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Mechanické, tepelné a vlhkostní parametry vysokohod-
notného betonu náležejí ke kritickým parametrům pro
navrhování a užívání komplexních spolehlivostních mo-
delů předpovědi životnosti betonových konstrukcí. Vět-
šinou se předpokládá, že materiál je kompaktní bez zřej-
mých trhlin, což však v řadě případů neodpovídá skuteč-
nosti. Hlavním cílem článku je proto zjistit vliv trhlin ve
struktuře matrice na vlastnosti vysokohodnotného betonu. 

Úvod
Progresivní vývoj ve výrobě stavebních materiálů vede ke

zvyšování jejich kvality a užitných vlastností. K dosažení
nadstandardních parametrů nových materiálů se kromě no-
vých technologií zpracování nejvíce využívá různých přísad
a příměsí, které dokáží významně ovlivnit chování jak v jed-
notlivých fázích přípravy daného materiálu, tak v různém sta-
diu jeho životnosti. I pro vysokopevnostní a obecně vysoko-
hodnotné betony se využívá nových přísad a příměsí, jako jsou
plastifikátory, zpomalovače atd. K posuzování jejich kvality
slouží řada metod, které objektivně hodnotí přesně definované
fyzikální parametry po stránce kvalitativní i kvantitativní. 

V článku [1] byly studovány základní mechanické, tepel-
né a vlhkostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s přídav-

kem křemičitých úletů ve formě vodní suspenze, mikrosili-
ky, jež byly porovnávány s vlastnostmi betonu bez příměsi.
Aby bylo možné rozlišit vliv jednotlivých komponent beto-
nové směsi na jeho kvalitativní vlastnosti, byly dále experi-
mentálně stanoveny mechanické, tepelné a vlhkostní para-
metry cementové pasty jednak s přídavkem mikrosiliky, jed-
nak bez tohoto přídavku, a betonové směsi s přídavkem a bez
přídavku mikrosiliky bez zrn velikosti 8 až 16 mm. Vý-
sledkem bylo zjištění, že mikrosilika v kombinaci s plastifi-
kátorem značně ovlivňuje fyzikální vlastnosti všech typů sle-
dovaných betonů. Především vzrůstá pevnost a dochází i ke
značnému ovlivnění vlhkostních a tepelných parametrů [1].

V tomto pokračování jsou prezentována měření tepelných,
vlhkostních a mechanických parametrů vysokohodnotného
betonu, který byl vystaven tepelnému namáhání. Účelem
bylo získat poškozenou strukturu betonu s náhodně distribuo-
vanými trhlinami, která může simulovat stav v tomto mate-
riálu po extrémním zatížení, např. požárem. Betonové směsi
byly vyrobeny podle stejných receptur [1], aby bylo možné
kvalifikovaně posoudit vliv trhlin na sledované parametry.

Materiály
Předmětem experimentu byl vysokohodnotný beton, ozna-

čený jako BI s přídavkem a BII bez přídavku suspenze kře-
mičitého úletu, tzv. mikrosiliky. Dále byly připraveny zá-
měsi obou betonů ve formě cementové pasty, označené PI a
PII, a záměsi bez kameniva zrnitosti 8–16 mm, označené BBI
a BBII. Složení cementových záměsí včetně vodního souči-
nitele uvádí tab. 1.
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Tab. 1. Složení cementových záměsí

0-4 4–8 8–16

BI 480 72 664 207 995 7,74 2,58 0,36

BII 470 – 668 209 1 001 5,17 2,35 0,33

BBI 480 72 664 1 202 – 7,74 2,58 0,38

BBII 470 – 668 1 210 – 5,17 2,35 0,35

PI 2 346 352 – – – 38,00 12,67 0,31

PII 2 348 – – – – 26,00 12,00 0,34

Záměs

Složení záměsi [kg]

kamenivo
vodní součinitel

CEMI 
52,5 R

SiO2

suspenze
Lentan
VZ 33

Woerment
FM 794
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Po namíchání byly záměsi B a BB odlity do standardních
forem velikosti 100 x 100 x 400 mm a záměsi P do forem
40 x 40 x 160 mm. Pro každý experiment byly z těchto trám-
ců nařezány vzorky požadované velikosti. Po 28 dnech vy-
tvrzování byly umístěny do pece a vypáleny při teplotě
600 ˚C. Toto teplotní zatížení bylo dostatečné pro vznik
zřetelných náhodně distribuovaných trhlin, jak je patrné
z obr. 1.

Metody a vzorky
� Pro stanovení základních termofyzikálních parametrů

na vzorcích 60 x 60 x 60 mm byl použit měřicí přístroj
ISOMET 2104 [2] řízený mikroprocesorem. Slouží k přímé-
mu měření součinitelů tepelné a teplotní vodivosti pevných i
sypkých materiálů pomocí sond se zabudovanou pamětí. 

� Měření součinitele difúze vodní páry probíhalo klasic-
kou miskovou metodou bez teplotního spádu. Je založeno na
jednorozměrném šíření vodní páry vzorkem a spočívá v mě-
ření difúzního toku vodní páry prošlé vzorkem při znalosti
parciálních tlaků vodní páry ve vzduchu pod měrným povr-
chem vzorku a nad ním [3]. Součinitel vlhkostní vodivosti κ
se určoval přibližnou metodou, založenou na měření nasáka-
vosti [4]. Pro zjištění obou parametrů byly použity vzorky
40 x 40 x 20 mm po obvodu vodotěsně a parotěsně izolova-
né epoxidovou pryskyřicí, aby bylo dosaženo jednorozměr-
ného transportu vlhkosti.

� Pro měření součinitele teplotní délkové roztažnosti α
[K-1] za vysokých teplot byla použita metoda navržená v práci
[5]. Je založena na komparativním principu měření, kdy se
současně proměřují délkové změny standardního vzorku se
známou hodnotou součinitele teplotní délkové roztažnosti a
vzorku studovaného. Délková změna zkoumaného materiálu
byla vypočítána podle rovnice 

kde ∆lm, ∆ls jsou konečné hodnoty délkových změn měřeného
vzorku a standardu včetně změny keramických tyčinek (sou-
část měřicího zařízení) [m], ∆ls ,0 je počáteční délka standardu
[m] a αs je známá hodnota součinitele teplotní délkové roz-
tažnosti standardu [K-1]. Odpovídající hodnota relativního
prodloužení ε [-] byla vypočítána podle rovnice 

kde l0,m je počáteční délka vzorku [m].

Součinitel teplotní délkové roztažnosti α (T) byl pak vypo-
čítán pomocí vztahu

Vzorky velikosti 40 x 40 x 80-90 mm byly analyzovány v tep-
lotním rozsahu 100 až 600 ˚C. 

� U zkušebních těles byla ověřována změna pevnosti da-
ného materiálu vlivem vysokých teplot. Pro experiment byly
použity vzorky 40 x 40 x 80-90 mm teplotně zatížené při
měření délkové teplotní roztažnosti v rozsahu 100 až 600 ˚C,
čímž došlo k narušení struktury materiálu a ke vzniku trhlin.
Pevnost zkušebních těles se ověřovala na elektronicky říze-
ném přístroji DSM 2500 [6]. 

Výsledky a diskuze
Měření sledovaných parametrů probíhalo za konstantních

podmínek v klimatizované laboratoři při 22±1 ˚C a relativní
vlhkosti 25 až 30 %. Jako počáteční hmotnost byla brána
hmotnost vysušeného materiálu. Prezentované výsledky jsou
průměrnou hodnotou tří až pěti měření (tab. 2). Vlivem tep-
lotního zatížení a vznikem trhlin došlo u všech vzorků ke
zřetelnému poklesu hodnot objemové hmotnosti ve srovnání
s hodnotami pro vzorky teplotně nezatížené [1]. Zároveň
došlo ke zvýšení hodnot obsahu nasycené vlhkosti až o 30 %
a k nárůstu pórovitosti o 3–6 objemových procent pro jednot-
livé materiály v porovnání s nezatíženými vzorky. 

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti a měrné tepelné
kapacity jak v suchém stavu, tak v závislosti na vlhkosti shr-
nuje tab. 3. V porovnání s výsledky dosaženými na neporu-
šených materiálech [1] se vliv trhlin projevil u všech materiá-
lů výrazným snížením součinitele tepelné vodivosti o 20 až
40 %. Tento výsledek je v dobré kvalitativní shodě se zvý-
šením jejich pórovitosti po zatížení vysokými teplotami.
Změny měrné tepelné kapacity v důsledku vzniku trhlin ne-
byly prokázány, což ovšem souvisí zejména s relativně vy-
sokou chybou měření, která činila ±10 %.

Vlhkostní závislost součinitele tepelné vodivosti (tab. 3)
byla poměrně výrazná. U všech materiálů rostla s nárůstem
vlhkosti, rozdíl mezi hodnotami v suchém a vodou nasyce-
ném stavu byl až více než 50 % (BBII). Hodnoty měrné
tepelné kapacity v závislosti na vlhkosti (tab. 3) byly znač-
ně ovlivněny malými rozdíly mezi měrnou tepelnou kapaci-
tou jednotlivých materiálů v suchém stavu, jednak již zmí-
něnou relativně velkou chybou měření, zřejmý je ovšem
trend nárůstu měrné tepelné kapacity s nárůstem vlhkosti.

Obr. 1. Vysokohodnotný beton BI po teplotním zatížení
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Tab. 2. Základní materiálové parametry

Objemová 
hmotnost

Hustota 
matrice

Obsah 
nasycené 
vlhkosti

BI 2 391 2 856 163 16,30

BII 2 350 2 713 134 13,40

BBI 2 147 2 627 183 18,30

BBII 2 205 2 669 174 17,40

PI 1 942 3 068 367 36,70

PII 2 019 3 088 346 34,60

Pórovitost
[% objemu]

Materiál

[kg m-3]

obzor4_2007.qxp  12.4.2007  16:14  Stránka 98



STAVEBNÍ OBZOR 4/2007 99

Výsledky měření transportních parametrů plynné a kapal-
né vlhkosti shrnují tab. 4 a tab. 5. Získané hodnoty součini-
tele difúze vodní páry, stejně jako hodnoty faktoru difúzní-
ho odporu, se pro všechny materiály lišily poměrně málo,
což bylo zřejmě způsobeno významným porušením všech
materiálů trhlinami. Vyšších hodnot faktoru difúzního odpo-
ru dosáhly (kromě cementové pasty P) materiály s mikrosi-
likou, což ukazuje příznivý vliv mikrosiliky i po zatížení
vysokými teplotami. Porovnání výsledků dosažených pro
materiály s trhlinami s hodnotami naměřenými pro neporu-
šené materiály [1] ukázalo, že u materiálů s trhlinami došlo
k dramatickému nárůstu hodnot součinitele difúze vodní pá-
ry (a odpovídajícímu poklesu faktoru difúzního odporu) pro
všechny typy vysokohodnotného betonu, maximální nárůst
byl až čtyřicetinásobný proti hodnotě pro vzorek bez trhlin,

a to v případě cementové pasty PI. Součinitel vlhkostní vodi-
vosti materiálů s trhlinami se v porovnání se základními ma-
teriály bez trhlin zvýšil o jeden až dva řády, což je ještě vyšší
nárůst než u součinitele difúze vodní páry. Relativně nejniž-
ší hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti dosáhl vysokohod-
notný beton BI, ale u ostatních materiálů se vliv mikrosiliky
příznivě neprojevil. Pravděpodobným důvodem pro velmi
vysoký nárůst součinitele vlhkostní vodivosti je vznik prefe-
renčních cest pro proudění vody makrotrhlinami. Na adsorp-
ci vodní páry neměl vznik trhlin po teplotním namáhání té-
měř žádný vliv. Naměřené výsledky zde neuvádíme s odka-
zem na práci [1].

Závislost součinitele teplotní délkové roztažnosti studova-
ných materiálů na teplotě ukazuje obr. 2. Vzorky byly tem-
perovány při zvolené teplotě po dobu jedné hodiny, aby bylo

dosaženo rovnováhy mezi jejich teplotou a prostředím
v peci. Součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálů BI a
BII pomalu klesal až do teploty kolem 350 ˚C, kdy začal po-
zvolna vzrůstat. Jeho hodnota však v celém rozsahu teplot
zůstávala blízká hodnotě určené za normální teploty. U ma-
teriálu BBI došlo nejprve k prudkému poklesu součinitele
teplotní délkové roztažnosti až do 350 ˚C, a poté k jeho rych-
lému nárůstu. U materiálu BBII kolísal součinitel délkové
teplotní roztažnosti kolem střední hodnoty až do 450 ˚C, pak
klesal k nule a při 550 ˚C se dostal až do záporných hodnot.
Součinitel teplotní délkové roztažnosti u cementových past
klesal k nule již při 400 ˚C pro PI a při 520 ˚C pro PII, a poté
v obou případech klesal výrazně do záporných hodnot. Prav-
děpodobným důvodem je degradace materiálu rozkladem
Ca(OH)2, k němuž dochází při 460 až 480 ˚C, což zhruba
odpovídá naměřeným hodnotám. Porušení po vystavení vy-
sokým teplotám se tedy projevilo nejvýraznějším způsobem
u cementových past, kde se nemohl uplatnit příznivý účinek

– 1,133 758

0,05 1,675 837

0,07 1,953 926

– 1,433 769

0,05 1,935 823

0,06 2,333 900

– 1,593 553

0,04 2,415 730

0,07 2,905 794

– 1,350 835

0,04 1,500 832

0,08 3,018 1027

– 0,510 780

0,14 0,917 855

0,20 1,019 950

– 0,414 708

0,13 0,847 727

0,20 0,981 871

PII

Hmotnostní 
vlhkost

[kg1kg-1]

Součinitel tepelné 
vodivosti

[Wm-1K-1]

Měrná tepelná 
kapacita

[Jkg-1K-1]

BII

BBI

BBI

PI

Materiál

BI

Tab. 3. Tepelné parametry materiálů v závislosti na vlhkosti Tab. 5. Transportní parametry vody

Tab. 4. Transportní parametry vodní páry

97-25 % RV 5-97 % RV 97-25 % RV 5-97 % RV

BI 1,48E-06 1,55E-06 15,8 15,4

BII 2,22E-06 1,76E-06 10,4 13,2

BBI 1,73E-06 1,96E-06 13,8 12,3

BBII 2,11E-06 2,23E-06 11,0 10,6

PI 2,29E-06 3,20E-06 10,2 7,2

PII 2,22E-06 1,76E-06 10,4 13,2

Materiál

Faktor difúzního odporu
[-]

Součinitel difúze vodní páry

[m2 s-1]

BI 4,84E-02 9,20E-08

BII 4,23E-02 1,10E-07

BBI 8,08E-02 2,50E-07

BBII 6,21E-02 2,00E-07

PI 2,77E-01 5,50E-07

PII 1,59E-01 2,00E-07

Materiál

Vlhkostní absorpční 
koeficient

[kgm-2s-1/2]

Součinitel vlhkostní 
vodivosti

[m2s-1]

Obr. 2. Součinitel délkové teplotní roztažnosti 
v závislosti na teplotě
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křemičitého kameniva, které je ve studovaném teplotním
rozsahu stabilní.

Pevnost v tlaku ověřovaných materiálů zatížených vyso-
kými teplotami ukazuje obr. 3. Je zřejmé, že pro základní
směs s křemičitými úlety dosáhla nejvyšší pevnosti cemen-

tová pasta PI, nejnižší cementová malta BBII. Pevnost v tla-
ku všech materiálů kromě BBII byla v základním stavu vyšší
než 60 MPa. Beton je tedy skutečně možno klasifikovat jako
vysokopevnostní. Po teplotním zatížení došlo u všech mate-
riálů k poklesu pevnosti v tlaku, a to až o 80 %. To je způ-
sobeno makroskopickými trhlinami, kterými se snadno šíří
zátěžové napětí. Vliv mikrosiliky se ovšem po zatížení vyso-
kými teplotami na pevnosti výrazně neprojevil. Materiály
s mikrosilikou i bez ní dosahovaly velice blízkých hodnot
pevností. Neočekávaným prvkem jsou vyšší hodnoty dosa-
žené pro cementovou pastu než pro základní betonovou
směs až do teplotního zatížení na 325 ˚C. To bylo způsobe-
no pravděpodobně nestandardním rozměrem vzorků (40 x 
x 40 x 80 mm). Lze předpokládat, že na větších zkušebních
tělesech by pevnost betonů BI a BII byla vyšší, protože by
se omezil vliv nehomogenit.

Závěr
Experimenty prokázaly významný vliv trhlin ve struktuře

zejména na pevnost v tlaku a na transportní parametry tepla
a vlhkosti vysokohodnotných betonů. Nejpodstatnějším vý-
sledkem je zjištění, že vznikem trhlin došlo u všech sledova-
ných materiálů k výraznému snížení pevnosti (až o 80 %)
a významnému zhoršení odolnosti vůči průniku jak plynné,
tak kapalné vlhkosti (až o dva řády), a to bez ohledu na pří-
tomnost křemičitých úletů. 

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠ
MTMSM:6840770031.
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Vorhersage der Lebensdauer von Betonkonstruktionen.
Meistens wird vorausgesetzt, dass das Material kom-
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Obr. 3. Pevnost v tlaku po teplotním namáhání

Davidová, J. – Topenčík, M.

KONCESNÍ ZÁKON
komentář

Nakladatelství ARCH, 2007, 216 s., 285 Kč

Koncesní zákon je zcela novou právní úpravou, která se
zabývá spoluprací subjektů ze soukromého a veřejného sek-
toru, jejímž cílem je především dlouhodobá spolupráce v ob-
lasti poskytování služeb, přičemž v mnoha případech může
být předpokladem poskytování služeb zhotovení nebo pro-
vozování díla, tedy i stavby. Koncesní zákon je v převážné
míře procesní normou, která upravuje postup veřejného
subjektu při uzavírání koncesní smlouvy.

Komentář ke koncesnímu zákonu si klade za cíl seznámit
čtenáře bližším způsobem s koncesním zákonem a s přísluš-
nými pasážemi zákona o veřejných zakázkách, které se při
uzavírání koncesní smlouvy užijí obdobně. Cílem je taktéž
odstranit nejasnosti problematických míst koncesního
zákona a zákona o veřejných zakázkách a nabídnout možné
přístupy k nejednoznačným pasážím.
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Článek ukazuje zjednodušený (z teoretického hlediska
nicméně „uspokojivě akceptovatelný“) přístup k řešení
horizontálních roštových základových pasů. Podává ná-
vod, jak za určitých předpokladů distribuovat svislé za-
tížení ze sloupů působících ve styčnících roštu do jeho
jednotlivých horizontálních prutů (pasů).

1. Úvod
Při zakládání skeletových konstrukčních systémů (převáž-

ně jako prostorově působících rámů se srovnatelným rozpě-
tím v obou směrech) se obvykle uplatňují patky z prostého
nebo železového betonu. Výhodnost použití takovýchto pa-
tek je však podmíněna jejich poněkud „solitérním postave-
ním“ neboli relativně velkou vzájemnou odlehlostí. Budou-
-li totiž nosné sloupy situovány vesměs po menších vzdále-
nostech (s modulem pod 4 až 5 m, zejména pak v případě ví-
ce zatížených sloupů a při málo únosných zeminách), nebu-
de již aplikování základových patek z prováděcích důvodů
vhodné, a to jednak pro jejich potřebnou (relativně větší)
rozměrnost a jednak vzhledem k jejich vyšší četnosti dané
právě nevelkou distancí jimi podpíraných sloupů, kdy již bý-
vá při zakládání třeba odebrat v podstatě veškerou zeminu
nad úrovní základové spáry celého půdorysu objektu. Teh-
dy, vyloučíme-li zpravidla nákladné zakládání na pilotách a
problematické zakládání na „obrácených“ lokálně podporo-

vaných železobetonových deskách (silně exponované slou-
pové pruhy a náročnost z hlediska protlačení pod sloupy si
žádá aplikování relativně tlustých desek, takže, vzhledem
k jejich celoplošnému uplatnění, jde rovněž často o drahou
metodu zakládání), se ukazují jako nejekonomičtější železo-
betonové monolitické základové rošty s tuhými styčníky, když
obyčejné základové pasy (zatížené osamělými silami ze slou-
pů) již k bezpečnému roznesení zatížení do základové půdy
nemusí postačovat. Uplatnění základových roštů bývá zpra-
vidla podmíněno nevelkým zahloubením jejich základové
spáry pod úrovní okolního terénu; při hlubším zakládání
(nad 3 až 4 m) se však ukazuje aplikování základových
desek často jako nezbytnost.

Předpokládané horizontální přímé pruty (pasy) základové-
ho roštu se paprskovitě sbíhají do tuhého styčníku (uzlové-
ho bodu), do něhož se zároveň opírá i vertikální sloup nos-
ného systému. Budeme přitom uvažovat, že svislou silou je
zatížen každý styčník roštu a že roštový prut bude vždy spoj-
nicí dvou sousedních uzlů, takže případně vykonzolované
pasy v krajích základového roštu nebudou považovány za
samostatné (standardní) roštové pruty. Ačkoli roštové styč-
níky bývají většinou uspořádány do pravidelného pravo-
úhlého rastru, takže roštové pasy jsou v navzájem ortogo-
nálním postavení – a ty budeme mít na mysli především –
lze obecněji uvažovat i izogonalitu pasů s tím, že jejich
minimální počet je „dva“, je-li úhel β, který spolu svírají,
různý od π – případ rohového styčníku. U krajního styční-
ku je minimální počet pasů „tři“; v případě vnitřního styč-
níku se v něm sbíhají také minimálně tři pasy (obvykle nej-
méně čtyři), přičemž součet všech úhlů, které spolu soused-
ní pasy v každém styčníku svírají, je právě 2π (obr. 1).

Zjednodušené řešení roštových základových pasů
prof. Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc.

prof. Ing. Pavel PECH, CSc.
ČZU – Fakulta lesnická a environmentální

Praha

Obr. 1. Definice tuhých styčníků (uzlů) obecného základového roštu
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Obecná izogonalita roštových pasů podle obr. 1 je v praxi
obvykle vzácná, nicméně někdy vynucená, a to netradičním
půdorysem zakládaného objektu i jeho vnitřní dispozicí. Po-
kud bychom tedy předpokládali i navzájem izogonálně po-
stavené pasy, omezíme se spíše na pravidelný rastr sestrojený
ze stejných kosodélníků. Takovéto půdorysné uspořádání
sloupů (které ovšem obr. 1 nezobrazuje) pak definuje pravi-
delnou izogonalitu o dvou lineárních osnovách (regulech)
uvažovaného rastru. (Všeobecně vzato, u vnitřních styčníků,
viz též obr. 1, je vhodné žádat, aby velikost úhlů, které spolu
pasy svírají, byla srovnatelná, neboli β4 ≈ β5 ≈ β6 ≈ β7, atd.
Máme totiž za to, že splnění tohoto požadavku lépe umožní
rovnoměrnější využití pasů stýkajících se v uvažovaném
styčníku. Tato podmínka je ovšem vzhledem k definici „kla-
sického“ roštu nesplnitelná u rohového styčníku a všech
krajních styčníků zároveň).

Příčný profil roštových prutů bývá obdélný, anebo ještě
výhodněji, ve tvaru obráceného písmene „T“ při roznášecím
úhlu (měřeno od vodorovné úrovně) kolem π /4, přičemž
zpravidla se navrhují jednotlivé pasy stálého průřezu po
celé své délce. Většinou se volí i výška všech pasů základo-
vého roštu stálá (prováděcí důvody), a ta bývá osminou až
šestinou teoretického rozpětí (vzdáleností mezi odpovídají-
cími roštovými uzly), zatímco při uplatnění obyčejného zá-
kladového pasu zatíženého osaměle působícími sloupy by
se volila jeho průřezová výška asi sedminou až pětinou teo-
retického rozpětí, tedy o něco více než u roštu. Tato doporu-
čení jsou vhodná zejména při uplatnění železového betonu.

Přesné statické řešení základové roštové konstrukce – by�
i „jen“ za ideálních předpokladů (zejména fyzikálně materiá-
lová linearita), je neobyčejně pracné. Jde vlastně o zvláštní

případ prostorového rámu, který je v pružné interakci s pře-
nášeným svrchním prostorovým skeletem. V našem případě
jde navíc o rošt na podloží, jehož poddajnost by bylo třeba
nějak modelovat (např. winklerovsky, popř. podle Pasterna-
ka, Gibsona, Žemočikna), který je nadto (zpravidla zcela)
zahlouben do zeminy, takže je do značné míry omezena i po-
délná torze roštových pasů, atd. Je evidentní, že analytické
řešení zohledňující všechna tato hlediska bude sotva schůd-
né. Uvedená okolnost, jakož i relativní četnost uplatňování
základových roštových konstrukcí v praxi, se stala podně-
tem k pokusu navrhnout jejich zjednodušené (tedy přibližné)
řešení s možností rychlých aplikací v praxi, dávajících „při-
jatelné“ výsledky.

2. Základový vodorovný rošt obecného 
geometrického tvaru

Předpokládejme základový horizontální rošt sestávající
z konečného počtu styčníků (uzlů), z nichž v každém se stý-
kají minimálně dva roštové pruty (pasy) v navzájem obecném
postavení, přičemž v každém roštovém styčníku působí pro-
střednictvím sloupu svislé břemeno známé velikosti. (Ve sku-
tečnosti jde o velikosti stanovitelné pouze s „dostatečnou“
přesností ze zatěžujících ploch, přičemž ohybové momenty
ve vetknutích svislých sloupů do roštových styčníků zaned-
báváme.) Uvažujme přitom, že jakost podloží je stálá pro
všechny roštové pasy. Označme uvažovaný styčník písmenem
i a sousední styčníky písmeny j1 , j2 , … , jk, … , jn-1, jn. Nech�
Pi je velikost svislé síly v i-tém uzlu a nech� teoretické délky
roštových prutů jsou li,j1

, li,j2
, … , li,jk

, … , li,jn-1
, li,jn

(obr. 2). 

Obr. 2. Schéma k označení základového horizontálního roštu obecného geometrického tvaru
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Označíme-li (nyní již stručně) Ji,jk
jako moment setrvač-

nosti příčného průřezu roštového pasu délky li,jk
, který je

stálý pro celý prut, a Ei,jk
jako konstantní Youngův modul

pružnosti příslušný pro li,jk
, vyjádříme (symetrickou) tuhost

uvažovaného pasu jako 

Protože platí li,jk 
= ljk,i , Ji,jk 

= Jjk,i , a ovšem i Ei,jk 
= Ejk,i , je také

ki,jk 
= kjk,i , přičemž k = 1, 2, … , n – 1, n, kde n označuje počet

styčníků (uzlů) sousedících se styčníkem i.
Předpokládejme nyní, že vertikální síla Pi se roznese vždy

jen do k i-tému styčníku přilehlé poloviny délky pasu li,jk
od-

povídajícím podílem Pi,jk
, takže platí

Jestliže bude qi,jk
[N/m] plná rovnoměrně spojitá reakce roz-

ložená (konstantní měrou) vždy po přilehlé délce 1/2 . li,jk
pasu

k i-tému styčníku, můžeme vyjádřit

Zbývá formulovat „rozumný“ a co možná nejjednodušší
předpoklad o rozdělení sil Pi,jk 

do přilehlých pasů. Za tímto
účelem (hypoteticky) předpokládejme, že se síly Pi,jk 

budou
konstituovat podle poměru symetrických tuhostí odpovídají-
cích pasů, neboli uplatněme tuto podmínku jako

Upozorněme předem, že „lákavý“ předpoklad (3) je třeba
prozatím brát s jistou opatrností a že bude dále podrobně ve-
rifikován a podroben diskuzi. Spojením podmínky (1) silové

rovnováhy ve styčníku s předpoklady (2) a (3) po určitých
úpravách dojdeme ke vztahům

Z rovnice (4) plyne pro Ei,jk
= E = konst. výraz

Poznamenejme, že obecně Pi,jk 
≠ Pjk,i, a proto také qi,jk 

≠ q jk,i.
Rovněž všeobecně qi,jk 

≠ qi,js
; s = 1, 2, …, n – 1, n.

Všimněme si, že odvození posledních vzorců nebylo
závislé na „geometrii“ základového roštu. Uvedené vztahy
(4) a (4a) [zaregistruj jejich strukturování !] jsou proto za ur-
čitých omezení použitelné pro „rozumné“ obecné roštové
pasy, tím spíše pak pro předpokládané rošty s navzájem
ortogonálně, popř. i pravidelně izogonálně postavenými vo-
dorovnými pruty, u nichž se budou v rohovém styčníku sbí-
hat právě dva pasy, v krajním styčníku právě tři, a pokud jde
o vnitřní styčník, budou se do něj sbíhat právě čtyři pasy.

3. Základový vodorovný rošt obecného 
geometrického tvaru s překonzolovanými pasy

Předchozí oddíl nepředpokládal vykonzolované pruty z kraj-
ních a rohových styčníků neboli neuvažoval pasy, které by
přesahovaly konturu klasicky pojímaných roštů. Ponechme
nadále v platnosti zavedené předpoklady i značení a zaměř-
me se nyní na i-tý tuhý styčník, který je jen bu� rohovým,
anebo jen krajním uzlem, takže se v něm sbíhá n prutů, ale
navíc i r překonzolovaných krakorců (obr. 3).
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Obr. 3. Příklad krajního tuhého styčníku horizontálního roštu obec-
ného geometrického tvaru se třemi překonzolovanými pasy a třemi roš-
tovými pasy (r = 3; n = 3)

1Pi,jk = –––  . qi, jk . li,jk .                     (2)
2 
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Zatímco vyjádření tuhosti výše definovaných roštových
pasů nečiní principiální potíže (viz druhý oddíl), je vystiže-
ní tuhosti vykonzolovaných pasů poněkud problematické,
nicméně nutné; statická schémata obou uvedených skupin
takovýchto nosných roštových prvků jsou naprosto odlišná,
takže, pokud jde o konzolové pasy, nelze jejich symetrické 

tuhosti automaticky brát jako                            , 

koli pro „velká“ vyložení. (Deformační metoda nepočítá
s tuhostí konzolových prutů vetknutých do tuhých styčníků,
nýbrž prostřednictvím těchto prutů zatěžuje uvažované
styčníky ohybovým momentem jako vnější zobecněnou si-
lou). Uvážíme-li však, že (hlavně vzhledem k zahloubení roš-
tu do zeminy) se budou roštové styčníky chovat prakticky ja-
ko (téměř) dokonalá vetknutí pro všechny pruty do nich up-
nuté, pak za kritérium tuhosti překonzolovaného pasu se na-
bízí vzít snadno odvoditelný vertikální průhyb jeho volného
konce, neboli bude-li mít určitý roštový pas ve svém středu
stejný průhyb jako maximální průhyb odpovídajícího vylo-
ženého pasu mimo konturu roštu při stejném zatížení obou
(předpokládáme plná rovnoměrně spojitá, popř. realisticky si-
tuovaná plná spojitá „trojúhelníková“ zatížení), pak budeme
oba roštové prvky co do jejich tuhosti považovat za „srov-
natelné“. Tato podmínka tedy žádá, aby vykonzolování čini-
lo nejvýše 0,38násobku, resp. 0,39násobku rozpětí odpo-
vídajícího roštového pasu (v běžné technické praxi se tento
násobek uplatňuje nižší hodnotou – kolem 0,25 až 0,33). Zdá se
tedy, že „přijatelně“ malé vykonzolování pasu také opravňuje
aplikovat pro výpočet jeho symetrické tuhosti vzorec

s „malou“ chybou, (m = 1, 2, …, r), zatím-

co při větším vyložení pasu jeho tuhost rychle klesá, takže
uvedené vztahy již použít nelze. 

Vzhledem k předpokladům bude nyní třeba doplnit rovni-
ci (1) o r členů

(opět přibližně předpokládáme konstantní spojitou reakci v ce-
lém vyložení pasu), takže zapíšeme

a analogicky vzhledem k rovnici (3) „opatrně“ přijmeme také

s tím, že rovnici je třeba rovněž podrobit analýze s příslušným
omezením (viz též čtvrtý oddíl). Spojením vzorců (1a), (2),
(2a), (3a) celkem snadno dojdeme pro regulární roštové pasy
ke vztahu

a pro vykonzolované pasy pak k

Opět pro Ei,jk 
= Ei,m = E dostaneme z (4a) a (4b) vztahy

a

Vzorce (4b), (4c), (4d), (4e) [viz jejich strukturování!]
jsou (za uvažovaných předpokladů) „obecné“ a platí (s urči-
tými omezeními) i pro rošty, jejichž regulární pasy i pasy
„překonzolované“ jsou v navzájem ortogonálním, resp. pra-
videlně izogonálním postavení. Tehdy v rohovém uzlu počí-
táme se dvěma pasy regulárními a dvěma pasy vyloženými,
které jsou vlastně prodloužením pasů regulárních (standard-
ních) mimo konturu klasického roštu. Analogicky, u krajní-
ho uzlu půjde o tři pruty regulární a jedno vyložení.

Podobně, jak bylo zmíněno v úvodu, budeme pokládat u „obec-
ně izogonálních“ roštů za výhodné, když budou i u rohových a kraj-
ních roštových styčníků úhly, které spolu svírají sousední pasy
(regulární i „vykonzolované“), přibližně stejně velké.

4. Vymezení platnosti vztahů. Distribuce
kontaktních napětí.

Ve dvou předchozích oddílech byly odvozeny vzorce, kte-
ré distribuují styčníkovou sílu plně a rovnoměrně spojitě do
poloviny délek přilehlých regulárních roštových pasů, pří-
padně též do celých délek přilehlých vykonzolovaných roš-
tových pasů „přiměřených“ vyložení. Podle očekávání při-
tom přenesou větší díl styčníkové síly tužší pasy než pasy
poddajnější. Numericky ověřované příklady základových
roštů uplatněných v praxi však ukazují, že již poměrně malá
vzájemná rozdílnost v (symetrické) tuhosti pasů může být
příčinou velkého rozdílu ve velikosti plných rovnoměrně
spojitých reakcí v nich, neboli že tužší roštové pasy mohou
být podle vztahů (4), (4a), (4b), (4c), (4d), (4e) relativně ne-
úměrně (nerealisticky) přetěžovány na úkor pasů poddajněj-
ších. Tuhost má však při daném modulu pružnosti dva zdro-
je a při numerické analýze se ukázalo být velmi podstatným,

mi
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zda je rozdílnost způsobena více rozdílností jejich délek,
anebo spíše diferencí v momentech setrvačnosti jejich příč-
ných průřezů. Bude-li např.    , ale zároveň

dochází skutečně k „divergenci“ a to tím více,

čím více se liší ki, jk 
od ki, js

. Bude-li však li, jk 
= li, js

, a zároveň

bude platit i

jatelnější“ výsledek. Konečně, pro         a zároveň
může nastat qi, js

≤ qi, jk 
i qi, js

≥ qi, jk 
(jde o poměrně

„neostré“ nerovnosti), popř. lze dosáhnout vhodným pomě-
rem v momentech setrvačnosti určité „přijatelné“ srovnatelnos-
ti qi, jk

≈ qi, js
. Obdobné výsledky platí i pro základové rošty s

vyloženými pasy. Ukazuje se tedy, že předpoklady (3), resp.
(3a), nemají univerzální platnost. Je však nicméně vidět, že
předložené řešení dává dobré výsledky pro stejně dlouhé pasy
(anebo alespoň pro pasy, které se vzájemnou délkou neliší více
než o 20 až 25 %) při „rozumných“ diferencích v momentech
setrvačnosti (řekněme Ji,jk/Ji,js

≈ 1 až 2). Lze rovněž doporučit,
aby „poněkud“ delšímu roštovému pasu byl přiřazen větší
moment setrvačnosti, než je tomu u pasu kratšího. Nejspo-
lehlivější výsledek ovšem dávají stejně dlouhé roštové pasy
o stejných průřezových charakteristikách, kdy např. místo (3)
postačí prostě vzít Pi, j1

= Pi, j2 
= ...Pi, jk

= ...Pi, jn–1 
= Pi, jk

,
Například pro předpokládaný základový rošt vytvořený ze
stejných obdélníků (pravidelný ortogonální rastr), kdy ve vnitř-
ním roštovém styčníku bude a zároveň

, vychází vztah 

apod. V každém případě, „přijatelnost“ řešení je mnohem více
ovlivněna rozdílností v délkách roštových pasů než diferencí
v jejich momentech setrvačnosti průřezů.

Jakkoli jsou však roštové pasy relativně mohutnými nos-
níky, je jejich tuhost přeci jen zpravidla „malá“ na to, aby
bylo možné akceptovat konstantně rozloženou reakci v nich,
jak to předpokládá naznačený přibližný výpočet. Ve skuteč-
nosti dojde ke zvětšení spojitých reakcí v pasech v blízkém
okolí uvažovaného styčníku, zatímco mimo tuto oblast je
naopak třeba počítat s jejich určitým zmenšením. Jinými

slovy, v intervalu                     je zapotřebí místo konstantní

reakce qi, jk 
uvažovat spojitou nerostoucí reakci fi, jk 

tak, aby pro
regulární roštový pas platilo

Podobně, pro vykonzolovaný roštový pas v celém intervalu 
bude platit pro odpovídající spojitou nerostoucí reak-

ci fi,mvztah

Poznamenejme, že počátek každé kartézské soustavy sou-
řadnic je volen vždy v uvažovaném uzlu (n voleb) a +x
se od něj postupně „měří“ podél každého uvažovaného prutu.
Těmito postupnými lokálními označeními bylo možné se vy-
hnout složitému indexování pro rozlišení všech možných
voleb systémů kartézských souřadnic. 

O „přesném“ průběhu obou funkcí není sice nic známo,
nicméně (kromě již řečeného) lze předpokládat jejich maxi-
ma v počátku jejich definičních oborů a minima v jejich kon-
cích. Podobně lze očekávat, že i jejich první derivace budou
na obou koncích jejich definičních oborů nulové. Obecně
však bude platit

. (Tyto zřejmé „nedostatky“

(totiž nespojitosti) vyplývají ze zavedených zjednodušujících
předpokladů a nemohou mít vzhledem k předpokládané „plo-
chosti“ předmětných funkcí podstatnější význam). Protože
však (nejednoznačné) hledání funkcí fi, jk 

a fi,m s předestřenými
vlastnostmi by nepochybně vedlo ke komplikovaným vzta-
hům (a bylo by řešením beztak jen přibližným), je možné spo-
kojit se s následujícími zjednodušeními.

Pokud jde o regulární roštový pas, orientujme se podle obr. 4,

v němž je v intervalu                      reakce fi, jk
nahrazena dvěma

po částech konstantními funkcemi, a to v intervalu

funkcí 2fi, jk 
a v intervalu                       funkcí

1fi, jk
. Součinitel λi, jk 

∈ (0,1) je nutno empiricky volit jednak
podle tuhosti předmětného pasu a jednak s ohledem na pod-
dajnost podloží. Rovněž „podílový“ koeficient κi, jk 

∈ (0,1),
který determinuje část síly Pi,jk 

ke konstantnímu rozložení veli-

kosti fi, jk 
= κi, jk 

. qi, jk
po celém intervalu                       , je třeba 

zvolit podle zkušenosti. Všeobecně vzato, tužší regulární roš-
tové pasy a poddajnější podloží vedou spíše k relativně větším
koeficientům λi, jk 

i větším součinitelům κi, jk 
při malé vzájem-

né rozdílnosti 1fi, jk 
a 2fi, jk

, a naopak, přičemž se ukazuje, že na
kontaktní síly má větší vliv spíše jakost podloží než tuhost
roštového pasu. S přihlédnutím ke vztahu (2b) a schématu na
obr. 4 lze nyní zapsat pro i-tý uzel podmínku rovnováhy 

Z této rovnice (pouhým porovnáním druhých členů) ihned
dostaneme

neboli vzhledem k rovnici (2) poměrně jednoduchý dvojpara-
metrový vzorec pro „přídatné“ kontaktní napětí

Vzhledem k obr. 4 a vztahu (6a) plyne
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Položíme-li                  plyne z (8)
.

Z poznatků uvedených v tomto oddílu a z reálných geome-
trických proporcí roštových pasů zmíněných v prvním oddí-
lu příspěvku – v podélném směru pasu uvažujeme roznášecí
úhel od vodorovné mezi 30 a 45° – vyplývají i realistické
odhady pro „první“ volbu koeficientu λi, jk

, totiž κi, jk 
∈

, přičemž jeho „střední hod-

nota“ může činit cca λi, jk,Φ ≈ 0,40. Uvážíme-li dále, že

„rozumný“ násobek může být c ≤ 3, plyne ze vzorce (9) 
tab. 1, která sla�uje vztahy mezi parametry λi, jk

, κi, jk 
a c.

Je vidět, že pro všechna c je nárůst λi, jk 
vždy doprovázen

poklesem κi, jk
, přičemž vyšší hodnoty součinitele c odpoví-

dají spíše měkčím pasům na velmi nepoddajném podloží.
V případě vykonzolovaných roštových pasů se budeme

orientovat podle obr. 5, v němž jsou definovány i funkce
kontaktního napětí 1fi,m a 2fi,m . Podmínka rovnováhy pro
vyložený roštový pas délky li,m  je

z něhož plyne pro „přídatné“ kontaktní napětí

Obr. 4. Distribuce kontaktních sil pod regulárním roštovým pasem
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Tab. 1. Orientační souvztažnost parametrů λi, jk
, κi, jk 

a c 

(5a)

(6c)

obzor4_2007.qxp  12.4.2007  16:14  Stránka 106



STAVEBNÍ OBZOR 4/2007 107

a také vzorce

a

kde

Pokud jde o vzájemnou souvztažnost parametrů λi,m, κi,m a c,
platí pro ně tatáž vztahová závislost jako pro koeficienty λi, jk

,
κi, jk 

a c. Je pro ně proto možné uplatnit také tab. 1.
Bude-li nyní v každém roštovém prutu známa velikost

kontaktních reakcí 1fi, jk
, 2fi, jk

, 1fj, ki
, 2fjk, i , 1fi,m a 2fi,m [N·m-1],

pak lze stanovit i (přibližnou) velikost odpovídajících kon-
taktních napětí [N·m-2], jako

kde bi, jk 
= bj, ki

, resp. bi,m, je šířka jednotlivých roštových pasů
(standardních, resp. vyložených).

5. Několik poznámek k uplatnění kontaktních
napětí pod roštovými pasy

V textu již byl podán podrobný návod, jak k daným svis-
lým silám Pi, působícím v každém styčníku horizontálního
základového roštu, přiřadit ke každému jeho standardnímu
prutu délky li, jk 

spojité reakce qi, jk
, qj, ki

, jejichž velikost je
vždy konstantní v rozsahu 1/2 . li, jk

. Takovýto postup vlast-
ně vycházel z „podílových“ vertikálních sil na konci každé-
ho prutu, a sice ve styčníku i se silou Pi, jk 

a ve styčníku jk se
silou Pjk, i s tím, že v každém vnitřním styčníku musí platit

bilanční vztah                  . Tato idealizace (respektující samo- 

zřejmě podmínky rovnováhy i rozdílnost tuhosti jednotlivých
roštových pasů) byla posléze „zpřesněna“ nahrazením qi, jk
dvojicí konstantních funkcí 1fi, jk

a 2fi, jk
, zatímco qjk, i bylo na-

hrazeno dvojicí konstant 1fjk, i a 2fjk, i .
Vzhledem k vysvětleným předpokladům je možné již při-

stoupit ke statickému řešení jednotlivých pasů ze schémat na
obr. 6; jde vlastně o řešení oboustranně vetknutých nosníků.
Statickému schématu „A“ však odpovídají reakce P*

i, jk 
≠ Pi, jk

a P*
jk, i ≠ Pjk, i , přičemž tyto disproporce činí za „standardních“

okolností až asi 7 až 12 % a jsou tím menší, čím méně se liší
qi, jk 

od qjk, i . Zpřesněnému statickému schématu „B“ odpoví-
dají reakce P+

i, jk 
→ Pi, jk 

a P+
jk, i → Pjk, i . Naznačená konvergen-

ce je tím výraznější, čím se koeficienty κi, jk 
= κjk, i a λi, jk 

=
= λjk, i a stávají menšími. V každém případě jsou posouvají-
cí síly v blízkém okolí středu rozpětí roštových pasů nulové.

Poznamenejme konečně, že statické schéma „A“ vede
k poněkud většímu namáhání roštového pasu (ohybovými
momenty), než je tomu u statického schématu „B“. Naproti
tomu je však patrně 2fi, jk 

≥ qi, jk 
a 2fjk, i ≥ qjk, i se souhlasnými

důsledky pro velikost kontaktních napětí, viz též vzorce
(10).

V případě vykonzolovaných roštových pasů (vycházejí-
cích z krajních nebo rohových styčníků ven z kontury klasic-

Obr. 5. Distribuce kontaktních sil pod vykonzolovaným roštovým pasem
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ky pojatého roštu) platí pro každý takový uzel analogický

bilanční vztah                       ale pro příslušné „podílo-

vé“ síly platí Pi,m = P*
i,m = P+

i,m (uplatňujeme obdobné označení
jako u standardních roštových pasů), takže tyto již nejsou co
do své velikosti závislé na 1fi, m ani na 2fi, m. Vyšetření vnitřních
sil vyložených pasů je pak dáno prostým řešením „obrácené“
konzoly zatížené reakcemi 1fi, m a 2fi, m. Poznamenejme, že uplat-
nění vyložených pasů je příznivým opatřením jak z hlediska
snížení odpovídajících kontaktních napětí, tak z hlediska
omezení případných natočení krajních regulárních pasů roštu
podél longitudinálních os.

Při detailním řešení standardního roštového pasu (obr. 6),
resp. vyloženého roštového pasu (obr. 5), je možné uvážit
určitá zkrácení délek li, jk

, resp. li, m, která vyplývají z rozměr-
nosti odpovídajících návazných příčně (zpravidla kolmo)
k nim postaveným pasům, což vede k menšímu namáhání
předmětných konstrukčních prvků.

6. Závěr
Autory předložené zjednodušené řešení základových

roštových konstrukcí je velice jednoduché a názorné. Je
založeno „jen“ na podmínkách rovnováhy a na respektování
(nevelkých) rozdílů v tuhosti jednotlivých roštových pasů (a
to bez ohledu na celkové geometrické uspořádání roštu) –
tedy na základních principech mechaniky, poněvadž to v při-
jatelné míře umožňují reálné fyzikální okolnosti a uvedené
předpoklady. Jakkoli tedy nevytváří žádný složitý a originál-
ně definovaný fyzikální model problému (který by byl z ana-
lytického hlediska pravděpodobně beztak neschůdný, v lep-
ším případě nesmírně pracný), jde o řešení původní i v praxi

(za respektování odůvodněných omezení) osvědčené. Pů-
vodnost postupu tkví zejména ve způsobu distribuování kon-
taktních reakcí pod pasy roštu i v jejich „zpřesněních“ po
částech spojitými konstantními funkcemi.

Jde samozřejmě o řešení přibližné, jehož reálnost (totiž
míra „přesnosti“) ve finále spočívá na zkušenosti statika,
kterou pisatelé, dá-li se to tak říci, parametrizovali s připoje-
nými doporučeními. „Logický nedostatek“, který je patrný
zejména v „přiznaných“ nespojitostech v kontaktních napě-
tích, není z hlediska vystižení podstaty problému a jeho vy-
řešení vůbec podstatný. Diskontinuita v jinak spojitých reak-
cích je „nepěkná“ toliko z „kosmetického hlediska“, není
však na závadu ani pro odhad extrémních kontaktních napě-
tí, natož pak pro dobré vystižení vnitřních sil v roštových pa-
sech. (Nestejné ohybové momenty ve vetknutí jednotlivých
pasů do styčníku (uzlu) jsou důsledkem uvažovaných před-
pokladů a je možné je vyrovnat např. zprůměrováním, anebo
(kvůli bezpečnosti) akceptovat největší z nich). Poznamenej-
me, že vystihuje-li podmínečná rovnice (2) realitu velmi
dobře, je třeba brát hypotetický vztah (3) s určitou opatrnos-
tí, která tak definuje jeho omezení na začátku čtvrtého oddí-
lu příspěvku.

Uvedený postup nezohledňoval provázanost tuhosti zákla-
dového roštu s tuhostí prostorového skeletu jím přenášeným.
Nebyl rovněž zohledněn vliv základového roštu jako půdo-
rysného celku určitého tvaru na zatlačení jednotlivých rošto-
vých pasů (více se do podloží zpravidla zatlačí vnitřní pasy)
a na jejich namáhání (exponovanější bývají obvykle pasy
krajní). Upozorněme přitom, že případné uplatnění ztužují-
cích stěn v přenášeném prostorovém skeletu (což naznačené
řešení nepředpokládalo) by mohlo také poměrně významně
ovlivnit rozložení reakcí pod pasy i jejich zatlačení do pod-
loží.

Obr. 6. Skica ke statickým schématům standardních roštových pasů
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Navržené řešení se může stát jakýmsi návodem, jak postu-
povat i při jiné „schůdné“ distribuci kontaktních napětí –
např. lineárním, bilineárním, lichoběžným či jiným způso-
bem. V každém případě doporučený postup umožňuje rych-
le a bez nutnosti využití výpočetní techniky stanovit přibliž-
né rozložení reakcí i vnitřních sil v pasech, a to třeba i opa-
kovaně, pro získání požadovaných praktických výsledků ke
vzájemnému porovnání a verifikacím nebo vhodnějšímu
navržení roštové základové konstrukce pro dané požadavky.

Literatura

[1] Bažant, Z.: Metody zakládání staveb. Praha, Academia 1973.
[2] Bažant, Z.: Zakládání staveb. Praha, SNTL/SVTL 1967.
[3] Gorbunov-Posadov, M. I.: Výpočet konstrukcí na pružném pod-

kladu. Praha, SNTL 1957.
[4] Chobot, K. – Drahoňovský, Z. – Hájek, V. – Novotná, H.: Statika

stavebních konstrukcí III. Praha, SNTL/Alfa 1985.

Novotný, R. – Pech, P.: Simplified Design of Grillage
Foundations 

This paper shows a simplified (from the theoretical
pespective in a fairly acceptable manner) approach to
the design of horizontal grillage foundations. It provides
advice on how to distribute the vertical load from the
columns acting in the grillage joints into the separate
horizontal bars (strips).

Novotný, R. – Pech, P.: Vereinfachte Lösung von
Fundamentroststreifen 

Der Artikel zeigt ein vereinfachtes (vom theoretischen
Gesichtspunkt nichtsdestoweniger „zufrieden stellend
akzeptierbares“) Herangehen an die Lösung horizon-
taler Fundamentroststreifen auf. Er gibt eine Anleitung,
wie man unter bestimmten Voraussetzungen die ver-
tikale Belastung aus Stützen, die in den Knotenpunkten
des Rostes wirken, in seine einzelnen horizontalen Stäbe
(Streifen) verteilen kann.

Prostory bývalého parního mlýna, budoucího Business
Parku Classic 7, se nacházejí v pražských Holešovicích mezi
ulicemi Jankovcovou a U Uranie. Původní areál, navržený
architektem Bohumilem Hypšmanem, se rozkládal na území
o rozloze cca 0,6 ha. Součástí komplexu byly mlýnice se
skladištěm, mísírnou a čistírnou, obilné silo, strojovna a ko-
telna s uhelným silem. Výstavba byla zahájena v roce 1909,
v roce 1911 byl  pozemek rozšířen na 1,45 ha a bylo rozhod-
nuto o stavbě administrativní budovy. Ve stejném roce byla
postavena hospodářská budova a železobetonové skladiště. 

Classic 7 Business Park bude postaven během dvou fází.
Předpokládané dokončení první fáze, ve které vznikne při-
bližně 16 tis. m2 pronajímatelné podlahové plochy, 75 nad-
zemních a 135 podzemních parkovacích míst, je plánováno
na první čtvrtletí 2008. Druhá etapa předpokládá vytvoření
26 tis. m2 čisté pronajímatelné podlahové plochy s 230 pod-
zemními parkovacími místy. Zahájení výstavby pro druhou
fázi se očekává na podzim 2007, dokončení pak do červen-

ce 2009. Využitím nejnovějších stavebních technologií bude
industriální architektura z počátku dvacátého století rekon-
struována pro potřeby moderního člověka. Projekt nenabíd-
ne jen kancelářské prostory, ale též park s fontánou, restau-
raci s kavárnou a řadu dalších služeb pro nájemníky. 

Složitého architektonického úkolu se chopilo architekto-
nické studio CMC architects, vedoucím projektu je David R.
Chisholm, jenž má za sebou mnoho úspěšných realizací.
V ČR je to například rezidenční projekt Korunní dvůr nebo
kancelářský komplex The Park na Chodově. Podle jeho slov
projde stavba celkovou rekonstrukcí, nebo� je ve špatném
stavu. Snahou je však respektovat industriální ráz, zachovat
cenné prvky této kulturní památky a ve spolupráci s památ-
káři ji unikátně skloubit s novými potřebami. Stavebních
prací se ujme společnost PORR. Projektovým managerem je
firma EC Harris, investorem společnost NOFIM CZ, která je
akciovou společností s majetkovou účastí mezinárodních
investičních a developerských firem AFI Europe a Illuminus
Group. 

Tisková informace

�projekty
Classic 7 Business Park 
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Komerční investice – kancelářské plochy v Praze

Ing. Dana ČÁPOVÁ
Ing. Petra POSPÍŠILOVÁ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Praha jako významné komerční centrum Evropy a trh
v sektoru administrativních prostor na území Hl. m. Pra-
hy (moderních kancelářských projektů i prostor ve staré
zástavbě) byl podroben analýze mimo jiné z hlediska
nabídky a neobsazenosti ploch. 

Česká republika je stále častěji považována za stabilní in-
vestiční prostředí. V uplynulých letech sílil zájem zahranič-
ních investičních fondů a společností o nákup plně pronaja-
tých kancelářských nemovitostí jako předmětu investic. Aby
byla nemovitost pro investory lákavá, musí se nacházet na
odpovídajícím místě, mít odpovídající kvalitu, a hlavně musí
být zcela nebo z velké části pronajaty významným mezinárod-
ním řetězcům na základě dlouhodobých nájemních smluv.
Dlouhodobá nájemní smlouva je uzavírána na pět až deset let.

Na trhu převládají zahraniční investoři, zejména z Ra-
kouska, Německa a Velké Británie. Můžeme však sledovat i
postupný nárůst domácích fondů, které investují do českých
nemovitostí. Veřejně publikované výnosy pro jednotlivé dru-
hy nemovitostí jsou uvedeny v tab. 1 [1]. 

Na počátku devadesátých let poptávka po kvalitních kan-
celářích značně převyšovala nabídku. Tato situace se nejdří-
ve řešila přestavěním rezidenčních prostor v centru města.
Nájmy však byly značně nadhodnoceny, přestože kanceláře
postrádaly flexibilitu a požadovaný standard, případně nad-
standard. Posléze se začaly stavět objekty, které již základní
kritéria moderní kanceláře splňují. Stavěly a stavějí se nová
kancelářské centra. Současným trendem realitního trhu je
stěhování se firem z města na periferie, z kamenných domů
do nových administrativních budov, z malých kanceláří pro
několik osob do velkoplošných. Kanceláře nižšího standardu
než A a B (hlavně ve staré zástavbě) prožívají v současné
době útlum. Přetlak nekvalitní a nekomfortní nabídky nad
poptávkou tlačí ceny pronájmu výrazně dolů, zvyšuje fluk-
tuaci nájemců a celkovou neobsazenost, což následně snižu-
je i konkurenceschopnost, tedy pronajímatelnost objektu fak-
tem, že není dosahováno potřebných výnosů k financování
oprav a rekonstrukcí a zvyšování kvality nabízených kanceláří.

V současnosti nevznikají pouze jednotlivé kancelářské bu-
dovy, ale často celá kancelářská centra. Základní charakte-
ristikou je složení z několika na sobě nezávislých kancelář-
ských budov, které se dají propojit na úrovni jednotlivých
podlaží. Součástí komplexu musí být parková úprava, terasy
na střechách objektů, interní zahrady, vodní plochy, nebo� to
vše navozuje atmosféru příjemného pracovního prostředí.
V komplexu si najdou své místo i různé služby ve formě res-
taurací, pošt, kopírovacích služeb, čistíren a možnosti pro
využití volného času, jako jsou fitness centra. Významná ad-
ministrativní centra mohou v budoucnu lákat i rezidenční
výstavbu, která se může stát součástí komplexu.

Kancelářská centra se snaží získat a udržet image úspěš-
ného produktu a dobré adresy. Významným kritériem k do-
sažení úspěšnosti patří obsazenost, resp. neobsazenost. Čím
menší je míra neobsazenosti budovy, tím žádanější je, nebo�
firmy vědí, že jen těžko zapůsobí na obchodní partnery dlou-
hodobým sídlením v poloprázdné budově. Míra neobsaze-
nosti je kritériem nejen pro nájemníky, ale také pro investo-
ry. Na cenu nájemného má největší vliv nabídka na trhu.
S rostoucí nabídkou klesají nájmy, a tedy i příjmy majitelů
administrativních objektů a návratnost investice.

Tab. 2. Spekulativní plánovaná výstavba 

Tab. 1. Porovnání meziročních nejvyšších výnosů na trhu nemovitostí
v ČR

2004 2005

kanceláře 7,75 6,75

maloobchodní prostory 8,25 7,5

skladové prostory 9,25 8,0

hotely 9,50 8,0

Nemovitost
[%]

Projekt
Kapacita    

[m2]

Dokončení  
[čtvrtletí/rok] 

Nájemné 

[EUR/m2/měsíc]

Vyšehrad Victoria 5 000 1/2007 15,00-16,00

Trianon 18 500 1/2008 15,00-16,00 

Kolben Business 
Park

20 000 1/2007 8,00

E - Gate Evropská 20 815 2/2007 15,00-15,50

CITY Tower 41 550 2/2007 13,00-19,00

CITY Element 6 540 1/2008 14,50

CITY Court 18 703 4/2007 15,00-15,50

CITY Deco 16 284 1/2008 14,00-14,50

Oasis Florenc 15 021 3/2007 17,00-17,50

Copa Center 
Národní

17 000 1/2008 není k dispozici

Komplex Opatov 
Centrum

28 000 1/2007 14,00-15,00

Palladium 19 500 3/2007 není k dispozici

Gemmini 33 400 4/2007 15,00

Vysočanská brána 10 506 1/2009 12,80-15,30

Amazon Court 17 500 4/2008 18,50-19,00

Corso II 12 500 2/2008 není k dispozici

Churchill Square 32 000 4/2011 není k dispozici

Office Plaza 18 000 1/2009 14,00-14,50

Smíchov Station 
Development

není 
k dispozici

není 
k dispozici

není 
k dispozici

Celkem   350 819 m2
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V tabulce 2 jsou uvedeny kancelářské plochy na území
Hl. m. Prahy, které budou uvedeny na trh jako spekulativní
v průběhu příštích pěti let. Pokud porovnáme kapacity kan-
celářských ploch, zjiš�ujeme, že developeři v Praze v sou-
časné době stavějí převážně na spekulativní bázi.

Pražské realitní kanceláře, investoři a developeři zastáva-
jí názor, že poptávka po kancelářích je silná a v následují-
cích letech bude stoupat. Je možné plně obsadit všechny plo-
chy, které jsou na trhu k dispozici? Jaká je současná neobsa-
zenost? Tedy, kolik je z celkové nabídky kancelářských pro-
stor v Praze volných? Pro odpově� na tyto otázky byl prove-
den průzkum nabízených prostor na území hlavního města,
který po dobu jednoho roku ve tříměsíčních intervalech sle-
doval nabídku kancelářských ploch na trhu. Internet není
zcela věrohodný zdroj, ale stále častěji jej využívají profesio-
nálové, kteří jsou i největšími hráči na realitním poli. Část
inzerovaných nabídek byla v období průzkumu osobně pro-
věřena. Ve zkoumaném objemu se může vyskytnout malé
procento dat, jež k datu sběru nebyla zcela aktuální, např.
z důvodu, že realitní kancelář nemusí stáhnout z internetové
inzerce nabídku v ten samý den, ve který daný prostor pro-
najme. V každém měření byl zkoumán přibližně stejný počet
nabízených kanceláří, tzn. 80 až 90 objektů. Některé z nabí-
dek se objevily ve všech čtyřech měřeních. Nabídky byly
členěny na moderní a starou zástavbu z důvodu velké odliš-
nosti v jejich kvalitě a lokalitě nabízených kancelářských
prostor. 

Objem zkoumaných dat
Vzorek moderních kancelářských prostor – celková analy-

zovaná kapacita – pronajaté i volné plochy ve zkoumaných
objektech moderních kancelářských vzorků je 540 000 m2.
Podle průzkumu trhu, který provádí Prague Research Fo-
rum, bylo v Praze ke konci prvního pololetí 2006 celkem
1 900 000 m2 (přičemž 66 % je nově postavených a 34 % re-
konstruovaných). Průzkum byl tedy proveden cca na 30 %
z oficiálně stanoveného celkového objemu kancelářských
ploch v Praze (tab. 3). Vzorek kancelářských ploch ve staré
zástavbě – celková kapacita sledovaného vzorku kancelář-
ských objektů pronajatých i volných ve staré zástavbě – činí
122 830 m2.

Nabídka na trhu
Nabídkou kanceláří se rozumí počet volných metrů čtve-

rečních, který je k dispozici potenciálním nájemcům. Podle
obr. 1, který znázorňuje celkovou nabídku na trhu (moderní
kancelářské prostory i prostory ve staré zástavbě) v jednotli-
vých obdobích měření, lze říci, že objem nabízených prostor
v čase klesá. Tedy kanceláře se pronajímají. Podle údajů
v obr. 2 lze říci, že objem nabídky na trhu v průběhu sledo-
vaného období klesá, tedy zájem o kanceláře stoupá. U budov,

které se vyskytly ve všech čtyřech měřeních, klesl objem
volných prostorů o 53 %, tedy ze 135 751 na 64 292 m2.

Poměr nabízených kancelářských ploch v moderní zástav-
bě ku plochám ve staré zástavbě znázorňují obr. 3 a obr. 4.
Je vidět, že z celkového objemu zkoumaných dat je 70 až
80 % nabízených ploch v moderních administrativních
budovách a zbývajících 20 až 30 % ve staré zástavbě. Poměr
mezi moderní a starou zástavbou ukazuje klesající neobsaze-
nost v moderních kancelářských budovách a stabilní až mír-
ně rostoucí neobsazenost ve staré zástavbě.

Tab. 3. Porovnání kancelářských prostor na území Hl. m. Prahy

Projekty

spekulativní plánované 350 819

vázané na předpronájem 33 529

pro konkrétního zájemce 134 800

dokončené 544 648

administrativní celkem 1 063 796

Kapacita [m2]

Obr. 1. Celková nabídka na trhu v jednotlivých obdobích 

Obr. 2. Celková nabídka na trhu rozdělená podle výskytu budov 

Obr. 3. Celková nabídka na trhu rozdělená na budovy 
v moderní a ve staré zástavbě

Obr. 4. Nabídka moderních kanceláří podle výskytu budov 
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Nabídka moderních kanceláří má klesající trend. U budov,
které se vyskytly ve všech čtyřech měřeních, klesl objem
volných prostorů o 56 % během necelého roku. Klesá i ob-
jem volných prostor, které se nevyskytly ve všech čtyřech
obdobích. V září 2006 přibylo na trhu pouze 23 035 m2 mo-
derních kancelářských prostor proti 57 381 m2 v prosinci
2005.

Volné prostory ve staré zástavbě uvádí obr. 5. Lze říci, že
jejich objem od začátku měření v prosinci 2005 mírně klesal
až do léta 2006, kdy jich začalo opět přibývat. Podle analý-
zy situace na trhu lze očekávat růst nabídky kancelářských
prostor ve staré zástavbě. 

Trend neobsazenosti
Pojem neobsazenost, neboli volné plochy k dispozici, se

vyjadřuje v procentech a představuje poměr volných ploch k
celkovému objemu ploch daného objektu. Z námi provede-
ného průzkumu vyplývá (tab. 4), že u moderních kancelář-
ských prostor neobsazenost klesá, tedy zájem o nové kance-
láře roste, nové kanceláře se pronajímají. Proti tomu zájem
o staré kanceláře je malý, trend má oscilující tendence. Lze
tedy předpokládat, že převážná část poptávky bude směřovat
k novým administrativním projektům díky rostoucím poža-

davkům na kvalitu, technické vybavení a zabezpečení bu-
dov. Potvrzuje se tedy předpoklad, že firmy opouštějí kance-
láře ve staré zástavbě a stěhují se do nových administrativ-
ních center.

Znatelný nárůst poptávky po kancelářích mimo historické
centrum města bude pravděpodobně pokračovat. Po ostat-
ních lokalitách je tento trend posilován snahou nájemníků
(potenciálních zájemců) zajistit dobrou dopravní dostupnost,
dostatek parkovacích stání, větší podlažní plochu v jednotli-
vých podlažích s flexibilním uspořádáním příček, moderní
technické vybavení a celkově nižší nájemné a poplatky za
služby spojené s užíváním kanceláří. Kanceláře nižšího stan-
dardu prožívají v současné době útlum. Přetlak nekvalitní,
nekomfortní nabídky nad poptávkou tlačí ceny pronájmů
výrazně dolů, zvyšuje fluktuaci nájemců a celkovou neobsa-
zenost starších objektů, což následně snižuje i konkurence-
schopnost, tedy pronajímatelnost objektu faktem, že není
dosahováno potřebných výnosů k financování oprav a
rekonstrukcí a zvyšování kvality takto nabízených kanceláří
i objektu jako investice.

Literatura
[1] CB Richard Ellis – Prague Research Forum Report, 2005. 

Obr. 5. Nabídka kanceláří ve staré zástavbě podle výskytu budov

12.12.2005 2.3.2006 30.5.2006 22.9.2006

moderní 
kancelářské 
prostory

42 34 30 19

stará zástavba 37 29 43 35

Neobsazenost
[%]

Tab. 4. Neobsazenost v jednotlivých měřeních 

Čápová, D. – Pospíšilová, P.: Commercial Investments –
Office Spaces in Prague 

Prague, as an important commercial centre of Europe,
and the market in the sector of office spaces on the terri-
tory of the Capital of Prague (modern office projects and
spaces in old buildings) were subjected to an analysis,
among others, from the perspective of the offer and non-
occupancy of spaces.

Čápová, D. – Pospíšilová, P.: Kommerzielle Investitionen
– Büroflächen in Prag

Prag als bedeutendes kommerzielles Zentrum Europas
und der Markt im Sektor von Büroräumen auf dem
Gebiet der Hauptstadt Prag (moderne Büroprojekte und
der Raum in der Altbausubstanz) wurden einer Analyse
unter anderem vom Gesichtspunkt des Angebots und des
Leerstands von Flächen unterzogen.

SD 2007
mezinárodní konference k otázkám udržitelného rozvoje regionů

24. – 25. května 2007, ČVUT Praha

Cílem mezinárodní konference je výměna poznatků a přístupů k řešení problematiky udržitelného rozvoje regionů. Náplní
programu bude hledání vazeb mezi limity ekonomickými, sociálními a limity životního prostředí regionů. Dalším cílem je
upozornit na problémy, jež by mohly ohrozit přechod regionů na strategie respektující udržitelný rozvoj. Snahou je formulo-
vat opatření, jak těmto hrozbám předejít nebo zmírnit jejich dopad, a efektivně řešit případné důsledky.

www.sd2007.cz
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Vývoj softwaru na zpracování mračen bodů
PointClouder

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

Praha

Článek prezentuje vývoj softwaru pro zpracování a ana-
lýzu mračen bodů pozemního laserového skenování a
předpokládané další cíle. 

Úvod
Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určo-

vání prostorových souřadnic, např. pro libovolné terény, ale
také pro trojrozměrné (3D) modelování a vizualizaci složi-
tých staveb a konstrukcí, interiérů a různých prostor s mimo-
řádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. Sla-
bým místem jejich efektivního a exaktního využití je dopo-
sud používaný software pro zpracování dat. Bez softwaru,
který efektivně zpracovává měřená data a umožňuje jejich
analýzu včetně výpočtů přesnosti, je zpracování jistým způ-
sobem nepřesné a jeho výsledek problematický. V rámci
grantového projektu „Zpracování a analýza produktů hro-
madného sběru 3D dat terestrickými skenovacími systémy“
je vyvíjen software, který umožní nezávislé zpracování pro-
duktů měření laserových skenovacích systémů.

Funkční moduly programu
Program je vyvíjen v objektově orientovaném programo-

vacím jazyce Borland Delphi. Pro zobrazování prostoru je
využito rozhraní OpenGL (Open Graphics Library, [1], [2]),
což je standard specifikující multiplatformní rozhraní (API –
Application Programming Interface) pro tvorbu aplikací
počítačové grafiky. Používá se při tvorbě programů CAD,
aplikací virtuální reality, vizualizací a počítačových her.
V OpenGL se nepoužívá objektově orientované programo-
vání, jednotlivá primitiva jsou definována pomocí vrcholů,
kdy každý z nich definuje bod, koncový bod hrany nebo vr-
chol mnohoúhelníku. Každý vrchol má přiřazena data (obsa-
hující souřadnice umístění bodu, barvy, normály a texturo-
vací souřadnice). Rozhraní OpenGL je založeno na architek-
tuře klient/server – program (klient) vydává příkazy, které
grafický adaptér (server) vykonává. Množství zobrazova-
ných objektů (bodů, úseček, trojúhelníků atd.) vyžaduje, aby
implementace byla pokud možno hardwarová, tj. v grafické
kartě počítače.

Jádro programu
V současné době je zpracováno základní objektové jádro

programu pro správu, zobrazování a manipulaci s body a
mračny bodů. Záznam každého bodu obsahuje (kromě ji-
ných údajů) prostorové souřadnice X, Y, Z, hodnotu intenzi-
ty přijatého signálu, barvu (složenou z hodnot červené, mod-
ré a zelené), příznak viditelnosti a příznak výběru. Body jsou
organizovány do samostatných pojmenovaných pamě�ových
prostorů (bufferů) podle výběru uživatele. Zobrazení a úpra-
vy probíhají vždy pouze v aktivním bufferu. Lze načíst data

z různých souborů do oddělených prostorů, kopírovat či pře-
souvat je mezi nimi, vytvářet další buffery jako odkládací
pro zrychlení a zefektivnění práce programu. Data lze do
bufferů načítat v této fázi vývoje z textového souboru v po-
době souřadnic X, Y, Z nebo v podobě souřadnic X, Y, Z a
intenzity přijatého signálu. Ukládat data do textového sou-
boru lze ve stejných formátech. Při uložení dat do binárního
souboru se ukládají nejen souřadnice a intenzita, ale také
kompletní vlastnosti bodu včetně viditelnosti a informace,
zda je bod vybrán. Funkce jsou dostupné z formuláře Repo-
sitory.

Jak již bylo zmíněno, jednou z vlastností bodů je jeho bar-
va. Pro usnadnění a zvýšení přehlednosti při práci je v někte-
rých případech účelné vybrané body vhodně obarvit, což
program umožňuje. Barvy lze rovněž generovat z intenzity a
z čísel bodů. Další možností zpřehlednění situace je skrytí
nepotřebných nebo překážejících bodů, které však nezmenší
objem zpracovávaných dat. Jsou tak pro většinu základních
operací s body k dispozici dvě výběrové množiny – nevidi-
telné body a vybrané body.

Program se po spuštění a načtení dat skládá z hlavního
formuláře programu, který umožňuje spouštění dalších palet
s funkcemi, a z okna zobrazujícího zpracovávaná data. Ovlá-
dací prvky programu jsou v této fázi vývoje seskupeny do
palet Pohledy, Výběr, Viditelnost, Barvy bodů, Hlášení, Re-
pository, Nastavení, Funkce, SingleBody. 

Ovládání pohledů
Základem zobrazení bodů je určení stanoviska pozorova-

tele (bod pohledu) a cílového bodu. Ten je vždy ve středu
okna, pro usnadnění orientace je vykreslen výrazným červe-
ným bodem. Souřadnice těchto dvou bodů spolu s určením
vektoru směru vzhůru definují zobrazení. Změny zobrazení,
resp. posuny a pootočení, jsou realizovány změnami těchto
dvou bodů. Jsou k dispozici tři manipulace pro změny pohle-
du – otočení pohledu okolo cílového bodu, otočení pohledu
okolo bodu pohledu, přiblížení/oddálení bodu pohledu od
cílového bodu. Otáčení bodu pohledu se děje stiskem pravé-
ho tlačítka myši, složka pohybu vlevo/vpravo mění směrník
pohledu, složka pohybu nahoru/dolů mění zenitový úhel.
Otáčení cílového bodu probíhá stejným způsobem, navíc se
současným stiskem klávesy Ctrl. Přiblížení/oddálení lze pro-
vést otočením kolečka myši. Přidržením klávesy Shift lze
použít nižší rychlost otáčení nebo pohybu, obě hodnoty oto-
čení a obě hodnoty posunutí lze nastavit ve formuláři Nasta-
vení.

Jako cílový bod lze vybrat konkrétní bod mračna nastave-
ním kurzoru a stiskem prostředního tlačítka myši (kolečka).
Toto ovládání (kromě výběru cílového bodu) je také dostup-
né prostřednictvím tlačítek na paletě Pohledy. 

Výběr bodů, viditelnost
Výběr bodů je možný dvěma způsoby – hromadně (multi

mod) a s definovaným pořadím (single mod). Výběr s defi-
novaným pořadím (obr. 1) je vhodný např. pro výpočty trans-
formačního klíče, každý bod je označen křížkem a číslem.
Ve zvláštním formuláři je možné body mazat a zaměňovat.
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Po definovaném výběru se jednotlivé body vybírají stiskem
levého tlačítka myši.

Hromadný výběr (obr. 2) se provádí v multi modu, při
stisknutém levém tlačítku myši se vybírané body tažením
zarámují do obdélníku. Body lze také vybírat jednotlivě stis-
kem levého tlačítka myši, kliknutím se označení bodu zruší.
Označením se bod vizuálně odliší zvětšením. K dispozici
jsou další povely na paletě Výběr. Lze zvolit nastavení No-
vý, Přidat, Odebrat, Invertovat. Nový pracuje tak, že před
vybráním nové množiny bodů jsou již vybrané body odzna-
čeny. Přidat zajistí, aby nový výběr byl přidán ke stávající-
mu, Odebrat zruší označení nově vybraných bodů, Inverto-
vat dosud nevybrané označí a již vybrané odznačí. Samostat-
nými tlačítky lze Zrušit vše, Vybrat vše a Invertovat vše.

Pro dočasné skrytí bodů jsou k dispozici funkce na paletě
Viditelnost. Lze skrýt body Vybrané nebo Nevybrané, zobra-
zení všech skrytých bodů se provede tlačítkem Zobrazit
skryté. 

Funkce
Do systému jsou implementovány jednoduché funkce pro

získání informací o jednotlivých bodech (výpis pořadového
čísla bodu, souřadnic a intenzity), o mračnu bodů v aktivním
bufferu (název, počet bodů celkem, počet vybraných bodů,
počet viditelných bodů, maximální a minimální souřadnice
v mračnu). Dále je možno vypočítat pro dva označené body
šikmou, vodorovnou délku a převýšení, zenitový úhel a směr-
ník. Informace jsou zobrazovány v okně Hlášení. 

Možnosti nastavení
Formulář Nastavení umožňuje definovat základní ovládá-

ní programu. Lze volit krok v úhlu pro otáčení pohledu (ma-
lý, velký), krok v délce pro přibližování/oddalování (malý,
velký), velikost zobrazovaných bodů, velikost vybraných
bodů, barvu výběrového obdélníku. Dále také maximální
vzdálenost vybíraného bodu od označeného (není vhodné,
aby bylo pro označení/odznačení jednoho bodu nutno klik-
nout přesně, ale vybírá se nejbližší bod, a to tehdy, pokud
není dále, než je maximální vzdálenost). Lze také nastavit
barvu, velikost křížku a velikost písma pro označení bodů
vybraných v single modu. Všechna tato nastavení se ukláda-
jí do inicializačního souboru.

Vyvíjené funkce a moduly 
Prezentované prvky implementované do programu bude

nutné doplnit funkcemi, které využijí doposud připravené
grafické a datové rozhraní a umožní zpracování měření lase-
rového skenování jak ve směru prokládání geometrickými
primitivy, resp. jejich částmi, tak ve směru zpracování opí-
rajícího se o trojúhelníkové sítě. 

Virtual Laser Scanner 
Pro ověřování algoritmů pro zpracování mračen bodů byla

v řešení grantového projektu vyvinuta knihovna Virtual
Laser Scanner (VLS) [3], umožňující simulovat měření lase-
rovým skenerem na povrch roviny, koule, rotačního válce a
kužele, eliptického válce a kužele v obecné poloze se simu-
lací chyb měření a nastavování směru laserového skeneru.
Princip simulace měření spočívá v generování jednotlivých
směrů měření ze stanoviska skeneru definovaných směrem a
zenitovým úhlem vysílaného měřicího svazku paprsků, a ná-
sledně výpočet souřadnic průsečíku takto definované přím-
ky s matematicky definovanou plochou. Výsledkem je vyge-
nerované mračno bodů.

SPATFIG
Dále bude do programu začleněna samostatně vyvíjená

knihovna tříd SPATFIG (Spatial Figure – prostorový útvar)
[4], [5]. Jde o knihovnu tříd a funkcí zabezpečujících orto-
gonální prokládání geometrických útvarů v prostoru (přím-
ka, rovina, kružnice, koule, válec, jehlan atd.) podle metody
nejmenších čtverců. V knihovně jsou řešeny odhady směro-
datných odchylek vyrovnaných neznámých koeficientů,
jejich kovarianční matice a jsou uvažovány kovarianční ma-
tice měření. Knihovna je napsána v jazyce C++ a je šířena
pod veřejnou licencí GNU GPL (GNU – General Public Li-
cence, blíže např. www.gnu.org/licenses/gpl-faq.cs.html).

Obr. 1. Výběr s definovaným pořadím

Obr. 2. Hromadný výběr
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Další funkce 
Kromě uvedených knihoven bude další vývoj programu

směřovat také ke zpracování měření s využitím trojúhelníko-
vých sítí. Předpokládá se implementace algoritmů pro gene-
rování trojúhelníkových sítí zachovávajících podmínku De-
launeyovy triangulace a dalších souvisejících problémů včet-
ně algoritmů zjemňování polí bodů se zachováním přesnos-
ti následné aproximace tělesa generováním trojúhelníkové
sítě. 

Závěr
V článku je stručně popsán současný stav vývoje progra-

mu pro zpracování mračen bodů ve verzi 0.7, kdy je funkč-
ní základní databázové a grafické jádro, a nastíněny cíle jeho
dalšího vývoje. Program pracuje na notebooku s dvoujádro-
vým procesorem Intel Core Duo s frekvencí 1,66 GHz, 1 GB
paměti RAM a integrovanou grafickou kartou Intel GMA
950 tak, že lze pracovat s 1 miliónem bodů bez problémů.
Vývoj bude pokračovat nejen doplňováním funkcí, ale také
doplněním externě modifikovatelné lokalizace do libovolné-
ho jazyka.

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 103/06/0094
GA ČR "Zpracování a analýza produktů hromadného
sběru 3D dat terestrickými skenovacími systémy".
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Štroner, M.: Development of PointClouder Software for
Point Clouds Processing

This paper describes the development of a software
package for the processing and analyzing of point clouds
produced by terrestrial laser scanning, as well as further
anticipated goals.

Štroner, M.: Entwicklung der Software PointClouder
zur Bearbeitung von Punktewolken 

Der Artikel stellt die Entwicklung einer Software für die
Bearbeitung und Analyse von Punktewolken des ter-
restrischen Laserscannens und die vorgesehenen weiteren
Ziele vor.

POROTHERM 2007
V devátém ročníku veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty bylo vyhlášeno téma

„Energeticky úsporný rodinný dům z jednovrstvého zdiva POROTHERM“

Účelem a posláním soutěže je inspirovat tvorbu kvalitních projektů rodinných domů, jejichž jednovrstvé zdivo je reali-
zováno z kompletního cihlového systému POROTHERM. Vyhlašovatel soutěže má na mysli projekty, které v architek-
tonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti, které tento systém nabízí. Projekty domů
technicky vyspělých, materiálově kvalitních, energeticky úsporných, estetických, cenově přijatelných jak z hlediska vý-
stavby, tak i z hlediska užívání. Projekty domů, pro něž je charakterická vysoká úroveň pohody bydlení. 

Ve třetím ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže se budou o ceny ucházet

„Realizované stavby z cihlového systému POROTHERM“

bez rozlišení účelu využití a jejich typologického zařazení. Předmětem soutěže jsou stavby lokalizované na území České
republiky postavené z cihlového systému POROTHERM a dokončené do 20. května 2007, kromě staveb v této soutěži
již oceněných.

Soutěž se koná pod záštitou ministra pro místní rozvoj a ministra průmyslu a obchodu, partnerem je Státní fond rozvoje
bydlení, mediálními partnery Vydavatelství Springer Media CZ a JAGA MEDIA, dalšími partnery Česká komora
architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Fakulta architektury a
Fakulta stavební ČVUT v Praze a Obec architektů. 
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Tepelné, vlhkostní a mechanické vlastnosti 
kompozitního materiálu zatíženého vysokými
teplotami
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VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku jsou prezentovány základní tepelné, vlhkostní a
mechanické vlastnosti materiálu na bázi alkalicky akti-
vované strusky s elektroporcelánovým plnivem a ex-
pandovaným vermikulitem po zatížení vysokými teplota-
mi zjištěné za pokojové teploty. Parametry jsou porov-
nány s výsledky referenčního měření na témž materiálu
bez zatížení. 

Úvod
Alkalicky aktivované kompozitní materiály mají v praxi

mnoho příznivých vlastností, např. vysokou pevnost, korozi-
vzdornost, odolnost proti tepelnému namáhání. Tyto mate-
riály se dají vyrábět z druhotných surovin a činí tak staveb-
ní průmysl méně závislým na přírodních zdrojích [1]. Kolek-
tiv autorů tohoto článku se systematicky zabývá již několik
let materiály na bázi alkalicky aktivované strusky. První část
výzkumných prací byla zaměřena na studium materiálu,
u něhož byl jako plnivo použit písek [2], [3]. Ve druhé fázi
výzkumu byl jako plnivo použit elektroporcelán, který je
odpadem při výrobě elektroporcelánových pojistek [4], [5].
Ve třetí fázi byl pro lepší odolnost proti teplotnímu namáhá-
ní k elektroporcelánovému plnivu přidán expandovaný ver-
mikulit. Tento materiál, který patří do skupiny fylosilikátů
nebo šupinkových silikátů, se vzhledově podobá slídě. Je
snadno tvarově přizpůsobivý, zároveň je tepelně stabilní.

Tento článek představuje první část experimentálních pra-
cí provedených na kompozitním materiálu na bázi alkalicky
aktivované strusky s elektroporcelánem a vermikulitem jako
plnivy. Konkrétně jde o měření tepelných, vlhkostních a me-
chanických parametrů jednak referenční sady, jednak vzor-
ků materiálu po zatížení vysokými teplotami. Teplotně zatě-
žovacími stavy jsou 200, 400, 600, 800, 1 000 a 1 200 ˚C. 

Materiál a vzorky
Při výrobě vzorků se postupovalo způsobem uvedeným

v práci [8]. Pro měření na každý zatěžovací stav byly použi-
ty vzorky:

– součinitel vlhkostní vodivosti pomocí sorpčního expe-
rimentu, otevřená pórovitost a objemová hmotnost 
3 vzorky 50 x 50 x 23 mm;

– součinitel vlhkostní vodivosti pomocí kapacitní metody
3 vzorky 20 x 40 x 300 mm;

– součinitel difúzního odporu vodní páry 
3 vzorky o průměru 108 mm a tlouš�ce 10–22 mm;

– součinitel tepelné vodivosti a objemová měrná tepelná
kapacita 
3 vzorky 70 x 70 x 70 mm;

– pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku 
3 vzorky 40 x 40 x 160 mm.

Experimentální metody
� Pro stanovení průměrného součinitele vlhkostní vodi-

vosti byl použit experiment, založený na kapilárním sání vo-
dy z volné hladiny do vzorku ve vertikální poloze. Vzorek,
izolovaný proti vodě na čtyřech stěnách pláště, byl umístěn
pomocí kovové konstrukce nad nádobu s vodou tak, aby
jeho spodní čelo bylo ponořeno 2 mm pod hladinou. Kon-
strukce byla položena na vahách propojených s počítačem,
umožňujících automatickou registraci dat. Závislost množ-
ství vody ve vzorku na odmocnině z času od počátku měře-
ní byla pak využita ke stanovení koeficientu absorpce vody,
který je roven směrnici její lineární části. Pro výpočet prů-
měrné hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti κ [m2s-1] byla
použita rovnice

kde A je koeficient absorpce vody [kgm-2s-1/2], wc nasycená
vlhkost [kgm-3].

Vzorky byly ponechány volně v laboratorním prostředí až
do ustálení konstantní hmotnosti. Měření se provádělo při
teplotě 25 ˚C a relativní vlhkosti vzduchu 30 %.

� Pro stanovení součinitele vlhkostní vodivosti na zákla-
dě vlhkostních profilů byla použita jedna z běžně používa-
ných nestacionárních metod, Matanova metoda [6]. Jako
všechny inverzní metody vychází z jednorozměrného řešení
difúzní rovnice (2), která popisuje přenos vlhkosti v kapilár-
ně porézních látkách za izotermních podmínek

Hmotnostní vlhkost je dána vztahem 

kde mv je hmotnost vlhkého a ms suchého vzorku. 
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Experiment spočívá v určení vlhkostních profilů, tj. vlh-
kosti podél osy vzorku ve specifikovaných intervalech u(x, t).
Vzorek ve tvaru tyče (její délka je v porovnání se dvěma
ostatními rozměry řádově větší) je na jednom konci napájen
vodou, druhý konec je vystaven působení vzduchu stejné
relativní vlhkosti, jaká je v jeho pórech na počátku experi-
mentu. Při přenosu vlhkosti pouze v jednom směru je nutné
zabránit odpařování vody na zbývajících stěnách vzorku,
což je zajištěno parotěsnou a vodotěsnou izolací vzorku po
všech stranách kromě čel.

Matanova metoda vychází ze znalosti jedné křivky navl-
hání a času od počátku experimentu, odpovídajícího této
křivce. Využívá Boltzmannovy transformace, kterou je mož-
no použít v případě krátkých časů, kdy se ještě neuplatňuje
okrajová podmínka na suchém konci vzorku. Výhoda spočí-
vá v tom, že převádí řešení parciální diferenciální rovnice
(2) na řešení obyčejné diferenciální rovnice. Pokud známe
rozložení vlhkosti u(x) v jistém čase t, můžeme součinitel
vlhkostní vodivosti vypočítat ze vztahu

kde u'(x) je derivace vlhkosti podle prostorové souřadnice.

Vzorky byly ponechány volně v laboratorním prostředí až
do ustálení své hmotnosti při teplotě 25 ˚C a relativní vlh-
kosti vzduchu 30 %. Při těchto podmínkách probíhalo také
měření.

� Pro měření byla použita jedna ze standardních stacio-
nárních metod – misková metoda (cup) [7]. Součinitel difú-
ze vodní páry D [m2s-1] byl vypočten podle rovnice

kde ∆m je množství vodní páry prošlé vzorkem [kg], d tlouš�-
ka vzorku [m], S jeho plocha, která je v kontaktu s vodní pá-
rou [m2], t čas odpovídající hmotnosti prošlé vodní páry ∆m
[s], ∆pp rozdíl parciálních tlaků v nádobě pod vzorkem a pros-
tředím nad vzorkem [Pa], R univerzální plynová konstanta
[Jmol-1K-1], M molární hmotnost vody [kgmol-1], T absolutní
teplota [K].

Na základě výpočtu součinitele difúze vodní páry D [m2s-1]
byl určen faktor difúzního odporu µ [-] podle vztahu

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2s-1].
Součinitel difúzní propustnosti vodní páry δ [s] byl pak
vypočítán na základě vztahu

Při měření metodou dry cup byla miska se vzorkem napl-
něna bezvodým práškovým chloridem vápenatým CaCl2 a
umístěna v laboratorním prostředí s průměrnou relativní vlh-
kostí 30 %. Při měření metodou wet cup byla miska naplně-
na vodou a umístěna také v laboratorním prostředí s průměr-
nou relativní vlhkostí 30 %. Hmotnost misky se vzorkem se

ověřovala dvakrát denně po dobu dvou týdnů při teplotě
25 ˚C. Konstantní úbytek (wet cup) nebo přírůstek (dry cup)
byl stanoven z ustálených hodnot lineární regresí.

� Tepelné vlastnosti byly měřeny přístrojem ISOMET
2104 [8]. Zařízení měří součinitel tepelné vodivosti λ [Wm-1K-1],
měrnou objemovou tepelnou kapacitu cρ [Jm-3K-1] a teplotu
[˚C]. Součinitel teplotní vodivosti a [m2s-1] je počítán pří-
strojem podle vztahu

Měření se provádělo plošnou sondou na přirozeně vlhkých
vzorcích v laboratorním prostředí s teplotou 25 ˚C a relativní
vlhkostí 30 %. 

� Z mechanických vlastností se ověřovala pevnost v ta-
hu za ohybu a v tlaku. Pevnost v tahu za ohybu se zjiš�ova-
la v uspořádání klasického tříbodového ohybu na měřicím
lisu o výkonu 500 kN. Pevnost v tlaku se následně měřila na
zlomcích zkušebních tělísek, která zůstala po zkoušce pev-
nosti tříbodovým ohybem. Zkušební trámce byly standard-
ních rozměrů, zkoušky probíhaly a vyhodnocovaly se podle
norem.

Výsledky a diskuze
Porovnání základních fyzikálních vlastností mezi refe-

renční sadou 25 ˚C a sadami zatíženými do 1 200 ˚C je uve-
deno v tab. 1. Je patrné, že při zvyšování teplot do 1 000 ˚C
docházelo jen k relativně malému poklesu objemové hmot-
nosti asi o 5 %. S tím koresponduje i mírný nárůst otevřené
pórovitosti, zatímco hustota matrice se téměř nezměnila.
Avšak pro vzorky zatěžované na 1 200 ˚C objemová hmot-
nost vzrostla asi o 10 % proti referenční sadě, hustota matri-
ce mírně klesla a u otevřené pórovitosti došlo k poklesu až
o 35 % proti referenční sadě. Pro vysvětlení tohoto jevu bylo
nutné provést doplňující měření, konkrétně byla použita rtu-
�ová porozimetre a rastrovací elektronová mikroskopie. 

Struktura kompozitu s vermikulitem zatížená na 100 ˚C je
vidět na obr. 1. Vermikulit má průduchy o šířce několika
mikrometrů, ale kontakty mezi matricí a vermikulitem jsou
vysoce kompaktní. Při zatížení na 1 000 ˚C dochází k vý-
znamnému rozkládání alkalicky aktivované matrice kolem
stabilního vermikulitu (obr. 2), při zatížení na 1 200 ˚C ke
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Objemová 
hmotnost 

Hustota matrice  

25 1 918 2 749 0,30

200 1 944 2 787 0,30

400 1 946 2 754 0,29

600 1 878 2 752 0,30

800 1 857 2 713 0,32

1 000 1 856 2 728 0,32

1 200 2 102 2 635 0,20

[kgm-3]

Zatěžovací 
stav 
[˚C]

Otevřená 
pórovitost

[m3m-3]

Tab. 1. Základní fyzikální vlastnosti
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zhroucení struktury, které je způsobeno začátkem slínování
(obr. 3). Z obrázků 4 a 5 jsou zřejmé změny mezi teplotami
1 000 ˚C a 1 200 ˚C, které jsou viditelné pouhým okem. Na
obr. 4 vzorek nevykazuje větší změnu ve struktuře, zatímco
na obr. 5 je vidět velké množství trhlin. 

Kumulativní křivky objemu pórů na obr. 6 potvrzují, že
mezi zatěžovacími teplotami 1 000 a 1 200 ˚C došlo k výraz-
nému poklesu objemu pórů v materiálu, ovšem pokles zjiš-
těný rtu�ovou porozimetrií byl výrazně větší než u metody
vakuové nasákavosti. U vzorku vystaveného teplotě 1 200 ˚C
zcela zmizel pík mezi 1 a 10 µm, ale póry většího poloměru
nebyly detekovány (obr. 7). To svědčí o vzniku značného
množství trhlin v matrici po zatížení na 1 200 ˚C, které není
možné pro jejich velikost určit rtu�ovou porozimetrií. Tyto
výsledky jsou v dobrém souladu s obr. 5.

Porovnání vlhkostních vlastností uvádí tab. 2. Průměrný
součinitel vlhkostní vodivosti byl stanoven pomocí sorpční-
ho experimentu. Faktor difúzního odporu vodní páry byl

Obr. 1. Kompozit zatížený na 100 ˚C Obr. 3. Kompozit zatížený na 1 200 ˚C

Obr. 4. Kompozit zatížený na 1 000 ˚C

Obr. 2. Kompozit zatížený na 1 000 ˚C

Obr. 5. Kompozit zatížený na 1 200 ˚C
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určen metodou dry cup (mezi prostředím s 5 a 30 % relativ-
ní vlhkosti) a metodou wet cup (mezi prostředím s 95 a 30 %
relativní vlhkosti). Je patrné, že faktor difúzního odporu
vodní páry se zatěžováním vysokými teplotami klesal po-
měrně rovnoměrně až do 1 000 ˚C, pro zatěžovací teplotu
1 200 ˚C naopak více než dvojnásobně vzrostl. Tento výsle-
dek je v dobré kvalitativní shodě s výsledky měření pórovi-
tosti. Pro přenos vodní páry je významný zejména celkový
objem pórů a jejich distribuce není tak významná jako u pře-
nosu kapalné vlhkosti. Naopak průměrný součinitel vlhkost-
ní vodivosti zaznamenal nárůst nejprve mezi zatěžovacími
teplotami 600 až 800 ˚C, podruhé mezi 1 000 až 1 200 ˚C.
Vliv celkového objemu pórů se tedy ukázal jako poměrně
málo významný pro přenos kapalné vlhkosti. Rozhodujícím
faktorem bylo otevření preferenčních cest ve formě poměr-
ně širokých trhlin (obr. 5).

Porovnání součinitele vlhkostní vodivosti κ v závislosti na
vlhkosti, určeného na základě vlhkostních profilů Matanovou
metodou, je uvedeno na obr. 8. Podobně jako u hodnot prů-
měrného součinitele vlhkostní vodivosti v tab. 2 i zde byl
nárůst se zatěžovací teplotou do 600 ˚C poměrně malý, větší
byl pozorován až pro 800 a 1 000 ˚C, nejvýraznější pak pro
1 200 ˚C. Obě metody tedy ukázaly velmi dobrou kvalitativ-
ní shodu. 

Měření měrné tepelné kapacity a součinitele teplotní vodi-
vosti (tab. 3) ukázala, že změny do 1 000 ˚C jsou poměrně
malé, do 10 % u měrné tepelné kapacity a do 20 % u souči-
nitele teplotní vodivosti. Ovšem značný rozdíl nastává při
teplotním zatížení nad 1 000 ˚C, kdy výrazně klesá měrná
tepelná kapacita. To je nepochybně projevem změn struktu-
ry zaznamenaných na obr. 3 a obr. 5. Nad 1 100 ˚C se ver-

Obr. 6. Kumulovaný objem pórů po vystavení teplotám 
1 000 a 1 200 ˚C

Obr. 8. Porovnání součinitele vlhkostní vodivosti pro jednotlivé
zatěžovací stavy v závislosti na hmotnostní vlhkosti

Tab. 2. Porovnání vlhkostních vlastností

dry cup wet cup

25 17 9 0,21

200 17 9 0,28

400 17 9 0,47

600 15 10 0,62

800 10 7 15,66

1 000 10 7 13,62

1 200 23 14 37,50

Faktor difúzního 
odporu [-]

Průměrný součinitel 
vlhkostní vodivosti

[10-6 m2s-1] 

Zatěžovací 
stav 
[˚C]

Obr. 7. Přírůstek objemu pórů po vystavení teplotám 
1 000 a 1 200 ˚C

Tab. 3. Tepelné vlastnosti

25 1,05 891 0,62

200 1,03 868 0,61

400 0,9 840 0,56

600 0,85 831 0,54

800 0,78 825 0,51

1 000 0,75 836 0,49

1 200 0,72 684 0,66

Zatěžovací 
stav 
[˚C]

Součinitel tepelné 
vodivosti

[Wm-1K-1]

 Měrná tepelná 
kapacita

[Jkg-1K-1]

Součinitel teplotní 
vodivosti

[10-6m2s-1]

Tab. 4. Mechanické vlastnosti

v tahu za ohybu v tlaku

25 3,3 22,6

200 2,9 21,2

400 2,7 18,4

600 2,4 14,2

800 2,2 7,9

1 000 2,5 10,1

1 200 11,6 29,2

Pevnost [MPa]
Zatěžovací stav

[˚C]
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mikulit spéká, což vede k nárůstu velkých pórů v řádu 10 až
100 µm a ke změně topologie pórového prostoru. U součini-
tele tepelné vodivosti byl zjištěn rovnoměrný pokles po
celou dobu teplotního zatěžování, rozdíl proti referenční
sadě byl cca 30 %. Pokles součinitele tepelné vodivosti za
současného poklesu pórovitosti mezi zatěžovacími stavy
1 000 ˚C a 1 200 ˚C je pravděpodobně způsoben přítomnos-
tí průběžných trhlin, které mohou ve změněné topologii
pórové struktury zvýraznit vliv nízkého součinitele tepelné
vodivosti vzduchu.

Mechanické vlastnosti zkoušeného materiálu (tab. 4) po-
stupně klesají až do 800 ˚C, což je způsobeno částečným od-
vodněním mezi 100 až 600 ˚C a rozkládáním matrice nad
600 ˚C. Při zatížení nad 800 ˚C dochází k mírnému zlepšení
mechanických vlastností vytvářením nové krystalické fáze a
při 1 200 ˚C vytvořením nových keramických vazeb v mate-
riálu k několikanásobnému vzrůstu hodnot pevností. 

Závěr
Hlavním cílem experimentu bylo studium vlivu vysokých

teplot na tepelné, vlhkostní a mechanické parametry kompo-
zitního materiálu se struskovým pojivem a elektroporcelá-
nem a expandovaným vermikulitem jako plnivy. Výsledky
ukazují, že materiál vykázal poměrně dobrou odolnost do 
1 000 ˚C. Po zatížení na 1 200 ˚C došlo k řadě náhlých změn
u všech vlastností, a to jak vlhkostních, tak tepelných a
mechanických, které byly způsobeny zejména spékáním
vermikulitu nad 1 100 ˚C. Nová struktura s keramickými
vazbami se vyznačovala jednak menší pórovitostí, ale sou-
časně vznikem výrazných trhlin, které vedly k intenzifikaci
přenosu vody. Po zatížení na 1 200 ˚C došlo, přes vznik trh-

lin, k poměrně významnému nárůstu pevnosti, která přesáhla
hodnoty naměřené v referenčním stavu, zejména nárůst pev-
nosti v tahu za ohybu na téměř čtyřnásobek je pozoruhodný.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/04/0139 GA ČR.
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This paper presents basic thermal, hygric and mechani-
cal properties of a material based on alkali activated slag
with electrical porcelain and expanded vermiculite aggre-
gates measured at room temperature exposed to high-tem-
perature load. The measured parameters are compared
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resistance factor, thermal conductivity, specific heat
capacity, bending strength and compressive strength.
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Im Artikel werden die bei Zimmertemperatur fest-
gestellten grundlegenden wärmetechnischen, Feuchtig-
keits- und mechanischen Eigenschaften eines Materials
auf Basis alkalisch aktivierter Schlacke mit Elektro-
porzellanfüller und expandiertem Vermikulit nach Be-
lastung durch hohe Temperaturen vorgestellt. Die Para-
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Článek popisuje průběh mikrovlnného vysoušení vlhké-
ho zdiva zásuvnou tyčovou anténou na třech typech zdi-
va. Odvlhčováno bylo zdivo z plných pálených cihel, z no-
vodobých dutinových tvarovek typu Therm a z pórobe-
tonových tvárnic Ytong. Výsledky bylo třeba porovnat a
stanovit, pro které zdivo je metoda nejvhodnější. Kri-
tériem byla efektivnost (v podstatě hospodárnost) mikro-
vlnného odvlhčování zdiva.

Mikrovlnné záření
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny zaujímající v elektro-

magnetickém spektru oblast mezi infračerveným zářením a
rádiovými vlnami. Jde o oblast frekvencí od 300 MHz do
300 GHz, tedy vysokofrekvenční záření, které se ve volném
prostředí šíří od zdroje světelnou rychlostí ve formě vln. To
znamená, že se elektrické i magnetické složky vlnění v čase
periodicky mění. Předpokládáme sinusový průběh vlnění
s určitou délkou vlny a frekvencí určující četnost jejího stří-
dání [4] podle vztahu

kde λ je délka vlny [m],
c – rychlost šíření vlny, 
f – frekvence mikrovln [Hz].

Po vstupu mikrovln do jiného materiálu se v závislosti na
elektrických vlastnostech materiálu mění jednak rychlost ší-
ření vlny, jednak délka vlny.

Mikrovlny vznikají přeměnou elektrické energie v generá-
toru, který je tvořen vysokonapě�ovými elektronkami. Podle
frekvence jde o magnetrony nebo klystrony. Mikrovlnné
záření je následně vedené vlnovodem k vyzařovací anténě,
jež je přenáší do konstrukce [3]. 

Prozatím jediným známým účinkem, prokazujícím vliv
mikrovln na biologické materiály, je teplo. Interakce mikro-
vlnného záření s materiálem je dána složením a strukturou
materiálu, jeho fyzickým stavem, a samozřejmě frekvencí a
výkonem mikrovln [3]. 

Vysoušení zdiva 
K odstranění vlhkosti ze zdiva prostřednictvím mikrovln

se používá frekvence 2 450 MHz, což odpovídá vlnové délce
122 mm. Tato frekvence se ukázala jako velmi vhodná ob-
last pro ohřev vody založený na elektromagnetické indukci.
Zajiš�uje ohřívání přímo ve struktuře materiálu, resp. ohřívá

materiál od středu směrem k povrchu. Hlavní výhodou této
metody je rychlý a ekonomický ohřev. Mechanizmus přemě-
ny mikrovlnné energie na teplo podle [4] je dán vztahem

kde P je energie absorbovaná v jednotce objemu [Wm-1],
f – frekvence mikrovlnného pole (2 450 MHz),
ε´ – permitivita [Fm-1],
ε´´– ztrátový faktor v materiálu,
E – intenzita lokálního elektrického pole [Vm-1].

Metoda odstraňování vlhkosti a s ní spojená likvidace
škůdců je založena na mikrovlnném záření, které o frekven-
ci okolo 2 450 MHz proniká do sanované konstrukce. Zde
následně dochází k velmi rychlým změnám polarity molekul
a rychlému pohybu molekul volně vázané vody v materiálu.
Při tomto pohybu do sebe molekuly narážejí, čímž vzniká
tepelná energie. Jejím působením se voda intenzivně mění
na vodní páru, která se odpaří z konstrukce. Doba vysouše-
ní jednotlivých konstrukcí závisí na několika faktorech, me-
zi něž patří druh a tlouš�ka zdiva, stupeň zavlhčení, a v nepo-
slední řadě také intenzita záření [2]. 

Ve stavební praxi se mikrovlnné vysoušení provádí dvě-
ma způsoby (obr. 1). Jedním je přiložení trychtýřové antény

 ,
f
c

    =λ (1)

, Ef  P  22 εεπ ′′= (2)

Obr. 1. Vysoušení zdiva mikrovlnným zářením [4]
a – trychtýřová anténa, b – zásuvná tyčová anténa 

a)

b)
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ke zdivu tak, aby mikrovlny pronikaly do konstrukce. Výho-
dou této metody je nedestruktivnost, nevýhodou menší efek-
tivnost vlivem odrazů mimo sušené zdivo a samotné odrazy
mimo konstrukci. Další možností je využití zásuvné tyčové
antény, která se instaluje přímo do průřezu zdiva. Výhodou
je vyšší účinnost díky vstupu mikrovlnné energie a možnost
vysoušení dutinových materiálů. Nevýhodou je destruktiv-
nost metody způsobená vrtáním otvorů a zamezení šíření
záření mimo konstrukci.

Experiment
Cílem bylo stanovit účinnost vysoušení využívajícího pro

přenos mikrovlnného záření do stavebního materiálu tyčovou
anténu. Výsledky tří druhů zdiva, a sice plné pálené cihly,
pórobetonové tvárnice Ytong a novodobé keramické tvarov-
ky Keratherm, byly následně porovnány (metodou kompara-
ce) s teoretickými výsledky podle vztahu pro přibližné před-
běžné stanovení doby vysoušení daného druhu zdiva. Při
experimentu byla uplatněna metoda analogie. K ověřování
bylo použito mikrovlnné vysoušecí zařízení s plynulou regu-
lací výkonu (polské firmy Plazmatronika) MWD 2000 GMR
1200 (10 až 1 200 W), zásuvná tyčová anténa, vlhkoměrná
souprava Gann Hydromat CM, digitální váhy Kern 572 DS
a Sartorius (500 kg).

Pro snadnější manipulaci s materiálem a lepší možnost
vážení vzorků bylo zdivo rozloženo na jednotlivé tvarovky,
případně pilířky, a to:

– pilířky ze tří plných pálených cihel na MVC 2,5 
o rozměru 100 x 300 x 300 mm,

– tvarovky Ytong o rozměru 300 x 250 x 600 mm,

– novodobé keramické tvarovky Keratherm 44 P+D (na
horním líci opatřené vrstvou MVC simulující ložnou
spáru a další nadložní zdivo).

Do všech vzorků byl vyvrtán otvor ∅ 24 mm a do něj
umístěny tyčové antény. Ze tří plně pálených cihel, spojených
vápennocementovou maltou, byly vyzděny pilířky a v nich na-
vrtána vždy střední cihla. Veškeré vzorky byly máčeny v plas-
tovém bazénku po dobu 96 hodin. Po vyjmutí byly pro udr-
žení vlhkosti jednotlivě zabaleny do fólií. Průběh vysoušení
zářičem s výkonem 1 200 W znázorňuje obr. 2. 

Vysoušení probíhalo vždy v časovém úseku 240 minut,
rozděleném na 16 vysoušecích cyklů. Jeden cyklus trval 12 mi-
nut vysoušení a 3 minuty byla přestávka. V průběhu experi-
mentu se sledovala:

– hmotnost jednotlivých cihel,
– hmotnostní úbytky v čase sušení,
– hmotnostní vlhkost metodou karbidu vápníku,
– hmotnostní vlhkost gravimetrickou metodou.

Získané hodnoty byly porovnány s výpočtovou simulací pro
stanovení účinnosti mikrovlnného záření při vysoušení. Účin-
nost byla určována samostatně pro jednotlivé druhy ma-
teriálů, nebo� se dalo předpokládat, že výsledky se budou
lišit.

Pojmem hmotnostní úbytky je myšlen pokles hmotnosti
sušeného vzorku mezi dvěma zvolenými časy, v našem pří-
padě vysoušecími cykly. Lze říci, že jde o hmotnostní úbyt-
ky ve stanovených intervalech. Jelikož jsou tyto hmotnostní
úbytky způsobeny odpařováním vlhkosti ze vzorků, je mož-
né je považovat za hmotnostní úbytky vlhkosti v čase mik-
rovlnného vysoušení.

Obr. 2. Vysoušení pomocí zásuvné tyčové antény
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Výsledky 
Výsledky získané na třech druzích zdiva jsou pro přehled-

nost členěny podle materiálu, v závěru jsou uvedeny společ-
né výsledky. 

����Pilířky z plných pálených cihel na MVC 2,5

����Pórobetonové tvárnice Ytong

Tab. 1. Hmotnostní úbytky vlhkosti pilířků z plných pálených cihel

CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6

1767,5 1847,0 1753,0 1722,5 1806,5 1726,0

úbytek 
celkem  

1776,0 1916,5 2034,0 2131,0 2027,0 2023,5

zbytková 
vlhkost 

8,50 69,50 281,00 408,50 220,50 297,50

Vysoušecí 
cyklus

 [g]

Obr. 3. Pokles hmotnosti pilířků z plných pálených cihel 
v čase vysoušení 

Obr. 4. Úbytky vlhkosti pilířků z plných pálených cihel v čase

Tab. 2. Hmotnostní úbytky vlhkosti tvárnic Ytong 

YK1 YK2 YK3 YK4 YK5 YK6

12584,5 12662,5 12764,0 12088,0 12655,5 13039,0

úbytek 
hmotnosti 
celkem  

2306,0 2042,5 2116,5 2250,5 2297,0 1947,5

zbytková 
vlhkost

10278,5 10620,0 10647,5 9837,5 10358,5 11091,5

Vysoušecí 
cyklus

 [g]

Obr. 5. Pokles hmotnosti tvárnic Ytong

Obr. 6. Úbytky vlhkosti pórobetonových tvárnic Ytong
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����Keramické tvarovky Keratherm 

V průběhu experimentu se sledovala také hmotnostní vlh-
kost vzorků. Počáteční rovnovážná vlhkost byla zjištěna me-
todou karbidu vápníku, následně byly postupně vlhkostní
změny určovány gravimetricky. Zjištěné hodnoty jsou uve-
deny v tabulce tab. 4.

Účinnost vysoušení na jednotlivých typech zdiva se určo-
vala matematickou simulací, vycházející z předpokladu rov-
nosti měrného skupenského tepla varu a skupenského tepla
vypařování při teplotě varu kapaliny. Simulace je založena
na vztahu měrného skupenského tepla varu rovnajícího se

skupenskému teplu vypařování při teplotě varu kapaliny.
Z tohoto vztahu je teoreticky možné přibližně stanovit sku-
tečný výkon mikrovlnného vysoušení na daný druh zdiva.
Tedy

kde lv je měrné skupenské teplo vypařování vody (17 ˚C)
[MJkg-1],

m – hmotnost kapaliny (hmotnostní úbytek) [kg],
P – výkon vysoušecího zařízení (1 200 W) [W],
t – čas vysoušení (720 s) [s].

Úpravou bylo možno přibližně stanovit účinnost vysoušení

kde Pv je výpočtový výkon vysoušení [W],
Ps – skutečný výkon vysoušeče (0 až 1 200 W),
η – účinnost vysoušení na daném druhu zdiva [%].

Účinnost vysoušecího zařízení byla uspořádána do tab. 5.
Pro přehlednost byl pro každý typ zdiva zvolen průměr.

Tab. 5. Průměrná účinnost vysoušení u jednotlivých typů zdiva 

Tab. 3. Vývoj hmotnostních úbytků vlhkosti tvarovek Keratherm 

Tab. 4. Průměrná hmotnostní vlhkost vzorků 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6

4048,0 3798,5 3525,5 3909,0 3613,5 4241,5

úbytek 
hmotnosti 
celkem  

2334,0 2032,5 2087,0 2046,0 2167,0 2058,0

zbytková 
vlhkost

1714,0 1766,0 1438,5 1863,0 1446,5 2183,5

Vysoušecí 
cyklus 

[g]

Obr. 7. Pokles hmotnosti dutinových tvarovek Keratherm 

Obr. 8. Úbytky vlhkosti tvarovek Keratherm 

Obr. 9. Hmotnostní úbytky vlhkosti u jednotlivých typů zdiva 

Hmotnostní vlhkost [%] CK KY KK

rovnovážná 3,6 2,4 2,9

po vlhčení 14,9 60,6 21,1

úbytek 12,7 10,0 10,0

zbytková 2,3 50,7 11,1

  ,    
P
P

    
s

v 100⋅=η (4)

CPP Ytong Keratherm

průměrná účinnost 38,7 42,1 41,4

Vysoušecí cyklus
 [%] čas [min]

lv . m
Pv = –––––– ,

t
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Zjištěné výsledky potvrzují předpoklady vycházející z teo-
retické analýzy, které udávaly, že mikrovlnné vysoušení
pomocí zásuvné tyčové antény je účinné na tyto druhy zdiva.
Je možno konstatovat, že účinnost je přibližně stejná u všech
třech druhů zdiva. Na jednotlivých grafech je patrný pokles
hmotnosti, resp. vlhkosti zdiva.

Zdivo z plných pálených cihel
� pokles vlhkosti (obr. 3)

– v počátku vysoušení pozvolný,
– v průběhu prudší,
– v konečné fázi (ve zdivu je obsaženo již malé množství

hmotnostní vlhkosti) se odvlhčování pozvolna zastavu-
je a vlhkostní úbytky kolísají okolo nulové hodnoty;

� hmotnostní úbytky (obr. 4)
– počáteční nárůst je poměrně prudký,
– v průběhu dosažení maxima,
– následuje pozvolný pokles,
– v závěru kolísají okolo nulové hodnoty – jde tedy 

o přímku.

Pórobetonové tvárnice Ytong s velmi vysokou vlhkostí
� pokles vlhkosti (obr. 5)

– v počátku vysoušení velmi pozvolný,
– v průběhu téměř shodný po celou dobu,
– konečná fáze není z grafu zřetelná, nebo� tvárnice

vykazovaly velmi vysokou vlhkost, lze však předpo-
kládat, že při delším vysoušení dojde k pozvolnému
zastavení poklesu vlhkosti a úbytky by měly kolísat
okolo nulové hodnoty;

� hmotnostní úbytky (obr. 6)
– počáteční nárůst velmi pozvolný,
– v průběhu dosažení maxima, které se však příliš neliší

od běžných hodnot,
– následuje velice pozvolný pokles,
– v závěru by měly kolísat okolo nulové hodnoty (měly

by se blížit vodorovné přímce),
– tvárnice nebyly pro časovou náročnost zcela vysušeny.

Keramické dutinové tvarovky Keratherm
� pokles vlhkosti (obr. 7)

– v počátku pozvolný pokles, 
– v průběhu mírně prudší pokles proti počáteční fázi,
– v závěru křivka kolísá okolo nulové hodnoty;

� hmotnostní úbytky (obr. 8)
– počáteční nárůst poměrně rychlý,
– dosažením maxima došlo k pozvolnému kolísání,
– opět pozvolný pokles,
– po delší době by došlo ke kolísání okolo nulové hod-

noty.

Závěry
Při porovnání hmotnostních úbytků vlhkosti při mikrovln-

ném vysoušení všech tří druhů zdiva bylo zjištěno, že nárůst
hmotnostních úbytků vlhkosti je podobný u zdiva z plných
pálených cihel a tvarovek Keratherm, jejich grafický průběh
je téměř shodný, a také maxima byla téměř shodná. U tvár-
nic Ytong byl nárůst hmotnostních úbytků velmi pozvolný a
jejich maxima dosáhla nižších hodnot. Toto porovnání je
zachyceno v grafu na obr. 9.

Bylo zjištěno, že účinnost vysoušení využitím zásuvné
tyčové antény je přibližně stejná u všech třech druhů zdiva,
a proto byla vzata průměrná hodnota. Absolutní účinnost
mikrovlnného záření se u jednotlivých druhů zdiva pohybo-
vala přibližně mezi 30 až 60 % (tab. 4, obr. 9). Pro zjištění
přesnějších údajů by bylo nutné vysoušet všechny druhy
zdiva téměř až do suchého stavu, resp. do rovnovážné vlh-
kosti (jako u zdiva z plných pálených cihel). Přesto je možné
na základě experimentů konstatovat, že mikrovlnné vysou-
šení je rychlé a poměrně hospodárné a dá se s výhodou pou-
žít i pro vysoušení zdiva z dutinových tvarovek.

Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru VVZ
MSM 0021630511 „Progresivní stavební materiály s vy-
užitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost kon-
strukcí“. 
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[4] Šuhajda, K.: Sanace vlhkého zdiva staveb – Využití tyčové an-
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Novotný, M. – Šuhajda, K.:  Monitoring of the Efficiency
of Microwave Desiccation with the Bar Antenna

This article describes the process of an experiment aimed
at microwave (MW) desiccation of masonry by the MW
bar plug-in antenna applied to various types of brick-
work. The experiment was conducted on masonry man-
ufactured from solid bricks, new-age hollow brick form-
pieces Therm and from aerated concrete blocks Ytong.
The results of this experiment should determine which
MW desiccation method is the best for the given materi-
al. The criterion for this property was the effectiveness
(economy) of MW desiccation represented by massic loss
of moisture.

Novotný, M. – Šuhajda, K.: Beobachtung der Wirk-
samkeit einer Mikrowellenaustrocknung mit Hilfe einer
Stabantenne 

Der Artikel beschreibt den Verlauf einer Mikrowellen-
austrocknung feuchten Mauerwerks mit einer Stab-
antenne an drei Mauerwerkstypen. Getrocknet wurde
Mauerwerk aus Vollmauerziegeln, aus neuzeitlichen
Hohlformziegeln vom Typ Therm und aus Ytong-
Porenbetonformsteinen. Es war notwendig, die Ergeb-
nisse zu vergleichen und zu bestimmen, für welches
Mauerwerk die Methode am günstigsten ist. Kriterium
war die Effektivität (im Wesentlichen die Wirtschaft-
lichkeit) einer Mikrowellenentfeuchtung von Mauer-
werk.
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�ČVUT

Každoroční vědecký seminář Workshop, představující vý-
sledky řešení vědeckých projektů podpořených interními
granty ČVUT, je významná akce, která má na půdě univer-
zity pevné místo. V množství vystavených příspěvků se však
ztrácí možnost jakékoli orientace, potažmo zhodnocení vý-
znamu příspěvků podle určitých kritérií. Workshop tak může
plnit pouze funkci souhrnného přehledu, který však nenabí-
zí žádný výstup v podobě uceleného obrazu o výzkumu na
univerzitě. Projekt Tripod, jenž vznikl s cílem podpořit za-
vádění výsledků výzkumu do podnikatelské praxe, se proto
v souladu s dlouhodobou strategií univerzity rozhodl uspořá-
dat soutěž o příspěvek s nejlepším využitím pro praxi, která
by do workshopu přinesla kritéria originality a aplikovatel-
nosti, a zároveň jí propůjčila soutěživého ducha. 

Do soutěže se mohli přihlásit všichni účastníci vědeckého
semináře ČVUT Workshop 2007. Ze 60 příspěvků, které se
ke konečnému datu přihlásily, 31 autorů příspěvků vyplnilo
dotazník, čímž splnilo podmínky pro účast v soutěži. Orga-
nizační výbor provedl předvýběr příspěvků splňujících krité-
ria soutěže a zvolil 10 kandidátů, kteří měli možnost prezen-
tovat své příspěvky před členy odborné poroty. Hodnotil se
netradiční přístup (myšlenka) výsledku řešení a metody pou-
žité ke zpracování příspěvku, úroveň rozpracování a míra
navázání na využitelnost v praxi. O vítězi rozhodovala dese-
tičlenná porota složená ze zástupců ČVUT, Institutu Svazu
průmyslu, Úřadu průmyslového vlastnictví a odborníků z pra-

xe. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na semináři „Co
mi na ČVUT neřekli, aneb jak jsem začal podnikat“. 

Notebook za první místo si odnesl Lukáš Ferkl za příspě-
vek nazvaný „Řízení ventilace v dálničních tunelech“. Tento
projekt se může pochlubit dvěma realizacemi na dálnici D8,
přičemž o dalším využití se jedná. Na druhém místě, oceně-
ném kapesním počítačem PDA, se umístil Petr Kolman
s příspěvkem nazvaným „Inteligentní zařízení pro léčení
problémů s nespavostí“. S touto poruchou se podle někte-
rých průzkumů potýká až 25 % dospělých. Na třetím místě,
oceněném vědeckým kalkulátorem, skončil tým Karla Maie-
ra, který dodal příspěvek „Simulační model urbanistického
rozvoje“. Tato softwarová aplikace umožňuje na základě
vstupních dat a v souladu s platnými zákony a předpisy mo-
delovat dopad na prostředí, a tak pomoci úřadům územního
plánovaní. Čtvrté místo, oceněné přehrávačem MP3, obsadil
Marek Záleský s příspěvkem „Měření 3D deformací uvnitř
vysoké opěrné gabionové zdi“. Výsledky tohoto měření,
které se provádělo geotechnickou, nikoli obvyklou geodetic-
kou metodou, mají zásadní význam při navrhování bezpeč-
nějších gabionových konstrukcí s delší životností. Cenu za
páté místo – také přehrávač MP3 – si odnesla Klára Štrau-
sová za příspěvek „Optimalizace dávky koagulantu pomocí
umělých neuronových sítí“. Tento projekt by mohl přispět ke
zefektivnění čištění odpadních vod. 

Projekt Tripod vznikl v rámci ČVUT jako
souhrn podpůrných aktivit, které vytvářejí opti-

mální podmínky pro spolupráci mezi výzkumnou a podni-
kovou sférou. Pro vědeckovýzkumná centra na ČVUT, pra-
covní týmy i jednotlivce, kteří mají zájem ověřit si výsledky
svého výzkumu v praxi, zajiš�uje podporu, která umožní vy-
hledání, nabídnutí a realizaci vzájemného kontaktu mezi uni-
verzitním prostředím a podnikatelskou sférou. Cílem projektu
je nastartovat vzájemné propojení tvůrčího, výzkumného a
technologického potenciálu univerzitního prostředí s potřeba-
mi, možnostmi a realitou komerčního světa. Základní filozofií
je maximální podpora vědeckých týmů i jednotlivců, kteří
mají chu� a schopnosti využít výsledky svých výzkumů v pod-
nikatelské praxi. Na projektu se podílí řada významných pra-
coviš� z jednotlivých fakult ČVUT ve spolupráci s vnějšími
partnery, Institutem svazu průmyslu a Úřadem pro ochranu
průmyslového vlastnictví. Projekt je spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Příspěvek s nejlepším využitím pro praxi

www.3pod.cz

Novák, F. – Kliner, J.

VÝSTAVBA TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ
Nakladatelství ARCH, Praha 2007, 136 stran

Cílem publikace je usnadnit orientaci v oblasti výstavby sítí a zařízení elektronických komunikací, a pomoci tak investorům,
stavebním úřadům, projektantům, stavebníkům a všem, kteří v oblasti projektování, projednávání a realizace působí. Je účel-
né uvést vazby a souvislosti zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona, a zejména připomenout požadav-
ky, práva a povinnosti, které pro výstavbu těchto zařízení vyplývají z prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Součas-
ně je nezbytné upozornit na vazby vyplývající z jiných právních předpisů, kterých se výstavba sítí a zařízení elektronických
komunikací dotýká.
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�zprávy
www.stavbaserver.cz
Nově vzniklý portál si klade za cíl obsáhnout a odpovědět na všechny otázky v oblasti tak členité, jakou je stavebnictví. Pro osvo-
jení nejmodernějších poznatků v oboru využívá znalosti zkušených odborníků, odborné časopisy i noviny, praktické i teoretické
znalosti a mnoho dalších prověřených zdrojů informací. Snažíme se, aby náš stavební server, který se stále rozvíjí, dosahoval ve
svém oboru  špičkové úrovně. Průběžně monitorujeme stavební trh a výstupy pravidelné analýzy využíváme pro zkvalitnění na-
bídky a její další rozvoj. 

V současné době je plně v provozu katalog, který obsahuje na 50 000 podnikatelských subjektů. Dále provozujeme stavební
noviny a internetovou poptávku a nabídku. Od nového roku začaly fungovat i nové kategorie – trh práce a internetové obchody.
Připravujeme mnoho dalších novinek, které pomohou plně se orientovat na stavebním trhu.

Ing. Eduard Vacínek
Stavbaserver, s. r. o.

Jako profesoři medicíny jsou lékaři života lidu, právě tak profesoři techniky musí svými radami 
bdít nad životem průmyslu a svými přednáškami sloužit potřebám země a doby.

František Josef rytíř Gerstner

Lapidárium Betlémské kaple,  Betlémské náměstí,  Praha 1 • www.cvut.cz 
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�veletrhy

25. – 28. dubna 2007

HUNGAROTHERM
mezinárodní odborný veletrh topení, vzduchotechniky, 
klimatizační a sanitární techniky

8. – 11. května 2007

ElectroSalon
mezinárodní odborný veletrh elektroniky a automatizace

mach-tech
mezinárodní odborný veletrh strojírenských technologií 
a svařovací techniky

Jaro v Budapešti

www.expocons.cz

ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
ECONOMIA, a. s., časopis Stavitel

vyhlašují 15. ročník veřejné neanonymní soutěže

Cílem soutěže, vypsané na podporu kvalitní a komplexní realizace stavebního díla, je seznámit nejširší odbornou i laic-
kou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je určena pro stavby realizované na území České repub-
liky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Mohou být
přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června před-
cházejícího roku do května 2007. Přihlášku včetně dokumentace je nutno doručit nejpozději do 31. května 2007 na adresu
Nadace ABF.

Na ocenění porota nominuje nejvýše patnáct staveb, z nichž bude vybráno nejvýše pět bez rozlišení pořadí. Vypisovatelé
a partneři mohou doporučit stavby pro vyhlášení dalších cen:

– Nadace ABF za IT dům,
– Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků,
– Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice za nejlepší stavebně podnikatelský záměr,
– časopisu Stavitel za nejlepší stavebně architektonický detail,
– primátora Hlavního města Prahy za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města,
– Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou k bydlení,
– veřejnosti organizovanou prostřednictvím tisku a internetu,
– poroty.

Nominace budou vyhlášeny v září a výsledky vyhlášeny na slavnostním Večeru českého stavitelství a architektury.
Partnerem soutěže je Státní fond rozvoje bydlení a Hlavní město Praha.

www.stavbaroku.cz
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