ně rozdílných teplot kapaliny v trubici, lze dosáhnout reálné
přesnosti v určení změny převýšení mezi pozorovanými body
0,05 až 0,1 mm. Velkou výhodou metody je možnost kon-
tinuálního měření, a to na více místech najednou s automa-
tickým záznamem. Hydrostatickou nivelaci lze s výhodou
používat k měření svislých posunů pozorovaných bodů na
základech stavebních objektů a z nich počítat jejich náklony.

Metoda GPS umožňuje zjistit hodnoty vodorovných i
svislých posunů pozorovaných bodů. Problém je v přesnosti
určení posunů. Použije-li se přesná úprava metody, která je
po všech stránkách velmi náročná, lze dosáhnout přesnosti
v určení polohy pozorovaného bodu až 5 mm a ve výšce 12
až 18 mm vzhledem ke vztažnému bodu. Tato metoda je
v určení polohy pozorovaného bodu tedy asi o řád horší a
v určení výšky až o dva řády horší než při použití klasických
metod. Možnosti metody GPS však není vhodné srovnávat
s metodami klasickými.

Závěr
Všechny uvedené klasické geodetické metody měření

posunů jsou při monitorování stavebních objektů dobře pou-

,
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žitelné, je však vždy třeba uvážit vhodnost té které metody,
jak z hlediska přesnosti, tak ekonomiky práce. Tato otázka
musí být vyřešena již v projektu měření.

Vypracováno s podporou výzkumného záměru CEZ
MSM 684 077 0001, dílčí část „Geodetické monitorování
při zajiš�ování spolehlivosti staveb“.

Literatura
[1] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. ČSNI, 1997.
[2] Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.

31/1995 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.

[3] Procházka, J. – Suchá, J.: Zhodnocení geodetických měření při
statické zatěžovací zkoušce Mariánského mostu v Ústí nad
Labem. Stavební obzor, 9, 2000, č. 2. s. 58–63.

Švec, M. – Vorel, V.: Geodetical Monitoring of
Constructions and Methods of Measuring Shifts

This article draws attention to relations between geodet-
ical monitoring of constructions and measurements of
shifts. It explains the purpose of measuring shifts, the
goal of the measurement project, and clearly describes
and assesses geodetical methods.

Švec, M. – Vorel, V.: Geodätische Beobachtung von
Bauwerken und Methoden bei der Messung von
Verschiebungen 

Im Beitrag werden die geodätische Beobachtung von
Bauwerken und die Messung von Verschiebungen in
Zusammenhang gebracht. Es werden der Zweck der
Messung der Verschiebungen, der Inhalt des Mess-
projektes angeführt und die geodätischen Methoden
übersichtlich beschrieben und bewertet.

Stavba multifunkčního projektu Myšák Gallery dorostla
do nejvyššího devátého nadzemního podlaží. Stavební ruch
v jedné z nejatraktivnějších lokalit Prahy však zatím nekon-
čí. Budova, která výrazně ovlivní podobu rekonstruovaného
centra hlavního města, bude dokončena za zhruba dvanáct
měsíců. 

Myšák Gallery vzniká v samém centru Prahy, na místě le-
gendárního domu s cukrárnou U Myšáka ve Vodičkově ulici
a dalších dvou již dnes neexistujících Vosátkových domů.
Moderní budova citlivě navazuje na stávající objekt, který
proslavila rondo-kubistická fasáda z dvacátých let minulého
století navržená významným architektem Josefem Gočárem.
Budova nabídne 10 400 m2 obchodních, kancelářských a
bytových ploch pro nejnáročnější klientelu. Pro administra-
tivní prostory je vyhrazeno 4 000 m2 ve čtyřech patrech,
obchody budou své služby nabízet na celkem 3 400 m2 ve
třech podlažích a v dalších prostorách bude 32 exkluzivních
bytů. Ve třech podzemních podlažích jsou umístěny sklado-
vé prostory a bezmála 90 parkovacích míst pro nájemce.

Samozřejmostí budou špičkové služby pro všechny, kdo
zde budou bydlet, pracovat nebo podnikat. K dispozici jsou
bezbariérové vstupy, nepřetržitá bezpečnostní služba, klima-
tizace veškerých prostor, sprinklery či kamerový monitoro-
vací systém. Občany a návštěvníky hlavního města jistě po-
těší luxusní nákupní galerie, která propojí Františkánkou za-
hradu s Vodičkovou ulicí i Jungmannovým náměstím, a roz-
šíří tak populární pěší zónu.

Investorem projektu je realitní fond CEE Property Deve-
lopment Portfolio B.V. (CPDP). V roli developera vystupu-
je SG AM, společnost, která zároveň zajiš�uje správu fondu,
jehož kupní síla je okolo 12 mld. Kč. Sponzorem fondu a
jedním z jeho akcionářů je i Česká spořitelna. Fond je zamě-
řen převážně na český a slovenský trh, ale postupně rozšiřu-
je své aktivity na celý region střední a východní Evropy.
Realitní fond CPDP B. V. loni koupil například budovu 
T-Mobile v pražských Roztylech, letos administrativní
objekt Polygon House na Pankráci. Developerem je Sekyra
Group Asset Management, projekt vypracoval Ing. Arch.
Martin Kotík, atelier Omicron K, Studio Casua. Generálním
dodavatelem je a. s. Metrostav.

Tisková informace

�zprávy
Myšák Gallery 
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Pozdně kubistická budova v Jung-
mannově ulici byla postavena v roce
1929 pro Škodovy závody podle ná-
vrhu významného architekta Pavla Ja-

náka (palác Adria, Černínský palác). Přilehlá administrativní
budova v Charvátově ulici se datuje k roku 1937. I dnes obě
budovy splňují nejvyšší požadavky díky flexibilnímu pros-
torovému využití kancelářského a společného prostoru v ob-
jektu. Budovy jsou přístupné několika vchody, což umožní
jednoduché členění interiéru na nezávislá oddělení. V letech
1994–2004 byl palác hlavním sídlem Energetické skupiny
ČEZ. 

Za tímto jednoduchým popisem se však skrývá poměrně
zajímavá historie. Na parcelách 34 a 35 měla být původně
jen zhuštěna stávající zástavba definovaná především pozd-
ně barokním Thun-Salmovským palácem. Kromě jiného se
o zástavbu této lokality zajímala společnost Melantrich, pro
kterou zpracovali návrh architekti Bohumil Hypšman a
František Roith. Následně pozemky i budovu kupují Škodo-
vy závody a o vypracování návrhu je požádán arch. Troní-
ček, vedoucí architekt stavební a projekční firmy Nekvasil
z Karlína. Ten přichází r. 1923 s poměrně zajímavým řeše-
ním, které však pražský magistrát nepřijímá. Ten zároveň
navrhuje, aby na projekt byla vypsána soutěž nebo byl jeho
zpracováním pověřen vybraný architekt. Osobou, která byla
tímto úkolem nakonec pověřena, se stal profesor pražské
Uměleckoprůmyslové školy Pavel Janák. Jeho první návrh
z roku 1924 se sice setkal s kladným přijetím na Památko-
vém úřadu (předpokládal zahrnout stávající barokní fasádu
do nové uliční fronty), proti však byl objednatel a investor,
a proto se do realizace dostal až jeho druhý návrh.

Celá stavba byla dokončena kolem roku 1926 a následně
upravována až do třicátých let, zejména úpravou nároží
Jungmannovy a Charvátovy ulice na autosalon. Dostavba
druhé části objektu byla dokončena kolem roku 1938, počí-
táme-li do stavby i úpravu druhého suterénu pro potřeby
protiletadlového krytu, který nechal Škoda budovat pravdě-
podobně v souvislosti s nástupem fašismu. Již ve své době
šlo o velkorysé stavební dílo o zastavěné ploše cca 5 000 m2,
při dvou podzemních a sedmi nadzemních podlažích je cel-
ková užitná plocha téměř 28 000 m2. Dispozičně jsou tyto
plochy organizovány kolem dvou vnitřních dvorů tak, aby
počet prostor bez přirozeného osvětlení byl minimalizován,
a zároveň docházelo k optimálnímu provětrávaní. Do nad-

zemních podlaží jsou situovány kancelářské prostory (za
zmínku stojí především reprezentativní plochy pro ředitele
Škodu ve 2. NP), v podzemí nacházíme technické a provoz-
ní zázemí, archivy, rozsáhlý trezor a již zmiňovaný kryt.
Vertikálně je budova obsluhována 7 schodišti a 14 výtahy.

Vlastní objekt byl v obou stavebních etapách předurčen
jako administrativní budova pro velkého klienta. Z tohoto
pohledu byl pro alokaci úřadu Magistrátu hl. m. Prahy velmi
vhodný s tím, že i dispoziční rozvrh v patrech je v principu
respektován. Stavební úpravy jsou vedeny snahou rozvolnit
z dnešního pohledu přeci jen příliš sevřený půdorys a scelit
zejména nejmenší kancelářské plochy do větších celků. Na
všech podlažích jsou kancelářské plochy doplněny rovno-
měrně nezbytným provozním zázemím pro práci úřadu. Pří-
zemí je určeno pro kontakt s veřejností. Zásadní úpravou je
komunikační propojení obou objektů spojnicí v prodloužení
původní pasáže (napojení v místech, kde autoři objektu uva-
žovali s propojením ve směru Charvátova – Národní) se
vstupy z ulic Jungmannova a Charvátova. Na tuto vnitřní pa-
sáž jsou navázány prostory administrativně správních agend
na jedné straně (podatelna, přepážková hala DSA, kancelář
dopravních podniků, informační kanceláře jednotlivých
odborů), plochy věnované informacím a prezentaci Prahy a
najít zde lze také služby jako kopírování, ověřování podpisů
apod. Podzemní podlaží jsou upravena jako archivy, tech-
nické a technologické zázemí objektu. Oba provozy (část
úřadu otevřená veřejnosti a materiálně provozní část úřadu
včetně zásobování, nakládání s odpady apod.) jsou odděleny
tak, aby nedocházelo ke křížení.

Objekt je typickým představitelem velkorysé hmotné ar-
chitektury první republiky, založené na racionálním půdory-
su a konstrukčním užití železového betonu a ovlivněné bo-
hatou tradicí uměleckého řemesla s množstvím složitých
detailů. Jde tak vpravdě o dokončené stavební dílo, které ne-
lze dotvářet, lze ho jen doplnit. Základním principem inte-
riérových vestaveb se proto stalo použití odlišných materiá-
lů a konstrukčních detailů. Podstatná je práce se sklem a dře-
vem, které zároveň navozují ideu budoucího úřadu. Jedná se
o myšlenky transparentnosti a lidskosti, v rovině architektu-
ry o snahu vytvořit moderní a inspirativní prostředí komuni-
kace a služby veřejnosti.

Tisková informace

�zprávy
Rekonstrukce Škodova paláce 

Projekt od architekta Janáka

Prostory pro kontakt s veřejností
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�ČVUT
Rozvoj vysokého technického školství do roku 1918

Historie technického školství v Čechách je
zároveň historií Českého vysokého učení tech-
nického a trvá již tři sta let. První podnět k veřej-
nému provozování výuky technických disciplín
u nás je spojen se jménem Christiana Josefa

Willenberga, který se roku 1705 rozhodl získat souhlas císaře
s tím, aby mohl v Čechách vyučovat inženýrskému umění.
Přes podporu císaře Josefa I., projevenou v císařském reskrip-
tu z roku 1707, nebyla tehdy, patrně z důvodů finančních, jeho
myšlenka realizována. Teprve o devět let později císaři a čes-
kým stavům opakoval Willenberg svůj záměr – za stanovený
plat vést inženýrskou profesuru a zdarma po dva roky vyučo-
vat dvanáct přidělených posluchačů. Dekretem zemských sta-
vů z 9.11.1717 byla profesura pro Willenberga ustavena a na
leden 1718 stanoven počátek vyučování. 

Trvalo dalších téměř sto let, než inženýrská profesura zís-
kala jednoznačnější postavení, než se výuka přestěhovala
z bytů profesorů do prostor k tomu účelu určených, než na-
byla civilního rázu a než počet posluchačů přesahoval trvale
dvě stovky. To, že si tehdy inženýrská škola udržela konti-
nuitu a vyvíjela se, což nebylo zdaleka běžné, bylo jistě
zásluhou i jejích prvních profesorů – po Willenbergovi Jana
Ferdinanda Schora, umělce a proslulého stavitele hydrotech-
nických staveb v povodí Vltavy, Františka Antonína Herge-
ta, zároveň profesora praktické matematiky na filozofické
fakultě, vrchního zemského stavebního ředitele, významné-
ho zeměměřiče a stavitele. 

V roce 1803 císař schválil návrh na přetvoření inženýrské
stavovské školy na polytechniku. Nová polytechnika, první ve
střední Evropě, kterou koncipoval František Josef Gerstner po
vzoru nedlouho předtím zřízené polytechniky pařížské, zaháji-
la činnost v listopadu 1806 v budově, kde od roku 1786 sídli-
la i inženýrská škola, tj. v dnešní Husově ulici. Byla přitom i
nadále (z rozhodnutí císaře od roku 1787) součástí pražské uni-
verzity, a teprve v září 1815 se stala i formálně samostatnou.

František Josef Gerstner, astronom, profesor matematiky
a mechaniky, vědec v oboru teorie vlnění a hydromechani-
ky, organizátor vědeckého života a průmyslu v Čechách,
autor projektu koněspřežní železnice z Českých Budějovic
do Lince z roku 1828 a nepochybně také Christian Doppler,
profesor matematiky a praktické geometrie na polytechnice
v letech 1837 až 1847 byli nepochybně největšími osobnost-
mi této školy devatenáctého století. 

Významným mezníkem v historii byl rok 1863. První sta-
tut školy tehdy vydaný se stal základem nové organizace
výuky i řízení polytechnického ústavu jako vysoké školy,
v jejímž čele po vzoru univerzit stál volený rektor. Studium
dostalo pevný řád rozdělením do čtyř odborů – vodního a
silničního stavitelství, pozemního stavitelství, strojnictví a
odboru pro technickou lučbu (chemii). Čeština se stala rov-
noprávným vyučovacím jazykem s němčinou. 

Rozpory mezi českou a německou částí profesorského
sboru vedly v roce 1869 k rozdělení ústavu na dva ústavy
samostatné, český a německý. Pro český ústav byla podle
projektu profesora I. Ullmanna postavena v letech 1872 až
1874 nová budova na Karlově náměstí. V roce 1875 byly oba
tyto dosud zemské ústavy zestátněny a od roku 1879 mohla
škola užívat ve svém názvu termín vysoká škola technická.

Pro poslední desetiletí devatenáctého a začátek dvacátého
století, až do počátku první světové války, je pro školu cha-
rakteristický všestranný rozvoj v souvislosti s všeobecným
rozmachem českého průmyslu, vznikem nových oborů
vyvolaných potřebami společnosti a rychlým vývojem tech-
niky. Počet posluchačů přesáhl v roce 1909 již tři tisíce.
Během prvních dvou desetiletí dvacátého století byla řada
panovníkových rozhodnutí směrována ke zvýšení prestiže
technických vysokých škol v monarchii. V roce 1901 získa-
ly techniky právo udělovat doktoráty technických věd, jejich
rektorům od roku 1904 příslušelo po dobu výkonu funkce
oslovení Magnificence a rektorovi České vysoké školy tech-
nické bylo již v roce 1906 povoleno při akademických slav-
nostech nosit čestný řetěz. Tento vývoj dovršilo nepochybně
císařské nařízení o právu užívat stavovské označení „inže-
nýr“ těmi, jež vykonali na vysokých školách technických
dvě státní zkoušky (zavedené říšským zákonem v roce 1878).

Potřebné změny studijní i organizační, jež se za Rakous-
ka-Uherska již nepodařilo prosadit, byly v okamžiku vytvo-
ření Československé republiky připravené natolik, že již
v srpnu 1920 ministerský rada schválil nový organizační sta-
tut, který zaváděl novou organizaci školy. Její název se změ-
nil na České vysoké učení technické, odbory v čele s před-
nosty byly nahrazeny vysokými školami s děkany, rektor
stál v čele akademického senátu. Podle tohoto statutu a do-
datků k němu z let 1920 až 1921 mělo ČVUT až do roku
1949 sedm vysokých škol – inženýrského stavitelství, archi-

Historická budova ČVUT v Praze
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tektury a pozemního stavitelství, strojního a elektrotechnic-
kého inženýrství, chemicko-technologického inženýrství,
zemědělského a lesního inženýrství, speciálních nauk a ob-
chodní. Původně tříletá Vysoká škola obchodní měla podle
zákona z roku 1919, kterým byla zřízena, nejprve tři roky
existovat na technice jako samostatný obor. V roce 1923
schválil senát návrh na její definitivní začlenění do ČVUT,
což však fakticky provedl teprve zákon o reorganizaci VŠO
z roku 1929. 

Při některých vysokých školách ČVUT existovaly vý-
zkumné a zkušební ústavy nebo pokusné stanice a laborato-
ře. Jedním z nich byl Výzkumný a zkušební ústav hmot a
konstrukcí stavebních při Vysoké škole inženýrského stavi-
telství, zřízený v roce 1921. Iniciátorem myšlenky na jeho
vybudování a jeho prvním přednostou byl prof. Ing. Franti-
šek Klokner. Dnešní Kloknerův ústav je přímým pokračova-
telem tohoto ústavu, který patřil v době meziválečné k nej-
větším výzkumným ústavům u nás i v cizině. 

archiv ČVUT

�veletrhy

Příprava nadcházejícího ročníku brněnských stavebních
veletrhů je v plném proudu. Tradičně budou sestávat z kom-
plexu veletrhů IBF, SHK BRNO a ELEKTRO, vedle kte-
rých souběžně proběhne veletrh URBIS INVEST. Zvýraz-
něným tématem budou „Opravy bytového fondu“. Hlavní
linií spojující jak zvýrazněné téma, tak všechny veletrhy
komplexu bude „Perspektiva“. Jde o myšlenku, která by měla
být stavebnímu oboru velmi blízká a vlastní. Správní lidé na
správném místě se správnou myšlenkou a ve správný čas.

Doprovodný program bude opět sestavován ve spolupráci
a za garance prestižních českých i zahraničních oborových
svazů a asociací. Zachována bude nejen prestižní soutěž
Zlatá medaile a soutěž o nejefektivnější výstavní expozici,

ale také spolupráce a podpora v oblasti školství, ze které
vzejdou zajímavé soutěže pro učně nebo architektonické
soutěže pro mladé.

Loňský ročník upevnil své prvenství v oboru nejen v rám-
ci České republiky, ale i v celé střední Evropě. Sešlo se na
nich přes 1 400 vystavovatelů z 25 zemí na ploše 57 142 m2.
V rámci čtyř samostatných projektů – IBF, SHK BRNO,
ELEKTRO a URBIS INVEST – si na 91,5 tisíc návštěvníků
ze 47 zemí prohlédlo veškeré novinky ze všech oblastí
moderního stavebnictví. Přitom plných 69 % návštěvníků se
považuje za odborníky.

Tisková informace

Stavební veletrhy 2007 
17. – 21. dubna, Brno
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V nabídce bednění pro betonování dochází k neustálým
změnám nejen technickou inovací, rozhodující jsou i poža-
davky na bezpečnost, nové impulsy z oboru architektury
nebo nová složení betonu. Prodej standardizovaného bedně-
ní stavebním firmám již dávno není hlavním obchodním
artiklem (oborem) největších výrobců. Dnes se kompletní
zařízení staveniště pronajímá – proč ne tedy bednění? Podle
průzkumu pouze 30 % materiálu pro bednění pochází
z vlastních zásob stavebních firem, 70 % si pronajímají pro
konkrétní projekty. Podobně jako v jiných oblastech jsou při
rozhodování zákazníků rozhodující investice, náklady na
údržbu a ošetřování bednění, správní a režijní náklady a
náklady na jeho odstranění. Dokonce i u betonového bedně-
ní pro speciální projekty se často najímá pouze určitá část
systému. Je rovněž běžné najmout si kompletní tunelové
bednění z jednotlivých částí systému.

Možnost rychlého postavení bednění a jeho odstranění
usnadňuje dodržení termínovaných úkolů. U hrubé stavby je
to možné pouze tehdy, jsou-li k dispozici efektivní systémy
a velkorozměrové prvky nebo desky. Výrobci nabízejí pro
plánování speciální softwarové programy, které zajiš�ují
přes standardní rozhraní úplnou kompatibilitu se staveništní-
mi programy pro rozsah prací a kalkulace. Při práci pak jsou
důležitá systémová řešení pro manipulaci s jednotlivými
prvky bednění. Logické systémové rastry umožňují jejich
optimální využití, čímž snižují náklady na skladování a pro-
nájem. Dalším důležitým bodem je úspora mzdově nároč-
ných kotevních míst formováním jednotlivých prvků obed-

nění zdí. Pro bednění stropů nabízejí výrobci flexibilní systé-
my – od jednoduchého bednění nosných stropů až po prefab-
rikované stropní desky s integrovaným deskovým lešením. 

Technika šplhání (horolezecká technika) bude rovněž
důležitým bodem diskuzí. V USA, kde se souběžně s tradič-
ními konstrukcemi z ocelových prvků „šplhá“ po stále vět-
ším počtu mrakodrapů, je věnována velká pozornost systé-
mům přemís�ovaným jeřáby nebo samočinně posuvným
(výsuvným). Rovněž bezpečně zajištěné a kompletně vyba-
vené plošiny bednění a pracovní lešení ovlivňují procesy na
staveništi, a to a� už jde o gigantické projekty výstavby
mostů v Číně, nikdy nekončící „závody“ o nejvyšší mrako-
drap, či běžné kancelářské budovy s posuvnými zásobovací-
mi šachtami.   

Vzhledem k tomu, že samozhutňující beton splňuje sny
architektů, které ještě před několika lety nebyly vůbec reali-
zovatelné, je třeba věnovat zvláštní pozornost povrchu navr-
hovaných, často velmi křehkých stavebních prvků. Výrobci
se pokoušejí těmto požadavkům vyhovět nabídkou optimali-
zovaných bednicích desek. Diskuze o čistě dřevěných des-
kách, deskách s dřevěným jádrem a s plastovým obkladem,
jakož i o čistě plastových deskách jistě zaujme odborné
návštěvníky veletrhu.

Očekává se, že letošní ročník veletrhu bude největší akcí,
která se kdy v Mnichově konala. Na základě enormně vyso-
ké poptávky byla plocha pro vystavování rozšířena o dalších
30 tis. m2 na celkových 530 tis. m2. 

�veletrhy
23. – 29. dubna 
Mnichov

Bednění 
s nejnovějším řešením

www.expocs.cz
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