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Pro ukázku výpočtu dotvarování a smršťování betonu
byl vybrán most přes Labe v Mělníku na silnici I/16. Jde
o letmo betonovaný komorový most navazující na esta-
kádu, navržený jako spojitý nosník o třech polích celko-
vé délky 738 m. Výška mezipodporového průřezu je 2,65 m
(L/55), výška podporového průřezu 9 m (L/16), šířka příč-
ného řezu 15 m. Jednotlivé lamely jsou budovány podle
harmonogramu a časový postup je ve výpočtu zohledněn.

Úvod
Konstrukce mostu (obr. 1) byla betonována letmo jako

souměrné konzoly od vnitřních pilířů. Pro výpočet byla kon-
zola délky 73 m rozdělena na dvanáct částí. Zkoumání výpo-
četních nástrojů se často omezuje na určení namáhání kon-
strukce (ohybové momenty, napětí atd.), ale výstižnost sta-
novení průhybů (a jejich časového vývoje) není doceňována.
Přitom je zřejmé, že pokud se skutečné přetvoření vyvíjí ji-

nak, než predikuje výpočet, je v případě staticky neurčitých kon-
strukcí takovýto výpočet chybný. Porovnání dostupných výpo-
četních programových nástrojů bylo věnováno i pojednání [1].

Analýza 
Pro analýzu byl vybrán spojitý komorový nosník (rozpětí

v krajích polích 72 m, ve středních 146 m), jehož změna prů-
řezu je patrná z obr. 2. Geometrický model byl vytvořen pro-
gramem GiD, který byl pro vytvoření systému časově závis-
lých úloh (coupled analysis) integrován s programem ATENA.
V rámci této implementace vzniklo uživatelské rozhraní pro
GiD, orientované na řešení projektů. Využití programu GiD
umožnilo efektivní integraci software GiD-AtenaCreep. Vý-
počet nelineární simulací programem ATENA [4] je kombi-
nací procesů porušování a dlouhodobého smršťování a dotva-
rování, založeném na metodě konečných prvků. Program po-
užívá pro dlouhodobé působení výpočtový model B3 prof.
Bažanta a jeho spolupracovníků [2]. Výpočty dosud před-
pokládaly konstantní teplotu a vlhkost. Proměnlivost para-
metrů okolního prostředí v modelovém výpočtu zatím ne-
byla uvážena. 

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 16 ČÍSLO 6/2007

Výpočetní analýza chování letmo betonovaného
mostu přes Labe v Mělníku
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Obr. 1. Most přes Labe v Mělníku
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Při výpočtu se vychází z „běžných“, tj. předpokládaných,
hodnot teploty a vlhkosti po průřezu. V tomto případě se do
existujících modelů pro dotvarování a smrštění (např. B3)
zadává kromě údajů o složení betonové směsi a způsobu je-
jího zpracování pouze teplota vnějšího prostředí a poměr ob-
jemu a povrchu konstrukce, resp. obsahu a obvodu příčného
řezu. Na základě těchto údajů (a samozřejmě dalších o slo-
žení betonu) se napočítají funkce Φ (t, t’), které jsou stejné
pro všechny materiálové body konstrukce, resp. průřezu
(krátkodobý materiálový model se může samozřejmě bod od
bodu lišit). S nimi se výše uvedený výpočet provádí. 

Poznamenejme, že v tomto případě se počítá s obvyklými
průběhy teploty a vlhkosti po průřezu, přičemž tyto průběhy
stejně jako řada dalších faktorů jsou optimalizovány pro prů-
řez jako celek. Pokud je skutečný průběh vlhkosti a teploty
po materiálových bodech konstrukce jiný, výsledky výpočtu
jsou méně přesné. Pro diskretizaci sítě konečných prvků byl
použit speciální prvek vyššího řádu typu shell [7].

Numerický model mostu
Materiálové parametry pro krátkodobé a dlouhodobé cho-

vání betonu jsou uvedeny v tab. 1 a tab. 2, podrobnosti o pře-
pínacích kabelech a betonářské výztuži v tab. 4 a tab. 5.
Vlastnosti pro beton jsou rozděleny pro krátkodobý a dlou-
hodobý materiálový model pro predikci dotvarování a smrš-
tění. Pro výpočet byl použit model B3 [2].

Materiálový model pro dotvarování 
a smrš�ování

Materiálový model pro dotvarování modeluje dlouhodobé
i krátkodobé chování betonu a změnu materiálových para-
metrů v čase. Parametry pro dotvarování a smršťování jsou
stanoveny pro model B3 [4] se vstupními hodnotami: množ-
ství vody w = 200 kg/m3, množství cementu c = 400 kg/m3,
množství kameniva α = 1 800 kg/m3, tvar průřezu ks = 1,0,
cement typu I α1 = 1,0, vlhkost prostředí 80 %, normální
ošetřování α2 = 1,2, doba ošetřování to = 3 dny.

Materiál pro ocel betonářské výztuže je 10 425. Zjedno-
dušeně lze výztuž rozdělit jako podélnou při obou površích
∅ 12 mm ve vzdálenosti 150 mm, kde ve spodní desce je
průměr 16 mm ve vzdálenosti 150 mm. Betonářská výztuž
v příčném směru je při horním povrchu horní desky 12 mm
ve vzdálenosti 150 mm (ve střední části nad komorou) 20 mm
ve vzdálenosti 150 mm v oblasti konzol. Na horní desce při
dolním povrchu je 12 mm ve vzdálenosti 150 mm, kromě
místa nad komorou, tam je 20 mm ve vzdálenosti 150 mm.
Betonářská výztuž stěn je při obou površích 20 mm ve vzdá-
lenosti 150 mm a na spodní desce je při obou površích 16 mm
ve vzdálenosti 150 mm (tab. 3).

Deskostěnový prvek
V případě nelineární numerické simulace je velmi obtížné

modelovat konstrukci jako celek, jestliže použijeme klasic-
ké izoparametrické prvky. Pro správnou diskretizaci kon-

Obr. 2. Geometrický model konstrukce

Vlastnost Hodnota

Poissonovo číslo 0,15

pevnost v tlaku [MPa] -34

Youngův model [GPa] 30,6

pevnost v tahu [MPa] 2,18

tlakové změkčení Wd  [m] -0,0005

tvar plochy plasticity Exc 0,52

dilatace při drcení betonu Beta –

koeficient tepelné roztažnosti [m/˚C] 0,000012

směr trhlin konstantní

poměrná plastická deformace při pevnosti 

v tlaku EPS_CP
-0,000992

počátek nelinárního chování betonu v tlaku 

FC0 [MPa]
-7

Tab. 1. Materiálové vlastnosti betonu pro krátkodobé chování 

Tab. 2. Materiálové vlastnosti betonu pro dlouhodobé chování

Vlastnost Hodnota

typ betonu (portlandský cement) 1

charakteristická tlouštka (S /V , plocha/objem) 0,0767

pevnost v tlaku v 28 dnech [MPa] -34

Youngův model v 28 dnech [GPa] 30,6

vlhkost prostředí 0,78

teplota prostředí [˚C] 20

hustota [kg/m
3
] 2 370

poměr váhy kameniva a cementu v 1 m
3 

betonu 4,5

poměr váhy vody a cementu v 1 m
3 

betonu 0,5

zrání betonu
ve vlhku, 

nepropařováno

doba zrání [dny] 7

Tab. 3. Model betonářské výztuže

horní dolní horní dolní horní dolní

podélná 12/150 12/150 12/150 12/150 16/150 16/150

příčná 20/150 20/150 20/150 20/150 16/150 16/150

Vzdálenost 

[mm]

Stěny Horní desky Dolní desky

Vlastnost Hodnota

Youngův modul (pružný) [GPa] 210

mez pevnosti 0,2 [MPa] 400

mez pevnosti [MPa] 400

mez max. relativního přetvoření 0,2

Tab. 4. Materiálové vlastnosti výztužné oceli
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strukce je v takovém případě potřeba často desetitisíce tako-
vých prvků. To je ovšem neúnosné množství, protože ne-
lineární numerická simulace je až desetkrát paměťově a vý-
početně náročnější než analýza lineární. Pro deskostěnové
konstrukce byl použit speciální vrstvičkový deskostěnový
prvek vyššího řádu na základě teorie [7]. Zadání takového
prvku je provedeno redukcí, resp. extenzí klasického trojroz-
měrného izoparametrického prvku vyššího řádu. Stupně vol-
nosti skořepinového prvku jsou transformovány na stupně
volnosti objemového prvku se šestnácti uzly. Uzly objemo-
vého prvku nemají rotační stupně volnosti, ale pouze posuny.

Harmonogram předpínání
Kabely byly vzhledem k proměnnosti příčného řezu po

délce nosníku (a tím změny polohy těžišťové osy) zadány ja-
ko lomené. K předpětí byly použity popuštěné pramence
Lp15,5/1800 MPa (obr. 4):

a) dolní kabely středního pole jsou vedeny při dolním
povrchu průřezu v oblasti středního pole – viz skupina
č. 6;

b) dolní kabely krajního pole jsou vedeny v okrajových
částech krajních polí při dolním povrchu nosníku – viz
skupina č. 5;

c) horní kabely zmonolitňující jsou vedeny při horním
povrchu nosníku v oblasti nad vnitřní podporou – viz
skupina č. 7;

d) horní kabely konzolové jsou vedeny při horním povr-
chu nosníku a slouží k zachycení namáhání během
vahadlové výstavby, jsou napínány jednostranně – viz
skupina č. 8.

Jednotlivé kabely byly předpínány v čase skutečného před-

pětí na mostě. Aplikace předpětí probíhala vždy v několika

přírůstkových časových krocích, kdy narůstalo předpětí.

164 STAVEBNÍ OBZOR 6/2007

Obr. 3. Výpočtové prostředí programu

Obr. 4a. Model obrysu konstrukce pro představu umístění 
předpínacích kabelů (viz obr. 4b)

Obr. 4b. Model předpínacích kabelů
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Závěr
Konstrukce byla analyzována pro znázornění numerické

simulace smršťování a dotvarování systémem ATENA, kde
je implementován trojrozměrný materiálový model pro cho-
vání betonu. Vliv výztuže byl simulován pomocí materiálo-
vého modelu plastické výztuže. Geometrický model obsaho-
val i předpjatou výztuž konstrukce, která byla zadána multi-
lineárním pracovním diagramem. Výsledky nelineárního vý-
počtu jsou porovnány s měřením průhybu mostu, které pro-
bíhalo v průběhu osmi let. Výpočet je rovněž porovnán s jed-
nodušším lineárním výpočtem, v němž je pro stanovení
účinků dotvarování a smršťování použita numerická metoda
časové diskretizace (Time Disceretization Analysis) a funk-
ce dotvarování podle modelu EC2. Z porovnání vyplývá
velice dobrá shoda nelineárního výpočtu s naměřenými

hodnotami. Uvažování nelineárního chování materiálu umož-
nilo dosáhnout přesnějších výsledků a lepšího odhadu prů-
hybů než lineárním výpočtem. 

Výsledky byly získány v rámci výzkumného projektu 
č. 103/05/P264 GA ČR.
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Niewald, J. – Vráblík, L. – Křístek, V.: Structural Analysis
of the Behaviour of the Free Cantilever Concreted Bridge
over the Elbe River in the Town of Mělník

The bridge over the Elbe River in the town of Mělník on
the I/16 road was selected as an example for the calcula-
tion of creep and shrinkage of concrete. It is a free can-
tilever concreted box girder bridge continuing the elevated
road. It was designed as a continuous girder with
three spans of the total length of 738 m.  The height of the
section between the supports is 2.65 m (L/16), the width
of the cross section is 15 m. Individual segments are
being built according to the time plan, and the time
schedule is included in the calculation.

Niewald, J. – Vráblík, L. – Křístek, V.: Rechnerische
Analyse des Verhaltens einer im Freivorbau betonierten
Brücke über die Elbe in Mělník

Als Beispiel für die Berechnung des Kriechens und
Schwindens von Beton wurde die Brücke über die Elbe
im Zuge der Landstraße I/16 in Mělník ausgewählt. Es
handelt sich um eine im Freivorbau betonierte
Hohlkastenkastenbrücke, die an eine Hochstraße
anschließt. Sie ist als Dreifelder-Durchlaufträger mit
einer Gesamtlänge von 738 m entworfen. Die Höhe des
Feldquerschnitts ist 2,65 m (L/55), die Höhe des
Auflagerquerschnitts 9 m (L/16), die Querschnittsbreite
15 m. Die einzelnen Lamellen werden nach einem
Harmonogramm errichtet, und der zeitliche Fortschritt
wird in der Berechnung berücksichtigt. 

Obr. 5. Diagram časového průběhu svislé deformace

Vlastnost Hodnota

Youngův modul (počáteční – pružný) [GPa] 195

mez pevnosti f p0,1k [MPa] 1  620

mez pevnosti f pk [MPa] 1 800

mez max. relativního přetvoření 0,035

Tab. 5. Materiálové vlastnosti předpínacích kabelů

jednoho 

pramenu
celkem

dolní středního pole 12 141,5 1 698

dolní krajního pole 12 – 1 698

horní zmonolitňující 6 – 849

horní konzolové 12 – 1 698

Typ
Počet 

pramenů

Plocha [mm
2
]

Tab. 6. Přehled kabelů

Tab. 7. Harmonogram předpínání kabelů

počet přírůstek

horní konzolové + dolní 

krajního pole
0–277 27 5

dolní středního pole 420–450 6 5

horní zmonolitňující 450–510 12 5

Typ 

Čas [dny]

Počet kroků
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Vývoj stavebnictví a jeho sektorový potenciál
doc. Ing. Božena KADEŘÁBKOVÁ, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Ing. Jan ČADIL, Ph. D.
VŠE – Národohospodářská fakulta

Praha

Článek hodnotí vývoj stavebnictví v období transforma-
ce z ekonomicko-statického hlediska a jeho přínos k dy-
namice české ekonomiky.

Úvodem
Globalizace ovlivňuje významným způsobem ekonomic-

kou strukturu národních ekonomik, jednotlivé sektory a od-
větví mají různou dynamiku a prodělávají rychlé změny jak
v důsledku vývoje technologií, tak vlivem změn v meziná-
rodní dělbě práce. Na strukturálních změnách české ekono-
miky se podílejí i transformační procesy. Struktura ekono-
miky  ovlivňuje ekonomický růst zásadním způsobem. Eko-
nomický růst je podmínkou růstu životní úrovně obyvatel a
základním předpokladem konvergence české ekonomiky
k ekonomikám vyspělých zemí. Z tohoto důvodu je důleži-
tá analýza sektorové tvorby hrubého domácího produktu (HDP)
a jeho sektorové dynamiky. Na základě této analýzy  lze usu-
zovat na budoucí vývoj ekonomiky v souvislosti s vývojem
dominantních odvětví. Predikovat jej lze pomocí standard-
ních nástrojů, jako je např. exponenciální vyrovnání nebo
ARIMA. 

Produkční funkce sektorů národního
hospodářství, vývojový trend

Detailní analýza jednotlivých sektorů včetně určení para-
metrů Cobbovy-Douglasovy produkční funkce a určení dlou-
hodobého trendu pomocí Hodrickova-Prescottova filtru má
význam zejména ve vztahu k určení výnosů z rozsahu
v jednotlivých sektorech. Charakter produkční funkce deter-
minuje mimo jiné i dopad externalit jak pozitivních, tak ne-
gativních, na jednotlivá odvětví. Použitými programy je MS
Excel a EViews 4.1. 

Podíl sektorů na HDP
Podíl jednotlivých sektorů na HDP a jejich čtvrtletní vý-

voj ukazuje obr. 1. Stavebnictví je zahrnuto jako samostatné
odvětví. Součet všech podílů není roven 100 % díky statis-
tickému vykazovaní zdrojů HDP – zahrnutí FISIM do pro-
dukce sektorů, resp. jejího nezahrnutí do HDP a nezahrnutí
daní, resp. zahrnutí subvencí do produkce sektorů. Z grafu
v obr. 1 plyne, že dominantní v ekonomice ČR jsou služby,
což je nepochybně výsledek transformace naší ekonomiky 
a přiřazení se k vyspělým ekonomikám, nicméně je zde i vý-
razné zastoupení průmyslu. Ve srovnání s většinou vyspě-
lých zemí je zastoupení průmyslu (průměrně 30 %) vysoké
a jeho podíl na tvorbě HDP je v čase poměrně stabilní, což
svědčí o utvoření mezinárodní komparativní výhody v urči-
tých oblastech průmyslu ČR. 

Zemědělství a stavebnictví vykazují v čase značné sezón-
ní výkyvy, které ovlivňují podíly ostatních sektorů na HDP,
a zkreslují tak celkový výsledek. Podíly, které vycházejí ze
sezónně očištěných dat (metoda klouzavých průměrů), uka-
zuje graf na obr. 2. Hrubý domácí produkt je určen jako sou-
čet očištěných přidaných hodnot jednotlivých sektorů plus
sezónně očištěné daně mínus subvence 1).

Celkově lze říci, že ekonomická struktura ČR nezazname-
nala za sledované období, tj. v letech 1995 až 2004, výraz-
nější změny, co se týče podílu jednotlivých sektorů na tvor-

Obr. 1. Podíl sektorů na tvorbě HDP v letech 1995–2004 [%]

Obr. 2. Podíl sektorů na HDP – očištěno od sezónních 
výkyvů v letech 1994–2004 [%]

1) V případě sezónního vyrovnání HDP se součty jednotlivých položek a vyrovnaného HDP z důvodu aplikace sezónního vyrovnání nerovnají.
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bě HDP. Z grafu v obr. 3 je vidět, že v čase oslabuje staveb-
nictví (za sledované období asi o 3,5 %) a posilují služby
(růst podílu služeb na HDP o cca 3,34 %), podíly ostatních
sektorů se v průměru příliš nemění, přestože jsou patrné
cyklické výkyvy. 

Přestože jsou služby nejvýznamnějším ekonomickým sek-
torem, tato skutečnost ještě nemusí znamenat, že se podílejí
na růstu (poklesu) HDP největší měrou. Pro analýzu přínosu
daného sektoru pro ekonomický růst lze použít váženého
růstu, kdy vahou je podíl daného sektoru na HDP v před-
chozím období. Obecně lze tento vztah zapsat 

kde gi/g (HDP) je podíl růstu daného odvětví i na růstu HDP, 
pi(t) je produkce daného odvětví v čase t, resp. (t , 1). Výsledky
přínosu jednotlivých odvětví z tohoto dynamického pohle-
du ukazuje po čtvrtletích (standardně jako roční růst mezi
jednotlivými čtvrtletími) graf v obr. 3. Jednotlivé sloupce zná-
zorňují relativní přínos daného odvětví k růstu HDP (zde
ovšem zjednodušeno na součet produkce sledovaných od-
větví). Lze vypozorovat vzájemnou závislost služeb a prů-
myslu, kdy v případě poklesu průmyslu pokles HDP zpo-
maluje růst služeb, a naopak. Cyklické výkyvy průmyslu
(cyklus je zhruba dvouletý) jsou kopírovány cyklickými vý-
kyvy ve službách. Určitý cyklus vykazuje i zemědělství, nic-
méně jeho přínos k dynamice HDP je zanedbatelný. Naský-
tá se proto otázka, zda existuje závislost (založená např. na

multiplikaci) mezi službami a průmyslem a jak se vývoj prů-
myslu odrazí ve vývoji služeb a dalším vývoji HDP. Na zá-
věr této části lze konstatovat, že největší podíl na tvorbě
HDP mají v ČR služby (průměrně cca 51 %), dále průmysl
(cca 30 %), stavebnictví se na tvorbě HDP podílí cca 5 % a
zemědělství 4 %. Nepřesnost součtu (cca 10 %) je dána zahr-
nutím FISIM do produkce odvětví a zahrnutím daní a neza-
hrnutím subvencí do HDP. Na dynamiku HDP mají průměr-
ně největší vliv opět služby, následuje průmysl. Situaci ilus-
truje graf v obr. 4.

Vývojové trendy jednotlivých odvětví
V této části je sledován vývoj a trend jednotlivých odvět-

ví a HDP. K popsání trendu je použit Hodrickův-Prescottův
filtr. Z grafů na obr. 5 až obr. 9 plyne, že jediným odvětvím
s klesajícím trendem je stavebnictví, produkce ostatních v ča-
se roste, přestože v zemědělství je, ve srovnání s průmyslem a
službami, tento růst velmi pozvolný. 

Obr. 3. Přínos jednotlivých sektorů k růstu HDP ČR 
v letech 1996–2004 [%]

,                   (1)

Obr. 4. Průměrný podíl sektorů na průměrném růstu HDP 
v letech 1996–2004 [%]

Obr. 5. Vývojový trend zemědělství (na základě vývoje hodnoty
produkce [mil. Kč] v cenách r. 1995 v letech 1995–2004)

Obr. 6. Vývojový trend ve stavebnictví (dtto)
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Odhad parametrů Cobbovy-Douglasovy funkce 
pro vybraná odvětví

V tomto textu je standardně uvažována produkční funkce
s předpisem

kde Y je produkce ve stálých cenách, K je kapitálová záso-
ba ve stálých cenách, N je počet pracovníků a A je multifak-

torová produktivita v odvětví i, α a β je pružnost produkce
v závislosti na výrobních faktorech. Pro odhad parametrů je
funkce (2) zpravidla logaritmována

Odhad parametrů je proveden metodou nejmenších čtver-
ců. Vzhledem k tomu, že data pro kapitálovou zásobu jsou
za odvětví k dispozici pouze ročně, bude celá analýza vy-
cházet z ročních dat. Produkci bude v tomto případě před-
stavovat hrubá přidaná hodnota 2), použitá časová řada 1995
až 2004, hodnoty ve stálých cenách roku 2000. Časová řada
je krátká, což se může projevit v nepřesnosti odhadů.

�� Cobbova-Douglasova produkční funkce v průmyslu
Nejprve provedeme test stacionarity dat, případně test ko-
integrace. Z tabulky 1 plyne, že u průmyslové výroby jsou
všechny sledované proměnné nestacionární. Test kointegrace
navíc ukazuje, že logaritmus produkce a práce nejsou ko-
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Obr. 7. Vývojový trend v průmyslu (dtto)

Obr. 8. Vývojový trend ve službách (dtto)

Obr. 9. Vývoj HDP (dtto)

,                              (2)

.                   (3)

2) Včetně FISIM, jejich podíl je však poměrně zanedbatelný. Vzhledem k absenci statistiky kapitálové zásoby u OKEČ kategorie P (domác-

nosti zaměstnávající personál) je tato kategorie ze služeb vyloučena, nicméně její podíl na HPH je zanedbatelný.

Tab. 1. Test ADF pro průmysl

t-Statistic Prob.*

-3.142731 0.1669

Test critical 

values:
1% level -5.835186

5% level -4.246503

10% level -3.590496

t-Statistic Prob.*

-0.419689 0.9546

Test critical 

values:
1% level -5.835186

5% level -4.246503

10% level -3.590496

t-Statistic Prob.*

-3.885128 0.0743

Test critical 

values:
1% level -5.835186

5% level -4.246503

10% level -3.590496

Null Hypothesis: LNY has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Null Hypothesis: LNK has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Null Hypothesis: LNN has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
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integrovány, tj. musí být využita první diference logaritmu.
Upravená rovnice (2) má potom tvar

Diferencovaná data již vykazují stacionaritu (při zpoždění
dvou období). Odhad rovnice (3) nicméně ukazuje na malou,
téměř nulovou těsnost závislosti (koeficient determinace je
příliš nízký). Pokud odhlédneme od nestacionarity dat, pak
z regresní analýzy (t-statistika) vyplývá, že práce je v rovni-
ci (2) nevýznamnou, resp. je třeba ji z modelu vyloučit. Po
jejím vyloučení dostáváme upravenou rovnici (2) s těmito
výsledky. Z tabulky 2 plyne, že průmyslová výroba je pozi-
tivně závislá na kapitálové zásobě a multifaktorové produk-
tivitě. Dosahuje přitom (proti výzkumům v zahraničí) kle-
sajících výnosů z rozsahu a je nezávislá na faktoru práce.

�� Cobbova-Douglasova produkční funkce ve službách

Při analýze sektoru služeb je opět třeba zjistit stacionaritu
dat a případnou kointegraci časových řad. Řady nejsou sta-
cionární, kointegrována je pouze kapitálová zásoba a pro-
dukce (na 5% hladině významnosti). T-statistika při aplikaci
regrese na rovnici (2) vykazuje u práce vyšší než kritickou
hodnotu, její vyloučení by proto poznamenalo vypovídací
schopnost modelu. Při aplikaci rovnice (3) opět dochází
k výraznému snížení těsnosti závislosti. Jediným možným
řešením je v tomto případě odhlédnout od nestacionarity dat
(vzhledem ke krátkosti časové řady není tento test spolehli-
vý) a použít standardní metodu nejmenších čtverců na rov-
nici (2). Výsledky ukazuje tab. 4. Plyne z ní, že služby vyka-
zují rostoucí výnosy z rozsahu a jsou kapitálově náročné.
Multifaktorová produktivita (úrovňová konstanta) je přitom
záporná. Model vykazuje vysokou těsnost závislosti.

Dílčí závěry
Z hlediska struktury národního hospodářství je v ČR,

podobně jako ve vyspělých ekonomikách, dominantní sektor
služeb, a to jak staticky, tak dynamicky. Služby se podílejí
na tvorbě HDP průměrně 51 %, průmysl 30 %. Význam prů-
myslu je, ve srovnání s jinými ekonomikami včetně ekono-
mik Visegrádských států, nadprůměrný, průmysl tvoří cca
30 % HDP a je druhým nejvýznamnějším sektorem i z po-
hledu dynamiky HDP. Zemědělství a stavebnictví vykazují v
čase značné sezónní výkyvy, podíl stavebnictví na hrubé při-
dané hodnotě (HPH) ČR navíc v čase klesá. 

.             (4)

Tab. 2. Odhad Cobbovy-Douglasovy produkční funkce pro průmysl

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LNK 0.637939 0.126044 5.061249 0.0010

C 8.669418 3.644937 2.378482 0.0447

R-squared 0.762020 27.11721

Adjusted R-squared 0.732272 0.087762

S.E. of regression 0.045410 -3.169308

Sum squared resid 0.016497 -3.108791

Log likelihood 17.84654 25.61624

Durbin-Watson stat 1.850729 0.000976

Dependent Variable: LNY

Metod: Least Squares

Date: 09/01/06   Time: 09:05

Hample: 1995 2004

Schwarz criterion

F-statistic

Prob (F-statistic)

Included observations: 10

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Tab. 3. Test ADF služby

t-Statistic Prob.*

-1.386459 0.7807

Test critical 
values:

1% level -5.835186

5% level -4.246503

10% level -3.590496

t-Statistic Prob.*

-2.345096 0.3722

Test critical 
values:

1% level -5.835186

5% level -4.246503

10% level -3.590496

t-Statistic Prob.*

-2.298799 0.3917

Test critical 
values:

1% level -5.835186

5% level -4.246503

10% level -3.590496

Null Hypothesis: LNY has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Null Hypothesis: LNK has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Null Hypothesis: LNN has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

Tab. 4. Odhad Cobbovy-Douglasovy produkční funkce pro služby

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LNN 0.894488 0.425468 2.102364 0.0736

LNK 1.779531 0.167621 10.61638 0.0000

C -39.08637 7.769802 -5.030549 0.0015

R-squared 0.945078 27.79820

Adjusted R-squared 0.929386 0.068795

S.E. of regression 0.018281 -4.922570

Sum squared resid 0.002339 -4.831794

Log likelihood 27.61285 60.22652

Durbin-Watson stat 2.304535 0.000039

Dependent Variable: LNY

Metod: Least Squares

Date: 09/01/06   Time: 11:17

Hample: 1995 2004

Schwarz criterion

F-statistic

Prob (F-statistic)

Included observations: 10

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion
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Z analýzy produkčních funkcí jednotlivých sektorů lze
proto, i vzhledem ke krátkosti časové řady, vyvodit závěry
pouze orientační. U průmyslu lze hovořit o klesajících výno-
sech z rozsahu, nicméně závislost je pozitivní. Průmyslová
výroba přitom není příliš závislá na faktoru práce, ale na
fyzickém kapitálu a multifaktorové produktivitě. U služeb
vykazuje produkční funkce rostoucí výnosy z rozsahu, nic-
méně multifaktorová produktivita je poměrně nízká. 

Podíl stavebnictví na tvorbě HPH 
a zaměstnanosti, vývoj produktivity práce

Základní sledovanou charakteristikou stavebního sektoru
bude v této analýze hrubá přidaná hodnota, kterou toto
odvětví produkuje, a počet zde zaměstnaných. Podílem těch-
to dvou ukazatelů pak získáme hrubou průměrnou produkti-
vitu práce. Pro analýzu byla použita časová řada ČSÚ
1996–2006 (3. čtvrtletí), HPH je ve stálých cenách roku
2000 a v milionech korun, počet zaměstnaných v jednot-
kách zaměstnaných, produktivita práce je uvedena v milio-
nech korun na jednoho zaměstnance. Pro analýzu trendu byl
zvolen Hodrickův-Prescottův trend s vyhlazovací konstan-
tou rovnou 1600. Sledované ukazatele znázorňují obr. 10 až
obr. 12. Z grafů plyne, že pro stavebnictví jsou typické vel-
mi silné sezónní výkyvy, které se projevují ve všech sledo-
vaných charakteristikách, tj. v HPH, zaměstnanosti i pro-
duktivitě práce. Výjimku tvoří počet zaměstnaných zhruba

do roku 2000, do kdy počet zaměstnanců rapidně klesal
prakticky bez závislosti na sezónně. Od roku 1996 do roku
2001 lze sledovat vytrvalý pokles produkce stavebnictví i
produktivity práce v tomto sektoru (a to přes hromadný od-
liv registrovaných pracovních sil). Zhruba od poloviny roku
2001 nastává obrat, produktivita i hrubá přidaná hodnota od
té doby dlouhodobě roste až do současnosti. Zaměstnanost
v sektoru se stabilizuje a vykazuje standardní sezónnost jako
ostatní sledované charakteristiky.

Obr. 10. Vývoj a trend HPH ve stavebnictví v letech 1996–2006 
v cenách r. 2000

Obr. 12. Vývoj a trend produktivity práce ve stavebnictví v letech
1996–2006 [mil. Kč /1 zaměstnanec]

Obr. 11. Vývoj a trend počtu zaměstnaných ve stavebnictví 
v letech 1996–2006

Obr. 13. Vývoj a trend podílu stavebnictví na HPH ČR [%] 
v letech 1996–2006

Obr. 14. Vývoj a trend podílu stavebnictví na zaměstnanosti 
v ČR [%] v letech 1996–2006
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Co se týče významnosti odvětví v národním hospodář-
ství, je analýza poměrně obtížná, neboť je složité analyzovat
nepřímé dopady stavebnictví, typicky bydlení a infrastruktu-
ry, na ekonomickou výkonnost. Zaměříme se zde pouze na
analýzu explicitních dopadů, tj. na podíl na tvorbě celkové
hrubé přidané hodnoty a zaměstnanosti, nicméně se lze do-
mnívat, že dopad stavebnictví bude ve skutečnosti vyšší
(obr. 13, obr. 14). Z grafů je patrné, že přímý podíl staveb-
nictví na tvorbě hrubé přidané hodnoty v čase klesá. Zatím-
co v roce 1996 se jeho podíl na HPH blížil 10 %, v součas-
nosti tvoří jen kolem 6 %. Neznamená to ovšem, že by vý-
znam stavebnictví upadal, a to jak z důvodů uvedených vý-
še, tak statisticky také proto, že jiné sektory (služby) zazna-
menaly v tomto období relativně vysoký růst.

Prognóza vývoje a sektorový potenciál
Pro analýzu a prognózu vývoje byla zvolena metoda ARI-

MA. Vzhledem k silné sezónnosti a snaze zachovat co nej-
přesnější odhad budoucího vývoje (ten by byl poznamenán
v případě standardní úpravy dat sezónním vyrovnáním) byl
do modelu včleněn prvek odrážející sezónnost v reziduích.
Pro zajištění stacionarity dat je potom odhadovaný model
uveden v prvních diferencích. Odhadovaný model má obec-
ný předpis

kde y je hrubá přidaná hodnota stavebnictví v čase t (resp.
její změna), α, β jsou parametry citlivosti změny HPH v čase t
na změnu HPH v čase (t – 2), resp. (t – 4) a u je reziduum
generované pomocí autoregrese se sezónní složkou, kde ρ je
parametr závislosti vývoje rezidua na reziduu v čase (t – 1),
ϕ je parametr závislosti na sezónním vývoji rezidua, ε je
chyba modelu. Výsledek modelu ukazuje tab. 5 (výstup pří-
mo z EViews), z níž je zjevné, že model vysvětluje až 90 %
sledovaných dat, t-statistiky jsou u všech sledovaných pro-
měnných nad kritickou hodnotou, a tedy významné (na cca
5 % hladině významnosti), F-statistika ukazuje na správnou
specifikaci modelu.

Graficky ilustruje model obr. 14. Na obrázku 15 je potom
zachycena dynamická prognóza vývoje v sektoru (opět sle-
dujeme změny v tvorbě HPH v mil. korun ve stálých ce-
nách). Z průběhu grafu je vidět, že předpověď by mohla dá-
vat poměrně přesné výsledky. Kovariační podíl je vysoký,
zatímco variační a průměr předpovědi není příliš vzdálen od
průměru skutečného. Diference v tvorbě HPH si zachová-
vají i nadále tradiční sezónnost a není pravděpodobné, že by
v příštích obdobích došlo k prudkým výkyvům.

Pro analýzu sektorového potenciálu využijeme standardně
Cobbovu-Douglasovu produkční funkci. Vzhledem k silné
sezónnosti a nedostupnosti čtvrtletních dat za kapitálovou
zásobu je odhad proveden pro roční data v dostupné časové
řadě 1995–2004. Časová řada je, bohužel, velmi krátká, což
může poznamenat vypovídací schopnost odhadu. Navíc, jak
bylo řečeno výše, prošel sektor poměrně výrazným snížením
počtu registrovaných zaměstnanců, což se projeví v odhadu
přirozeně zaměstnaných. Odhadovaná Cobbova-Douglaso-
va produkční funkce má standardně v linearizované podobě
tvar

kde Y je HPH sektoru, K je hrubá kapitálová zásoba, N je
počet zaměstnaných v sektoru a A je úrovňová konstanta
(multifaktorová produktivita). Na rozdíl od tradičního poje-
tí nebudeme předpokládat konstantní výnosy z rozsahu. Nej-
prve je při odhadu koeficientů metodou nejmenších čtverců
třeba zajistit stacionaritu dat. Stacionarita je ověřována tes-
tem ADF se zpožděním jednoho období. Na tomto testu 
(tab. 6) se pochopitelně může negativně projevit krátkost
sledované řady. Z tabulky je patrné, že jedinou stacionární
proměnnou je kapitál. Nicméně je možné, že jsou proměnné
kointegrovány a v takovém případě můžeme přistoupit
k aplikaci metody nejmenších čtverců (tab. 7, tab. 8).

Proměnné jsou kointegrovány, přestože časová řada je
krátká, a to se mohlo projevit v tomto testu. Nicméně má
smysl alespoň orientačně odhadnout koeficienty produkční
funkce. Odhad a grafickou interpretaci modelu ukazuje
tab. 9, resp. graf v obr. 16. Pro nevýznamnost podle t-statis-
tiky byla vynechána úrovňová konstanta. Ekonomicky lze
tento fakt interpretovat například tak, že úroveň technologie,
externality a lidský kapitál nemají na produkci stavebnictví
výraznější vliv. Z tabulky plyne, že stavebnictví vykazuje
v současnosti rostoucí výnosy z rozsahu, kdy výrazně více
se na produkci podílí faktor práce než kapitálu. To lze

,

(5)
,

Obr. 15. Odhad ARIMA modelu pro stavebnictví

,                  (6) 

Tab. 5. Odhad ARIMA modelu pro stavebnictví

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(HPHSTAV(-2)) -0.112707 0.055266 -2.039357 0.0506

D(HPHSTAV(-4)) 0.930284 0.054846 16.96175 0.0000

AR(1) -0.384111 0.180943 -2.122827 0.0424

SAR(4) -0.551379 0.112534 -4.899677 0.0000

R-squared 0.905578 -51.60606

Adjusted R-squared 0.895810 7705.383

S.E. of regression 2487.182 18.58890

Sum squared resid 1.79E+08 18.77030

Log likelihood -302.7169 2.167856

Inverted AR Roots 61+.61i 61+.61i -.38 -.61 -.61i

Dependent Variable: D(HPHSTAV)

Method: Least Squares

Date: 02/01/07   Time: 09:49

Sample(adjusted): 1998:3 2006:3

Included observations: 33 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 10 iterations

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

-.61 -.61i
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Tab. 6. Test ADF pro sledované proměnné

t-Statistic   Prob.*

-4.885285 0.0261

Test critical 

values:
1% level -5.835186

5% level -4.246503

10% level -3.590496

t-Statistic   Prob.*

-0.686829 0.9288

Test critical 

values:
1% level -5.835186

5% level -4.246503

10% level -3.590496

t-Statistic   Prob.*

0.630637 0.9963

Test critical 

values:
1% level -5.835186

5% level -4.246503

10% level -3.590496

Null Hypothesis: LNK has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Null Hypothesis: LNN has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Null Hypothesis: LNY has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Tab. 7. Kointegrace produkce a počtu zaměstnaných

Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent

No. of CE(s) Statistic
Critical 

Value

Critical 

Value

None *  0.895368  18.48043  15.41  20.04

At most 1  0.051384  0.422013   3.76   6.65

Date: 02/01/07   Time: 12:08

Hample(adjusted): 1997 2004

Included observations: 8 after adjusting endpoints

Trend assumption: Linear deterministic trend

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level.

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level.

Series: LNY LNN 

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test

Eigenvalue

Tab. 8. Kointegrace produkce a kapitálové zásoby

Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent

No. of CE(s) Statistic
Critical 

Value

Critical 

Value

None **  0.993376  43.48570  15.41  20.04

At most 1  0.342042  3.348915   3.76   6.65

Series: LNY LNK 

Lags interval (in first differences): 1 to 1

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels.

Eigenvalue

Unrestricted Cointegration Rank Test

Date: 02/01/07   Time: 12:09

Hample(adjusted): 1997 2004

Included observations: 8 after adjusting endpoints

Trend assumption: Linear deterministic trend

Tab. 9. Odhad produkční funkce

Variable Coefficien Std. Error t-Statistic Prob.

LNN 1.324711 0.074902 17.68588 0.0000

LNK 0.339795 0.036452 9.321612 0.0000

R-squared 0.893257 25.66811

Adjusted R-squared 0.879914 0.156680

S.E. of regression 0.054295 -2.811917

Sum squared resid 0.023583 -2.751400

Log likelihood 16.05958 2.746788

Dependent Variable: LNY

Metod: Least Squares

Date: 02/01/07   Time: 12:13

Hample: 1995 2004

Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 10

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Obr. 16. Odhad vývoje HPH stavebnictví do 3. čtvrtletí 2007 
[mil. Kč] ve stálých cenách r. 2000
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poměrně jednoduše vysvětlit výrazným poklesem zaměstna-
nosti v sektoru bez obdobně výrazného snížení produkce,
resp. výrazným růstem produktivity práce. Statistika D-W
ukazuje na určitou negativní sériovou korelaci reziduí. Koe-
ficient determinace je vysoký, t-statistiky jsou nad kritickou
hodnotou.

Pokud odhadujeme potenciál, dosazujeme za faktor práce
hodnoty přirozeně zaměstnaných. Je otázkou, jak tento počet
určit, v našem případě vyjdeme z trendového počtu za-
městnaných, který určíme standardně Hodrickovým-Pres-
cottovým filtrem. Potenciální produkci stavebnictví a srov-
nání se skutečnou produkcí zachycuje graf v obr. 18. Lze se
(ovšem pouze orientačně) domnívat, že v současnosti je sta-
vební produkce nad potenciálem. Ceny i zaměstnanost v sek-
toru jsou pravděpodobně vyšší, než byl dlouhodobý trend. 

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení výzkumného
záměru CEZ MSM 6840770006 Fakulty stavební  ČVUT.
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Kadeřábková, B. – Čadil, J.: Development of the
Building Industry and its Sector Potential

This article assesses the development of the building
industry at the time of transformation from the economic
and structural perspective, as well as its contribution to
Czech economics.

Kadeřábková, B. – Čadil, J.: Die Entwicklung des
Bauwesens und sein Sektorpotenzial 

Der Artikel bewertet die Entwicklung des Bauwesens im
Zeitraum der Transformation aus wirtschaftlich-stati-
scher Sicht und seinen Beitrag zur Dynamik der
tschechischen Wirtschaft.

Obr. 17. Odhad Cobbovy-Douglasovy funkce pro stavebnictví

Obr. 18. Odhad potenciálu ve stavebnictví

Pražský industriál

Technické stavby 

a průmyslová 

architektura Prahy

ČVUT v Praze, 2007, 
rozšířené vydání, formát B5, šitá vazba, 304 s.

Jedním z výsledků dlouhodobého projektu Registru

průmyslového dědictví je kniha Pražský industriál, kte-

rou Výzkumné centrum průmyslového dědictví vydalo

v roce 2005 ve spolupráci s Magistrátem hlavního měs-

ta Prahy. Pro velký zájem vychází v rámci oslav třísté-

ho výročí založení ČVUT v Praze jeho druhé, revidova-

né a doplněné vydání. Alternativní průvodce Prahou

nyní obsahuje 358 hesel, 548 fotografií a 17 map, loka-

lizujících jednotlivé objekty. Jde jak o stavby technické

a dopravní, kterým již věnovali svou pozornost odborní

pracovníci specializovaných muzeí, tak díla průmyslo-

vé architektury, jejichž hodnotou a potenciálem nového

využití se VCPD zabývá. 
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Transportní parametry vody a chloridů 
materiálů historických budov

Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph. D.
Ing. Lukáš FIALA

Ing. Milena PAVLÍKOVÁ, Ph. D.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Experimentální stanovení profilů vlhkosti a koncentrace
chloridů je provedeno na vzorcích tvaru hranolu
o rozměrech 20 x 40 x 160 mm. Vzorky jsou vystaveny
pronikání 1M roztoku NaCl. Ve zvolených intervalech je
ve vzorku změřena distribuce vlhkosti a koncentrace
chloridů, přičemž vlhkost je stanovena gravimetricky a
obsah chloridů pomocí iontově selektivní elektrody. Pro-
fily vody a koncentrace chloridů jsou následně použity
pro výpočet difúzního koeficientu vody a chloridů na zá-
kladě inverzní analýzy pomocí Fickova difúzního mo-
delu, difúzního modelu zahrnujícího závislost difúzního
koeficientu soli na její koncentraci a difúzně advektiv-
ního modelu. Získané výsledky budou využity při počí-
tačovém modelování transportu solí v porézních mate-
riálech, což je v současné době velmi aktuální téma,
obzvláště z hlediska trvanlivosti stavebních materiálů a
životnosti konstrukcí vystavených působení solí.

Úvod
V České republice, stejně jako kdekoliv jinde na světě,

jsou ve vodě rozpustné soli jednou z hlavních příčin poško-
zení historických budov a jiných objektů památkové péče,
jakými jsou např. sochařská díla. V porovnání s jinými ze-
měmi je situace u nás díky poloze ve střední Evropě, kde na
památky nepříznivě nepůsobí mořská voda a aerosol, nepa-
trně lepší. I přes tuto výhodu historické zdivo často obsahu-
je značné množství solí. Zdrojů ve vodě rozpustných solí
známe několik. Buď mohou být obsaženy v původním sta-
vebním materiálu, nebo vznikají chemickou reakcí či de-
kompozicí. Typickým příkladem je dolomitický vápenec,
v minulosti často používaný jako zdicí materiál, který v pří-
tomnosti sádry a vlhkosti dává vzniknout síranu hořečnaté-
mu. Soli se mohou do zdiva dostat také v průběhu rekon-
strukce nebo renovace budov (s cementy nízké kvality, im-
pregnací vodním sklem, příměsmi nemrznoucích směsí do
malty atd.). V městských oblastech se pro zimní údržbu ko-
munikací používá velké množství chloridu sodného a vápe-
natého, ačkoli je velmi dobře známo, že působí negativně
jak na stavební materiály, vozovky, kovové části budov, tak
na vegetaci. Dusičnany, vyskytující se ve stavebních materiá-
lech, jsou většinou biologického původu. Najdeme je
v objektech, kde jsou přítomné zvířecí exkrementy (i holubí
a netopýří). Vysoké množství dusičnanů a dusitanů najdeme
i v budovách s poškozeným sanitárním zařízením. Do
zdiva historických budov, většinou bez horizontální hydro-
izolace, pronikají ve vodě rozpustné soli nejčastěji kapilár-
ním vzlínáním zemní vlhkosti. Jestliže jsou v porézním sys-

tému přítomny ve formě roztoku, nepředstavují obvykle
významné nebezpečí. Problém nastává, dochází-li k odpa-
řování vody. Díky tomu roste koncentrace solí v roztoku a
po překročení určitého prahu dochází ke krystalizaci solí.
Následné tlaky mohou být větší, než je pevnost materiálu, a
při působení na stěny pórů mohou způsobit jeho destrukci.

Nebezpečí degradace historického zdiva můžeme nejjed-
nodušeji zjistit laboratorní analýzou  vzorků z poškozených
konstrukcí, která poskytne podrobné informace o obsahu
vody, typu a množství iontů solí v materiálu, což je velmi
užitečné pro zhodnocení stávajícího stavu konstrukce. Na
základě výsledků stanovíme nejen chemické složení pórové-
ho roztoku, ale můžeme také odhadnout zdroj jednotlivých
iontů a mechanizmy jejich transportu. Takto stanovené
množství solí je možné klasifikovat různým způsobem.
Tabulka 1 uvádí obsah solí podle metodologie zavedené 
v projektu EUREKA EU – 1270. Stupeň 0 odpovídá nízké
koncentraci. Obsaženo je pouze stopové množství solí a poš-
kození zdiva je vyloučeno. Stupeň 1 představuje velmi nízké
zatížení stavební konstrukce. Pouze v nepříznivých pod-
mínkách (např. u tlusté stěny se zdrojem konstantní kapilár-
ní vlhkosti) může dojít k poškození. Stupeň 2 udává střední
zatížení solemi se sníženou trvanlivostí omítek a nátěrů. Stu-
peň 3 je považován za kritický vzhledem k trvanlivosti omí-
tek a nátěrů. I přes aktivní vertikální izolační vrstvy zůstane
zdivo díky hygroskopickým vlastnostem solí vlhké. Stupeň 4
znamená extrémně vysoké zasolení, při kterém se poruchy
objevují v krátkém časovém horizontu [1]. Na základě ode-
braných vzorků je velice obtížné spolehlivě předpovídat prů-
běh další degradace. Vyžaduje to roky, někdy dokonce dese-
tiletí měření in-situ, nehledě na fakt, že rozsah měření je
omezen množstvím materiálu, které je možné z historické
budovy odebrat.

K predikci transportu vody, transportu a krystalizace soli
v konstrukci historické budovy je možné efektivně využít
matematické a počítačové modelování. Vývoj distribuce kon-
centrace vody a solí je možné simulovat, což dává základní
informaci pro korektní stanovení možných poškození. Je
však nezbytné si uvědomit, že přesnost počítačových simu-
lací je závislá na dokonalé znalosti vstupních parametrů
matematických modelů transportu solného roztoku. 
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Tab. 1. Klasifikace množství solí [% hmot.]

0 1 2 3 4

chloridy 0 – 0,01 0,01 – 0,03 0,03 – 0,09 0 – 0,01 0,01 – 0,03

dusičnany 0 – 0,01 0,01 – 0,05 0,05 – 0,15 0 – 0,01 0,01 – 0,05

sírany 0 – 0,02 0,02 – 0,08 0,08 – 0,24 0 – 0,02 0,02 – 0,08

Soli

Stupeň

obzor6_2007.qxp  14.6.2007  12:01  Stránka 174



STAVEBNÍ OBZOR 6/2007 175

Při počítačovém modelování kombinovaného transportu
vody a iontů solí rozlišujeme dva základní typy vstupních
parametrů. Počáteční podmínky je možné určit analýzou
koncentrace vody a solí v konstrukci in-situ. Mezi okrajové
podmínky řadíme meteorologická data pro teplotu, relativní
vlhkost, úhrn srážek, sluneční záření, popř. koncentraci
kyselinotvorných plynů v atmosféře. Můžeme je získat ve
formě referenčního roku, který vyjadřuje průměrné atmosfé-
rické veličiny v delším časovém horizontu. Do okrajových
podmínek patří obsah vody a koncentrace solí v půdě v bez-
prostředním okolí vyšetřované konstrukce. Tato data opět
získáme laboratorní analýzou vzorků odebraných in-situ.

Další typ vstupních parametrů představují transportní 
a akumulační koeficienty materiálů, které jsou zavedeny v bi-
lančních rovnicích počítačových modelů. Pro popis přenosu
vlhkosti jsou to součinitel vlhkostní vodivosti a faktor difúz-
ního odporu vodní páry jako parametry transportu vody,
sorpční izoterma a retenční křivka vody jako její akumulač-
ní parametry. Transport solí je charakterizován součinitelem
difúze a vazebnou izotermou solí, která definuje míru vázá-
ní iontů solí na stěny porézního prostoru. Všechny tyto para-
metry je možné stanovit přesnými laboratorními metodami,
přičemž vzorky materiálů je možné odebrat z konstrukcí
analyzovaných historických budov. V tomto článku se za-
býváme stanovením součinitele vlhkostní vodivosti, difúzní-
ho součinitele chloridů a vazebné izotermy chloridů dvou
historických keramických cihel.

Matematické modely 
Identifikace parametrů popisujících transport a akumulaci

solí je závislá na předpokládaném mechanizmu transportu.
Zde jsou pro popis transportu solného roztoku použity tři
různé modely. 

� První model vychází z Fickovy difúzní rovnice s kon-
stantním difúzním koeficientem soli a konstantními počáteč-
ními a okrajovými podmínkami. Transport solí uvažuje pou-
ze na principu difúze. Fickova difúzní rovnice má velmi jed-
noduché matematické řešení, které je možné vyjádřit v ná-
sledující formě [2]

kde C [kgm-3] je koncentrace soli, D [m2s-1] difúzní koefici-
ent soli, C0 [kgm-3] koncentrace soli na konci vzorku, který
je v kontaktu s roztokem solí, x [m] je vzdálenost od expo-
nované části vzorku, t [s] je čas. Hlavní nevýhodou tohoto
modelu je fakt, že předpokládá pouze konstantní difúzní
koeficient a zanedbává vliv vody na transport soli. Přestože
je poměrně jednoduchý, používá se velmi často pro hrubý
odhad rychlosti transportu solí.

� Druhý model je také založen na difúzním mechanizmu
transportu solného roztoku. V porovnání s Fickovou difúz-
ní rovnicí je zde již zavedena závislost difúzního koeficien-
tu D na koncentraci soli C

kde C [kgm-3] je koncentrace soli, D [m2s-1] difúzní koefi-
cient soli. Jelikož obdobným vztahem můžeme popsat také

transport vlhkosti, výpočet na koncentraci závislých difúz-
ních koeficientů z naměřených koncentračních profilů pro-
vedeme stejným způsobem jako určení součinitele vlhkostní
vodivosti v závislosti na vlhkosti. Při inverzní analýze rov-
nice (2) vycházíme ze skutečnosti, že známe distribuci solí
ve vzorku v čase a v prostoru C(x, t) stejně jako počáteční a
okrajové podmínky experimentu. 

V klasickém Boltzmannově-Matanově vyjádření [3] jsme
nejdříve zavedli Boltzmannovu transformaci

Dosazením vztahů (3) a (4) do rovnice (2) a následnými

úpravami 

transformujeme parciální diferenciální rovnici (2) na obyčej-

nou diferenciální rovnici ve tvaru

Za předpokladu, že v čase t0 = konst. je znám profil kon-
centrace solí C(x, t0), můžeme provést druhou transformaci

Dosazením rovnic (8) a (9) do rovnice (7) dostaneme  

Rovnici (10) integrujeme z vybraného bodu z, který nabývá
hodnot v intervalu z = z0 až do z → ∞

Aplikací Matanovy metody získáme konečný vztah pro
výpočet součinitele difúze solí ve tvaru

,                       (1)

,                     (2)

,                                   (3)

.                             (4)

,                     (5)

(6)

.                      (7)

,                                 (8)

(9)

.                 (10)

.            (11)

.                 (12)
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Obdobným způsobem lze stanovit součinitel vlhkostní
vodivosti jako funkci obsahu vlhkosti

V rovnicích (12) a (13) C0 = C(z0, t0) vyjadřuje koncentraci
v bodě z0 v čase t0, w0 = w(z0, t0) odpovídající obsah vody a
z prostorovou proměnnou. Tyto odvozené integrální vztahy
můžeme vyřešit běžnými numerickými metodami, např.
Simpsonovým pravidlem. 

� Komplexním modelem je bezpochyby difúzně advek-
tivní model Beara a Bachmata [5], [6],  který kromě difúze
solí v roztoku zahrnuje i vliv toku vlhkosti na transport solí
a efekt vázání iontů solí na stěny porézního prostoru. Model
využívá k popisu současného transportu vody a solí systém
dvou parabolických diferenciálních rovnic

Tento systém můžeme podrobit inverzní analýze stejně
jako v případě jedné parabolické rovnice za předpokladu, že
počáteční a okrajové podmínky jsou dostatečně jednoduché.
Nejjednodušší způsob inverzní analýzy rovnic (14) a (15)
nabízí opět Boltzmannova-Matanova metoda, vycházející z
předpokladu konstantních počátečních podmínek a Dirichle-
tových okrajových podmínek, přičemž musí platit, že jedna
z Dirichletových okrajových podmínek je rovna počáteční
podmínce. Po aplikaci Boltzmannovy transformace na rov-
nice (14), (15) a provedení několika algebraických úprav
dostáváme rovnici pro výpočet difúzního koeficientu

kde z je prostorová proměnná (v našem případě vzdálenost
od čela vzorku vystaveného penetraci), t0 je čas odpovídají-
cí vybranému profilu vlhkosti a koncentraci soli w = w(z, t0),
Cf = Cf(z, t0) pro hodnoty vlhkosti a koncentrace soli w0 =
= w(z0, t0), Cf0 = Cf(z0, t0). Naměřeným hodnotám vlhkosti a
koncentrace solí pak odpovídají výsledky součinitele vlh-
kostní vodivosti a difúzního koeficientu solí κ (z0) = κ (w0,
Cf0), D(z0) = D(w0, Cf0).

Materiály a experimentální uspořádání
Mnoho staveb z období mezi 18. a 20. stoletím bylo vy-

zděno z keramických cihel, a proto jsme se zaměřili na dva
typy (BR1, BR2), které se na našem území běžně používaly.

Základní parametry, kde ρb je objemová hmotnost, ρmat hus-
tota matrice, ψ pórovitost, uvádí tab. 2. Ačkoli se materiál
zdá být velmi rozdílný, materiálové charakteristiky jsou po-
dobné.

Uspořádání experimentu pro určení vlhkostních a kon-
centračních profilů bylo obdobné jako u standardních sorpč-
ních experimentů. Vzorky o rozměru 20 x 40 x 160 mm byly
nejdříve vysušeny při teplotě 80 °C a tlaku 0,1 mbar ve va-
kuové sušárně a pro zajištění jednorozměrného transportu
solného roztoku na bočních stranách izolovány epoxidovou
pryskyřicí. Poté byla jedna z čelních stran vzorku o rozmě-
ru 40 x 20 mm vystavena pronikání 1M roztoku NaCl 
(ρ1M-NaCl = 1 041 kgm-3 při 21 °C). Experiment probíhal po
dobu  30, 60 a 120 minut na třech různých sadách vzorků,
rozřezaných na osm stejných částí, v každé z nich byla sta-
novena vlhkost a koncentrace chloridů. Obsah vody byl změ-
řen gravimetricky zvážením suchých a vlhkých vzorků. Pro
určení koncentrace chloridů se vysušené vzorky nejprve
rozemlely na prášek se zrny menšími než 0,063 mm, a poté zali-
ly destilovanou vodou o teplotě 80 °C. Obsah chloridů v jedno-
tlivých výluzích se určil pomocí iontově selektivní elektrody.

Pro určení vazebné izotermy, která je hlavním akumulač-
ním parametrem solí, jsme použili modifikaci Tangovy a Nils-
sonovy adsorpční metody [7]. Modifikace spočívá v po-
užití vzorků s realističtějšími rozměry (40 x 40 x 10 mm).
Hlavním důvodem této úpravy je fakt, že původní metoda
pracuje s předpokladem ideálního navázání soli. Při něm
dochází k přímému kontaktu roztoku s každým zrnem mate-
riálu. V reálném vzorku je skutečnost jiná. Vnitřní povrch
pórů, kde ke kontaktu soli s materiálem dochází, je menší
než celkový povrch rozdrceného vzorku. Vazebná kapacita
je ovlivňována mnoha faktory, např. porézní strukturou a
distribucí pórů, kterou je možné ovlivnit různými příměs-
mi. Výsledky získané měřením podle Tanga a Nilssona
můžeme tedy považovat za horní mez reálné vazebné kapa-
city solí [8]. V tomto článku byla vazebná izoterma NaCl
měřena pouze pro keramickou cihlu BR1, protože na zákla-
dě výsledků uvedených v tab. 2 předpokládáme, že pro
druhý zkoumaný materiál, cihlu BR2, bude její tvar velmi
podobný. Z celkových koncentračních profilů NaCl jsme
stanovili obsah volných iontů podle vztahu Ct = w . Cf + Cb,
kde Ct [kgm-3

vzorku] je celková naměřená koncentrace iontů
chloridů, Cf [kgm-3

roztoku] koncentrace volných iontů a Cb
[kgm-3

vzorku] koncentrace chloridových iontů vázaných na
stěny porézního prostoru.

Výsledky experimentu
Průběh vlhkosti a koncentrace NaCl v Boltzmannově

formě uvádějí obr. 1 až obr. 4. Pro aproximaci dat, která je
nutná pro další počítačové zpracování, jsme použili metodu
lineární filtrace. Vazebná izoterma NaCl, naměřená modifi-
kovanou adsorpční metodou dle [8], je na obr. 5. Její průběh
je evidentním důkazem vysoké vazebné kapacity zkoumané-
ho materiálu.
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Tab. 2. Vlastnosti materiálů

ρ b ρ mat Ψ

[%]

BR1 1 670 2 650 36

BR2 1 788 2 630 32

Druh

[kgm
-3

]

,
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Výsledky inverzní analýzy jsou prezentovány na obr. 6 až
obr. 8. Závislost součinitele vlhkostní vodivosti zkouma-
ných keramických cihel na obsahu vlhkosti popisuje obr. 6.
Je zřejmé, že funkce κ(w) má pro oba typy cihel podobný
průběh. Rozdíly, obzvláště při vyšším obsahu vody, kde κ
pro BR1 je vyšší než κ BR2, jsou v souladu s hodnotami cel-
kové otevřené pórovitosti uvedenými v tab. 2. 

Difúzní koeficienty chloridů v závislosti na koncentraci
volných chloridových iontů, které byly stanoveny aplikací
tří výše popsaných modelů transportu solného roztoku, jsou
znázorněny na obr. 7 a obr. 8. Z porovnání výsledků je zřej-
mé, že difúzní koeficient cihly BR1 byl mírně vyšší. Tento
fakt může být opět důsledkem větší pórovitosti cihly BR1.
Hodnoty difúzního koeficientu získané pomocí difúzně
advektivního modelu byly pro oba materiály o dva řády
vyšší než hodnoty zjištěné na základě prostého difúzního
modelu. Z toho vyplývá, že mechanizmus advekce byl při

Obr. 1. Profil obsahu vlhkosti při pronikání 1M roztoku NaCl 
do materiálu BR1

Obr. 2. Profil obsahu vlhkosti při pronikání 1M roztoku NaCl 
do materiálu BR2

Obr. 3. Profil celkové koncentrace chloridů (volných a vázaných) 
v BR1

Obr. 5. Vazebná izoterma keramické cihly

Obr. 6. Součinitel vlhkostní vodivosti materiálů

Obr. 7. Difúzní koeficient chloridů pro cihlu BR1

Obr. 4. Profil celkové koncentrace chloridů (volných a vázaných)
v BR2
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transportu soli dosti významný. Tento princip chování jsme
již dříve sledovali u dalších stavebních materiálů, jako je
pískovec nebo kalcium silikát.

Z kvantitativního hlediska byl difúzní koeficient chloridů
pro oba materiály přibližně o tři řády vyšší než difúzní koe-
ficienty většiny iontů ve vodě. Mechanizmus difúze tedy
zřejmě nebyl jedinou hnací silou transportu chloridů. Urych-
lení transportu je možné vysvětlit povrchovou difúzí na stě-
nách pórů, preferenčními cestami či elektrochemickými
vlivy. Toto vysvětlení je však pouze formální a v dalších
pracích bude nezbytné se zaměřit na podrobnou fyzikálně
chemickou analýzu. 

Závěr
Hlavním přínosem výzkumu bylo stanovení dvou základ-

ních parametrů popisujících schopnost keramické cihly tran-
sportovat vodu a ionty chloridů. Mechanizmus transportu
solí však nebyl dosud komplexně vyřešen, získané výsledky
pouze potvrdily nutnost implementovat do použitých mode-
lů další efekty.

Výzkum byl podporován projektem č. 103/06/0031 GA ČR.
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Pavlík, Z. – Fiala, L. – Pavlíková, M. – Černý, R.: Water
and Chloride Transport Properties of Materials of
Historical Buildings

The experimental determination of moisture profiles and
chloride concentration was performed, using prism-
shaped samples 20 x 40 x 160 mm. The samples were
exposed to the penetration of the 1M solution of
NaCl. At selected intervals, moisture distribution and
chloride concentrations were measured; moisture was
determined gravimetrically, and the chloride content
was identified, using the ion selective electrode. The
experimentally determined profiles of water and chlo-
ride concentrations were then exploited for the calcula-
tion of the diffusive coefficient of water and chlorides
based on the inverse analysis, using Fick's diffusive
model, the diffusive  model including the dependency of
the salt diffusive coefficient on its concentration, and the
advective diffusive model. The results gained will be used
in computer modelling of salt transport in porous mate-
rials, which is a highly topical theme nowadays, especial-
ly given durability of construction materials, as well as
structures exposed to salt effects.

Pavlík, Z. – Fiala, L. – Pavlíková, M. – Černý, R.:
Transportparameter von Wasser und Chloriden der
Materialien historischer Bauwerke

Die experimentelle Bestimmung der Feuchtegehalts-
profile und der Chloridkonzentration wird an Mustern
von der Form eines Balkens mit den Abmessungen 20 x
40 x 160 mm vorgenommen. Die Muster werden der
Durchdringung von 1M NaCl-Lösung ausgesetzt. In
gewählten Intervallen werden im Muster der Transport
der Feuchtigkeit und die Chloridkonzentrationen
gemessen, wobei die Feuchtigkeit gravimetrisch und der
Chloridgehalt mit Hilfe einer selektiven Ionenelektrode
bestimmt wird. Die experimentell bestimmten Profile des
Wassers und der Chloridkonzentration werden nachfol-
gend für die Berechnung des Diffusionskoeffizienten des
Wassers und der Chloride aufgrund einer Inver-
sionsanalyse mit Hilfe des Fickschen Diffusionsmodells,
eines die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des
Salzes von dessen Konzentration einbeziehenden
Modells und eines diffusionsmäßig advektiven Modells
benutzt. Die gewonnenen Ergebnisse werden bei der
Computermodellierung des Salztransports in porösen
Materialien angewandt, was gegenwärtig ein sehr
aktuelles Thema ist, besonders vom Gesichtspunkt der
Dauerhaftigkeit von Baumaterialien und der Lebens-
dauer von Konstruktionen, die der Wirkung von Salzen
ausgesetzt sind.
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Obr. 8. Difúzní koeficient chloridů pro cihlu BR2
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Program pro podporu výuky v terénu 
oboru geodézie a kartografie

doc. Ing. Dalibor BARTONĚK, CSc.
VUT – Fakulta stavební

Brno

K základním funkcím programu pro zadávání a kon-
trolu geodetických úloh patří zobrazování místopisů a
fotografií bodů, informace o viditelnosti mezi jednotlivý-
mi body, automatizované generování dat pro úlohy mě-
řických skupin a rychlá kontrola správnosti výsledků.
Program byl ověřen při výuce v terénu v lokalitě Nes-
měř u Velkého Meziříčí.

Úvod
Součástí bakalářského a magisterského studia oboru geo-

dézie a kartografie na FAST VUT v Brně je výuka geodézie
v terénu. Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům vy-
zkoušet si teoretické poznatky, seznámit se s geodetickými
přístroji, pomůckami a geodetickými metodami v podmín-
kách blízkých praxi. Z organizačních důvodů jsou studenti
rozděleni do relativně samostatných měřických skupin,
z nichž každá má zadánu určitou úlohu. Repertoár úloh je
pevně stanoven a podmínkou udělení zápočtu je úspěšné
vyřešení předepsaných úloh. Protože každou úlohu řeší
postupně všechny skupiny, musí se zajistit didaktická čisto-
ta vzdělávacího procesu tak, aby si členové jednotlivých
skupin ve snaze zjednodušit výuku nesdělovali výsledky a
neuchýlili se k tak nízké činnosti, jakou je opisování. Tím
vznikla potřeba generovat rozdílná zadání stejných typů
úloh pro jednotlivé pracovní skupiny. Situace se zkompliko-
vala v době, kdy studijní program oboru geodézie a karto-
grafie se rozšířil o bakalářské studium. V mnoha případech
totiž dochází k tomu, že tentýž předmět studují současně
ročníky s tříletou i pětiletou délkou studia, takže se značně
zvyšuje počet skupin, které musí výuku absolvovat. To vede
k nárůstu počtu kombinací zadání úloh, přičemž je nutné
zachovat, pokud je to možné, stejné podmínky pro všechny
skupiny. To znamená, že např. jednotlivé měřené body by
měly být v přijatelné vzdálenosti, přičemž jejich konfigura-
ce musí vyhovovat danému typu úlohy a mezi body musí být
zajištěna vzájemná viditelnost. Studentům musí být umož-
něno seznámit se s danou lokalitou tak, aby jednoznačně
zadané body identifikovali. Dále je zapotřebí co nejrychleji
zkontrolovat správnost výsledků úloh, aby studenti měli
dostatek času na jejich případné přepracování včetně doda-
tečného měření v terénu. V neposlední řadě je řešení pře-
vážné části geodetických úloh silně závislé na počasí. Tyto
faktory značně komplikují tvorbu rozvrhu jednotlivých úloh,
takže ruční návrh je v současných podmínkách velmi prac-
ný a zcela neefektivní. Tento stav si vyžádal přechod správy
úloh k automatizovanému způsobu. Jedna z možných va-
riant řešení je v článku popsána.

Koncepce projektu
Koncepce projektu byla inspirována původní účelovou

aplikací pro generování zadání a kontrolu úloh ve výuce

v terénu oboru geodézie a kartografie. Tato aplikace byla
vytvořena v osmdesátých letech v jazyku BASIC [1] a v do-
bě svého vzniku splňovala základní požadavky potenciál-
ních uživatelů, a to:

– vytvoření seznamu souřadnic včetně transformace 
pro danou skupinu a jeho tisk;

– zpětná transformace výsledků a jejich kontrola 
se vzorovým řešením;

– řešení základních geodetických úloh (vzdálenost 
mezi zadávanými body, souřadnicové rozdíly atd.).

Po nástupu operačního systému Windows přestával pro-
gram splňovat nároky kladené na moderní software. Velkou
nevýhodou byla nepřítomnost grafického rozhraní (aplikace
komunikovala s uživatelem prostřednictvím příkazového řád-
ku), pevně dané souřadnice bodů, jež neumožňovaly varia-
bilitu a změny (informace byly uloženy přímo v kódu pro-
gramu, a nebylo je tedy možné editovat) a nezanedbatelný
problém způsobil s příchodem nových verzí Windows i slo-
žitý tisk ze systému MS-DOS.

Vzniklá situace si vyžádala řešení, které by vyhovovalo
aktuálním požadavkům, s vyhovujícím uživatelským kom-
fortem a dostatečným repertoárem funkcí. Hlavním cílem
však nebylo realizovat co největší počet úloh, které by pro-
gram zvládal, ale vytvořit robustní jádro, na kterém bude
možné dále aplikaci rozvíjet a upravovat v souladu s vývo-
jem oboru a novými požadavky. Přirozeným záměrem při-
tom bylo zachovat možnosti původního programu a dále je
rozšířit. Na návrhu projektu se podíleli učitelé i studenti
oboru geodézie, kteří jsou přímo zainteresovaní na výuce
v terénu. Na základě jejich teoretických znalostí a praktic-
kých zkušeností byl vytvořen model systému, jehož základ-
ní rysy lze shrnout do těchto bodů:

– databázové operace se seznamem bodů v dané 
lokalitě,

– variabilní tvorba jedinečné konfigurace zadání 
pro danou úlohu a skupinu,

– možnost vkládat a zobrazovat místopisy včetně 
fotografií bodů v terénu,

– možnost zadávat a zobrazovat vzájemnou
viditelnost bodů v grafickém režimu,

– jednoduchá a rychlá kontrola výsledků,
– pohotový tisk formulářů zadání pro jednotlivé 

skupiny.

Z tohoto výčtu funkcí vyplývá, že program je připraven nejen
pro korektní zadávání a kontrolu úloh, ale také pro snadné
vyhledávání a identifikaci bodů v terénu při rekognoskaci.

Vývoj a realizace 
Projekt se realizoval téměř dva roky [2]. Během této doby

byly do programu postupně začleňovány funkce uvedené
v předchozím oddílu. Zdrojové texty byly pořízeny ve vývo-
jovém prostředí Borland Delphi [8]. První verze programu,
pracující pouze s textovými soubory typu *.ini, byla uvede-
na do zkušebního provozu při výuce v terénu v letním se-
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mestru roku 2005. Současná verze využívá databázový sys-
tém Firebird, který je zdarma jak pro soukromé, tak firemní
použití. Vychází z produktu Interbase (sdílí cca 95% funkč-
nost) firmy Borland, která je také autorem použitého vývo-
jového prostředí, takže komunikace mezi programem a data-
bází je bez problémů. Aplikace si pro každý otevřený soubor
vytvoří datový modul (TCoorDM), což je potomek datové-
ho modulu (TDataModule), který integruje některé specific-
ké funkce pro práci s geodetickými daty. Do tohoto modulu
jsou načteny vstupní informace ze souboru a v průběhu
další činnosti jsou sdíleny přidruženými formuláři. Pro kom-
patibilitu byla v programu ponechána funkce pro práci s tex-
tovými soubory. Základní tabulkou databáze je seznam bodů
se svými atributy (obr. 1). Každý bod je možné doplnit odka-
zem na obrázek místopisu a dvěma fotografiemi bezpro-
středního okolí bodu. Tyto informace umožňují při reko-
gnoskaci snazší vyhledávání jednotlivých bodů v terénu a
zobrazují se volitelně ve vyhrazené části formuláře.

Nezbytným podkladem pro korektní zadávání úloh je zna-
lost vzájemné viditelnosti bodů v terénu. Pro databázové
operace tabulky viditelnosti bodů slouží speciální formulář
(obr. 2). Graficky je možné viditelnost zobrazit na dalším
formuláři (obr. 3). V této části programu bylo využito kom-
ponent z knihovny Open GL (Graphic Language). Seznam
bodů je možné vykreslit jak dvojrozměrně, tak trojrozměrně.
V programu je viditelnost mezi body rozčleněna do tří kate-
gorií (žádná, obtížná, dobrá), v grafice je rozlišena barevně.

Podstatnou funkcí, která byla převzata z původní verze
[1], je tvorba zadání úloh pro jednotlivé měřické skupiny.
Vstupním údajem je typ konkrétní úlohy (např. protínání
vpřed), výstupem pak soubor bodů s atributy (čísla bodů a
souřadnice Y, X, Z ve státních referenčních systémech
S-JTSK a Bpv). Zatímco čísla bodů zůstávají beze změny,
souřadnice se transformují tak, aby každá skupina měla
vlastní hodnoty Y, X, Z pro zadané body. Odevzdané úlohy
se zkontrolují tak, že se souřadnice určovaných bodů zpětně
transformují na původní hodnoty a ty se pak porovnávají se
vzorovými výsledky. Protože transformační klíč, jehož sou-
částí je i číslo skupiny, je neveřejný, nemohou si studenti
výsledky jednotlivých úloh sdělovat. Ukázka tvorby zadání
pro měřické skupiny je na obr. 4.

Mezi další funkce programu patří import a export souborů s
body vybranými podle různých hledisek a tisk všech formu-
lářů včetně náhledu a úprav před vytisknutím.

Závěr
Současná verze programu byla ověřena při výuce v teré-

nu oboru geodézie a kartografie VUT FAST Brno v letním
semestru 2006. Program zajišťuje řadu funkcí, přičemž nej-
důležitější z nich lze shrnout do těchto bodů:

� práce se seznamem souřadnic – program umožňuje
ukládat body do seznamu s množstvím podrobných a
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Obr. 1. Seznam souřadnic lokality Nesměř

Obr. 4. Příklad generování souřadnic bodů pro vybranou úlohu 
a skupinu

Obr. 3. Ukázka vykreslení viditelnosti bodů

Obr. 2. Formulář pro zadávání vzájemné viditelnosti bodů
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jedinečných informací (čísla bodů, souřadnice Y, X, Z,
místopis, fotografie apod.);

� informace o vzájemné viditelnosti bodů – do programu
lze zadat tři kategorie viditelnosti;

� grafický režim – program umí vykreslit body dvojroz-
měrně i trojrozměrně současně s barevně odlišenou vi-
ditelností ve třech kategoriích (žádná, obtížná a dobrá);

� tisk – program disponuje pokročilými možnosti tisku
včetně náhledu a nastavení parametrů, např. seznam
souřadnic, bitmapy‚ místopisy, viditelnost;

� k dispozici jsou dvě základní výpočetní úlohy, a to se-
znam souřadnic skupiny a souřadnicové rozdíly;

� import / export – podpora textových souborů typu *.ini;
aplikace je připravena na rozšíření pro další formáty.

Program byl od počátku koncipován jako otevřené řešení
s možností snadného rozšíření. Předpokládá se, že bude dopl-
něn o nové funkce, uvažuje se např. o těchto procedurách:

� automatizované tvorbě personálního složení skupin
podle absolvované střední školy a případné geodetické
praxe;

� operativním plánování rozvrhu úloh podle rozpracova-
nosti, stavu přístrojů a potřebných pomůcek ve skladu
a předpovědi počasí.

Uvažujeme-li obvyklý počet osmi skupin v ročníku, prů-
měrný čas potřebný k ruční kontrole výsledků úlohy 30 mi-
nut, zkrátí se kontrola výsledků z původních 4 hodin na 30
až 40 minut. 
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Bartoněk, D.: Software for Computer-Aided Fieldwork

in the Branch of Geodesy and Cartography

A program system created for geodetic tasks manage-

ment in geodetic and cartographic training in the field is

described in this paper. This application contains funda-

mental tasks, such as: topography viewing, photographs

of points, information on visibility among individual

points, automatic data generation of the tasks aimed at

geodesist’s groups and a rapid check of the results accu-

racy. The applicability of the program was tested at

Nesměř near Velké Meziříčí during field training.

Bartoněk, D.: Programm zur Unterstützung des
Unterrichts des Fachbereichs Geodäsie und Kartografie
im Gelände

In diesem Artikel wird ein Programmsystem be-
schrieben, das zur Vergabe und Bewertung von geodäti-
schen Aufgaben im Praktikum des Faches Geodäsie und
Kartographie geschaffen wurde. Dieses Programm ent-
hält die grundlegenden Funktionen wie Abbildung der
Topographie und Photos der Punkte, Informationen
über die Sichtbarkeit zwischen den einzelnen Punkten,
automatische Datenbildung der Aufgabenvergabe für
die Messgruppen und eine schnelle Kontrolle der
Richtigkeit der Ergebnisse. Das beschriebene Prog-
rammsystem wurde im vorigen Jahr während eines
Praktikums in der Gemeinde Nesměř bei Velké Meziříčí
ausprobiert.

Věda v ulicích
Fakulta stavební ČVUT v Praze

22. − 23. června 2007
9:00 – 18:00 hodin

prezentace na Náměstí Míru v Praze

Expozice fakulty stavební nabízí možnost prohlédnout si model vodního díla Nya-

gak (Uganda) v měřítku 1 : 20, kdy předmětem zkoumání jsou podmínky proudění

za různého uspořádání svodů vody do dna údolí. Dále si prohlédnete trojrozměrné

vizualizace průchodu digitálním modelem domu, on-line ukázky z fotovoltaického

systému instalovaného na budově fakulty včetně solárního panelu. V rychlokvízu

můžete odhalit zajímavá česká „NEJ“ v oboru stavebnictví.

__________________________
http://www.ceskahlava.cz
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Aktuální stav podrobného polohového bodového
pole v některých katastrálních územích Brna
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Ing. Petr KALVODA
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Příspěvek uvádí výsledky revize podrobného polohového
bodového pole v katastrálních územích Města Brna,
sídlištního celku Lesná a příměstské rekreační oblasti
Sadová. 

Úvod
V Příloze k vyhlášce č. 31/1995 Sb. [13] je v bodě 1, od-

stavci 1.2, písmeno c) uveden termín podrobné polohové
bodové pole (PPBP). Další text se zabývá výhradně technic-
kými požadavky na body základního polohového bodového
pole (ZPBP). Není tedy zcela zřejmé, co si pod pojmem bod
podrobného polohového bodového pole můžeme představit.
Podle definice základních pojmů, uvedených v [11], je bod
PPBP definován jako „bod trvale nebo dočasně stabilizova-
ný určený se stanovenou přesností“. O způsobu stabilizace ne-
ní v citované práci zmínka.

Revize stavu PPBP
Katastrální území Sadová (č. 611565), o celkové výměře

2 821 264 m2, se nachází v severní části Brna. Lokalita je
významnou rekreační zónou, převládá zahrádkářská kolonie.
Stav PPBP uvádí obr. 1. Druhou lokalitou je k. ú. Město Brno
(č. 610003) o výměře 1 194 301 m2. Jde o centrum, v němž 
v posledních dvou letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce
inženýrských sítí a komunikací (obr. 2). Třetí lokalitou je
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Obr. 1. Podrobné polohové bodové pole v k. ú. Sadová

Obr. 2. Podrobné polohové bodové pole v k. ú. Města Brna

Obr. 3. Podrobné polohové bodové pole v k. ú. Lesná

Obr. 4. Celkový podíl nalezených bodů [%]

Obr. 5. Struktura způsobu stabilizace v k. ú. Sadová
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typický sídlištní celek z přelomu šedesátých a sedm-
desátých let v k. ú. Lesná (č. 610887). Panelovou zástavbu
zde doplňují původní i později dostavěné rodinné domky.
Celková výměra katastrálního území je 2 580 713 m2 (obr. 3).  

V grafech na obr. 1 až obr. 3 je procentní vyjádření vypo-
čteno prostým průměrem.

Z výsledků revize vyplývá velmi zajímavý fakt, že přes
značné odlišnosti lokalit je podíl nalezených bodů v podstatě iden-
tický. Ve větších statistických souborech se zdá, jako by využití
území nemělo na životnost geodetických bodů podstatný vliv.

Ověřování relativní přesnosti bodů PPBP
Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y

dvojice bodů PPBP je základní střední chyba md délky d
přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtené ze souřadnic.
Charakteristika md nesmí přesáhnout kritérium ud, vypočte-
né v metrech podle [1], pro každou délku spojnice. Přesnost
je pak posuzována podle rozdílu délek vypočteného ze vztahu

∆d = dm – dk ,

kde dm je délka spojnice vypočtená z daných souřadnic a dk
je přímo určená délka po zavedení korekcí z nadmořské
výšky a převodu do zobrazovací roviny. Dosažená přesnost
se považuje za vyhovující, jesliže:

– absolutní hodnoty všech rozdílů délek vyhovují kritériu
|∆d| ≤ 2 ud . k [m];

– kritérium |∆d| ≤ ud . k [m] je splněno pro 60 % ověřova-
ných délek d, přičemž ud se vypočte ze vztahů uvede-
ných v [1] a koeficient k má hodnotu pro délku vypo-
čtenou z daných souřadnic k = 1,0.

Dále se nabízí možnost pokusit se stanovit kritéria ověřová-
ní na základě zákona hromadění chyb.

Přesnost PPBP charakterizuje střední souřadnicová chyba
mxy = 0,06 m. Pro porovnání délek kontrolního přímého mě-
ření (dK) a vypočtených ze souřadnic (dS) se stanoví vztah
jako rozdíl délek ∆d = ds – dK. Podle zákona hromadění
středních chyb je střední chyba délky vypočítané ze souřad-
nic md = mx,y√2. Potom mezní chyba délky spojnice, a tím i
kritérium pro posouzení shody s kontrolními délkami, je 

ud = mx,y√2.t. V tomto případě navrhujeme použít zkoušku na
hladině významnosti α = 5 %, tj. volíme t = 2. Mezní sou-
řadnicová chyba je kritériem pro posouzení rozdílů, její hod-
nota je pak ud = 0, 17 m.

Ke kontrolnímu měření délek byla použita totální stanice
Topcon GTS 223 se třemi podstavci. Přesnost přístroje je
charakterizována hodnotou (2 + 2ppm.d) [mm], kde d je
měřená délka a zkratka ppm reprezentuje hodnotu 10-6. Ana-
lyzováno bylo kontrolní měření délek mezi dvojicemi bodů
v katastrálních územích Město Brno (44 délek), Lesná (41 dé-
lek) a Sadová (16 délek). Porovnání měřených a vypočte-
ných délek je v tab. 1 až tab. 3. Lze konstatovat, že body
podrobného polohového bodového pole ve všech případech
vyhověly požadovaným kritériím.

Závěr
Ve všech katastrálních územích bylo dosaženo podobných

výsledků. Vzhledem k velkým rozdílům v dominantním
využití ověřovaných lokalit je shoda výsledků nečekaná.
Počet nalezených bodů se pohybuje pro všechny lokality
okolo 75 %. Na základě analýzy lze konstatovat, že všechny
nalezené body PPBP splňují požadavky na přesnost. Podrob-
né bodové pole není pravidelně udržováno, přesto je lze
využívat i po mnoha letech od vybudování. V současnosti
zejména komerční subjekty budují body s kvalitou odpoví-
dající podrobnému bodovému poli. Podle našeho názoru by
předávání těchto bodů s příslušnými náležitostmi katastrál-
ním úřadům znamenalo přínos pro geodetické činnosti

Tab. 1. Výsledky kontrolního měření délek v k. ú. Lesná

číslo vypočtená měřená rozdíl  

1 517 573 68,7 68,71 0,01

2 517 579 126,7 126,75 0,05

3 517 580 118,44 118,5 0,06

4 571 516 73,73 73,78 0,05

5 571 517 132,51 132,59 0,08

6 571 573 129,24 129,19 0,06

7 504 581 69,79 69,82 0,02

8 515 568 79,16 79,24 0,08

9 515 569 83,82 83,89 0,06

10 515 570 73,68 73,71 0,03

11 515 566 142,67 142,71 0,04

12 515 567 145,52 145,55 0,03

13 570 566 116,35 116,31 0,04

14 570 567 124,21 124,21 0,00

15 533 536 78,91 78,92 0,01

16 505 506 185,42 185,4 0,02

17 537 506 349,51 349,48 0,02

18 537 508 76,16 76,17 0,00

19 506 508 415,43 415,4 0,03

20 508 507 152,75 152,74 0,01

Měření Délka [m]

mezi body

Tab. 2. Výsledky kontrolního měření délek v k. ú. Město Brno

číslo vypočtená měřená rozdíl 

1 526 642 113,17 113,15 0,03

2 526 549 64,27 64,25 0,03

3 526 551 58,28 58,3 0,02

4 642 549 159,97 159,94 0,03

5 642 551 165,68 165,66 0,02

6 642 550 130,9 130,94 0,04

7 549 551 82,95 82,97 0,02

8 549 550 91,73 91,79 0,06

9 551 550 37,58 37,54 0,04

10 571 569 62,06 61,95 0,11

Měření Délka [m]

mezi body

Tab. 3. Výsledky kontrolního měření délek v k. ú. Sadová

číslo vypočtená měřená rozdíl 

1 4019 4011 99,32 99,4 0,08

2 4011 4006 95,21 95,36 0,15

3 4006 4007 58,21 58,18 0,04

4 4007 4010 70,89 70,92 0,03

5 4010 4008 75,02 74,95 0,07

6 4008 4009 60,52 60,48 0,04

7 525 509 177,4 177,44 0,04

8 509 523 291,83 291,89 0,06

9 4020 5022 146,82 146,73 0,09

10 4022 4023 127,09 127,28 0,19

11 529 501 144,79 144,78 0,01

12 536 513 61,61 61,61 0,00

13 513 512 65,05 65,05 0,00

14 512 535 74,99 74,99 0,00

15 535 511 91,78 91,81 0,03

16 511 534 124,61 124,61 0,00

Měření Délka [m]

mezi body
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Obr. 6. Stabilizace v k. ú. Město Brno

Obr. 7. Struktura způsobu stabilizace v k. ú. Lesná

Obr. 8. Stabilizace BPPP v revidovaných katastrálních územích
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zejména v intravilánu. Náklady na evidenci a zajištění její
důvěryhodnosti by nebyly malé, ale vynaložené investice a
úsilí by měly potenciál k rychlé návratnosti. Současná pra-
xe, kdy pro každou činnost je různými subjekty v týchž lo-
kalitách budováno bodové pole opakovaně, je přinejmenším
neekonomická a v neposlední řadě snižuje homogenitu vý-
sledků různých měření téže lokality. Navíc velký počet sta-
bilizací, často na malém prostoru, zvyšuje riziko omylu a
působí neesteticky.
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Vondrák,  J. – Fišer, Z. – Antoňů, J. – Kalvoda, P.:
Current State of Minor Horizontal Control in Selected
Cadastral Areas of the Town of Brno

This paper presents the results of the revision of the
minor horizontal control in cadastral areas of the town
of Brno, the Lesná housing estate and the suburban
recreation area in Sadová.

Vondrák, J. – Fišer, Z. – Antoňů, J. – Kalvoda, P.:
Aktueller Stand des ausführlichen Lagepunktfeldes in
einigen Katastergebieten von Brünn 

Der Beitrag behandelt die Ergebnisse der Revision des
ausführlichen Lagepunktfeldes in den Katastergebieten
Stadt Brünn, Siedlungskomplex Lesná und Stadtrander-
holungsgebiet Sadová.
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Suchá nádrž na Šumickém potoce
doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR

VUT – Fakulta stavební
Brno

Článek se zabývá ekonomickým hodnocením navrhova-
ného protipovodňového opatření. Součástí je rozbor situace
v zájmovém území a popis navrhovaných prvků protipo-
vodňové ochrany. Autor se zaměřuje zvláště na vhodnost
budování suché nádrže v konkrétní lokalitě v návaznosti
na ostatní navrhovaná opatření.

Úvod
V rámci návrhů protipovodňové ochrany území je velmi

diskutovaným ochranným prvkem v krajině suchá nádrž.
Tento prvek bývá v současné době preferován a je součástí
protipovodňové ochrany řady lokalit, viz např. nově vybu-
dované suché nádrže u Olešnice na Českomoravské vysoči-
ně (2006). V tomto článku si dovolujeme seznámit čtenáře
s ekonomickým posouzením efektivnosti navrhovaných pro-
tipovodňových opatření města Pohořelice ze strany Šumic-
kého potoka, jejichž součástí je i suchá nádrž u Pohořelic
jižně od Brna. Podkladem pro rozhodnutí o možné realizaci
tohoto díla bylo ekonomické posouzení přínosů a nákladů.

Ekonomická analýza
Součástí protipovodňové ochrany Pohořelic ze strany Šu-

mického potoka má být zvýšení hrází tří rybníků na této vo-
doteči a vybudování suché nádrže pod rybniční soustavou.
Zvýšení hrází rybníků a vytvoření (zvětšení) retenčního pro-
storu však naráží na problémy následného využití rybníků,
problémy majetkové a další, proto se jeví představitelům ob-
ce jako nejschůdnější varianta alespoň částečné ochrany
území  právě vybudování suché nádrže nad ohroženou částí
města (se zvýšením retenční schopnosti rybníků se počítá
v následujících letech).

Jako první krok byla navržena ekonomická analýza příno-
su tohoto protipovodňového opatření, jelikož nebylo jisté,
zda cena navrhovaného díla nepřevýší hodnotu ochraňova-
ného majetku a očekávání zastupitelů (ohledně efektivnosti
vynaložených prostředků) nepřeceňují možné účinky díla. 

Při řešení jsme postupovali následovně:

1. krok – zpracování mapy rozlivu pro stanovený po-

vodňový průtok (přítok 19,5 m3/s, stávající 

koryto potoka je schopno bezeškodně provést 

maximálně 2 m3/s);

2. krok – identifikace ohrožených zón, stanovení cel-

kové hodnoty objektů v těchto zónách;

3. krok – stanovení procenta poškození při konkrétní

hydrologické situaci;

4. krok – vyčíslení předpokládané výše škody;

5. krok – návrh protipovodňového opatření, tj. zvýšení 

hrází rybníků a návrh suché nádrže na Šumic-

kém potoce, protože výrazné zvětšení kapaci-

ty koryta potoka není možné (bylo by velmi

problematické) vzhledem k zástavbě na obou

březích, řadě mostků a přejezdů a celkově 

k charakteru okolí;

6. krok – předběžné vyčíslení nákladů na realizaci pro-

tipovodňových opatření včetně suché nádrže,

posouzení její kapacity a možné transforma-

ce povodňové vlny.

Nutno říci, že vypracování ekonomické analýzy potvrdilo
obavy potenciálních zpracovatelů projektu protipovodňové
ochrany a realizace navrhované (a zastupiteli obce prosazo-
vané) suché nádrže. Bez součinnosti (výrazného zvětšení re-
tenční schopnosti) výše ležících rybníků  se jeví  velmi málo
účinná.

Výsledky 
Hráz navrhované suché nádrže na Šumickém potoce dosa-

huje v nejvyšším bodě výšky 3,5 m, objem suché nádrže je
přibližně 60 000 m3. Při předpokládaném povodňovém pří-
toku 19,5 m3/s by její naplnění trvalo asi 1 hodinu. Průběž-
ný bezeškodní odtok Šumickým potokem by přitom byl 
1 m3/s, v případě alespoň částečného zvětšení kapacity ko-
ryta (představujícího především úpravy či odstranění most-
ků a propustků, řádné vyčištění, a zejména dlouhodobou
údržbu) by mohlo být dosaženo původně projektované hod-
noty 2 m3/s.

Podle výpočtů [3] by při přívalovém katastrofálním dešti
trvajícím 15 minut bylo z povodí Šumického potoka (15 km2)
přivedeno do profilu nad Pohořelice přibližně 200 000 m3

vody. Při déle trvajícím přívalovém dešti, a zejména při ne-
vhodné předcházející hydrologické situaci (minimalizace
vsaku), může objem více než dvojnásobně narůst. Výraznou
pomocí by tedy byla kombinace protipovodňových opatření
(zvýšení retenční schopnosti rybníků) se suchou nádrží. Re-
kapitulaci nově získaných retenčních objemů realizací navr-
hovaných protipovodňových opatření uvádí tab. 1. Z uve-
deného je patrné, že výstavba pouze suché nádrže by v dané
situaci sice byla přínosem pro protipovodňovou ochranu
Pohořelic, ale účinným řešením je především zvýšení re-
tenční kapacity rybníků.

Co se týká ekonomické stránky věci, tj. posouzení předpo-
kládaných nákladů na vybudování protipovodňových opat-
ření a potenciální škody, které by tato opatření mohla zabrá-
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Tab. 1. Retenční schopnost po realizaci protipovodňových opatření

Dílo Objem [m
3
]

Šumický horní 190 000

Šumický dolní 70 000

Pohořelický 60 000

suchá nádrž 60 000

celkem 380 000
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Obr. 1. Zatopená část Pohořelic (jaro 2006)

Obr. 2. Rozliv v Pohořelicích při průtoku Šumickým potokem 19,5 m3/s
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nit, je situace, možno říci, jednoznačná. Celkové orientační
náklady na protipovodňovou ochranu Pohořelic ze strany
Šumického potoka (bez nepředvídaných výdajů – možné
problémy při výkupu pozemků, podmínky rybářského sva-
zu, geologie, aj. jsou uvedeny v tab. 2.

Předpokládaná škoda, kterou by výše zmíněná hydrolo-
gická situace způsobila, však mnohonásobně převyšuje ná-
klady na protipovodňovou ochranu. Podle uplatněné metodi-

ky [2] by pouze škody na stavebních objektech v ohrožené
části Pohořelic přesáhly více než 100 mil. Kč.

Závěr
Zásadní význam pro ochranu Pohořelic má pouze vybudo-

vání soustavy protipovodňových opatření na Šumickém po-
toce. Spíše než orientace na výstavbu suché nádrže by bylo
vhodné preferovat zvětšení retenční schopnosti Šumického
horního rybníka, který je základem celé soustavy protipo-
vodňových opatření v dané lokalitě. Pokud je reálné vybudo-
vat pouze suchou nádrž, i ta bude mít při transformaci povod-
ňové vlny, popř. při zachycení menších přítoků, význam.
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Tab. 2. Orientační náklady na protipovodňovou ochranu Pohořelic

Dílo Náklady [Kč]
*

Šumický dolní rybník – zvýšení hráze 

o 1 m, úprava bezpečnostního přelivu 
1 500 000

Pohořelický rybník – zvýšení hráze 

o 1 m, úprava bezpečnostního přelivu       
2 500 000

suchá nádrž nad Pohořelicemi 2 000 000

celkem 9 000 000

* zaokrouhleno (cenová hladina 2005)

Šumický horní rybník – zvýšení hráze 

o 1 m, úprava bezpečnostního přelivu       
3 000 000

Šlezingr, M.: Polder on the Šumický Brook

This paper presents economic assessment of a designed
flood protection measure. It also contains an analysis of
the current situation in the interest area, as well as the
description of the designed elements of the flood protec-
tion. The author is especially concerned with the suitabil-
ity of construction of a polder in the given location with
respect to other designed measures.

Šlezingr, M.: Trockenes Rückhaltebecken im Laufe des
Bachs Šumický potok 

Der Artikel befasst sich mit der wirtschaftlichen
Bewertung einer vorgeschlagenen Hochwasserschutz-
maßnahme. Dazu gehört auch eine Analyse der heutigen
Situation im Interessengebiet und eine Beschreibung der
geplanten Elemente des Hochwasserschutzes. Der Autor
orientiert sich besonders auf die Problematik der Eignung
des Baus eines trockenen Rückhaltebeckens in einer
konkreten Lokalität in Bezug zu den übrigen vorgeschla-
genen Maßnahmen.

Novým sídlem Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové

se stane Knihovnicko-informační centrum, které vzniká na

volné ploše mezi vnitřním a vnějším Gočárovým okruhem,

na nábřeží řeky Orlice. Objekt, jehož neobvyklý půdorys má

tvar písmene X, dominuje svému okolí a vnáší sem i určitý

řád. 

Objekt je navržen jako železobetonový skelet, doplněný

nosnými obvodovými stěnami. Všechny viditelné plochy

betonových konstrukcí včetně obvodového pláště jsou navr-

ženy z pohledového betonu. Vnější povrch obvodového pláš-

tě bude natřen barevnou lazurou. Objekt, který má jedno pod-

zemní a pět nadzemních podlaží, má základní modulovou sí�

7,5 x 7 m a 7,5 x 4,5 m. Autorem projektu je architektonická

kancelář Projektil Architekti. 

Tisková informace

�projekty
Knihovnicko–informační centrum v Hradci Králové

foto B. Klaus
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V budově původní Brumlovky, bývalého Domu pohybo-

vé kultury, provozovala od roku 1992 společnost Sky club

Brumlovka sportovně regenerační centrum, jehož služby

využívalo denně na 500 klientů všech věkových kategorií.

Další statisíce diváků sem přiváděly společenské akce, kon-

certy rockové a populární hudby, charitativní akce, kulturně

společenské akce, semináře a výstavy, sportovní zápasy a

další projekty. Významnou součástí využití objektu bylo

natáčení televizních pořadů. Špatný stav budovy vedl k roz-

hodnutí o její rekonstrukci.

Stavba nového objektu o celkové ploše 5 000 m2 se 190

parkovacími místy byla zahájena v únoru 2005. Třípodlažní

budova se základním funkčním využitím pro sport se nachá-

zí mezi budovami Alpha a Beta pražského BB Centra. Pod-

zemní parkoviště je bezbariérově propojeno dvěma výtahy

s prvním a druhým podlažím. V prvním podzemním podlaží

je umístěna veřejná myčka aut. Jednotlivá podlaží objektu

jsou propojena kromě schodiš� výtahem umožňujícím pře-

pravu zdravotně postižených osob. Jednotný informační sys-

tém umožňuje snadnou orientaci a pohyb osob.

Obchodní pasáž v přízemí objektu, která plní komunikač-

ní a relaxační funkci, má druhý vstup z prostoru mezi Brum-

lovkou a objektem Alpha. Její hlavní funkcí je vytvoření pří-

jemného krytého prostoru mezi nájemními celky obchod-

ních jednotek. V celé budově je kladen důraz na použité ma-

teriály – kamenná dlažba z kvarcitu, kovový perforovaný

podhled s integrovanými barevnými světelnými nikami, vel-

koplošné prosklené výlohy obchodních jednotek, moderní

barevné stěrky na stěnách apod. Přízemí je propojeno eska-

látory s druhým podlažím, kde se nachází recepce sportovní-

ho centra a napojení na budoucí lávku pro pěší, která umož-

ní bezpečné překonání rušné Vyskočilovy ulice. Podstatná

část druhého a celé třetí podlaží je určeno pro wellness a fit-

ness klub. Ve druhém se nachází i dětský koutek propojený

opticky s veřejným prostorem. V recepci převažují přírodní

materiály – dřevěné obklady stěn v kombinaci s barevnými

stěnami v korporátních barvách, pult z dřevěných lamel,

dlažba z přírodního kamene. Trezory s čipovými zámky na

cennosti jsou integrovány do obkladu stěn. 

Vzdušné šatny a sprchy jsou prostorem s vysokou frek-

vencí návštěvníků, proto musí být splněny požadavky na

vysokou odolnost a zátěž povrchů. Oddělenými vstupy lze

vejít do posilovny nebo mokré zóny k bazénu. Prostorná

hala pro  fitness je  částečně dvoupatrová s vloženou galerií.

Barevné řešení stěn napomáhá orientaci v prostoru, po celé

délce haly je položen zátěžový koberec. Horizontální páso-

vé okno přináší dostatek denního světla. 

Pětadvacetimetrový sportovní bazén, který je přístupný ze

šaten po schodišti prosvětleném denním světlem, je rozdělen

na část pro kondiční plavání v drahách a část rekreační

s masážními tryskami a sprchami, vířivkou a osvětlením

bazénové vany. Podél fasády je umístěna lavička z lamel

z tropického dřeva. Prostor bazénu je osvětlen denním svět-

lem přes prosklenou severní fasádu a ze středu dispozice

přes malé venkovní atrium. Směrem od bazénu či přes fit-

ness se návštěvník dostane ke dvěma kabinkám se solárii.

Na rozhraní prostoru bazénu a relaxační zóny se nachází

prostor s lehátky, vyznačený dřevěnou palubovou podlahou,

dvě saunové kabinky, kruhová pára s hvězdným nebem, kru-

hová lázeň s vonnými bylinami, Kneippova lázeň s masážní-

mi oblázky, klasické sprchy, saunové kruhové sprchy i rela-

xační zóna vyhrazená pouze pro ženy. Sály na aerobic a

spinning s dřevěnými podlahami a pásovými horizontálními

okny jsou umístěny ve třetím podlaží. 

Část střechy je pochozí – je zde japonská sauna s přístřeš-

kem a sluneční terasa s dřevěnými palubami na opalování.

Terasa je přístupná po schodišti z třetího nadzemního podla-

ží přes malé venkovní atrium, které vnáší denní světlo do

středu dispozice. Prostředí je dotvořeno zelení a ve večer-

ních hodinách intimním osvětlením. Z nejvyššího přístupné-

ho místa na terase je výhled na město. 

Stěžejním nájemcem je moderní wellness a fitness cent-

rum Balance Club Brumlovka, které zabírá více než 80 %

celkové plochy budovy. V obchodní pasáži je možné pose-

dět v italské nebo vegetariánské restauraci, obě se zimními a

letními zahradami, nebo v kavárně. Služby v objektu dále

nabízí autokosmetické centrum, vlasové a kosmetické studio

a pobočka České pošty. Pro příznivce golfu i jiných sportů

je k dispozici trenažér, prodejna golfových potřeb a obchod

se sportovním zbožím. Dále se zde nachází květinářství, pro-

dejna tabáku a denního tisku a optika. 

Realizaci projektu připravila a financovala projektová

společnost BB C Nová Brumlovka, ve které se jako akcioná-

ři spojily společnosti Passerinvest Group, Multiprojekt

Group. Autorem návrhu je Ing. arch. Jan Aulík. Generálním

dodavatelem je společnost Metrostav, financování bylo

zajištěno pomocí HVB Bank.
Tisková informace

�projekty
Nová Brumlovka
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�ocenění
Fasáda roku 2006

Často žasneme, jak domy, které po dlou-

hou dobu hyzdily své okolí, po rekon-

strukci zkrásní a stanou se chloubou dané

lokality. Fasáda se, ne nadarmo, označuje

jako pláš� a jako takový první objekt cha-

rakterizuje. Pokud se ji podaří kvalitně

obnovit po stránce funkční i estetické, je co hodnotit. Shora

uvedené soutěže se zúčastnily novostavby i zdařilé rekon-

strukce starších, v mnoha případech památkově chráněných

objektů. Ocenění vyhlašovatele soutěže, společnosti Baumit

CZ, převzali vítězové na slavnostním večeru v rekonstruova-

ném Karlínském divadle, které získalo Zvláštní uznání ředi-

tele společnosti Baumit.

Hudební divadlo Karlín

(architekt/projektant: PRAGOPROJEKT, Praha ve spolupráci s ar-

chitektonickým ateliérem ANIMA; prováděcí firma: Sdružení HDK

– Metrostav, Skanska)

Kategorie NOVOSTAVBA

1. cena

Areál Veterinární a farmaceutické univerzity 
Pavilon Hygieny, Brno

(architekt/projektant: Architektonická kancelář Burian – Křivinka,
Brno; prováděcí firma: ESOX, Brno)

2. cena

Bytové domy „Na vyhlídce“, Praha 9 
(architekt/projektant: Thér – architektonický ateliér,

Chrudim/Architektonický ateliér Kaama, Praha; 
prováděcí firma: ATIZ, Jesenice u Prahy)

3. cena

Obytný blok „C“, ul. Šedova, Ocelkova, Hladova, Praha 9
(architekt/projektant: Architektonický atelier HÉTA, Praha;

prováděcí firma: SKANSKA CZ, divize PS Čechy – v subdodávce
Metrostav, divize 1)

Kategorie REKONSTRUKCE

1. cena

Renesanční sgrafitové fasády Zámku Doudleby nad Orlicí
(prováděcí firma: Ing. Václav Hynek, Opočno)
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2. cena

Synagoga, Hradec Králové
(prováděcí firma: RESDING, Hradec Králové)

3. cena

Vila Dykova, Praha 10
(prováděcí firma: Trigema, Praha)

Kategorie Rekonstrukce prefabrikovaného domu

Panelový dům, ul. Kolejní, Brno
(architekt/projektant: Project Building, Brno; 

prováděcí firma: Moravostav Brno)

Zvláštní uznání mediálních partnerů

Rodinná vila Varnsdorf
(prováděcí firma: Ladislav Žítek, Varnsdorf)

Internetové hlasování www-open

Bytový dům, ul. Davídkova, Praha 8
(projektant: S-Development Praha, Ing. Milan Kopeček; 

realizátor: Bostas, Mladá Boleslav)

Průmyslové dědictví kulturním 
potenciálem udržitelného rozvoje

mezinárodní konference

19. – 20. září 2007

Ekotechnické muzeum – Stará čistírna odpadních vod, Praha–Bubeneč

www.industrialnicesty.cz

obzor6_2007.qxp  14.6.2007  12:02  Stránka 191



192 STAVEBNÍ OBZOR 6/2007

Počítačová podpora projektového 
managementu
Ing. Václav Tatýrek

Práce se zabývá řešením otázek užitku s vazbou na projek-

tový management a dochází k potřebě doplnit utilitní přístup

více subjektů pro projektové řízení. Aplikace komparátoru

užitku na stavební objekt je významná, ale je ověřena pouze

na jednom případu.

Krajina a výstavba v předpolí 
CHKO Křivoklátsko
Ing. Martina Rittmann

Práce představuje ucelený návrh metodického postupu opti-

málního rozvoje krajinné oblasti, vhodných úprav a regu-

lování výstavby ve vytčeném území. Návrhy řešení se po-

rovnávají s obdobným vývojem v marginálních oblastech

chráněných zón v zahraničí.

Obnova polnohospodárských stredísk 
v oblasti Horehronia
Ing. Monika Reháková

Práce je zaměřena na problémy související s obnovou a

modernizací zemědělských farem ze sedmdesátých let minu-

lého století. Do práce se začleňují požadavky na welfare,

kvalitu životního prostředí a vhodné začlenění živočišné

produkce do krajiny na Slovensku.

Metodika návrhu multidimenzionální 
databáze pro MIS
Ing. Mgr. Radek Charvát

V práci se vytváří metodika pro návrh multidimenzionální

databáze pro MIS. Cílem je vytvořit v praxi použitelnou

metodiku návrhu dimenzí a komponent databáze. 

Einsatz von Schlacke in der Bauindustrie 
– Ein Beitrag zur nachhaltigen Schonung
natürlicher Rohstoffe
Dipl.-Chem. Wolfgang Johannes Gränitz

Autor se zabývá recyklací surovin a možností úspory přírod-

ních materiálových zdrojů. Dizertace poskytuje ověřené pod-

klady o možnostech použití recyklovaných materiálů ve sta-

vebním průmyslu, a tím možné redukci stavebních nákladů. 

Ovlivnění průchodu velkých vod 
mostními objekty
Ing. Tomáš Picek

Práce je zaměřena na zkvalitnění hydraulického řešení prů-

běhu hladin v mostním profilu v situacích, kdy dochází k tla-

kovému proudění vody nebo přelévání mostovky. Nové

poznatky mohou příznivě ovlivnit navrhování mostů.

�dizertace

Ekoznačení je pojem používaný pro ozna-

čování výrobků (a služeb), které jsou v prů-

běhu celého životního cyklu šetrnější

nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdra-

ví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zů-

stává na velmi vysoké úrovni. Spotřební

zboží (a služby) se označují logem, které

spotřebiteli slouží jako jasná a srozumitel-

ná informace, že u označeného výrobku

(služby) bylo provedeno hodnocení nezávislou třetí stranou.

Spektrum certifikovaných ekologicky šetrných výrobků je

velmi široké – od toaletního papíru či nátěrové hmoty přes

teplovodní kotle a čisticí prostředky až po ekologicky šetrné

služby, které nabízí turistický ruch či školství. Výrobek eko-

značením získá státem garantované potvrzení vyšší užitné

hodnoty na základě toho, že prošel přísnými testy prokazují-

cími splnění kvalitativních a ekologických požadavků.

Mezinárodní uznání o výrobku doloží, že je k životnímu pro-

středí šetrnější než neoznačené výrobky. Doporučením od

řady ekologických nevládních organizací se zařadí mezi

zboží nakupované institucemi, které systém zelených zaká-

zek používají.

Nadnárodní systém ekoznačení, platný v Evropské unii,

byl založen nařízením rady Evropského hospodářského spo-

lečenství v březnu 1992 (EEC No. 880/92 on a Community

Eco-Label Award Scheme). V roce 2000 bylo vydáno Naří-

zení Evropského Parlamentu a rady Evropského společen-

ství č. 1980/2000 o revizi systému udělování ekoznačky spo-

lečenství. Stejně jako český národní program je tento pro-

gram dobrovolný. Ekoznačku „The Flower“ může získat

kterýkoli výrobce, prodejce či poskytovatel služeb, jehož

výrobek je k dostání na trzích EU. Odpovědným orgánem

pro realizaci evropského programu ekoznačení v České re-

publice je Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, garan-

tem je Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Národní program označování ekologic-

ky šetrných výrobků byl vyhlášen v dubnu

1994. Je založen na snaze o vytvoření

konkurenčního prostředí na trhu mezi

výrobky porovnatelných kvalitativních

parametrů zavedením dalšího výběrové-

ho kritéria, které zahrnuje ekologické

požadavky na výrobek. Ovlivňování vzorců spotřeby a výro-

by vede k realizaci udržitelného rozvoje. Podstata označová-

ní ekologicky šetrných výrobků spočívá v certifikaci pro-

duktu nezávislou třetí stranou. Ekoznačka České republiky a

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků

se řídí mezinárodní technickou normou ISO 14024 Environ-

mentální značky a prohlášení – Environmentální značení

typu I. – Zásady a postupy, je proto uznávaným dokladem

o kvalitách výrobku i v zahraničí. Spotřebiteli přináší věro-

hodnou a srozumitelnou informaci o hodnocení výrobku a

jeho vlastnostech, snadnější orientaci v široké škále téměř

rovnocenných výrobků, státní záruku toho, že u výrobku

jsou minimalizovány nepříznivé vlivy na životní prostředí a

jeho zdraví (riziko vzniku alergické reakce apod.). Mezi

úspěšné držitele květiny u nás patří Nová Mosilana, Hybler

Textil, Hotel Adalbert, Residence Belgická a Sporthotel

Zátoň.

www.ekoznacka.cz

�zprávy
Ekoznačení v České republice
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