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Článek popisuje uplatnění metody top&down při vý-
stavbě hlavní budovy multifunkčního komplexu Palla-
dium, situovaného ve složitých podmínkách historického
centra Prahy. Popis je veden z hlediska dodavatele kon-
strukcí speciálního zakládání. Pojednán je jak postup
provádění, tak některá projekční hlediska. 

Úvod
Výstavba multifunkčního komplexu Palladium v Praze,

probíhající v současné době, je mimo jiných hledisek velmi
zajímavá z pohledu speciálního zakládání staveb. Tento člá-
nek, popisující technické řešení a některé zkušenosti získané
při výstavbě dodavatelem konstrukcí speciálního zakládání,
je zaměřen na jednu z méně obvyklých technologií – na vý-
stavbu systémem top&down. Metoda nebyla v České repub-
lice použita poprvé, avšak její uplatnění je stále spíše výji-
mečné a vzhledem k rozsahu stavby a komplikovanosti ome-
zujících podmínek si zaslouží pozornost. Popis je omezen
pouze na zakládání a nezasahuje do oblastí výstavby a stati-
ky „horní stavby“, na které má metoda top&down také vliv.
Pojednáno je jak provádění stavby, tak některá projekční
hlediska.

Stavba a staveniště
Podstatou projektu je výstavba multifunkčního komerční-

ho komplexu v historickém centru Prahy, převážně v areálu
bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Stavbu lze vymezit ulicí
Na Poříčí, náměstím Republiky a Truhlářskou ulicí. Kom-
plex Palladium bude nabízet parkovací stání (3 nejnižší po-
dlaží), maloobchodní a restaurační prostory (5 podlaží) a
kancelářské prostory (3 podlaží). Hrubá plocha stavby je cca
115 000 m2, plocha pozemku cca 13 000 m2. Celek se sklá-
dá ze čtyř pododdílů – M (hlavní budova), B (kasárna), 
U1 (napojení na metro) a U2 (rampy). Šrafovaná plocha na
obr. 1 vyznačuje rozsah projektu Palladium. Metoda top&down
byla použita při výstavbě hlavní budovy.

Hlavní budova vyplňuje prostor dvora bývalých kasáren.
Z jihu přiléhá k chodníku ulice Na Poříčí a k budově koste-
la sv. Josefa. Budova jízdárny, přiléhající k ulici Na Poříčí,
byla při výstavbě zachována a vyvěšena na stropě nad prvním
podzemním podlažím hlavní budovy. Ze západu je hlavní
budova ohraničena historickou budovou kasáren. Jejich jižní
křídlo a střední část byly v rámci projektu podchyceny na mi-

kropilotových bárkách a sloupech tryskové injektáže a pro-
hloubeny až na úroveň druhého podzemního podlaží hlavní
budovy. Pod základy severního křídla probíhá „tunel“ auto-
mobilových ramp U2 a napojuje se do parkovacích prostor
třetího podzemního podlaží hlavní budovy. Ze severu je
hlavní budova vymezena domy č. 4 až č. 14 v Truhlářské
ulici. Z východu je ohraničena novostavbou hotelu IBIS. 

Nosnou konstrukci hlavní budovy tvoří monolitický žele-
zobetonový skelet. Její suterén se skládá z pěti podzemních
podlaží, což vedlo k nutnosti zajistit výkop stavební jámy o ma-
ximální hloubce až 22 m. 

Před započetím prací probíhaly na staveništi demoliční
práce a rozsáhlý archeologický průzkum, které zanechaly
terén rozdělený na dvě pracovní plošiny. Souběžně s výstav-
bou pažící konstrukce probíhala výstavba sousedního hotelu
IBIS, díky které na staveništi vznikla další pracovní plošina.
Na staveniště vedly pouze dva vjezdy, oba z ulice Na Poří-
čí, během výstavby hotelu však bylo možné používat pouze
jeden.

Geologické poměry 
Svrchní vrstvu o mocnosti 3 až 7 m tvoří navážky písčité

hlíny (hlinitého písku) s kameny, sutí, cihlami a kusy histo-
rického zdiva. Následuje vrstva středně ulehlých až ulehlých
terasových písků o mocnosti 1 až 5 m. Další vrstvou jsou

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 16 ČÍSLO 5/2007

Výstavba metodou „top&down“ v rámci 
projektu Palladium 

Ing. Michal UHRIN
TOPGEO Brno, spol. s r. o.

Obr. 1. Půdorysné schéma staveniště
M – hlavní budova, B – kasárna, U1 – napojení na metro, U2 – rampy
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velmi ulehlé terasové štěrky o mocnosti 7 až 10 m. V úrov-
ni štěrků, v hloubce 11 až 12 m pod stávajícím terénem, se na-
chází souvislá hladina podzemní vody. Pod štěrky je již skal-
ní podloží tvořené ordovickými prachovitými břidlicemi,
jejichž povrch je v hloubce zhruba 16 m pod terénem. Svrch-
ní zvětralá vrstva břidlic má mocnost 1 až 3 m. Následují
zdravé břidlice s prostou tlakovou pevností 15 až 50 MPa
(průměrně 30 MPa) a velkou (hlouběji střední) hustotou
puklin.

Metoda top&down 
Anglický termín top&down construction lze do češtiny

převést zhruba jako výstavba nahoru-dolů. Tento systém
má umožnit, aby horní a spodní stavba probíhaly od určité-
ho okamžiku současně, čímž se dosáhne výrazné časové ús-
pory. (obr. 2) Lze tedy nahlédnout, že jde o metodu výhodnou
obzvláště u vícepatrových budov s hlubokou stavební jámou
(pro několik podzemních podlaží). Další výhodou metody
je, že při výstavbě pažící konstrukce pro zajištění stavební
jámy není potřeba použít zemní kotvy, což může být užiteč-
né v městské zástavbě s podzemními překážkami pro kotve-
ní (kanalizace, kolektory, metro apod.) nebo v případě záka-
zu kotvení pod sousední budovy nebo pozemky. Vypuště-
ním zemních kotev se také zkrátí doba výstavby. 

Etapy výstavby

� Ze základní pracovní plošiny se po obvodu stavby zho-
toví pažící konstrukce. V nejčastějším případě půjde o trva-
lou konstrukci, která bude sloužit jako svislá nosná suterénní
stěna. Taková stěna musí být schopná přenést svislé zatížení
od horní stavby do základové půdy jako prvek hlubinného
zakládání.

� Terén se odtěží na úroveň prvního rozpěrného stropu.
Hloubka je omezena únosností zatím nerozepřené pažící kon-
strukce a také mírou možné deformace, která je zvláště důle-
žitá, pokud se za korunou pažicí konstrukce nacházejí sou-
sední budovy. Její nadměrná deformace může vyvolat čás-
tečné rozvolnění základové půdy, a tím nerovnoměrné sedá-
ní základů těchto budov s možnými negativními dopady na
jejich nosnou konstrukci.

� Z nové pracovní plošiny se zhotoví piloty s hlavou hlu-
boko pod její úrovní. Do pilot se osadí „montážní sloupy“
s hlavou dosahující až po pracovní plošinu. Je nutné dbát na
přesné provedení pilot, a hlavně na přesné osazení montáž-
ních sloupů. Pata montážních sloupů musí být upravena pro
bezpečný přenos svislých sil do piloty.

� Vybetonuje se první rozpěrný strop zapuštěný do paží-
cí konstrukce a podepřený montážními sloupy. Pro napojení
stropu na montážní sloupy je třeba zkonstruovat zvláštní de-
tail. Tento strop rozpírá pažící konstrukci. Na vhodném mís-
tě (např. budoucího atria) je třeba vynechat dostatečný otvor
pro těžbu zeminy. Strop proto musí být ve vybraných oblas-
tech dimenzován na zatížení pojezdem těžebních a doprav-
ních mechanizmů.

� Po zatvrdnutí rozpěrného stropu lze připraveným otvo-
rem začít těžit zeminu. Zároveň je možné zahájit horní stav-
bu. Napojení sloupů na první rozpěrný strop, a potažmo také
montážní sloupy, je třeba řešit zvláštním konstrukčním
detailem. 

� V rámci spodní stavby pokračuje těžba zeminy, beto-
náž dalších rozpěrných stropů nebo základové desky a úpra-
va montážních sloupů na definitivní. Plynule pokračuje
výstavba horní stavby. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat
koordinaci procesů probíhajících naráz.

Dimenze montážních sloupů jsou dány jejich svislým zatí-
žením, které závisí, mimo jiné, na modulových vzdálenos-
tech a na počtu podlaží a rychlosti výstavby horní stavby, a
jejich vzpěrnou délkou, která závisí na vzdálenosti rozpěr-
ných stropů. Snížení modulové rozteče sloupů nebo volba
většího počtu rozpěrných stropů (ne každý strop musí slou-
žit jako rozpěrný) sice vede k úspoře dimenze montážních
sloupů, avšak podstatně ztíží zemní práce, a tím vede ke
zdražení a zpomalení výstavby.

Podle informací autora byla metoda top&down v ČR pou-
žita kromě projektu PALLADIUM také jinými dodavateli
konstrukcí speciálního zakládání na třech dalších stavbách –
poprvé při výstavbě pobočky České národní banky v Brně,
dále při rekonstrukci hotelu Kriváň a výstavbě budovy My-
šák Gallery v Praze. V tomto výčtu není brána v úvahu výstavba
inženýrských staveb metodou cut&cover, resp. cover &cut,
která je založena na podobných principech, avšak není zcela
totožná.

Top&down na Palladiu
Situace v rámci projektu Palladium byla ztížena složitou

geometrií stavby a staveniště, vnějšími vztahy a požadav-
kem na výrazné omezení deformací podzemní stěny, aby by-
lo minimalizováno nebezpečí poškození sousedních objektů. 

Pažící konstrukce
Byla navržena a provedena jako trvalá monolitická žele-

zobetonová podzemní (milánská) stěna nominální tlouš�ky
800 mm. Hloubila se hydraulickým drapákem a hydraulic-
kou frézou klasicky pod ochranou bentonitové suspenze.
Maximální hloubka podzemní stěny byla 24,8 m, minimální
11 m. Rozdíl v hloubce byl způsoben tím, že hlava podzem-
ní stěny byla ukončena ve třech různých výškových úrov-
ních, v závislosti na vnějších geometrických vazbách (polo-
ze základů sousedních budov, resp. poloze paty sloupů trys-
kové injektáže tyto základy podchycujících, poloze rozpěr-
ných stropů, úrovni pracovních plošin, napojení na jižní
křídlo kasáren, napojení rampy U2 z Revoluční ulice apod.).
Úroveň paty podzemní stěny byla dána délkou zahloubení
pod úroveň nejhlubšího výkopu, která se pohybovala od 2,5
do 4,5 m. Zde je nutno poznamenat, že pata pažící stěny pro-
bíhala celou délkou v břidlicích zatříděných jako R3 podle
ČSN 73 1001 [1]. Podzemní stěna byla rozepřena dvěma až
čtyřmi monolitickými železobetonovými stropy vnitřní ve-
stavby. Svislá vzdálenost rozpěrných stropů byla od 5,2 do
6,4 m. Pro omezení deformací byla podzemní stěna v průbě-

Obr. 2. Etapy výstavby metodou top&down
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hu některých fází výstavby podepřena zemními lavicemi
ponechanými po jejím obvodu až do aktivace rozpěrných
stropů situovaných nad nimi. Deformace podzemní stěny se
v průběhu stavby kontrolovaly v šesti inklinometrických vý-
pažnicích. Měření probíhala v návaznosti na základní stadia
výstavby. Největší průhyb podzemní stěny byl 6 mm. Nej-
přísnější kritérium, které musel projektant při dimenzování
výztuže splnit, byla mezní šířka ohybových trhlin, která
vedla k velmi vysokému vyztužení podzemních stěn. Omeze-
ní šířky trhlin na 0,1 mm požadoval investor jako součást
opatření pro zajištění vodotěsnosti. Vzhledem k posloupnos-
ti budování (tím i zatěžovacích stavů) byla podzemní stěna
zatížena ohybovými momenty postupně na vnitřním i vněj-
ším povrchu, a to v podstatě po celé délce. Výztuž proto muse-
la být z nedostatku prostoru pro stykování přesahem v mnoha
případech stykována tupým svarem na plnou únosnost, což
vyžadovalo práci svářeče se státní zkouškou.

Pracovní úrovně
Ze tří základních pracovních plošin se po částech betono-

valy tři základní rozpěrné stropy, čímž bylo poměrně jedno-
duché schéma metody top&down podstatně ztíženo. Práce
dále komplikovaly zemní lavice ponechané podél částí ob-
vodu podzemní stěny (nutné pro omezení deformace), které
bránily betonáži stropu pod nimi, protože je bylo možné
odtěžit až po aktivaci rozpěrného stropu nad nimi. Zhotovo-
vání pilot a montážních sloupů bylo třeba do detailu sladit
s betonováním jednotlivých pracovních úseků rozpěrných
stropů, aby bylo možné zhotovit všechny piloty, a poté od-
stranit pilotážní soupravu ze stavby. Zmíněným postupem se
částečně redukovala úspora času charakteristická pro meto-
du top&down. Nicméně pro podepření podzemní stěny ne-
bylo nutné použít zemní kotvy.

Piloty a montážní sloupy
Vrty pro piloty a montážní sloupy byly ∅ 1 500 mm (pa-

žené po břidlici), resp. ∅ 1 360 mm (skalním vrtákem, nepa-
žené skrze břidlici). Piloty byly tudíž ∅ 1 360 mm a délky
4 až 6 m, vždy celou délkou zahloubené do břidlice třídy R3.
Výztuž pilot byla navržena se zesíleným omotem proti roz-
štěpení od svislého zatížení z montážního sloupu. Piloty
musely přenést plné zatížení montážního stadia plus část
dodatečného zatížení definitivního stadia stavby. Zbylá část

dodatečného zatížení definitivního stadia byla přenesena zá-
kladovou deskou. Míru spolupůsobení základové desky určil
projektant na základě dvojrozměrných modelů detailu „hor-
nina-pilota-deska-sloup“ metodou konečných prvků. Mon-
tážní sloupy byly z profilů HD400-187, HD400-288, HD400-
-422 a HD400-463 s patami opatřenými roznášecími prvky
(ocelovými trny nebo příčně navařenými úhelníky) pro pře-
nesení koncentrovaného zatížení ze sloupu do piloty. Do
pilot se osazovaly následovně:

– zhotovení vrtu, osazení armokoše;
– zavěšení montážního sloupu na jeřáb, osazení do vrtu,

ustálení ve vertikální poloze, centrace (nalezení správ-
né půdorysné polohy), kontrola svislosti, pevné usaze-
ní na dno piloty. Vzhledem k velké hmotnosti ocelo-
vých profilů bylo relativně snadné ustálit zavěšený
sloup ve svislé poloze a centrovat jej v pilotě;

– přivaření hlavy sloupu ocelovou konstrukcí k výpažnici;
– betonáž piloty;
– zásyp vrtu;
– po zatvrdnutí betonu odstranění fixační konstrukce a

odpažení.

Délka sloupů byla 11 až 22 m. Protože na stavbu nebylo
možné přepravit kusy delší než 12 m, bylo nutné tyto masivní
profily ve stísněných podmínkách stykovat svařováním. 

Zemní práce
Rychlost zemních prací je nepřímo úměrná stísněnosti

podmínek pro těžbu a dopravu výkopku. Stísněnost pro těž-
bu je dána svislou vzdáleností mezi rozpěrnými deskami a
modulovou roztečí sloupů. Tyto rozměry byly na předmětné
stavbě přijatelné. Odvoz výkopku byl možný otvory v roz-
pěrných stropech a dále po stropních deskách. Vzhledem
k hloubce výkopu bylo nutné v posledních stadiích těžby
zhotovit speciální rampu pro překonání výškového rozdílu.
Rychlost zemních prací byla omezena i možnostmi odvozu
zeminy z centra Prahy a komplikovanou koordinací s ostat-
ními probíhajícími procesy.

Závěr
Metoda top&down může vést k významnému zkrácení

výstavby. Při jejím použití není nutné podpírat pažicí kon-

Obr. 3. Práce drapáku ve stísněném prostoru uvnitř 
budovy jízdárny

Obr. 4. Sloup profilu HD uchycený k hlavě výpažnice
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strukci zemními kotvami. Metoda je účinná zejména u roz-
sáhlých staveb s mnoha podlažími a s hlubokou stavební
jámou. Je velmi citlivá na stísněnost staveniště, logistiku
stavby a koordinaci současně probíhajících stavebních pro-
cesů.
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[3] Realizační projektová dokumentace pažicí konstrukce a piloto-
vého založení Hlavní budovy projektu Palladium Praha, VPÚ
DECO Praha, a. s., a TOPGEO Brno, spol. s r. o., 2005.

Obr. 5. Těžba pod prvním rozpěrným stropem

Obr. 6. Práce na úrovni základové desky

Projektu PALLADIUM se zúčastnilo mnoho společností,
vzhledem k předmětu článku jsou však uvedeny pouze
nejdůležitější. 
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Uhrin, M.: Top&Down Construction within Palladium
Prague Project

This article describes the use of the TOP&DOWN
method in the construction of the Main Building of a
project situated in complicated conditions of the histori-
cal centre of Prague. The description is made from the
point of view of the sub-contractor of special founda-
tions. Both the construction and some structural design
issues are discussed.

Uhrin, M.: Bauen mit der Top&down-Methode im
Projekt PALLADIUM Prag

Der Artikel beschreibt die Anwendung der Methode
Top&down beim Bau des Hauptgebäudes eines unter
schwierigen Bedingungen des historischen Prager
Zentrums angesiedelten Multifunktionskomplexes. Die
Beschreibung wird aus der Sicht des Auftragnehmers
der Konstruktionen der Spezialgründung geführt.
Behandelt werden sowohl das Ausführungsverfahren,
als auch einige Planungsgesichtspunkte. 

w w w . p a l l a d i u m p r a h a . c z
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Ekonomické aspekty použití nových 
stavebních hmot s odpady

doc. Ing. Leonora MARKOVÁ, Ph. D.
doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph. D.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Článek se zabývá ekonomickými dopady využívání sta-
vebních materiálů vyrobených z druhotných surovin, zej-
ména kvalitou, životností a ekonomickou efektivností
substituce materiálů při výstavbě a rekonstrukci budov
pro bydlení.  

Úvod
Využívání stavebních materiálů vyrobených z druhotných

surovin má velký vliv na životní prostředí. Vstupní surovi-
nou pro stavební výrobu se za určitých okolností může stát
odpad. Stavební výroba je schopna přímo použít větší část
vlastních odpadů, je schopna však využít i odpady dalších
odvětví národního hospodářství, zejména z průmyslové vý-
roby a energetiky (obr. 1). Výroba stavebních hmot z dru-

hotných surovin má enviromentální efekt pro společnost,
jejich použití však musí mít i efekt technický a ekonomický.
Mohou ovlivnit technické parametry a užitné vlastnosti sta-
vebních konstrukcích, a následně kvalitu, hodnotu a život-
nost stavebních děl. Provedený výzkum byl zaměřen na sle-
dování vlivu materiálů vyrobených z odpadů zejména na kva-
litu, ekonomickou životnost a ekonomickou efektivnost při
výstavbě a rekonstrukcích budov pro bydlení. 

Vztah materiálu a stavebního díla
Tento vztah lze charakterizovat rámcovými kritérii podle

obr. 2. Podmiňuje dosažení základních rámcových kritérií
stavebního díla a ovlivňuje další kritéria v průběhu jeho
životního cyklu. Stavební materiály z druhotných surovin

mohou být dražší než materiály z přírodních zdrojů. Spotře-
bitel nakupuje materiál za ceny, které hodnotí z hlediska
vlastní užitečnosti, a často jej nezajímá celospolečenský uži-
tek. Promítnutí celospolečenského užitku do ceny materiálu
je v zájmu celé společnosti. Užitečnost pro uživatele lze sta-
novit podle vztahu 

U =  
efekt z využívání stavebního díla [Kč] 

,     (1)
náklady na životní cyklus [Kč]

kde efektem z využívání stavebního díla jsou přínosy do-
sažené uživatelem a náklady na životní cyklus je oceněna
hodnota pořízení stavebního díla, ocenění nákladů na jeho
udržování a ocenění nákladů z titulu nedisponibility.

Vliv na životní prostředí (ŽP) popisuje vztah

ŽP = CE výrobce materiálu + CE zhotovitele + CE uživatele,

(2)
kde CE je celkový efekt [Kč].

Obr. 2. Rámcová kritéria pro vztah
stavební materiál a stavební dílo

Obr. 1. Materiálové a energetické vstupy do stavebnictví
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Náklady životního cyklu budovy
Cílem dílčí části výzkumu bylo definování vlivu staveb-

ních materiálů vyrobených z odpadů na ekonomickou efek-
tivnost vložených investic u budov k bydlení. Pro sledování
ekonomické efektivnosti byl zvolen ukazatel nákladů život-
ního cyklu budovy, který lze formulovat vztahem (3). Pro
výpočet jednotlivých druhů nákladů je dále využita metoda
budoucích diskontovaných nákladů (4).

LCC = CT + CP + CA,                           (3)

kde LCC jsou náklady životního cyklu (Life Cycle Costs),
CT – náklady související s technickými parametry

budovy,
CP – náklady provozní,
CA – náklady administrativní.

Substituce stavebních materiálů má vliv zejména na ná-
klady související s technickými parametry budovy, proto je
dále podrobněji rozepsána pouze tato skupina nákladů. Ži-
votní cyklus stavebního díla se skládá ze čtyř navazujících
fází – předinvestiční, investiční (realizační), provozní a lik-
vidační. Náklady související s technickými parametry bu-
dovy se vyskytují ve fázi realizační jako investiční, tj. nákla-
dy na zpracování prováděcí projektové dokumentace, na po-
řízení stálých aktiv, popř. ostatní náklady. Ve fázi provozní
jde o náklady:

– na opravy a udržování budovy;
– na opravy poruch vzniklých užíváním budovy (závislé

na typu a způsobu jejího užívání); 
– na údržbu konstrukčních prvků pro zachování její plné

funkčnosti (nátěry dřevěných, kovových či jiných kon-
strukčních prvků, čištění komínů či údržbu dalších
konstrukčních prvků);

– na modernizaci;
– na stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího pů-

dorysného a výškového ohraničení objektu provádějí
zásahy do stavebních konstrukcí pro zajištění původ-

ních funkčních vlastností konstrukce omezených vli-
vem opotřebení;

– zpravidla jednorázové, způsobené opotřebením kon-
strukce, predikce nákladů možná při znalosti přibližné
životnosti hlavních konstrukčních prvků;

– na rekonstrukci;
– na stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající

části objektu modernějšími a zvyšuje se vybavenost a
použitelnost objektu (z účetního hlediska nejde o ná-
klady, ale o technické zhodnocení, predikce je možná
při znalosti plánu rozvoje budovy či změny užívání budovy);

– na likvidaci budovy ve fázi likvidační.

Výpočet nákladů souvisejících s technickými parametry
budovy lze provést podle vztahu

kde CTj je výše nákladů j-té kategorie souvisejících s tech-
nickými parametry budovy v roce hodnocení i,

n – životní cyklus budovy v letech,
t – počet kategorií nákladů souvisejících s technic-

kými parametry budovy,
r – diskontní sazba (časová hodnota peněz).

Vliv substituce materiálů 
na výši investičního nákladu

Bylo provedeno další třídění nákladů, jehož základním
prvkem byl funkční díl budovy. Mezi jednotlivými prvky
platí ekonomicko-matematické vztahy. Podíl funkčního dílu
na budově je stanoven v peněžních jednotkách. Každý funkč-
ní díl obsahuje informace o nákladech ve všech fázích ži-
votního cyklu (obr. 3). Zkoumal se zejména náklad na sta-
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Obr. 3. Vztah mezi jednotlivými prvky systému v životním cyklu budovy
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vební materiály. U vybraných materiálů z přírodních zdrojů
byla provedena jejich substituce materiálem z druhotných
surovin. Vliv substituce na investiční náklad byl zjiš�ován
metodou Monte Carlo. Výpočet investičního nákladu je pro-
veden ve variantě A pro betony a malty z přírodních zdrojů
a variantě B pro betony a malty z recyklátů. 

Výsledky umožňují stanovit investiční náklady s určením
jejich pravděpodobnosti. Porovnání výsledků nevykazuje
velké rozdíly. Důležité je sledovat dílčí hodnoty substituova-
ných materiálů a posuzovat jejich vliv na výslednou hodno-
tu (tab. 2).

Vyhodnocení
V rámci případové studie byl stanoven první z nákladů

pro výpočet ekonomické efektivnosti náhrady stavebních
materiálů vyrobených z přírodních surovin materiály z dru-
hotných surovin. Byla provedena substituce betonů, malt,
tepelných izolací a krytiny. Studie byla řešena v programu
Crystal Ball, který využívá metodu Monte Carlo k simulaci
propočtů v rámci definovaného modelu. V našem případě je
model definován jako životní cyklus stavby a při výpočtu

nákladů životního cyklu stavby je program Crystal Ball vy-
užit pro zohlednění nejistoty při stanovení veličin vstupujících
do výpočtu nákladů životního cyklu (zejména ceny materiá-
lů) a promítnutí těchto veličin do konečného výsledku.

Závěr
Má-li být využívání druhotných surovin k výrobě materiá-

lů pro stavební konstrukce efektivní, užitečné a racionální, je
třeba soustředit pozornost na výzkum a vývoj nových meto-
dik a postupů, které umožní určení a vyhodnocení optimál-
ních podmínek s ohledem na dosud nedefinovaná kritéria
podmiňující ekonomickou životnost staveb. 

Příspěvek vznikl za podpory VVZ MSM 0021630511
„Progresivní stavební materiály s využitím druhotných
surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“.
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Tab. 1. Simulace za celý objekt

Number of Trials 4 000 4 000 4 000 4 000

Mean 3 366 465 118 340 3 354 736 117 938

Median 3 366 319 118 345 3 354 538 117 931

Standard Deviation 16 877 593 17 283 608

Minimum 3 304 640 116 176 3 291 553 115 716

Maximum 3 423 166 120 343 3 417 528 120 145

Range Width 118 526 4 167 125 975 4 429

Vypočtené hodnoty

Statistika

Kč €

varianta A varianta B

Kč €

A B A B A B

objekt celkem 3 366 465 3 354 736 16 877 17 283 118 526 125 975

beton 192 940 192 841 8 327 8 453 48 506 47 438

malta 35 393 35 483 3 881 3 842 28 865 29 129

omítky 29 913 33 523 1 895 3 357 11 760 24 925

Ukazatel

Mean Standard Deviation Range Width

varianta

Tab. 2. Simulace pro substituované materiály [Kč]
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Marková, L. – Korytárová, J.: Economic Aspects of
Utilization of New Building Materials Made out of
Wastes – Calculation of Investment Costs of a Building  

This paper deals with economic impacts of utilization of
building materials made out of secondary raw materials.
The mentioned problem is solved in the frame of the
research project “Progressive Building Materials with
Utilization of Secondary Raw Materials and their Impact
on Structures Durability”. The described part of the
project monitors mainly the quality, the lifetime and the
economic efficiency of the material substitution in the
construction and reconstruction of buildings for living.  

Marková, L. – Korytárová, J.: Wirtschaftliche Aspekte
des Einsatzes neuer Baustoffe mit Abfällen – Berech-
nung der Investitionskosten eines Bauwerks 

Der Artikel befasst sich mit den wirtschaftlichen Folgen
des Einsatzes von Baumaterialien, die aus Sekundär-
rohstoffen hergestellt sind. Betrachtet werden insbeson-
dere die Qualität, Lebensdauer und wirtschaftliche
Effektivität der Substitution von Materialien beim Bau
und der Sanierung von Wohngebäuden. 

Konference se koná u příležitosti oslav 300 let 
od založení Českého vysokého učení technického v Praze

CESB 07

Central Europe towards Sustainable Building
Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě

Konference CESB 07 
PRAHA 2007
24. a 25. září 2007
Stavební fakulta ČVUT v Praze
Praha 6
Thákurova 7
Česká republika

Pořadatel:
CSBS iiSBE Czech
www.substance.cz/cesb07 
www.cbsservis.cz

CESB 07 PRAGUE
I n t e r n a t i o n a l  C o n fe r e n c e
C e n t r a l  E u ro p e  t o w a r d s  S u s t a i n a b l e  B u i l d i n g

Den stavitelství a architektury

Novou tradici pro stavařskou obec by měl založit Den stavitelství a architektury, který se poprvé
uskuteční 13. října 2007 v Praze. Pořádá ho SIA – Rada výstavby, která sdružuje nevládní organizace
ve stavebnictví. Jejími členy jsou například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Česká
komora architektů, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Spo-
lečnost pro stavební právo a další.

Součástí svátku stavařů bude řada akcí, například inženýrský den, den otevřených dveří na význam-
ných stavbách v republice, na stavebních fakultách, průmyslovkách i na středních odborných školách.
Celodenní maraton plný informací a zajímavostí uzavře slavnostní galavečer, kde budou vyhlášeny
výsledky prestižních soutěží Stavba roku 2006, Stavební firma roku 2006 a poprvé bude také
uděleno ocenění Osobnost českého stavitelství. 

www.ckait.cz
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Koncepty EIA/SEA – pouhá „nálepka“, 
nebo „zbytečná chiméra“?

prof. Ing. Josef ŘÍHA, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek volně navazuje na téma uveřejněné v tomto ča-
sopise v č. 9/2003, kde bylo analyzováno selhání koncep-
tu udržitelného rozvoje. Jako jeden z klíčových nástrojů
pro dosažení udržitelného rozvoje byla koncipována me-
todologie posuzování vlivů na životní prostředí jednak
na projektové úrovni (EIA), jednak na strategické úrov-
ni (SEA). Poznatky z posledního období prokazují silnou
podrážděnost v řadách aktérů této problematiky, kterou
způsobují teoretické nedostatky konceptu a vývoj post-
moderní společnosti. Hlubší pozornost je věnována dů-
sledkům absence systémového přístupu a vějíře scénářů.

Motto:
Quod cibus est aliis, aliis est atrum vemenum.
Co jednomu prospívá, druhému škodí.
latinské přísloví

Nepříznivé zkušenosti
Koncept EIA vznikl v šedesátých letech minulého století

v době převládajících společenských tlaků, a to rostoucího
zájmu společnosti,  důrazu na racionální, vědecké a objek-
tivní rozhodování v oblasti životního prostředí a požadavku
na účast veřejnosti v tomto rozhodování. Koncept EIA
splňuje tyto tři požadavky, přičemž klíčovou roli představu-
je vědecký systémový přístup k rozhodovacímu procesu. 

Po dlouhou dobu byl proces EIA pokládán za potenciální
nástroj pro udržitelný rozvoj. V roce 1969 podle NEPA  bylo
stanoveno, že jeho cílem je podpořit úsilí zabránit nebo eli-
minovat škody na životním prostředí a biosféry. Odstavec 
č. 102 NEPA požadoval, aby federální úřady USA sjednoti-
ly systematický, interdisciplinární přístup, který zajistí, aby v
rozhodovacím procesu byly současné nekvantifikované hod-
noty životního prostředí souběžně uváženy s hodnotami eko-
nomickými a technickými. Naděje byly soustředěny na vě-
decký a objektivní přístup, kde se očekávala aplikace axio-
matické teorie kardinálního užitku MUT a multikriteriální
rozhodovací analýzy. Z počátku vytyčené teoretické zásady
a relevantní postupy pro posuzování byly záhy zmírněny,
změněny až opuštěny, kvantitativní metody nahradily meto-
dy kvalitativní. Způsobily to příčiny objektivní i subjektivní.

Koncept EIA se od okamžiku svého zrodu amébovitě roz-
šířil do většiny zemí v podobě „virové infekce“ prostřednict-
vím institucionálních struktur [2]. Paradigma bylo hodnoce-
no jako „jedno z hlavních politických inovací 20. století“;
postupně se stalo součástí národních a nadnárodních legisla-
tivních struktur; např. posouzení vyžaduje administrativní
nařízení EK pro využívání finančních operací strukturálních

fondů EU pro regionální operační programy na období
2007–2013, bez kterého nelze získat dotaci.

Nicméně v současné době společnost postupně ztrácí víru
k osobě vzdělaného „experta“, ve vědu a technologie, odmí-
tá přijímat možný či žádaný „racionální model“. V rozporu
s tím metodologie EIA/SEA setrvává na systémovém a vě-
deckém přístupu hodnocení, což nový způsob myšlení spo-
lečnosti opouští. Současná společnost rizika je charakterizo-
vána řadou klíčových faktorů v přímé souvislosti s hlavními
rysy postmoderní společnosti. Mění se způsob myšlení. Glo-
sovaně to je:

– rostoucí individualismus;
– jazyk vědy a techniky vylučuje účast veřejnosti a další

podporu možného rozhodování;
– roste závislost na vědě a technice, což prezentují rizika

životního prostředí, které jednotlivec nemůže řídit;
– globální rizika životního prostředí nerespektují indivi-

duální majetek;
– vědecké poznatky rizika životního prostředí se mění

s „bezpečnou“ úrovní expozice množství chemických
látek a emisí;

– stát není schopen zaručit bezpečnost;
– vědecká predikce a názory expertů jsou chybné.

Počáteční okouzlení z očekávaných možností EIA již v ro-
ce 1991 výrazně zpochybnil S. Holtz [8], podle kterého je
tento koncept ve své podstatě omezen; především je proce-
sem analýzy a kritiky, a nikoli procesem tvůrčím; je ovládán
systémem pravidel, předpisů a norem; nedoceňuje emoce a
myšlení v souvislostech. Negativní stránky procesu EIA by-
ly postupně vnímány silněji a kritika eskalovala na nejvyšší
možné úrovni v roce 2003, kdy J. F. Benson [1] v prestižním
periodiku IAPA formou kulatého stolu rozpoutal rozsáhlou
diskuzi k samé podstatě, smysluplnosti a další existenci kon-
ceptu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Nejnovější vědecké práce, viz např. N. Cordula [3], pro-
kazují (na celostátním vzorku Německa) nulový příspěvek
procesu EIA k udržitelnému rozvoji, a to navzdory poten-
ciálním možnostem dobré myšlenky. Slabé stránky dosavad-
ní praxe se v plné míře týkají legislativy a uzancí přijatých
členskými zeměmi EU. Slabá místa jsou podle [1] na úseku:

– účasti veřejnosti;
– variantního řešení;
– řešení nejistoty;
– kumulativních efektů;
– hodnocení systémů ve spojení s určováním 

významnosti;
– rozhodovacího procesu;
– monitoringu a auditingu.

T. B. Fischer [7] na pražské mezinárodní konferenci SEA v ro-
ce 2005 zdůraznil, že proces SEA musí být daleko pružnější,
otevřený komunikaci a více orientován ve prospěch možného
dosažení konsensu zúčastněných subjektů; pro uvedené ne-
dostatky je strategické posuzování označeno za „zbytečnou
chiméru“ (useless chimera). Jako katastrofální byla diskuto-
vána absence paradigmatu „PPP“, tj. schopnost myšlení
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v souvislostech a neznalost alternativního řešení (generování
vějíře reálných scénářů – variant).

Nepříznivý obraz doplňují dosavadní domácí zkušenosti,
které shromáždily a formulovaly nevládní organizace (Hnutí
Duha, Calla, Přátelé přírody, Děti Země) a které převzal do-
kument ELS [5] jako zprávu o analýze a implementaci směr-
nice EK do praxe ČR. Na internetu v angličtině a na četných
příkladech je systematicky demonstrována obecná neschop-
nost domácích subjektů a kompetentních úřadů, jejich nízká
odborná úroveň, poskytování neúplných a zastaralých infor-
mací, arogance variantního řešení, uplatňování „salámové
metody“ u liniových staveb, absence přeshraničního posuzo-
vání, nezájem a nedostatečný kontakt s veřejností. Z dikce a
obsahu prezentovaného dokumentu získává světová veřej-
nost dojem, že odborné zázemí v ČR v časovém horizontu
2006 je na úrovni „raného úsvitu dějin“. Nulový přínos SEA
k vizi UR prokazuje vlastní šokující poznatek autora z celo-
státní kauzy SEA ROP [16] v roce 2006, kde se „systém stal
tak neprůhledným, že lze i krást“ [12]. Zdá se, že nashro-
mážděné negativní zkušenosti představují přelomovou udá-
lost v neprospěch konceptu EIA/SEA.

Nepochopení významu variantního řešení 
a alternativních scénářů

Význam variantního řešení tkví v tom, že vypracování ja-
kéhokoli projektu či záměru ve variantách vede zpracovate-
le k dynamickému chápání potenciálního impaktu jako pro-
měnné veličiny, která citlivě reaguje na změnu podnětu. Ve-
de k chápání problému v širších souvislostech a umožňuje
hlubší pohled na proces rozhodování. Principiálně mění mo-
del myšlení.

Naopak, sebelépe zdůvodněné jednoznačné (jednovariant-
ní) řešení zobrazuje impakt jako konstantní veličinu. Zcela
je potlačena výhoda možného uplatnění principu náhradní
hodnoty (Trade-Off). Jestliže právní předpis neukládá po-
vinnost zpracovat záměr ve variantách, potom je principiál-
ně potlačena možnost uplatnění inteligence člověka jako
subjektu, který vstupuje do procesu hodnocení.

Požadavek na variantní řešení tvoří klíčový problém pro-
cesu EIA. Je třeba zdůraznit, že řešení každého záměru v růz-
ných variantách tvoří základní a prapůvodní stavební kámen
procesu EIA – jeho popření znamená negovat myšlenku EIA
v jeho podstatě. Od samotného počátku myšlenky EIA, tj. od
vydání zákona NEPA v USA v roce 1969, jsou varianty po-
kládány za „srdce“ posuzování vlivů na životní prostředí.
Bez variantního řešení nelze nalézt optimální řešení!

Konsensus velké části odborníků spočívá v konstatování,
že především nedodržování zásad variantního řešení v prů-
běhu celého postupu řešení je jedním z důvodů selhání v ne-
prospěch udržitelného rozvoje [1], [3], [4], [5], [6], [8], [9],
[12], [15]. Naopak, o dobrých zkušenostech včetně domácí
praxe bylo referováno již dříve.

Tvorba variant, generování scénářů a jejich kvalitativní či
kvantitativní posuzování (skórování) u vedoucích zemí
dosáhlo silně sofistikované úrovně. Domácí legislativa a le-
gislativa EU v této oblasti fatálně zaostala. Za variantní ře-
šení se obecně pokládá jakékoli vyhovující řešení pro splně-
ní zadaného cíle, tj.:

– variantní druh činnosti, např. volba dovozu místo
domácí výroby;

– různá lokalizace stavebního místa a vedení dopravní
trasy;

– různé technologické procesy;
– různý časový plán realizace;

– záměna surovin;
– různé řešení zneškodňování odpadů, emisí apod.

Generování variant je chápáno jako tvůrčí model myšlení. 

Důraz na variantní řešení v procesu EIA pravděpodobně
poprvé vyslovil prezident Carter, když v roce 1977 požádal
Státní radu pro kvalitu životního prostředí USCEQ [14] o vy-
pracování předpisů pro překonání četných problémů spoje-
ných s procesem EIA. Doslova se vyslovil v tom smyslu,
aby „ ... byly omezeny kancelářské práce a hromadění ex-
trémního množství podkladových dat, zvýšena pozornost
variantám řešení a skutečným cílům životního prostředí …“.
Zákonný požadavek v USA [NEPA 102(E)] stanoví „studo-
vat, vyvinout a popsat vhodné varianty pro libovolný návrh
doporučené činnosti, který zahrnuje neřešené konflikty týka-
jící se variantního využívání dostupných zdrojů“. Předpis
uvažuje čtyři typy variant: 
A – různý hospodářský přístup (např. plány hospodaření se

zdroji Resource Management Plans, analýza regio-
nální nebo programová);

B – různé využívání dostupných zdrojů přírody;
C – dílčí části projektu (např. segment dopravní sítě, kom-

ponentu projektu apod.); 
– různé systémy (např. různý způsob zvolený pro dosa-

žení navrhovaného celkového nebo dílčího cíle, tzv.
systémová varianta); 

– různé časové relace a lokalizace (např. časová varianta);
D – zmírňující opatření.

Členění je uváděno s vědomím, že typy variant se velmi často
prolínají, překrývají a hranice mezi nimi jsou mlhavé. V pří-
slušném manuálu jsou varianty podrobně charakterizovány,
specifikovány a vysvětleny. Tím se pomáhá proponentovi a
zúčastněným subjektům v rozhodovacím procesu. Varianty se
mohou měnit v rozmezí od maximální prospěšnosti pro pří-
rodní prostředí (např. ekologicky optimální, superiorní, va-
rianta z hlediska ochrany životního prostředí (BPEO – Best
Practicable Environmental Option) až po maximální technicko-
ekonomické využití člověkem. V souladu s plánem RMP mu-
sí tým řešitelů prozkoumat variantu nulovou typu „no-action“
a všechny odůvodněné varianty, které vyplynuly z předcháze-
jícího procesu analýzy životního prostředí. Další varianty mu-
sí být prozkoumány na základě podnětu veřejnosti, posuzo-
vatelů nebo výsledku analýzy.

Zvláštní ustanovení se v USA týká určování preferované
varianty. Obecně již v návrhu dokumentu EIS má být na
vládní úrovni federální agenturou označena preferovaná
varianta. Obdobně v konečném znění dokumentu EIS má být
tato varianta označena i v případech, kdy ji jiný zákon ome-
zuje či zakazuje. Označená preferovaná varianta má být
totožná s nejvíce přijatelnou variantou z hlediska životního
prostředí (Environmentally Preferable Alternative). Princi-
piálně má být odvozena z cílů, které zahrnuje zákon na och-
ranu životního prostředí NEPA. 

Zpráva ERL [6] již v roce 1981 doporučila holandské
administrativě, aby vedle varianty typu „no-action“ a opti-
mální varianty z hlediska ochrany životního prostředí byly
zvažovány kategorie variant označené jako varianty vyžáda-
né, činností, lokalizace, výrobních procesů, programové, va-
rianty nároků na vstupy včetně surovin, pro kontrolu a říze-
ní zbytkového znečištění včetně zmírňujících opatření. Uve-
dené typy variant mohou být posuzovány ve vztahu ke svým
nákladům, proveditelnosti a konfliktům s minulou či budou-
cí politikou nebo rozhodováním. 

Důraz na vějíř scénářů a varianty trvale zdůrazňují nadná-
rodní dokumenty. Aktuálně to je např. pokyn pro hodnocení
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soustavy NATURA 2000 EC [4] a dokument OECD z roku
2006 OECD [9] v podobě uživatelské příručky „dobré praxe
SEA“. Podle [4] se doporučuje uvažovat nulovou variantu,
variantu umístění nebo trasy, rozsahu nebo velikosti, pro-
středků k dosažení plánovaných cílů (např. požadavků na
řízení), metod výstavby (např. bezhlučná), metod provozu,
metod likvidace po skončení doby životnosti projektu, nača-
sování a návrhů na harmonogram (např. sezónní práce). 

Z metodiky NATURA zřetelně vyplývá upřednostnění ri-
zikové bezpečnosti jako nového prvku pro rozhodování.
K tomuto účelu se zdůrazňuje a definuje veřejný zájem, kte-
rý musí převažovat. Za naléhavé důvody převažujícího ve-
řejného zájmu lze považovat (za podmínky, že pro to existu-
jí podklady) tyto projekty nebo plány:

– u nichž existuje prokazatelná veřejná nebo 
environmentální potřeba;

– specificky zaměřené na zlepšení veřejného zdraví 
a/nebo veřejné bezpečnosti;

– specificky zaměřené na záchranu lidských životů 
a majetku.

Nejčastěji jsou pro koncept EIA/SEA diskutovány a uplat-
něny následující scénáře (varianty, alternativy).

� Nulová varianta pasívní, tj. varianta bez projektu (no-
-action, do-nothing, no-go, no-build), ve smyslu varianty bez
záměru (projektu), posuzuje důsledky absence záměru z hle-
diska impaktu (nerealizovaného projektu) na životní prostře-
dí a společnost k současnému nebo vzdálenému časovému
horizontu. Ve většině případů znamená posouzení současné-
ho stavu. V určitých případech to je ohodnocení kvality pří-
rodního (krajinného) prostředí bez antropogenního zásahu.
Hlavním cílem má být určení pevného referenčního bodu
pro ostatní varianty.

V souladu s tímto požadavkem (a se zvláštním zřetelem
na dopravní investice) má varianta bez projektu význam:

– pro udržování existujících zařízení a služeb při studiu
území a koridorů. Údržba je limitována na aktivity,
které nezvýší kapacitu nebo nezlepší úroveň a neza-
mýšlí zajistit budoucí požadavky na dopravu;

– pro dokončení a podporu dříve předložených projektů
při pokračujícím studiu území a koridorů. Tyto studie
odkazují na zpracované projekty, které jsou ve stavbě
nebo těsně před zahájením realizace v blízké budouc-
nosti, tzn. které budou v provozu v období, které je
předmětem úvah. Definování (popis) posuzované sítě
je nezbytné pro předpově	 nároků na cestování a do-
pravu a analýzu impaktů na životní prostředí v širším
území;

– pro kontinuitu stávající dopravní politiky. Zahrnuje fi-
nancování např. silniční sítě a míst pro parkování, sub-
vence hromadné dopravy apod.

� Varianta nulová typu „no-build“ je často používána ja-
ko referenční úroveň pro posouzení ostatních variant. V tom-
to případě relativní impakty dalších variant jsou vyjádřeny
jako změny vůči základnímu případu. Jestliže všechny varian-
ty byly posouzeny tak, že mají záporné chování vůči srovná-
vací základně, potom by rozhodnutí mělo být takové, že není
přijata žádná z nich a zůstává status quo, tzn. „nic nestavět“.
Alternativně by pro další hlubší posouzení mohla být vybrá-
na varianta, která se příliš neliší od varianty nulové a která
by mohla uvážit budoucí pravděpodobné demografické změ-
ny a změny v infrastruktuře.

� Nulová varianta aktivní (active zero-variant, zero-
-plus) představuje základní účelové (tvrdé) řešení, ve kterém
není brán ohled na možnost preventivních, kompenzačních

či zmírňujících opatření. Neuvažuje (zanedbává, ignoruje)
vedlejší technické, ekonomické či socioekologické nepřízni-
vé vlivy. Cílem této varianty je:

– formulovat počáteční stav interakcí v krajině po reali-
zaci projektu;

– zanedbat druhotné vlivy na životní prostředí;
– vytvořit počáteční rámec informací pro komplikova-

nější varianty;
– naznačit potřebu výhodných technologií, organizač-

ních či správních změn, a tím odhalit možnost vyvolá-
ní úspor v oblasti investic.

V některých případech však vypracování varianty bez projek-
tu není nutné (zdůvodnitelné). Jsou to případy, kdy rozvojová
aktivita byla vyvolána příkazem na základě předcházejícího
politického nebo legislativního rozhodnutí (rozhodnutí vlády
nebo parlamentu). Na obrázku 1 je podán grafický důkaz, že
bez povinného popisu současného stavu (nulového řešení)
nelze definovat předpokládaný impakt, tj. změnu vlivem pro-

jektu. Uvedené schéma představuje princip analýzy predikce
impaktu na podkladě systémového přístupu. Jestliže model A
představuje nulové řešení, potom model predikce impaktu
simuluje nový systém B po realizaci projektu (záměru) s no-
vými činiteli (prvky systému �) a novými vzájemnými vzta-
hy (interakcemi �). Oba systémy jsou posouzeny použitím
stejných kritérií a závěr spočívá v kvantitativním vyjádření
pozitivních a negativních impaktů. Uvedené schéma potvrzu-
je ve světové praxi EBIA/SEA převážně povinné hodnocení
nulové varianty záměru. V zahraniční praxi se dále používají
v různé kombinaci:

– ekologicky optimální (superiorní) varianta z hlediska
ochrany životního prostředí Best Practicable Environ-
mental Option v podobě minimálních negativně půso-
bích ekologických impaktů nebo varianta ekologicky
přijatelná (Friendly to the Environment);

Obr. 1. Posouzení impaktu dvou scénářů na úrovni systémů A a B
(projektu či strategického záměru)
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– ekonomicky optimální (superiorní), tj. varianta prefe-
rovaná proponentem (navrhovatelem, investorem, sta-
vebníkem), umožňující maximální zisk, viz analýza
nákladů a užitků Cost-Benefit Analysis;

– varianta hypotetická slouží k ujasnění referenční
úrovně hodnocení, kterým je nejčastěji původní (sou-
časný) stav nebo stav, který se vyvine bez jakékoliv
činnosti, mezní nebo cílový stav, popř. ideální stav;

– varianty zmírňující, minimální (Do-Minimum), po-
kračujících trendů (Continue Present Programme) aj.;

– varianty pesimistické a optimistické se požadují pro
vyjádření nejistoty vyplývající z možných změn před-
pokládaných podmínek a změn vnějšího prostředí pro-
jektu. V mezích intervalu pesimistické a optimistické
varianty se mají uvést nezbytné reakce (strategie adap-
tace) na tyto změny;

– soubor technicky a ekonomicky reálných variant.

V domácí praxi se v pragmatickém vývoji (podle směrni-
ce bývalého FMTIR č. 17/1981 o hodnocení efektivnosti in-
vestic) povinně vypracovávala u nové výstavby varianta
rekonstrukce dosavadních kapacit ve smyslu porovnatelné
efektivnosti výrobních investic. V tržním hospodářství toto
může přicházet v úvahu u investic s finanční účastí státu pro
určení hypotetické referenční úrovně.

Jako zaměnitelné varianty lze podle druhu rozlišovat čtyři
základní kategorie, tj. podle způsobu dosažení výrobních
cílů, podle umístění stavby, různým řešením stavby a podle
postupu výstavby (tab. 1).

Pravděpodobný vývoj
Teoretici „rizikové společnosti“ (Risikogesellschaft) vní-

mají ekologickou krizi konce dvacátého století jako globál-
ní problém tzv. civilizace vysokých ohrožení, jenž odhaluje
selhání všech hlavních institucionálních sfér. Někteří exper-
ti tvrdí, že ohrožení je definováno byrokratickými systémy
administrace, nikoli sférou veřejné politiky. Nastává legali-
zace ohrožení života, tzv. technokraticko-byrokratická „or-
ganizovaná neodpovědnost“.

Lze konstatovat, že epistemiologická bariéra obsahu
SEA/EIA není a nemůže být překročena; byrokratický kon-
cept lze označit za dožívající fosilii minulého století. Slabé
stránky procesu posuzování vlivů na životní prostředí nadá-
le převládají. V rozporu s počátečními představami je kon-
cept EIA pokládán za překonaný, zastaralý a omezený; v po-
rovnání s možnostmi moderní techniky územního a prosto-
rového plánování ztrácí pro odborníky na zajímavosti; vý-
znam pro finální rozhodování je minimální; jde o pouhou
„nálepku“ [13], nebo „zbytečnou chiméru“ [7]. Nezájem do-
mácí veřejnosti aktuálně potvrzuje pamflet Zeleného kruhu [6],
ve kterém jsou za hlavní příčiny označeny systémové chyby v
zákoně, obecnost a obsáhlost dokumentace, nedostatečná zna-
lost procedury SEA i u odborné veřejnosti. Zároveň se připomí-
ná, že MŽP až dosud všechny podané dokumenty SEA v ČR
schvaluje, aniž by uplatnilo evidované námitky veřejnosti.

Nepříznivý stav prohlubuje nedbání principů variantního
řešení a pomocných nástrojů multikriteriální analýzy, což
vyplývá z nedostatečné inteligence, nepochopení a pohodl-
nosti. Až extrémní rozsah zmarnění vynakládaných pro-
středků pokládá J. F. Benson [1] za rozhodný důvod pro
změnu myšlení v rámci členských zemí EU; koncepty EIA/
/SEA doporučuje nahradit, suplovat a směřovat více do ob-
lasti udržitelného prostorového plánování (Sustainable Spa-
tial Planning). Současně naznačuje hlavní rysy této činnos-
ti. Byrokratický koncept by měl být napříště usměrněn dife-
rencovaně podle konkrétního účelu.

Za zcela nový fenomén lze pokládat posuzování odolnos-
ti komplexních systémů, které jsou daleko za hranicemi sta-
bility (Systems Far from Equilibrium). Jestliže pro systém
v dynamické rovnováze je cílem výchylku vrátit do původ-
ního rovnovážného stavu (viz představa homeostáze), tak
tento požadavek pro případ soustavy v silně nerovnovážném
stavu je nelogický. Řešení spočívá v zajištění pružnosti
z hlediska funkce systému, struktury, procesů. Důraz je kla-
den na možnost volby, generování scénářů, omezení míry
nejistoty. Uvádí se význam indikátorů odolnosti. Je zřejmé,
že naznačený problém řešení systémů v nerovnovážném sta-
vu je mimo hranice možností konceptu EIA/SEA. V té sou-
vislosti N. Powell [10] zdůrazňuje, že nastala doba pro „zá-
sadní koncepční přehodnocení odolnosti“, které je provádě-
no ve smyslu posuzování Impact Assessment.

Tab. 1. Technicky a ekonomicky zaměnitelné reálné varianty 
(vějíř scénářů)

Varianty projektů

a) podle způsobu dosažení stanovených cílů

– zaměnitelnost produkce (různé užitné hodnoty uspokojující stejnou potřebu)

– dovoz, investiční účast v druhé zemi

– vlastní výzkum, vývoj nebo nákup licencí

– změna v dělbě práce v oboru či odvětví (včetně nákladů spojených 
   s případnou delimitací)

– mezinárodní dělba práce (včetně nákladů na zvýšení produkce vývozního 
   ekvivalentu)

– zvýšení směnnosti (a jiné formy vyššího využití stávajících kapacit 
   jako zlepšení organizace výroby a práce)

– změna struktury výrobního programu

– rekonstrukce a modernizace stávajících výrobních fondů

– nová výstavba

b) podle umístění stavby

– vlastní lokalizace stavby

– dopravní spojení s odběrateli a dodavateli

– pracovní síly (zdroje, doprava, ubytování, služby, životní prostředí)

– zábor půdy

– energie, voda, popř. další vstupy

– odpady, tuhé a plynné exhalace

– jiné ovlivnění životního prostředí

– další specifické aspekty související s územím, zakládací podmínky stavby, 
   seizmicita

c) podle řešení stavby

– použitá technologie

– technické řešení

– stavební řešení

– substituce pracovních sil, paliv a energie, surovin a materiálů, dovozů

– použité druhy technologického paliva a energie

– výroba ze zaměnitelných surovin a materiálů

– různá velikost výrobních kapacit (v tomto případě se kriteriální funkce 
   porovnávacích nákladů pro různé varianty vyjádří v poměru na jednotku 
   výroby nebo kapacity)

– výrobní postupy a technologie vedoucí ke zvýšené kvalitě výrobků

d) podle postupu výstavby

– časová posloupnost realizace souboru staveb

– rozdělení stavby na etapy

– doba a průběh vlastní výstavby

– náběh kapacit (včetně nevyužití dokončených kapacit)

– doba záběhu, ověřování, zkušebního provozu

– vlastní vývoj a výzkum nebo nákup licence
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V teoretické oblasti [11] půjde o řešení vnitřních vzájem-
ných závislostí subsystémů (Input-Output Model for Inter-
dependent Infrastructure) a zvýšenou bezpečnost kritické
infrastruktury v podobě konceptu System of Systems.

Jednou z možností je sféra prostorového územního plánová-
ní, kde moderní technologie nabízejí uplatnění principu EIA/
/SEA jako jednoho z pomocných pracovních nástrojů. Stejně tak
lze doufat, že současný byrokratický rozměr bude redukován a
usměrněn do dílčích oblastí ochranářských aktivit (diferencova-
ný způsob aplikace). Budoucnost významně zarámují uznáva-
né priority hédonisticky orientované liberální společnosti.

Zkratky
BAT Best Available Technology Principle
BPEO Best Practicable Environmental Option
EC European Commission
EIA Environmental Impact Analysis/Assessment
IA Impact Assessment
IAPA Impact Assessment and Project Appraisal
NEPA National Environmental Policy Act (USA)
NIMBY Not in my Backyard
PP Precautionarty Principle
PPP Policies-Plans-Programmes
RMP Resource Management Plans
ROP Regionální operační program
SEA Strategic Environmental Assessment
SOS System of Systems
UN United Nations 
UR udržitelný rozvoj
VA vícekriteriální analýza

Článek vznikl za podpory projektu č. IAA711680701 GA
AV ČR „Bezpečnostní rizika v procesu posuzování vlivu
na životní prostředí“.
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Říha, J.: EIA/SEA Concepts – Mere Label or Chimera to
No Avail?

This paper continues the topic addressed in 9/2003 of this
journal, where failure of the sustainable development
concept was subjected to analysis. As a key tool in the
process of sustainable development attainment, the me-
thodology of Environmentsl Impact Assessment (EIA) at
design level, and Strategic Environmental Assessment
(SEA)  at strategic level were developed. The knowledge
gained recently has revealed strong dissatisfaction
among those involved in the process caused by theoretical
insufficiency of the concept and postmodern society devel-
opment. The consequences of the absence of a systematic
approach and a range of scenarios are highlighted.

Říha, J.:  EIA/SEA-Konzepte – bloßer „Aufkleber“ oder
„überflüssige Chimäre“?

Der Artikel knüpft frei an das in Nr. 9/2003 dieser
Zeitschrift veröffentlichte Thema an, wo das Versagen
des Konzeptes der nachhaltigen Entwicklung analysiert
wurde. Als eins der entscheidenden Instrumente für die
Erzielung einer nachhaltigen Entwicklung wurde die
Methodologie zur Beurteilung der Einflüsse auf die
Umwelt einerseits auf Planungsebene (EIA) und ander-
erseits auf strategischer Ebene (SEA) konzipiert. Die
Erkenntnisse aus dem letzten Zeitraum weisen eine
starke Gereiztheit in den Reihen der Akteure dieser
Problematik nach, welche die theoretischen Mängel des
Konzeptes und die Entwicklung der postmodernen
Gesellschaft verursachen. Größere Aufmerksamkeit
wird den Folgen des Fehlens eines Systemzugriffs und
dem Fächer von Szenarien gewidmet.
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Ekonomika skladových areálů a logistických 
center na území Prahy
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Nabídka ploch, a tím i neobsazenost logistických a skla-
dových areálů, na území Hl. m. Prahy a okolí byla sle-
dována po dobu jednoho roku. Výsledky analýzy mohou
být podkladem pro rozhodování investorů v této komo-
ditě.

Úvodem
Během roku 2006 byla analyzována skutečná nabídka exis-

tujících i nově budovaných skladových ploch a areálů logis-
tických center v ČR. Důkladný průzkum na území Prahy byl
proveden sledováním nabídky na veřejně přístupných inter-
netových stránkách. Jak ukazuje tab. 1, k termínu měření
(10/2006) byly výměry neobsazených skladovacích ploch po-
dle webových stránek realitních kanceláří 89 208 m2. Lze
tvrdit, že neobsazenost skladovacích ploch v Praze a okolí se
podle zjištěných údajů pohybuje kolem 7 %, což je více, než
se běžně uvádí.

Nájemné 
Nájmy velkých logistických areálů nejsou v běžných na-

bídkách realitních společností často uváděny a také zveřej-
ňovaná výše je nadhodnocena vlivem „odpuštěných“ nájmů.
Ceny pronájmu skladových ploch v moderních logistických
areálech se pohybují od 4 do 6 € za 1 m2/měsíc (110 až 
170 Kč), např. Rudná Logistics Park 5,25 € (149 Kč), Utili-
ty Park West 6 € (170 Kč). V databázi skladových objektů
můžeme vidět rozmanitost nabízených ploch. Na rozdíl od
moderních logistických parků nebývají starší objekty ozna-
čovány třídou, která by hodnotila jejich kvalitu. Jsou zde
rozdíly jak v konstrukčním a prostorovém řešení, tak i v na-
bízených službách. 

V porovnání cen není mezi moderními logistickými cent-
ry a staršími skladovými areály příliš velký rozdíl. Pokud
zájemce o skladové plochy požaduje plochu nad 500 m2 a
není závislý na lokalitě v Praze, spíše si vybere moderní lo-
gistický areál. Klienti na lokalitě závislí budou zohledňovat
náklady na dopravu do vzdálenějších areálů. Ze serveru Rea-
lity mix byly převzaty nabídky pronájmu skladových ploch
v období prosinec 2005, květen a září 2006 (tab. 2). 

Uváděný počet nabídek k pronájmu by se dal označit za stabilní
proti nabízenému objemu. Na začátku roku vzrostl počet nabídek
pronájmu areálů s větší rozlohou. To je možná dáno tím, že
firmy neprodloužily smlouvy na další rok. Do září se objem
ploch snížil, i když počet nabídek zůstal téměř nezměněn (obr. 1).

Ze 194 nabídek pronájmů skladových ploch v září roku 2006
bylo 46 starších než 4 měsíce a 40 starších než 9 měsíců. Je
zajímavé, že ve sledovaném horizontu majitelé snížili cenu
pronájmu pouze ve čtyřech nabídkách. Slevy se pohybovaly
od 5 do 12 %. O nabízených skladových plochách v říjnu
2006 informuje obr. 2.

Tab. 1. Logistické areály v okolí Prahy

Kapacita Volné prostory

Airport Logistics Park 56 000 2 150 

Wespoint Distribution Park 49 500 –

Tulipán Park 33 000 –

Karlovarská Business Park 60 000 7 500 

Technocom 60 000 634

Zličín Business Park 34 000 2 100 

Logistický park Rudná 150 000 17 067

Northpoint 140 000 3 000

Green Park Letňany 12 792 5 156 

 Blue Park 6 614 –

 PDC Prague 111 160 8 000 

OSPAP 26 000 –

Business Park Průmyslová 32 000 –

Business Prak U Továren 28 000 –

Sklady Libuš 2 331 2 331 

Business Park Pomořanská 28 000 5 770 

Sanitas 40 500 –

Czech International 9 000 –

D1 Logistics Park 185 000 3 500 

Southpoint 170 000 32 000 

celkem 1 233 897 89 208 

[m2]
Logistický areál

Tab. 2. Nabídka skladových ploch v jednotlivých obdobích

období prosinec 2005 květen 2006 říjen 2006

počet 180 193 194

plocha [m2] 162 045 368 075 264 755 

Nabídka 

Obr. 1. Skladovací plochy podle trvání nabídky (k 10/2006)
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Nabídka a obsazenost
Z celkového množství nabízených skladových ploch, tj.

264 755 m2, bylo 35,4 % starších než čtyři měsíce a 23,5 %
starších než devět měsíců. Z průzkumu vyplývá, že nabídka
skladových ploch v Praze obsahuje dlouhodobě kolem 50 %
ploch do 500 m2. Obsazují je většinou české firmy. V mo-
derních logistických areálech činí nejmenší nabízená plocha
k pronájmu 500 m2. To znamená, že logistické areály skla-
dům této velikosti nekonkurují. Skladových ploch mimo
logistické areály nad 2 000 m2 je velmi málo, z průzkumu
zaujímaly pouze 15 % nabídek. 

Můžeme říci, že nejvíce nabízených ploch se nachází
v Praze 9, následuje Praha 10, 4 a 5. V obvodech 9 a 10 se
nacházejí větší objekty, v obvodech 4 a 5 jsou nabízeny pro-
story menší rozlohy. Nejvíce pronájmů v moderních logis-
tických areálech se uskutečňuje na západě od Prahy. Ve star-
ších objektech se skladové plochy nacházejí nejvíce ve vý-
chodní části Prahy. Pro budování nových logistických center

Obr. 2. Skladovací plochy v nabídce z hlediska času 
a nabízených kapacit

Obr. 3. Skladovací plochy podle velikosti

Obr. 4. Skladovací plochy podle lokality

Tab. 3. Skladovací plochy podle lokality

Lokalita Počet nabídek Kapacita [m2]

Praha 1 4 912

Praha 2 5 957

Praha 3 7 2 528

Praha 4 34 23 782

Praha 5 19 34 771

Praha 6 10 6 209

Praha 7 10 15 864

Praha 8 17 9 517

Praha 9 32 82 586

Praha 10 18 8 573

Praha-východ 14 26 060

Praha-západ 23 52 996
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je zdůrazňována nutnost přístupu do areálu železniční vleč-
kou. Ve stávajících areálech takových nabídek není mnoho. 

Závěr
Průzkum reálně hodnotil situaci na trhu moderních logis-

tických areálů a starších skladových objektů v lokalitě Prahy
a okolí. Plochy starších areálů se v současnosti hromadně
nesledují. Logistická centra zažívají obrovský boom ve vý-
stavbě nových areálů. Problém v obsazenosti by mohl nastat
při hromadnějším odchodu zahraničních investorů a společ-
ností, jež tyto služby využívají. Po vstupu České republiky
do Evropské unie a otevření hranice volného obchodu se dis-
tribuční střediska z Německa a Rakouska začala přesouvat
do levnějších lokalit, jako je naše republika. Dočasně levné
pracovní síly zatím lákají zahraniční investory, ovšem při
zvýšení mezd je reálný předpoklad přesouvání se logistic-
kých gigantů do Ruska, Rumunska či Ma	arska. Starší skla-
dové objekty do 500 m2, které tvoří 50 % volných ploch,
nemají v nových logistických areálech konkurenci, větší ob-
jekty už ano. Výše nájemného mezi těmito kategoriemi skla-
dových ploch je vyrovnaná. Starší skladové areály upřed-
nostňují české firmy a firmy, které jsou na dané lokalitě
závislé. (např. z důvodů nákladů na dopravu). Při zkoumání
výnosnosti skladovacích areálů jsme došly k závěru, že úda-
je uváděné prodejci jsou nadhodnocené a neodpovídají rea-
litě. Výnosnost se bude ještě snižovat díky rostoucí nabídce,
která přinese zvýšení míry neobsazenosti a jistě i pokles ná-
jemného. Je pravděpodobné, že starší skladové objekty zů-
stanou častěji neobsazeny a časem by se z nich mohly stát
brownfields.

Čápová, D. – Bartoňová, K.: Economics of Storage Areas
and Logistic Centres on the Territory of Prague

The offer of areas and, at the same time, non-occupancy
of logistic and storage areas on the territory of the capi-
tal of Prague and its surroundings was monitored over
the period of one year. The outcomes of the analysis may
become a source material for the decision making of the
investors in this commodity.

Čápová, D. – Bartoňová, K.: Die Wirtschaftlichkeit von
Lagerkomplexen und Logistikzentren im Gebiet von
Prag

Das Angebot von Flächen und damit auch der Leerstand
von Logistik- und Lagerkomplexen im Gebiet der
Hauptstadt Prag und der Umgebung wurden ein Jahr
lang beobachtet. Die Ergebnisse der Analyse können eine
Grundlage für die Entscheidungsfindung von Investoren
in diesem Wirtschaftsbereich bilden.

�veletrhy
Ekologické veletrhy Brno      

29. – 31. května 2007

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu život-
ního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní vodohospodářská
výstava VODOVODY – KANALIZACE proběhnou za pod-
pory ministerstev zemědělství, životního prostředí a prů-
myslu a obchodu koncem května v Brně. Stěžejní akcí od-
borného programu bude třídenní mezinárodní konference
věnovaná aktuálním tématům. Okruh financování obsáhnou
mj. semináře „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na
mikroekonomické a makroekonomické úrovni“ nebo „Mož-
nosti čerpání prostředků z nového Operačního programu ži-
votní prostředí na léta 2007 až 2013“. Velký prostor bude
věnován odpadovému hospodářství, které patří letos ke zvý-
razněným oborům. Diskutována budou témata věnovaná bio-
logicky rozložitelným odpadům, skladování odpadů a další
problematika s tímto oborem související. Pro vodohospodá-
ře a související obory je připraven seminář zaměřený na
uplatňování směrnice o vodní politice, která má přímou ná-
vaznost na problematiku povodí. Dalšími tématy budou na-
příklad energetická koncepce EU, integrovaný registr zne-
čištění nebo IPPC zaměřený na budoucí vývoj integrované
prevence na úrovni EU. Konference se dotkne i aktuálních
témat současnosti, jako jsou změna klimatu a Kjótský proto-
kol. 

Energetická problematika nabývá na aktuálnosti v souvis-
losti se snižující se zásobou přírodních surovin a debatou
o dopadech na životní prostředí. S tím souvisí i rostoucí
význam bezpečnosti v oblasti zabezpečení dodávek a zdro-
jových oblastí. Program konference „Bezpečnost energetic-
kých zdrojů“ reflektuje současnou energeticko-bezpečnost-
ní a energeticko-politickou diskuzi. 

K doprovodným programům patří i šestý ročník ukázek
„Ochrana před povodněmi“. Tento evropsky unikátní pro-
jekt je vlastně informačním a školicím centrem nejen pro
zástupce státní správy a samosprávy, ale také pro majitele
nemovitostí v rizikových oblastech. V letošním roce by měly
být hlavním tématem dynamické účinky vody.  

www.ekologickeveletrhybrno.cz
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Lokální kvazigeoid z astronomických měření
Ing. Radovan MACHOTKA, Ph. D.

VUT – Fakulta stavební
Brno

V článku je popsána metoda vytvoření modelu kvazi-
geoidu relativně malého území – o rozloze řádově desítek
kilometrů čtverečních. Zdrojem dat jsou astronomické
tížnicové odchylky a tíhové anomálie, model je vytvářen
metodou astronomické nivelace v úpravě pro kvazigeoid.
Výhodou představované metody je relativní přesnost
modelu – lepší než 1 cm. Technologie tvorby modelu na-
vazuje na autorem navrženou metodu rychlého měření
astronomických tížnicových odchylek s využitím totální
stanice.

Význam pro současnou geodézii
S rozšířením globálních navigačních satelitních systémů

(GNSS), a zejména GPS, pro určování prostorové polohy
bodů se v geodézii objevil nový problém, a to převodu nive-
lovaných nadmořských výšek na výšky elipsoidické, a na-
opak. Určování výšek metodou GPS je v porovnání s nive-
lací pohodlné a rychlé, často je však nutné takto určené
výšky převést na výšky nadmořské, což je spojeno s degra-
dací jejich přesnosti. Výhody nadmořských výšek pro geo-
detickou praxi jsou neoddiskutovatelné a přes velký rozvoj
kosmické geodézie se nedá předpokládat jejich úplné nahra-
zení výškami elipsoidickými. Nivelační převýšení jsou na
rozdíl od elipsoidických měřitelná jednoduchými přístroji.
Proto budou mít v praxi vždy velký význam. Například v in-
ženýrské geodézii a v důlním měřictví si nelze ani jiné řeše-
ní představit.

Přestože se v poslední době věnuje velké úsilí hledání
přesných transformačních vztahů jak globální, tak i lokální
platnosti, je výsledek tohoto snažení uspokojivý zatím jen
částečně. Větší přesnosti převodu je dosahováno, podle oče-
kávání, u lokálně orientovaných řešení, která se zaměřují jen
na konkrétní území. Geodetické veřejnosti jsou tyto výsled-
ky prezentovány převážně v podobě modelů kvazigeoidů.
Plocha kvazigeoidu nemá sice fyzikální význam, nicméně
umožňuje názornou prezentaci výsledků. Nezanedbatelná je
i podobnost se snadno definovatelnou a představitelnou plo-
chou geoidu. Modely kvazigeoidu se v současné geodetické
praxi stávají běžnou záležitostí. Požadavky na jejich přes-
nost jsou pochopitelně různé. Dá se nicméně předpokládat,
že se vzrůstající přesností výsledků GNSS se budou zvyšo-
vat i nároky na přesnost těchto modelů.

Problematika využití výsledků GNSS měření se netýká
pouze převodu výšek, ale obecně převodu geocentrických
souřadnic X, Y, Z, popř. ϕ, λ, Η na geodetické referenční
souřadnice y, x a nadmořskou výšku h. Komplexní transfor-
mační vztah je nutný pro tvorbu prostorových sítí integrova-
nou metodou za použití různých technologií měření (GNSS,
délkové, trigonometrické, nivelační, tíhové), zejména je-li
požadována homogenní a přesná sí� velkého rozsahu. Zde ne-
vystačíme s modelem kvazigeoidu. Je nutná komplexní zna-
lost parametrů tíhového pole v dané lokalitě, to znamená i
hodnot tíže a tížnicových odchylek.

Tvorba modelů 
Pro tvorbu modelů kvazigeoidu se v současné době u nás

používají různé technologie. Výběr závisí na typu dostup-
ných dat, na rozsahu vytvářeného modelu a na požadované
přesnosti. Pro modely regionální a lokální se používají tech-
nologie, které se často kombinují:

a) gravimetrické řešení vychází z pozemních gravimetric-
kých měření v dané lokalitě a jejím okolí. Vliv vzdále-
ných zón je zachycen technikou remove/restore s vy-
užitím některého z globálních modelů [1];

b) metoda GPS/nivelace vycházející ze znalosti obou
výšek (elipsoidických i nadmořských) na diskrétních
bodech v dané lokalitě. Rozdílem jsou přímo výšky
kvazigeoidu [1], [2];

c) metoda astronomické, popř. astronomicko-gravime-
trické nivelace. Metoda umožňuje přenášet výšku kva-
zigeoidu mezi blízkými body za předpokladu znalosti
tížnicových odchylek. V astronomické nivelaci se pou-
žívají pouze přímo měřené tížnicové odchylky, v astro-
nomicko-gravimetrické nivelaci i gravimetrické od-
chylky. Ty slouží ke zpřesnění interpolace astronomic-
kých tížnicových odchylek mezi vzdálenými body [3],
[4], [5].

Pro tvorbu modelů kvazigeoidu se používaly různé tech-
niky:

– astronomická nivelace (model geoidu), Buchar – rok
1951,

– model VÚGTK, řešení 1975 – astronomicko-gravime-
trická nivelace,

– model VÚGTK, řešení 1994 – GPS/nivelace,
– model VÚGTK, řešení 1998 – gravimetrické řešení,
– model CR 2000 – gravimetrické řešení s transformací

na hodnoty získané metodou GPS/nivelace (body
GEODYN).

Astronomická nivelace byla v osmdesátých letech použita pro
tvorbu modelu geoidu v Rakousku se souřadnicemi 564 bodů a
digitálním modelem terénu pro určení korekce z hmot nad
geoidem [6].

Přesnost modelu kvazigeoidu CR 2000, který je zatím zřej-
mě nejpřesnějším publikovaným modelem našeho území, je
kolem 3 cm (střední kvadratická chyba). Tuto přesnost lze
předpokládat na většině území. Problematické jsou okrajové
části republikyvzhledem k nutnosti přejímání zahraničních
tíhových dat [1]. Dále se zde nachází většina českých poho-
ří, kde je průběh kvazigeoidu podstatně dynamičtější. Určo-
vání průběhu kvazigeoidu v horském prostředí je obecně
značně obtížnější než v rovinatých oblastech. Kromě problé-
mů s dostupností dat a jejich kvalitou se projevuje i obtížně
modelovatelný vliv topografie terénu na tíhové pole. To je v ta-
kovýchto oblastech nehomogenní a způsobuje zvlnění plo-
chy kvazigeoidu.

Tvorba modelu astronomickou nivelací
U této metody je model kvazigeoidu tvořen na základě

zjištěných hodnot odklonu tížnice od normály referenčního
elipsoidu (tížnicových odchylek) v jednotlivých bodech lo-

obzor5_2007.qxp  11.5.2007  15:06  Stránka 146



STAVEBNÍ OBZOR 5/2007 147

kality. Hodnoty tížnicových odchylek se počítají z astrono-
mických a geodetických souřadnic identických bodů podle
vztahů

kde   je meridiánová a příčná složka tížnicové odchylky,
ϕ′ a λ′ jsou astronomické souřadnice, ϕ je geodetická země-
pisná šířka na elipsoidu a ϕ– a λ– jsou povrchové geodetické
souřadnice opravené o vliv zakřivení tížnice podle vztahů

kde je nadmořská výška [m].

Mezi hodnotami tížnicových odchylek na jednotlivých bo-
dech lze proložit interpolační funkce a jejich integrací získat
rozdíl výšek kvazigeoidu mezi jednotlivými body.

Diferenciál výšky kvazigeoidu v azimutu α je podle [7]

kde ε– je složka tížnicové odchylky v daném azimutu, ds dél-
kový element, dh element převýšení, g(P) hodnota skuteč-
ného tíhového zrychlení v bodě P na povrchu Země, γ(Q) nor-
mální tíhové zrychlení v bodě Q na teluroidu a g normální
tíhové zrychlení na povrchu elipsoidu v bodě Q0 (obr. 1).
Znaménko minus je konvenčně dohodnuté.

Integrací uvedeného vzorce získáme vztah pro převýšení
kvazigeoidu mezi body A a B. Výsledkem je křivkový inte-
grál nezávislý na integrační cestě

kde                                  se nazývá Fayova anomálie (smíšená).

Za předpokladu lineární změny velikosti tížnicové od-
chylky v azimutu α i hodnoty tíhové anomálie na spojnici
A – B dostaneme obecně používaný vzorec astronomické
nivelace

vyjadřující rozdíl výšky kvazigeoidu ζ mezi dvěma blízkými
body A a B. 

Hodnota                                               je průmět tíž-
nicové odchylky na bodu A do azimutu α, sA,B je vzdálenost
bodů A a B, ∆gA je tíhová anomálie v bodě A a ∆hA,B je roz-
díl normálních výšek bodů A a B.

Metoda je vhodná pro malé lokality s velkým převýšením,
kde potřebujeme přesné a podrobné údaje o kvazigeoidu a při-
tom tam lze jen obtížně provádět přesnou nivelaci. Do výpoč-
tu sice vstupují hodnoty nivelačního převýšení ∆hA,B, ale slou-
ží jen pro výpočet normálních oprav – stačí přesnost v řádu
metrů, takže je lze nahradit převýšeními elipsoidickými. 

Přesnost modelu kvazigeoidu značně závisí na vzdálenos-
ti mezi astronomickými body. Obecně se sčítají dva hlavní
vlivy, a to chyby měření povrchových tížnicových odchylek
ε– a nesplnění předpokladu lineární změny hodnoty tížnicové
odchylky mezi sousedními body. Celkově je nutno předpo-
kládat kvadratický nárůst chyb modelu kvazigeoidu s ros-
toucí vzdáleností mezi astronomickými body. 

Metoda astronomické nivelace umožňuje i ve členitém te-
rénu dosáhnout na omezeném území předem zvolené přes-
nosti modelu kvazigeoidu. Předpokladem je měření tížnico-
vých odchylek s uspokojivým odstraněním systematických
chyb. Přesnost lze zlepšovat zvyšováním hustoty bodů s mě-
řenými astronomickými souřadnicemi a zpřesňováním astro-
nomických měření. Reálná mez je kolem 5 mm/10 km. Tato
hodnota odpovídá přesnosti nivelace. V kopcovitém terénu
výrazně roste pracnost nivelace, její kilometrová přesnost
klesá a s ní i použitelnost metody GPS/nivelace. Přesnost
astronomické nivelace lze zvýšením hustoty astronomických
bodů zachovat.

Další předností metody astronomické (astronomicko-gra-
vimetrické) nivelace je znalost tížnicových odchylek. Ty jsou
meziproduktem tvorby modelu kvazigeoidu a jejich znalost
je nezbytná v případě integrovaného zpracování heterogen-
ních dat (družicová, pozemní).

Popis metody 
K aplikaci astronomické nivelace v praxi je nutné znát tíž-

nicové odchylky. Jak vyplývá ze vzorce (1), počítají se jako
rozdíl mezi astronomickými a geodetickými souřadnicemi.
Zatímco určování geodetických souřadnic dnes není pro-
blém (např. systémem GPS), je u astronomických souřadnic
situace opačná. Metoda vyžaduje přesné měření v terénních
podmínkách, což je geodetická činnost, která se v posled-
ních letech neprovádí. To byl důvod, proč jsem, v rámci
doktorského studia pod vedením prof. Fixela, začal v roce
1998 pracovat na metodě astronomických měření vhodné
pro získávání dat k tvorbě modelů kvazigeoidu. V rámci
tohoto úkolu byla vyvinuta metoda rychlého měření astrono-
mických souřadnic v terénu a dále metoda zpracování získa-
ných dat s přihlédnutím k jejich korelovatelnosti. Ta je zavi-
něna osobně-přístrojovou chybou a postihuje pouze zjištěné
zeměpisné délky. Pro snazší automatizaci bylo rozhodnuto
využít pro astronomická měření přesnou totální stanici.

( ) ϕλληϕϕξ cos, −′=−′= ,                    (1)
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Obr. 1. Skutečné a normální tíhové pole Země
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Metodou měření měla být původně metoda stejných výšek.
Pro větší pružnost (minimalizaci prostojů) byla posléze upra-
vena tak, aby se rozšířil výběr hvězd použitelných v daný
okamžik. Metodu jsem nazval metoda párů stejné výšky [8].
Zde jsou uvedeny jen základní informace:

– slouží k určení obou astronomických zeměpisných
souřadnic, tzn. zeměpisné šířky a zeměpisné délky;

– měřicím přístrojem je přesná totální stanice. Nevýhoda
slabší světelnosti dalekohledu v porovnání se speciál-
ními astronomicko-geodetickými přístroji je řešena
výběrem hvězd vyšší svítivosti (magnituda min. 6). Je-
jich menší počet je úspěšně kompenzován metodou
měření. Ta využívá výhody počítačové přípravy i zpra-
cování měření, a proto není vázána na měření hvězd
v žádné význačné rovině (místní poledník, I. vertikál,
almukantarat). Přístroj musí být vybaven okulárem umož-
ňujícím strmé záměry;

– získaná data jsou ukládána do přenosného počítače,
který registruje i přesný čas měření. K navázání na svě-
tový čas slouží speciální radiový přijímač pro příjem
časového signálu DCF 77, nověji též speciální aparatu-
ra GPS s časovým výstupem;

– pro potlačení nežádoucího vlivu refrakce se hvězdy
měří v párech. Vybírají se takové dvojice, aby obě hvěz-
dy procházely stejným zenitovým úhlem (almukanta-
ratem) ve vhodném časovém rozmezí po sobě, a to
v opačných azimutech.

Ověřování v lokalitě Sněžník
Metoda měření astronomických souřadnic s návazným zpra-

cováním kvazigeoidu metodou astronomické nivelace byla
ověřována v geodynamické síti Sněžník v oblasti masivu
Králického Sněžníku. Tato sí� byla vybudována ve spoluprá-
ci s geodety z Akademia Rolnicza Wroclaw. Dále popisova-
ná měření proběhla v české části sítě – v údolí řeky Moravy.
Sí� Sněžník je situována v horském a podhorském prostředí,
se všemi aspekty, které z toho vyplývají (velké výškové a
klimatické rozdíly, obtížná dostupnost některých bodů, vel-
ké tížnicové odchylky atd.). Jde tedy o lokalitu vhodnou
k aplikaci astronomické metody tvorby modelu kvazigeoidu.
V  rámci výzkumných a vzdělávacích projektů zde již pro-
běhla dlouhodobá a opakovaná měření metodou GPS, měře-
ní terestrická – přesná nivelace, měření šikmých délek elek-
tronickými dálkoměry, měření zenitových úhlů a také tíhová
měření [5], z velké části prováděná Ústavem geodézie Fa-
kulty stavební VUT v Brně. Díky získanému množství dat se
sí� Sněžník hodí pro ověřování nových technologií.

V rámci ověřování astronomické metody tvorby kvazigeoi-
du bylo v lokalitě astronomicky zaměřeno 9 bodů (obr. 2).
Sedm z nich jsou základní body sítě (024KAZA, 025TVDR,
027VYHL, 026KLEP, 028MALI, 029LOMA, 031VESE) sta-
bilizované betonovými pilíři. Zbývající dva body byly zvo-
leny jako doplňkové pro dosažení vhodné konfigurace sítě.
Na těchto bodech (201DMOR a 8L ZIDKA) bylo měřeno ze
stativu. Po dlouhodobém ověřování technologie se měřilo ve
dvou etapách. První etapa v květnu 2002 byla částečně po-
kusná a ze získaných dat byla do pozdějšího zpracování za-
hrnuta pouze měření na bodech 025TVRD, 028MALI a 029
LOMA. Po zapracování získaných poznatků do technologie
měření proběhla v září 2002 druhá etapa, během které byly
v průběhu tří nocí zaměřeny body 024KAZA, 027VYHL,
026KLEP, 028MALI, 031VESE, 201DMOR a 8L ZIDKA.
Bod 028MALI byl změřen v obou etapách pro jejich provázá-
ní. Z vyhodnocení této etapy měření vyplynuly následující

poznatky. Měření každého bodu zabere přibližně dvě hodi-
ny, při započítání času potřebného na přesun, instalaci a opě-
tovné sbalení přístrojů je doba připadající na jeden bod
kolem tří hodin. Měření ze stativu je méně pohodlné, ale
kvalita výsledků tím není výrazně ovlivněna. K měření je
nutný volný výhled na oblohu bez překážek nad 40˚ nad
horizontem. Na bodech bylo změřeno mezi 7 a 9 hvězdnými
páry, což představuje 400 až 500 jednotlivých měření. Pro-
stoje mezi měřením se podařilo minimalizovat zvolenou
metodou tvorby pozorovacího programu. Střední chyba jedné
záměry kolísala mezi 1,1 až 1,6 šedesátinné vteřiny. Výsled-
ky měření byly opraveny o pohyb pólu a použity jako jeden
ze vstupů pro tvorbu modelu kvazigeoidu.

Model kvazigeoidu
Kromě astronomických dat vstupovala do zpracování mo-

delu kvazigeoidu i data převzatá z jiných projektů – elipsoi-
dické souřadnice devíti bodů sítě získaných technologií
GPS, hodnoty tíhového zrychlení na těchto bodech [5] a
nadmořské výšky dvou bodů (028MALI, 029LOMA). Nejpr-

Obr. 2. Rozmístění bodů sítě Sněžník
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ve byly podle vzorce (1) vypočteny tížnicové odchylky. Poté
byly body spojeny do trojúhelníkové sítě – kostry (obr. 2).
Na každé spojnici byla podle vzorce (5) vypočtena změna
výšky (převýšení) kvazigeoidu nad elipsoidem. Výsledné
převýšení v každém trojúhelníku by mělo být nulové. Proto-
že tomu tak v důsledku chyb měření a použití zjednodušují-
cího vzorce (5) nebylo, bylo nutné provést obdobné vyrov-
nání převýšení, jaké se provádí v nivelační síti. Výsledkem
byly změny výšek kvazigeoidu mezi jednotlivými body
kostry. Při znalosti výšky jednoho bodu sítě je potom možné
vypočítat výšku bodů ostatních.

Problém je komplikován neznámou hodnotou osobně-pří-
strojové chyby, která ovlivňuje časové údaje registrované
měřičem. Je závislá na osobě měřiče a použitých přístrojích.
V prvním přiblížení si ji můžeme představit jako zpožděnou
reakci měřiče na úkaz, jehož čas má zaregistrovat. V namě-
řených datech se projevuje jako posun naměřených časů
proti časům správným. Chyba ovlivňuje pouze astronomic-
ké délky, tzn. vypočtená převýšení kvazigeoidu ve směru
východ-západ. V ideálním případě je na všech měřených
bodech stejná. Pro její odstranění se běžně používají navazo-
vací astronomická měření. Pro úsporu času byly vybrány
dva body (029LOMA a 028MALI) s podobnou zeměpisnou
šířkou (jejich spojnice měla východně-západní směr) a zná-
mou nadmořskou výškou. Podle vzorce (5) byla vypočtena
změna výšky kvazigeoidu na jejich spojnici. Tato hodnota
byla zatížena osobně-přístrojovou chybou. Vzhledem k to-
mu, že elipsoidické i nadmořské výšky těchto bodů byly
známy, mohla být vypočtena změna výšky kvazigeoidu me-
zi těmito body i podle vzorce

kde Hi, Hj jsou elipsoidické výšky a hi, hj nadmořské výšky
bodů. Tato hodnota převýšení kvazigeoidu není osobně-
-přístrojovou chybou astronomických měření zatížena. Po-
rovnáním obou hodnot byla určena osobně-přístrojová chyba
a o ni opraveny astronomické zeměpisné délky. V uvedeném
případě byla osobně-přístrojová chyba rovna 2,07″. Vypočet
převýšení kvazigeoidu a vyrovnání sítě bylo poté provedeno

znovu s definitivními hodnotami (tab. 1, tab. 2). Astrono-
mické navazovací měření bylo tedy nahrazeno velmi přesnou
nivelací mezi dvěma vhodnými body sítě.

Tato metoda, je-li použita uvážlivě, může nahradit nava-
zovací astronomická měření. Zvolená dvojice bodů nesmí
být od sebe příliš vzdálená (v rozsahu 1 až 2 km lze předpo-
kládat lineární změnu tížnicové odchylky), a zároveň by
měla ve směru východ-západ přibližně vymezovat měřenou
oblast. Metodu lze tedy použít pro sítě s malým západně-
východním rozsahem (do 2 km), u sítí rozsáhlejších je nutné
použít propojovací řetězec astronomických bodů vzájemně
vzdálených 1 až 2 km. Po výškovém umístění sítě není pro-
blém dopočítat výšku kvazigeoidu na každém z bodů kostry. 

Pro určení průběhu kvazigeoidu i mimo základní body
byla použita technologie používaná pro tvorbu digitálního
modelu terénu. Izolinie, modelující průběh plochy kvazigeoi-
du i mimo body kostry, byly získány v programovém systé-
mu Atlas. V našem případě byla místo dat popisujících sku-
tečný terén vložena data popisující kvazigeoid. To znamená
souřadnice bodů kostry a příslušné výšky kvazigeoidu. Vý-

( ) jijiijijiijjij hHhhHHhHhH ,,  ∆−∆=−−−=+−−=−ζζ ,

(6)

Tab. 1. Astronomická nivelace – Sněžník

Tab. 2. Vyrovnané hodnoty převýšení kvazigeoidu ∆ζ
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sledné mapky průběhu tížnicových odchylek a výšky kvazi-
geoidu ve zkoumané lokalitě jsou uvedeny na obr. 3 až obr.
5. Výšky kvazigeoidu získané gravimetricky, astronomickou
nivelací a metodou porovnání GPS a nivelace jsou uvedeny
v tab. 3. Tato tabulka ukazuje, že shoda výsledků astrono-
mické nivelace a metody porovnání GPS a nivelace je na
úrovni 1 cm s výjimkou bodu 8L ZIDKA, kde je zřejmě
chybně určena elipsoidická výška (krátká observace GPS).
Astronomické souřadnice opravené o osobně-přístrojovou

chybu bylo možné na pěti bodech porovnat s hodnotami
naměřenými v letech 1997 a 1998 [5]. VÚGTK Zdiby tehdy
použil cirkumzenitál 50/500, osobně-přístrojová chyba byla
odstraněna navazovacím měřením na bodu Pecný. Výsledky
porovnání jsou uvedeny v tab. 4, kde je vidět výrazně větší
shoda v hodnotách zeměpisné šířky než zeměpisné délky. To
platí zvláště tehdy, pomineme-li bod 025TVRD, který jako
jediný z uvedených se měřil v první etapě.

Obr. 4. Průběh složky η izolinie po 0,5″

Tab. 3. Výška kvazigeoidu z různých měření [m]

Obr. 3. Průběh složky ξ izolinie po 0,5″
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Závěry
Astronomická metoda tvorby lokálního kvazigeoidu pro-

kázala možnost použití v praxi. V porovnání s jinými meto-
dami nabízí tyto výhody:

– nevyžaduje znalost dat z oblastí mimo vlastní lokalitu
tvorby kvazigeoidu. Nezbytná data lze získat měřením.
Není tedy ohrožována nehomogenností dat různého
původu (zahraniční, různé systémy), popř. jejich nedo-
stupností jako metoda gravimetrická. Navíc není závis-
lá na kvalitě místních geodetických základů a jejich
hustotě (nivelační sítě, gravimetrické mapování);

– lze ji s uspokojivými výsledky použít i v horských ob-
lastech, kde je vytváření modelu kvazigeoidu nejobtíž-
nější;

– má vysokou lokální přesnost, která klesá přibližně
s kvadrátem vzdálenosti mezi sousedními astronomic-
kými body. Proto je vhodná pro přesné modely o roz-
loze jednotek až desítek čtverečních kilometrů;

– lze ji modifikovat na astronomicko-gravimetrickou ni-
velaci. Při stejném počtu základních bodů lze sítí po-
krýt rozsáhlejší území. To představuje úsporu měřic-
kých prací v terénu (hlavně astronomických);

– jako jediná poskytuje hodnoty absolutních tížnicových
odchylek. Ty jsou nezbytné pro tvorbu komplexního
transformačního vztahu pro převod geocentrických
souřadnic X, Y, Z, popř. ϕ, λ, H na geodetické referenč-
ní souřadnice y, x a nadmořskou výšku h.
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Machotka, R.: Local Quasigeoid from Astronomical
Measurements

This paper describes the method of the design of a qua-
sigeoid model of a relatively small area - in the order of
tens of kilometres square. The source of data includes
astronomical vertical deviations and gravity anomalies.
The model is made using the method of astronomical lev-
elling applied to the quasigeoid. The benefit of the pre-
sented method is a high relative accuracy of the model -
better than 1 cm.  The model design technology further
develops the method of fast measurement of astronomi-
cal vertical deviations with the total station suggested by
the author of this article.

Machotka, R.: Lokaler Quasigeoid aus astronomischen
Messungen 

Im Artikel wird eine Methode zur Schaffung eines
Modells des Quasigeoids eines relativ kleinen Gebietes -
mit einer Ausdehnung im Maßstab von Dutzenden
Quadratkilometern - beschrieben. Datenquelle sind
astronomische Schwerachsenabweichungen und
Schwereanomalien. Das Modell wird mit der Methode
der astronomischen Nivellierung in der Aufbereitung für
einen Quasigeoid gebildet. Der Vorzug der vorgestellten
Methode ist die hohe relative Genauigkeit des Modells –
besser als 1 cm. Die Technologie der Bildung des Modells
knüpft an die vom Autor entworfene Methode der
schnellen Messung astronomischer Schwerachsen-
abweichungen mit Benutzung einer Totalstation an.

Obr. 5. Průběh kvazigeoiduizolinie po 5 mm

Tab. 4. Rozdíly astronomických souřadnic 

Topcon – cirkumzenitál (po odstranění osobně-přístrojové chyby)
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Ověřování souboru totálních stanic 
TOPCON GPT-2006 – část 3

Ing. Martin ŠTRONER, Ph. D.
Ing. Jitka SUCHÁ, Ph. D.

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Ve třetí části článku je podrobně popsáno měření zeni-
tových úhlů a šikmých délek včetně redukce z rozdílné
výšky přístroje a závěrečné hodnocení, a to i statistické.
Dále jsou zde porovnána měření mezi jednotlivými
přístroji Topcon GPT-2006 a také s měřením přístrojem
Leica TC 1800.

Zenitové úhly
Ve třech skupinách byly změřeny zenitové úhly a vypo-

čteny směrodatné odchylky σZ z opakování měření charak-

terizující vnitřní přesnost pro jednotlivé totální stanice Top-

con i pro kontrolní Leicu. Byly rovněž vypočteny směrodat-

né odchylky zenitového úhlu v jedné skupině pro opakova-

né cílení a odečtení σco a jen pro opakované odečtení σo na

bod č. 5. Dále byly vypočteny směrodatné odchylky charak-

terizující přesnost jednotlivých totálních stanic určené z vý-

sledků měření konkrétního přístroje vzhledem k průměru

vypočtenému z výsledků měření všech stanic σ ΖTS. Směro-

datné odchylky byly počítány podle obecného vzorce 

kde li jsou naměřené hodnoty, n je počet měření, lp je prů-

měrná hodnota, vi jsou opravy měření.

Jako pokus bylo opakované odečtení nejprve registrová-

no současně s měřením délek, a poté bez měření (charakte-

rizováno σod  a σo). Ve výsledcích se u přístrojů č. 1, 2, 4, 6,

7, 10 projevil zajímavý fenomén, kdy σod  je výrazně větší

(obvykle dvojnásobná) než σo.

Vnitřní přesnosti přístrojů Topcon kolísají, přesto však

velikosti σZ zdaleka nedosahují nominální hodnoty 1,8 mgon

uváděné výrobcem. Z tabulky 1 je vidět, že směrodatná

odchylka odečtení zenitového úhlu je u některých totálních

stanic závislá na tom, zda se „současně“ měří délka. Pokud

se délka měří, pak se přesnost u totálních stanic č. 1, 2, 4, 6,

10 výrazně zhorší. Zdá se, že u těchto přístrojů dochází 

k nežádoucím jevům, které však nepoškozují přesnost pří-

stroje. 

Redukce zenitových úhlů z rozdílné výšky přístroje
Protože výška točné osy přístrojů Topcon GPT-2006 i

Leica TC1800 se liší přibližně o 20 mm, bylo nutné pro po-

rovnání výsledků redukovat zenitové úhly o úhel δ = z2 – z1

(obr. 1), kde z2 je zenitový úhel měřený přístrojem Leica a z1

je zenitový úhel měřený přístrojem Topcon. 

Vzorec pro určení velikosti redukce má pak tvar

.                    (2)

Cílem následujícího postupu je dostatečně přesné určení

∆h, jehož hodnotu lze určit experimentem, např. podle [3].

Základem je postavení přístroje na stativu ve vzdálenosti 

3 m až 5 m od nivelační latě pro přesnou nivelaci (s půlcenti-

metrovým dělením) na podložce. Vzdálenost se volí podle

možnosti zaostření přístroje co nejkratší, aby během experi-

mentu nedošlo ke změně. Základem je určení vodorovné

délky d od přístroje k nivelační lati. Pro určení výšky se pak

měří zenitový úhel na takový dílek na nivelační lati, který je

nejblíže k vodorovné záměře. Tento dílek se vybírá proto,

aby přesnost měření délky ovlivnila co nejméně přesnost

určení výšky přístroje. 

Výška přístroje od nulové rysky nivelační latě se vypo-

čítá podle vzorce

(1)

Tab. 1. Směrodatné odchylky měření zenitových úhlů

TS σZ / mgon σco / mgon σo / mgon σod / mgon σ  ZTS / mgon

1 0,40 0,24 0,11 0,22 3,36

2 0,54 0,27 0,15 0,37 3,16

3 0,72 0,23 0,11 0,10 7,04

4 0,59 0,24 0,10 0,21 6,61

5 0,58 0,35 0,19 0,17 1,94

6 0,70 0,28 0,13 0,47 1,00

7 0,64 0,22 0,11 0,19 1,99

8 0,78 0,21 0,13 0,15 1,79

9 0,58 0,22 0,13 0,15 2,51

10 0,75 0,20 0,09 0,18 2,87

11 0,50 0,28 0,12 0,14 2,18

12 0,36 0,25 0,13 0,13 3,64

Leica 0,52 0,26 0,31 0,35 –

Obr. 1. Redukce měřeného zenitového úhlu

(3)
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Vodorovná vzdálenost se určí nezávisle měřením na hra-

nol, postavený na nivelační podložce ve stejné vzdálenosti

od přístroje jako stupnice nivelační latě, podle vzorce

kde sd je šikmá délka a zd zenitový úhel měřený na hranol.

Rozdíl výšek ∆h se pak určí jako rozdíl výšky jednotlivých

přístrojů. Směrodatnou odchylku veličiny h lze určit aplikací

zákona směrodatných odchylek

Ve vzorci (6) mají členy obsahující σl a σd v popsané konfi-

guraci vzhledem k výsledku zanedbatelnou velikost.

Pro určení rozdílu výšky přístrojů Topcon a přístroje Leica

se délka měřila dvakrát nezávisle a zenitový úhel pro výpočet

vodorovné délky v jedné skupině. Na dílek nivelační latě se

měřilo ve dvou skupinách na horní i dolní rozhraní rysky, tedy

přesnost lze pokládat za odpovídající čtyřem skupinám.

Za předpokladu, že přístroje Leica měří zenitové úhly

v jedné skupině s přesností 0,4 mgon a přístroje Topcon

s přesností 1,8 mgon, vodorovná vzdálenost přístroj/nivelač-

ní lať je 3,3 m, záměra je blízká vodorovné a délka je urče-

na s přesností přibližně 2 mm, pak směrodatná odchylka ∆h =
= 0,05 mm. Na první pohled je to hodnota velmi přesná, avšak

pokud se aplikuje zákon hromadění směrodatných odchylek

na vzorec (2), pak směrodatná odchylka redukce zenitového

úhlu δ (7) dosahuje pro vzdálenost cíle 2,8 m (minimum ve

zkušebním poli) přibližně 1,35 mgon, což vzhledem k před-

pokládané přesnosti totální stanice 1,8 mgon měření příliš

zatěžuje. Na vzdálenost 6,7 m (maximální vzdálenost v po-

li) je σδ = 0,56 mgon, což je ještě příliš velká hodnota.

Experimentem tak byla získána pouze ∆h = 19,62 mm pro

kontrolu případné hrubé chyby v měření.

Další možností, jak určit ∆h, je následující postup. Za

předpokladu různých systematických chyb jednotlivých to-

tálních stanic lze ∆h určit jako průměrnou hodnotu ze všech

měření na dvanáct podrobných bodů. Ze zjištěných hodnot

se pak vypočítá ∆h na každý bod ze vzorce (8) (značení

odpovídá obr. 1)

V tabulce 2 jsou uvedeny ∆hB získané jako průměr z měření

všech totálních stanic na jednotlivý bod a ∆hTS určené z mě-

ření jedním přístrojem na dvanáct bodů pro jednotlivé totál-

ní stanice. Průměrná hodnota ∆hP má ze všech měření hod-

notu 0,0192 m. 

Nepřesnost určení ∆h je velká, rozptyl ∆hB lze popsat

směrodatnou odchylkou σ∆hB = 0,0003 m, rozptyl ∆hTS smě-

rodatnou odchylkou σ∆hTS = 0,0002 m. Tyto dvě hodnoty ve

vzájemném vztahu by nasvědčovaly spíše rozdílům mezi

jednotlivými totálními stanicemi než systematickým chy-

bám z konfigurace měření. Pokud se měřené zenitové úhly

opraví o průměrnou hodnotu ∆hP, pak průměrná směrodat-

ná odchylka měření zenitového úhlu ve třech skupinách σz =

= 4,57 mgon. Pokud se σz vypočítala ze zenitových úhlů při

zavedení opravy ∆h pro jednotlivé body nebo jednotlivé

totální stanice, nedošlo ke snížení této hodnoty. Přesnost

zenitových úhlů vzhledem k Leice nebyla proto hodnocena

vzhledem k tomu, že ∆h nelze určit s dostatečnou přesnos-

tí v důsledku velmi krátké vzdálenosti jednotlivých cílů. Ta-

to problematika bude pravděpodobně řešena v rámci dal-

ších experimentů.

Hodnocení
Z výsledků tab. 1 vyplývají velké směrodatné odchylky

σΖTS charakterizující přesnost jednotlivých stanic určenou

z výsledků měření konkrétního přístroje vzhledem k průmě-

ru vypočtenému z výsledků měření všech totálních stanic.

Tyto hodnoty napovídají, že se v měření zřejmě projevil

vliv systematických chyb. Aby to bylo možné ověřit, byl

proveden výpočet průměrných oprav pro každou totální sta-

nici vz∅1
, určený jako průměr z výsledků měření na všech

dvanáct bodů. Vždy byl určen rozdíl zenitového úhlu namě-

řený pro jednotlivý směr jednou totální stanicí (třikrát pro

každou skupinu) proti průměrné hodnotě získané z měření

Obr. 2. Experiment pro určení rozdílu výšky přístrojů
∆ – převýšení mezi vztažným bodem přístroje a cílovým dílkem
nivelační latě, z – zenitový úhel, d – vodorovná vzdálenost přístroje
a latě, s – šikmá vzdálenost přístroje a latě, h – výška přístroje
vztažená k nulovému čtení na lati, l – čtení na lati na dílek, na který
se měří zenitový úhel

(4)

(5)

.                (6)

(7)

(8)

Tab. 2. Měření totálními stanicemi Topcon [m]

Bod ∆h B TS ∆h TS d

1 0,0195 1 0,0192 2,77

2 0,0190 2 0,0194 2,53

3 0,0197 3 0,0195 2,83

4 0,0188 4 0,0190 6,22

5 0,0194 5 0,0192 5,82

6 0,0192 6 0,0192 6,19

7 0,0191 7 0,0193 3,92

8 0,0191 8 0,0195 2,53

9 0,0191 9 0,0193 4,35

10 0,0190 10 0,0191 6,29

11 0,0193 11 0,0191 5,99

12 0,0195 12 0,0191 6,48
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všech dvanácti stanic na tento bod (tedy vz∅1
je určen jako

průměr z 36 oprav). Dále byla stanovena průměrná oprava

pro každou totální stanici vz∅2
jako průměr všech 36 oprav,

ale v absolutních hodnotách. Nakonec se vypočetl jejich

rozdíl v absolutní hodnotě |∆|. 

Vzhledem k tomu, že v mnoha případech je |∆| rovno

nule, nebo se této hodnotě přibližuje, lze usuzovat na výskyt

systematických chyb. Tyto systematické chyby v měření

jsou zřejmě dány různou výškou točné osy dalekohledu

u jednotlivých přístrojů. Pro představu čtenáře se excentrici-

ta točné osy 0,2 mm projeví na vzdálenost 6,5 m (maximál-

ní vzdálenost našeho měření) změnou úhlu o 2,0 mgon. Jde

o vysokou hodnotu, a tedy další ověřování totálních stanic

vůči sobě by bylo nemožné.

Šikmé délky
Následující text využívá značení veličin z obr. 1. Směro-

datné odchylky σdo, vyjadřující vnitřní přesnost totálních

stanic, byly vypočteny z padesátkrát opakovaného odečtení

vzdálenosti. Směrodatné odchylky σd jsme určili  z měření

délek ve třech skupinách na všech dvanáct podrobných

bodů. Dále byla určena přesnost jednotlivých totálních sta-

nic Topcon proti průměru ze všech σdTS a také přesnost jed-

notlivých totálních stanic Topcon proti Leice σ dTSL. Průměr-

né hodnoty (tab. 4), charakterizující celý soubor totálních

stanic Topcon, mají velikost σdTS∅ = 0,0080 m, σdTSL∅ =

= 0,0065 m.

Pro porovnání délek určených přístrojem Leica vůči pří-

strojům Topcon bylo třeba redukovat délky měřené přístro-

jem Leica, a to vzhledem k rozdílné výšce převýšení pří-

stroje (σdTSLR – tab. 4). Délka s1, přepočtená ze šikmé délky

Leica s2, se vypočítá podle vzorce

Pro posouzení přesnosti a vhodnosti použitého postupu

byly určeny přepočtené hodnoty délek, z nich rozdíl prů-

měrných délek ∆s = (s2 – s1), a také směrodatné odchylky

přepočtené délky 

Vliv redukce je uveden v tab. 5, pro názornost je v po-

sledním sloupci uveden i průměrný zenitový úhel určený

z výsledků měření všemi totálními stanicemi na jednotlivé

body.

Vzhledem k výškovému rozdílu 19,6 mm mezi Leicou a

Topconem se jeví oprava jako zbytečná, přesto byla zavede-

na a ve výsledné směrodatné odchylce se tak projevila. Smě-

rodatná odchylka měřené délky 1,41 mm se tím v podstatě

nezměnila.

Statistické testování
V této fázi se určovalo, zda jednotlivé totální stanice

patří z hlediska přesnosti měření délek do základního sou-

boru s normálním rozdělením o směrodatné odchylce odpo-

vídající údajům výrobce. Byly proto určeny výběrové smě-

rodatné odchylky σdTSLR (tab. 4) z porovnání výsledků měře-

Tab. 3. Určení vlivu systematických chyb při měření zenitových úhlů
[mgon]

TS

1 3,18 3,18 0,00

2 –2,44 2,62 –0,18

3 6,81 6,81 0,00

4 –5,54 5,54 0,00

5 1,70 1,70 0,00

6 –0,27 0,83 –0,56

7 –1,51 1,70 –0,19

8 –1,47 1,47 0,00

9 –2,17 2,17 0,00

10 –2,37 2,41 –0,04

11 0,98 1,59 –0,61

12 3,10 3,10 0,00

v z ∅1 v z ∅2 |∆ |

Tab. 4. Směrodatné odchylky měření délek [m]

TS σdo σd σdTS σdTSL σdTSLR

1. 0,000 6 0,004 4 0,005 1 0,009 1 0,008 0

2. 0,000 6 0,003 6 0,008 2 0,011 2 0,010 0

3. 0,000 6 0,003 6 0,003 6 0,007 7 0,006 1

4. 0,000 6 0,003 7 0,003 6 0,007 9 0,006 4

5. 0,000 9 0,004 1 0,004 0 0,007 3 0,005 5

6. 0,000 7 0,004 2 0,004 0 0,007 2 0,005 6

7. 0,000 9 0,003 7 0,004 3 0,007 4 0,005 4

8. 0,000 6 0,004 1 0,003 8 0,007 5 0,005 9

9. 0,000 7 0,004 1 0,003 8 0,007 6 0,006 0

10. 0,000 6 0,004 3 0,004 3 0,007 6 0,006 3

11. 0,000 6 0,004 0 0,004 0 0,007 3 0,005 7

12. 0,000 6 0,004 0 0,003 7 0,007 7 0,006 1

Leica 0,000 5 0,000 8 – – –

(9)

(10)

Tab. 5. Redukce měřených šikmých délek

s 2 s 1 ∆s 2-1 σS 1 

1. 2,844 5 2,836 9 0,007 6 0,0014 1 125,981 3

2. 2,603 0 2,603 0 0,000 0 0,0014 1 100,138 8

3. 2,913 5 2,922 4 –0,008 9 0,0014 2 70,101 8

4. 6,396 0 6,395 8 0,000 2 0,0014 1 100,741 2

5. 5,985 0 5,989 0 –0,004 0 0,0014 2 86,688 0

6. 6,371 0 6,367 8 0,003 2 0,0014 1 110,635 9

7. 4,038 0 4,033 0 0,005 0 0,0014 1 116,701 3

8. 2,601 0 2,601 1 –0,000 1 0,0014 1 100,006 7

9. 4,479 0 4,484 5 –0,005 5 0,0014 2 81,776 6

10. 6,473 5 6,474 7 –0,001 2 0,0014 1 96,152 1

11. 6,164 0 6,160 4 0,003 6 0,0014 1 112,334 9

12. 6,666 5 6,671 0 –0,004 5 0,0014 2 84,795 9

Bod
[m]

z 2

[gon]
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ní jednotlivými přístroji Topcon proti etalonu, za který byly

brány výsledky z měření prováděných výrazně přesnějším

přístrojem Leica. Dále je známa směrodatná odchylka daná

výrobcem σdzákl. = 10 mm pro délky v rozmezí 3 až 25 m

(délky proměřované v rámci experimentu patří do tohoto

rozsahu). Nulová hypotéza měla tvar σdTSLR = σ dzákl.. Počet nad-

bytečných veličin měl velikost n’ = 24 (12 délek ve dvou

skupinách) a test byl proveden jako oboustranný. 

Testována je hodnota τ2, pro kterou platí vztah

Tabulka 6 obsahuje kritické hodnoty τα pro hladinu význam-

nosti α = P(τ > τα) a tab. 7 jednotlivé hodnoty τ2. Jestliže τ2

překračuje kritickou hranici τα, znamená to, že měření

v daném souboru neodpovídají přesností základní směrodat-

né odchylce σdzakl, tj. měření byla provedena s méně kvalit-

ním přístrojem nebo nedostatečně pečlivě. Při použití rizika 

α = 0,10, α = 0,05 i α = 0,01 nepřekročí ověřovací kritérium

žádná hodnota τ2, z čehož vyplývá, že nezamítáme nulovou

hypotézu a deklarovaná přesnost výrobcem je tedy splněna

u všech dvanácti totálních stanic Topcon.

Závěr
Při hodnocení přesnosti zenitových úhlů se projevil

značný vliv systematických chyb z rozdílné výšky klopné

osy dalekohledu. Znemožnil statistické testování, avšak ne-

snižuje kvalitu sledovaných totálních stanic pro běžné sta-

vební práce, neboť se projeví pouze při měření na velmi

krátké vzdálenosti. Bezhranolové měření délek ukázalo

u všech stanic nominální přesnost.

Z hodnocení tohoto rozsáhlého experimentu vyplynuly

statisticky významné rozdíly v přesnosti měření jednotli-

vých totálních stanic. Přístroje jsou při měření ve cvičeních

předmětu Stavební geodézie značně zatěžovány. Výsledné

odlišné směrodatné odchylky mohou být ovlivněny poněkud

náročným způsobem využívání. Studenti nemají pro zachá-

zení s tímto typem přístrojů průpravu a dva roky intenzivní

práce již zanechaly na přístrojích stopy, což se projevilo při

statistickém testování měření vodorovných směrů. Vzhledem

k tomu, že maximální možná vzdálenost při ověřování v

laboratoři byla omezena, další sledování bude probíhat

v terénu. Přístroje budou umístěny na pilíři opatřeném nuce-

nou centrací, minimální délka záměry bude přibližně 50 m. 

Článek vznikl v rámci záměru VZ 1 – CEZ MSM 684
077 000 1 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost sta-
vebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geodetické
monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“.
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Štroner, M. – Suchá, J. – Pospíšil, J.: Verification of the
Set of Total Stations TOPCON GPT-2006 – Part 3

The third section of the article details the measurement
of zenith angles and slope lengths; it accounts for the
reduction from the differing elevation of the apparatus
and the final assessment, including statistical evaluation.
Further, the article compares measurements made with
individual Topcon GPT-2006 devices and the Leica TC
1800 instrument.

Štroner, M. – Suchá, J. – Pospíšil, J.: Überprüfung einer
Gruppierung von Totalstationen TOPCON GPT-2006 –
Teil 3

Im dritten Teil des Artikels wird die Messung von
Zenitwinkeln und schrägen Längen einschließlich der
Reduktion aus der unterschiedlichen Höhe des Instru-
ments und der Abschlussbewertung, und zwar auch der
statistischen, ausführlich beschrieben. Des Weiteren
werden hier die Messungen zwischen den einzelnen
Instrumenten der Topcon GPT-2006 und auch die
Messungen mit dem Instrument Leica TC 1800 ver-
glichen.

.                                  (11)

Tab. 6. Kritické hodnoty τα pro n’= 24

α 0,1 0,05 0,01

τα 1,17 1,23 1,45

Tab. 7. Ověřované hodnoty τ2

TC 1 2 3 4 5 6

τ1 0,8 1 0,61 0,64 0,55 0,56

TC 7 8 9 10 11 12

τ1 0,54 0,59 0,6 0,63 0,57 0,61

11. – 14. června 2007, Frankfurt 

http://techtextil.messefrankfurt.com
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�ČVUT
Master of Business Administration 

Jedním z nejdéle působících poskytovatelů postgraduální-
ho studijního programu MBA (Master of Business Adminis-
tration) v České republice je Masarykův ústav vyšších studií
ČVUT. Program je poskytován ve spolupráci s Sheffield
Hallam University. Studium probíhá podle britských pravi-
del a je uzavřeno diplomem udíleným britským partnerem.
Na českém trhu má dobré jméno díky příznivému poměru
ceny a kvality. Studium je určeno absolventům vysokých
škol, kteří mají alespoň tříletou manažerskou praxi s per-
spektivou dosáhnout vyššího postavení. V souladu s kritérii
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je součás-
tí systému celoživotního vzdělávání a dalšího profesionální-
ho vývoje.

Masarykův ústav vyšších studií je jedním ze zakládajících
členů neziskového sdružení České asociace škol MBA
(CAMBAS), jejímž hlavním posláním je zajiš�ovat, udržo-
vat a rozvíjet vysokou úroveň studia včetně zavedení systé-
mu akreditací v České republice. V lednu 1998 se konala
ustavující schůze, dalšími zakládajícími členy byly VŠE
Praha, reprezentovaná Pražskou mezinárodní manažerskou

školou, a VUT Brno prostřednictvím Business School na
Fakultě podnikatelské. Asociace má sídlo v Centru dokto-
randských a manažerských studií VŠE Praha. Zakládající
školy mají dnes své programy studia MBA akreditovány
zahraničními partnery z Velké Británie – Manchester Metro-
politan University, Sheffield Hallam University a Notting-
ham Trent University. Postupně byli přijati další členové, a
to Brno International Business School, Vysoká škola báňská
TU–Ostrava, Ekonomická fakulta, a Liverpool John Moores
University, Czech Management Institute manažerské fakul-
ty ESMA BARCELONA a CMC Graduate School of Busi-
ness, o. p. s., Čelákovice. Členství je přístupné i dalším ško-
lám v ČR, které splní podmínky akreditace alespoň u jedno-
ho ze svých programů MBA. Založení asociace bylo akcep-
továno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a
uznáno European Foundation of Management Development
jako akreditační orgán v České republice pro projekty MBA. 

Akreditační kritéria CAMBAS jsou zaměřena na úroveň
výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně
tak na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování
studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost
je věnována i umís�ování absolventů a jejich kariéře. 

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT je dále jediným
poskytovatelem postgraduálního studijního programu MSc.
in HRM (Master of Science in Human Resources Manag-
ment) v České republice. Program je obdobou manažerské-
ho studia MBA, ale zaměřuje se výrazně na řízení lidských
zdrojů. I pro toto studium platí, že probíhá podle britských
pravidel a je uzavřeno diplomem udíleným britským partne-
rem.

www.mba.cvut.cz

EUROCONSTRUCT
15. června 2007

Hotel Olympik, Praha

Dobrovolné sdružení evropské sítě soukromých i polostátních výzkumně prognostických ústavů EUROCONSTRUCT
bylo založeno v roce 1975 k prohloubení analyticko-prognostické činnosti ve stavebnictví. Základem jeho činnosti
jsou pravidelné půlroční konference, na kterých se vyhodnocuje úroveň a vývoj stavebnictví za předcházející tři roky
a odhaduje činnost na následující období. V současné době sdružuje 19 institucí z 15 zemí západní a 4 zemí střední a
východní Evropy. Stavebnictví ČSFR vstoupilo do této sítě již v roce 1991 prostřednictvím ÚEOS Bratislava. Od roku
1997 zastupuje české stavebnictví ÚRS PRAHA, a. s., a stavebnictví Slovenska ÚEOS-Komercia Bratislava, a. s. 

Účastníci 63. zasedání, které se uskuteční v polovině června v Praze, budou jednat především o dvou hlavních téma-
tech, prvním bude Evropské stavebnictví 2007 až 2009, druhým „Rostoucí význam životního cyklu stavby“.

www.euroconstruct.org
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Největší administrativní budova v České republice byla
dokončena. Nové sídlo ČSOB je zasazeno do prostoru Rad-
lického údolí v Praze 5. Historický ráz lokality byl zacho-
ván, rekonstruovala se i původní kaplička Jana z Nepomuku
a zůstaly i cenné stromy. Budova pro 2 500 zaměstnanců při-
spívá ke znovuoživení veřejného prostoru, známého jako
Radlické náměstí. 

Objekt se rozkládá na ploše 16 317 m2. Půdorys má zhru-
ba tvar obdélníku s rozměry 220 x 75 m. Celek tvoří šest
pavilonů, mezi kterými jsou tři zasklená atria 24 x 24 m a
dva dvory o rozměrech 16 x 24 m. V suterénních prostorách
je 494 parkovacích míst a další místa jsou v okolí. Střecha

budovy je pokryta vrstvou zeminy tlouš�ky více než 1,6 m,
osazenou trávou a vzrostlými stromky. Na fasádách jsou
umístěny systémy pro uchycení popínavých rostlin, což
umožní splynutí tak rozsáhlé stavby s okolní přírodou. V ob-
jektu jsou použity ekologicky šetrné technologie, jako je
energeticky úsporné osvětlení a automatizovaná správa zá-
kladních funkcí, která umožní dokonalý servis a optimaliza-
ci nákladů. 

Pod pozemkem, na němž nová stavba stojí, prochází tubus
trasy B pražského metra. V hloubce pouhých několika metrů
se nachází i stanice Radlická a její technické zázemí. Proto
byl tubus opatřen betonovými stěnami tlouš�ky 0,60 m, na
které stavbaři instalovali 36 nosníků, každý o hmotnosti 63 t.
Tato unikátní konstrukce eliminuje negativní vlivy provozu
metra a vytváří podporu pro část železobetonového skeletu
objektu. 

Podle amerického certifikačního systému Leadership in
Energy and Environmental Design, který klasifikuje šetrnost
budovy k životnímu prostředí a je řízený U. S. Green Buil-
ding Council, byl objekt označen za jeden z ekologicky nej-
šetrnějších bankovních domů v Evropě. Hodnocení má čtyři
stupně (certifikovaný, stříbrný, zlatý a platinový), nové ústře-
dí ČSOB dosáhlo na stupeň stříbrný. Tuto ekologicky vstříc-
nou budovu v hodnotě 2,95 mld. Kč budovala společnost
Skanska CZ od února 2005 do prosince 2006. Autorem pro-
jektu je Josef Pleskot.

Tisková informace

�projekty

�software

Nové ústředí ČSOB 

Co je digitální úschovna?
V každodenní činnosti odborníků se často stává, že potře-

bují velmi rychle doručit spolupracovníkům texty s mnoha
obrázky a velkým objemem dat. Přesáhne-li však velikost
zprávy kapacitu e-mailové schránky, zprávu je nutné rozdě-
lit, popř. ji nelze odeslat. Práci může usnadnit digitální ús-
chovna, která slouží pro dočasné uschování souborů a jejich
následné vyzvednutí. Obsahem souborů mohou být napří-
klad dokumenty DOC, obrázky, archivy programů či jaká-
koli jiná objemná data. Po uložení souboru je na zadanou
elektronickou adresu příjemce zaslán informační e-mail s ná-
vodem na jeho vyzvednutí. K použití úschovny je potřeba
pouze prohlížeč. Při zasílání větších objemů dat je proto
použití úschovny výrazně výhodnější a pohodlnější než elek-
tronická pošta či specializované servery ftp/www. 

Mezi nejčastěji používané způsoby předávání souborů či
dokumentů patří jejich zasílání elektronickou poštou ve
formě příloh (attachments), a to zejména z důvodů jednodu-
chosti a podpory téměř všemi poštovními programy. Tento
způsob posílání dat má však jednu zásadní nevýhodu, a to
nutnost použití přepravního kódování dat, které zvýší jejich
objem zhruba o třetinu. Tento podstatný růst objemu zasíla-
né přílohy znamená růst nákladů na odeslání dat (vyšší poža-
davky na kapacitu připojení, delší doba odesílání). Přeprav-
nímu kódování dat, a tím i nárůstu jejich objemu, lze přede-
jít použitím osmibitových přenosových služeb, například ftp

nebo www. K tomu je nutné zřídit odpovídající server ftp
nebo www a nastavit odesílateli i příjemci přístupová práva.
To může být značně pracné či nepraktické – do hry vstupují
otázky bezpečnosti přístupu, administrace přístupových
jmen a mnohé další záležitosti.

Úschovna používá pro přenos dat na server i z něj protokol http,
který dokáže přenášet binární data bez problémů. Díky tomuto
protokolu odpadá nutnost přepravního kódování. Odesílatel i pří-
jemce tak přenáší pouze takový objem dat, který je ve skutečnos-
ti vkládán, zvýšený pouze o minimální režii serveru www.

Používání je do odvolání bezplatné. Data jsou uložena nej-
výše 14 dnů. Zásilka může být zaslána až pěti příjemcům,
podmínkou je, aby si všichni příjemci vyzvedli zásilku do 24
hodin od prvního vyzvednutí libovolným příjemcem, každou
z příloh je možné stáhnout pouze pětkrát. Počet vyzvednutí je
možné sledovat u každého přiloženého souboru. Maximální
objem dat uložených v jedné relaci nesmí přesáhnout 50 MB.
V případě, že bude limit překročen, bude zásilka automatic-
kým scriptem nenávratně smazána. Je zakázáno ukládat nele-
gální software, seznamy kreditních karet a ostatní data, je-
jichž povaha je v rozporu se zákony České republiky či dal-
ších zúčastněných států. Provozovatel služby si vyhrazuje
právo takové soubory smazat a/nebo použít jako důkazní ma-
teriál v případném soudním sporu.

www.dialtelecom.cz/
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�zprávy

Koncem března byla v Zábřehu na Moravě ukončena opti-
malizace tra�ového úseku Zábřeh – Krasíkov. Díky ní budou
moci vlaky jezdit z Prahy do Ostravy až o šest minut rychle-
ji, protože nová tra� je téměř o 1,7 km kratší než původní.
Úsek se nachází na odbočné větvi II. tranzitního železniční-
ho koridoru Vídeň – Varšava, zajiš�ující v úseku Přerov –
Česká Třebová propojení s I. tranzitním železničním korido-
rem, spojujícím Vídeň s Berlínem. Projekt za 4,363 mld. Kč
byl financován jak z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury, tak spolufinancován ve výši 60 % Evropskou
unií z Fondu ISPA a později z Fondu soudržnosti.

Před zahájením optimalizace umožňoval stav trati maxi-
mální rychlost 100 km/h s lokálním omezením na 80 km/h,
nyní zde budou moci jezdit vlaky s naklápěcími skříněmi rych-
lostí až 160 km/h. Optimalizovaný úsek začíná v km 26,650
a končí v km 41,086. Kromě modernizace železniční trati  by-
la součástí stavby rekonstrukce železničních stanic Hoštejn,
Zábřeh na Moravě, zastávky Lupěné, dvě přeložky trati
v délce 1 800 m a 2 570 m a vybudování tunelů Malá Huba,
Hněvkov I a Hněvkov II v souhrnné délce 966 m. Byl polo-
žen nový železniční svršek typu UIC 60 na železobetono-
vých pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním,
snižujícím vibrace. V celém úseku byl sanován železniční
spodek včetně nových konstrukčních vrstev a odvodnění.
Zrekonstruováno bylo 27 mostů a dva propustky, postaveny
byly tři nové opěrné a dvě zárubní zdi, další dvě zárubní zdi
byly sanovány, vybudován nový podchod a nový silniční
nadjezd v železniční stanici Zábřeh na Moravě. Protože úsek
vede částečně novou trasou, bylo šest mostních objektů na
opuštěných úsecích trati demontováno a odstraněno s výjim-
kou části některých z nich, plánovaných pro cyklistické stez-
ky. Nové směrové a výškové vedení trasy drážního tělesa
vyvolalo úpravy stávajících komunikací. 

V Zábřehu bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště,
stávající nástupiště bylo rekonstruováno, přičemž přístup na
obě je podchodem. Pro osoby s omezenou schopností pohy-
bu jsou k dispozici samoobslužné výtahy. V železniční sta-
nici Hoštejn byla dosavadní úrovňová nástupiště zrušena a
nová mimoúrovňová umístěna o 600 m blíže k obci. Bezba-

riérový přístup je po rampách vedoucích do prostoru nově
rekonstruovaného železničního mostu. V zastávce Lupěné
jsou rovněž vybudována mimoúrovňová nástupiště a přístup
je po chodnících s navazujícími rampami. 

Celý úsek Zábřeh na Moravě – Krasíkov má nové trakční
vedení a moderní obousměrné tra�ové zabezpečovací zaříze-
ní. Na základě hygienických měření byly navrženy a vybu-
dovány protihlukové stěny v délce téměř 3 km a u 39 objek-
tů byla realizována individuální protihluková opatření. 

Optimalizace trvala necelé tři roky. Investorem byla Sprá-
va železniční dopravní cesty,  zhotovitelem Sdružení firem
„TÚ Zábřeh – Krasíkov“, jehož členy byly společnosti Stav-
by silnic a železnic, Subterra a Metrostav. Projekt zpracoval
SUDOP Praha. Po dokončení modernizace celého úseku
mezi Přerovem a Českou Třebovou pojedou vlaky tuto trasu
o 17 minut rychleji. Modernizace zvýší nejen cestovní rych-
lost vlaků, ale i bezpečnost železničního provozu v tomto
úseku.

Tisková informace

Optimalizace tra�ového úseku Zábřeh na Moravě – Krasíkov 

Průmyslové dědictví kulturním 
potenciálem udržitelného rozvoje

mezinárodní konference

19. – 20. září 2007 

Ekotechnické muzeum – Stará čistírna odpadních vod, Praha–Bubeneč

www.industrialnicesty.cz
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Počátkem března představily holandská spo-
lečnost ECC a Labyrint CZ, s. r. o., projekt
výstavby nákupního a zábavního centra
Promenada Liberec, které vznikne na křižo-
vatce dvou hlavních ulic Jablonecká a Na
Bídě v těsné blízkosti historického centra

města. Svou polohou patří toto území, známé jako Textilana,
k nejatraktivnějším volným plochám. Demolice známé tex-
tilky proběhla již před několika lety, avšak označení se po-
užívá dodnes.

V moderním nákupním centru o rozloze cca 40 tis. m2

budou moci zákazníci nakupovat ve 115 obchodech a strávit
příjemné chvíle ve 20 restauracích a kavárnách. Architekto-
nicky je budova koncipována jako ledově křiš�álový objekt.
Použité prvky budou obsahovat průsvitné sklo, barevné
osvětlení a pružné látkové konstrukce. Hlavním nájemcem
bude supermarket v přízemí, ostatní plochu přízemí obsadí
obchodní galerie. V prvním patře najde zákazník kromě ob-
chodů i restaurace a kavárny. Unikátním prvkem bude vnitř-
ní ledové kluziště s celoročním provozem v přízemí budovy.
Promenada bude velmi dobře dostupná jak městskou hro-
madnou dopravou, tak automobilovou dopravou. Návštěvní-
kům bude k dispozici celkem 1 200 parkovacích míst. 

Projekt výstavby zahrnuje přeložku tramvajové trasy, kte-
rou v úseku obchodního centra zajistí v délce 810 m na vlast-
ní náklady investor. Přeložení tramvajové linky spojující
Liberec s Jabloncem nad Nisou je výsledkem jednání inves-
tora se zástupci města. Pro pěší bude vybudována lávka spo-
jující nedaleké obytné čtvrti s obchodním centrem. V sou-
časné době se připravuje projektová dokumentace pro sta-
vební povolení. Své první návštěvníky přivítá Promenada na
podzim roku 2008.

Tisková informace

�projekty
Promenada Liberec 

�technologie
Recyklace asfaltové vozovky

Doslova před očima vzniká ze staré rozbité silnice nová.
Za hodinu je to až 150 m, za den pak 1,5 km nové vozovky.
Na stavbu se přitom nedováží nový asfalt, dopravní uzavír-
ky se zkracují na minimum, náklady klesají, životní prostře-
dí netrpí. To vše díky unikátní technologii recyklace asfaltu
za studena.. Jedno z prvních praktických využití předvedli
v září silničáři společnosti Skanska DS ve Slušovicích, kde
během dvou dnů vyměnili povrch čtyřproudé silnice v délce
800 m.

V praxi vypadá recyklace silnice jako neobvyklý vlak. Po
staré silnici se pohybuje několik spřažených strojů těsně za
sebou. Fréza odstraní původní asfaltovou vrstvu, speciální
stroj tuto směs rozemele, roztřídí a promíchá s přísadami.
Finišer ji pak znovu položí jako novou asfaltovou vozovku.
Technologie pocházející z USA se začíná prosazovat i v Ev-
ropě. Je vhodná i pro některé silnice druhých a třetích tříd,
které jsou často ve špatném stavu a nelze je dlouhodobě uza-
vírat.

Soupravu strojů pro recyklaci asfaltu za studena tvoří sil-
niční fréza, stroj CRMX2, sběrač směsi, finišer, popř. gra-
der, a těžké hutnicí válce. Součástí soupravy jsou zásobníko-
vé cisterny na přísady. Motorem je silniční fréza o výkonu
950 koňských sil, která celou sestavu táhne a umožňuje fré-
zování do hloubky až 350 mm. Šířku frézovaného pásu lze
nastavit na 2,5 nebo 3,8 m. Srdcem recyklačního vlaku je
stroj CRMX2, který se stará o výrobu homogenní asfaltové
směsi. Velikost zrn je přitom omezená, rovnoměrnou křivku
zrnitosti recyklovaného kameniva zajiš�uje sítový třídič, ro-
tační drtič a dvouhřídelový lopatkový mísič. Průměrný vý-
kon stroje je 400 t/h. Dávkování pojiv řídí počítačová jednot-
ka na základě vstupních údajů a pásové váhy. Přísady se do
směsi dodávají přes frézu ve formě suspenze nebo přímým
dávkováním do suché směsi. V případě použití cementové-
ho mléka zajiš�ují dopravu z betonáren v blízkosti stavby
cisterny s nuceným mícháním. Ze zásobníku stroje CRMX2
putuje směs do mísiče, odkud vypadává v podélné hrázce na
zem, sběrač ji podá do násypky finišeru a ten ji pak ve správ-
ném sklonu položí ke zhutnění těžkými vibračními válci.
Povrch recyklované vrstvy se uzavře dvouvrstvým nátěrem
s podrcením, popř. mikrokobercem, nebo se překryje hutně-
nými asfaltovými vrstvami.

Tisková informace

Hošek, Z.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Nakladatelství ARCH, 2006, 128 s., cena 195 Kč

Publikace podává přehled o vývoji a principech v oboru
požární bezpečnosti staveb, jakož i o postupech při navr-
hování. Důraz je kladen zejména na získání uceleného
obrazu o tomto významném inženýrském oboru. Je urče-
na pro projektanty, inženýry, techniky působící v  oboru i
pro širokou veřejnost.
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�projekty

�dizertace

Poptávka po moderních skladových prostorách roste. Jen
ve třetím čtvrtletí roku 2006 bylo pronajato přes 150 tis. m2

skladovacích ploch, což představuje meziroční nárůst o 37 %.

Na tuto situaci reflektuje společnost National Technological
Park, s. r. o., joint-venture mezinárodních společností AFI
EUROPE a ProDelta, stavbou moderního logistického
parku.

Nový areál je umístěn v obci Kozomín poblíž hlavního
města Prahy. Prostory budoucího parku se nacházejí podél
dálnice D8, park je přístupný z obou stran komunikace. Do-
končení první budovy se předpokládá ve třetím čtvrtletí
2007. Celková plocha přibližně 90 050 m2 moderních skla-
dových prostor nabídne jednotky různých velikostí, všechny
tři skladové budovy budou mít nákladové rampy na obou
stranách a optimální vnitřní rozložení sloupů pro logistiku
33,6 x 12,0 m. Vnitřní rozvržení může být přizpůsobeno
specifickým požadavkům nájemců. Velikost kanceláří a
doplňkových prostor může být vždy upravena podle finál-
ních technických specifikací. 

Tisková informace

D8 EUROPEAN PARK 

INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007

17. – 23. září 2007

Ekotechnické muzeum, Praha-Bubeneč

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Pra-
ze a Kolegium pro technické památky ČSSI a ČKAIT
pořádá ve spolupráci s Českým národním komitétem
ICOMOS, Národním památkovým ústavem, Národním
technickým muzeem a Akademií múzických umění v Pra-
ze v rámci oslav k 300. výročí založení ČVUT již čtvrté
bienále Industriální stopy. 

Na přípravě a zajištění doprovodných akcích se podílí
řada dalších organizací a institucí v jednotlivých městech,
podpořil  je i Visegradský fond. Záštitu převzali předseda
Senátu České republiky a prezident Hospodářské komory
České republiky.  

Bienále představuje platformu pro výměnu názorů mezi
odborníky různých profesí i pro publikování a populari-
zaci tématu v širší veřejnosti. Smyslem doprovodných
konferencí, výstav a kulturních akcí je ukázat možnosti a
úskalí nového využití industriálních staveb a areálů, ale
v jejich kontextu také formulování obecnějších témat pa-
mátkové péče, architektonické tvorby a umění, způsobu
života.

Tradičním místem doprovodné konference je unikátní
objekt bývalé čistírny odpadních vod, další akce budou
probíhat v historickém centru Prahy i v nově využitých
industriálních objektech na předměstí Kladna, Liberce a
Ostravy. Konference bude probíhat v češtině a angličtině.
Přednesené referáty budou publikovány ve sborníku.

www.industrialnicesty.cz

Aplikace geografických informačních 
systémů ve veřejné správě
Ing. Jiří Borovka

V první části práce se řeší využití GIS na úrovni malých sídel.
Ve druhé části je navržen model pro jednotné zpracování
územně plánovacích podkladů v informačních systémech obcí
či měst. V práci ověřené na vybraných obcích Českobudě-
jovického kraje se uvádějí konkrétní náměty pro možnost
aplikace databází na úrovni správy pro potřeby územního
plánování.

Limity využití území v podmínkách 
udržitelného rozvoje
Ing. arch. Marek Janatka

Dizertace porovnává přístup k řešení problematiky určování
limitů využití území v ČR a v zahraničí a kriticky upozorňuje
na slabá místa současné legislativy. Navrhují se opatření ke
zlepšení situace.

Ekologické, funkční, urbanistické 
a architektonické problémy brownfieldů 
v malých městech
Ing. Zuzana Kramářová

Práce se zabývá využitím brownfields v malých městech. Na
základě průzkumu, popisu a hodnocení těchto ploch v pěti
sídlech Královéhradeckého kraje vznikla metodika identifi-
kace v území a jejich klasifikace. Autorka navrhla obecné
principy pro jejich revitalizaci.
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