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Nové vedení Odboru městského investora Magistrátu
Hlavního města Prahy rozhodlo na přelomu roků 2004 a
2005 o vypsání architektonicko-konstrukční soutěže
k získání nového názoru na řešení přemostění Vltavy v Pra-
ze mezi Holešovicemi a Trójou (obr. 1). Stávající návrh
společností SATRA a VPÚ DECO, na který bylo získáno
územní rozhodnutí v rámci souboru staveb severozá-
padní části městského okruhu Blanka, byl společně
s platným územním rozhodnutím využit jako jeden ze
zdrojů pro přípravu soutěžních podkladů. Soutěžní pod-
mínky byly připravovány tak, aby vyhovovaly jak zá-
konu o zadávání veřejných zakázek č. 40/2004, tak sou-
těžním podmínkám ČKAIT a ČKA. Současně bylo do-
hodnuto, že k práci v porotě budou přizváni kromě zá-
stupců města, dotčených městských částí a Národního
památkového ústavu i nezávislí odborníci, které nomi-
nují ČKA, ČKAIT a ČSSI.   

Průběh soutěže
Po několika setkáních poroty se zástupci České komory

architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techni-
ků činných ve výstavbě, zadavatele a organizátora soutěže,
při kterých byly upravovány soutěžní podmínky, se uskuteč-
nila dne 13. 3. 2006 ustavující schůze soutěžní poroty. Při ní
byli členové a náhradníci seznámeni s výsledkem jednání
mezi zadavatelem a zpracovateli návrhu mostu k územnímu
řízení a s výsledkem jednání na Povodí Vltavy o prokázání
požadavků na hladinu řeky po výstavbě mostu. Všichni
zúčastnění písemně schválili soutěžní podmínky a rozhodli
o vyhlášení soutěže ke dni 24. 3. 2006 uveřejněním na cent-
rální adrese, následně ve dvou informačních médiích s celo-
státní působností (Hospodářské noviny, Obchodní věstník),
na internetových stránkách ČKA, ČKAIT a na internetových
stránkách Hlavního města Prahy. Rovněž se písemně zavá-
zali k účasti na práci soutěžní poroty, schválili činnost pře-
zkušovatele a rozhodli o vytištění soutěžních podkladů.
Předsedou byl zvolen Ing. Jiří Hejnic, CSc., místopředsedou
Ing. Jiří Toman.

Do 28. 4. 2006 vydal sekretář soutěže třiceti zájemcům
soutěžní podklady a upozornil je na možnost podat k nim ve
stanovené lhůtě dotazy. Zasedání poroty k zodpovězení

dotazů se konalo 25. 4. 2006, odpovědi byly odeslány všem
účastníkům 28. 4. 2006. Do termínu zahájení prvního kola
dne 2. 6. 2006 bylo odevzdáno 20 návrhů. Dne 6. 6. 2006 se
konala schůzka předsedy poroty, sekretáře a přezkušovatele
návrhů, na které byly doručené zásilky otevřeny, zkontrolo-
vána jejich kompletnost a všechny přílohy soutěžních návr-
hů označeny vylosovanými identifikačními čísly. Po jejich
prozkoumání bylo konstatováno, že splňují závazné soutěž-
ní podmínky a mohou být předloženy porotě k posouzení.

Z dvaceti návrhů převažovala kombinace oceli a předpja-
tého betonu, popř. oceli a železobetonu, u třinácti čtyři ko-
lektivy navrhly přemostění z oceli, zbývající tři pak z před-
pjatého betonu, popř. železobetonu. Osm kolektivů navrhlo
mosty se šikmými závěsy, pět mosty rámové, čtyři mosty
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Soutěž o návrh na nový most přes Vltavu 
mezi Holešovicemi a Trójou

Ing. Jiří HEJNIC, CSc.
PUDIS, a. s., Praha

Ing. Pavel ŠTĚPÁN
Deltaplan, s. r. o., Praha
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obloukové, zbývající tři byly spojité nosníky. Návrhy měly
jak po konstrukční, tak po architektonické stránce různou
úroveň, podstatně se lišila i podrobnost zpracování a způsob
prezentace. 

Hodnocení prvního kola soutěže proběhlo na zasedání
poroty ve dnech 13. až 14. 6. 2006. Vzhledem k pracovní-
mu zaneprázdnění se z funkce člena poroty omluvil Ing.
Michael Zachař, zástupce Národního památkového ústavu,
na jeho místo byl zvolen Ing. arch. Jan Aulík, dosavadní
náhradník. K práci byla dále přizvána Ing. Jolana Cibulko-
vá z Národního památkového ústavu a Ing. Helena Kalivo-
dová pro posouzení ekonomické přiměřenosti řešení v 1. ko-
le a celkové ceny stavby ve 2. kole, obě se statutem nezávis-
lých expertů. Hlasováním byly postupně vyřazeny z dalšího
posuzování návrhy č. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 a 20 (hlasování bylo jednomyslné s výjimkou 
č. 13). Ani u jednoho z návrhů č. 1, 2, 4, 9 a 19, postupují-
cích do druhého kola, nebylo hlasování jednomyslné. U dvou
byl postup spojen s doporučením, na co se mají autoři
zaměřit. 

Dne 30. 6. 2006 notář soutěžícím rozeslal výsledky 1. kola
a vybrané kolektivy, při zachování anonymity vzhledem ke
členům a náhradníkům poroty, vyzval k účasti ve 2. kole.
Dne 22. 9. 2006 bylo odevzdáno všech pět návrhů, o kterých
vedl sekretář poroty zápis. Dne 3. 10. 2006 byly zásilky za
přítomnosti předsedy, přezkušovatele a sekretáře otevřeny a
přílohy soutěžních návrhů označeny identifikačními čísly.
Bylo konstatováno, že splňují závazné soutěžní podmínky,
obsahují předepsané přílohy, a tedy mohou být předloženy
k posouzení. 

Ve dnech 10. až 11. 10. 2006 zasedla porota k hodnocení
2. kola soutěže. Jako experti byli přizváni Ing. Petra Vlčko-
vá za Povodí Vltavy a Ing. arch. Václav Králíček za Magis-
trát Hlavního města Prahy, Útvar rozvoje města. Hlasová-
ním bylo rozhodnuto, že nebude měněna částka určená na
ceny a odměny, bude udělena první cena ve výši 700 000 Kč
návrhu č. 1 a dvě zvýšené třetí ceny ve výši 450 000 Kč
návrhům č. 2 a č. 19. 

Účastníci 2. kola soutěže
– návrh č. 1: Ing. Jiří Petrák, Ing. Ladislav Šašek, CSc.,

Mott MacDonald Praha, s. r. o., doc. Ing. arch. Roman
Koucký, Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, Koucký archi-
tektonická kancelář, s. r. o., Praha

– návrh č. 2: prof. Stráský, Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.,
Brno

– návrh č. 4: Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Michal
Palašňák, Brno, Ing. Pavel Němec, Ing. Jan Kopanec, Jiří
Pokorný, Pontex Praha

– návrh č. 9: Ing. arch. Martin Rossler, Ing. Vít Havlíček,
Praha

– návrh č. 19: Ing. arch. David Titz, Ing. arch. Zbyněk Svo-
boda, Ing. Ladislav Huryta, Martin Matůšů, ARCHIcon, 
s. r. o., Brno

Porota za účasti expertů vypracovala hodnocení soutěž-
ních návrhů. Doporučila vyhlašovateli soutěže odstranit ne-
příznivý kontrast mezi velkorysou koncepcí budoucího mos-
tu a nedostatečně dimenzovaným a nevhodně nasměrova-
ným současným podjezdem železniční tratě na holešovické
straně. Technicky je to řešitelné rozšířením podjezdu bu� při
stavbě mostu, nebo provedením holešovického předmostí
tak, aby přebudování a rozšíření podjezdu bylo proveditelné
později. Souvislost mostu a podjezdu tratě je tak těsná, že by
měl být pojat jako součást předmostí a být vyřešen v rámci
vítězného projektu.

Významné soutěžní návrhy

Návrh č. 1 (obr. 2a, b, c) 1. cena 
Přemostění je navrženo ocelovým obloukem s předpja-

tým ocelobetonovým táhlem v rozsahu koryta Vltavy s roz-
pětím 196 m a na pravobřežní inundaci jsou čtyři pole o roz-
pětí 18 a 3 x 12 m. Předpjatá mostovka je na oblouku zavě-
šena soustavou zkřížených hustých sí�ových tyčových závě-
sů o průměru 76 mm z nerezové oceli. 

Hodnocení poroty: Při zvoleném typu obloukového mos-
tu je dosaženo srozumitelného a konstrukčně čistého řešení.
Předností je rovněž subtilnost a transparentnost konstrukce.
Návrh je ověřen dostatečně podrobným statickým výpoč-
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Zástupce Jméno Funkce
ČKAIT Ing. Hejnic Jiří člen/předseda
MHMP Ing. Toman Jiří člen
MHMP Ing. Burgermeister Jan člen
MČ P7 JUDr. Vavřinec Tomáš člen
MČ P8 Ing. arch. Mareš Petr člen
ČKA Ing. arch. Košař Milan člen
ČKAIT doc. Ing. Hrdoušek Vladislav člen
ČKA Ing. arch. Aulík Jan člen
ČKA prof. Ing. arch. Masák Miroslav člen
ČKA akad. arch. Kuba Ladislav člen
ČSSI Ing. Plíčka Jiří člen
NPÚ PhDr. Zachař Michael člen (omluven)
MHMP prof. Ing. Křístek Vladimír náhradník
MČ P7 Ing. arch. Stránský Stanislav náhradník
MČ P8 Ing. Koucký Filip náhradník
ČKA akad. arch. Polony Antonín náhradník
ČSSI Ing. Baum Vratislav náhradník
ČKAIT doc. Ing. Mencl Vojtěch náhradník

Questima
MHMP 
OŽP
NPÚ
MHMP 
URM
PVL

Ing. arch. Václav Králíček

Ing. Petra Vlčková

Členové poroty, náhradníci a přizvaní experti

Přizvaní experti
Ing. Kalivodová Helena

Ing. arch. Jan Winkler

Ing. Jolana Cibulková

Obr. 2a
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tem, který je přehledný. Výhodou je, že most nemá podporu
v řece. Z návrhu vyplývá nízká spotřeba hmot. Husté šikmé
závěsy dodávají konstrukci požadovanou odolnost a tuhost.
Realizace mostu počítá s montáží ocelového skeletu na troj-
ském břehu a výsunem pomocí soulodí. Navržený postup je
možný a ověřený. Některé jednotkové ceny v propočtu byly
podhodnoceny. Lze konstatovat, že propočet zahrnuje veš-
keré činnosti, které jsou pro cenu díla rozhodující. Srovná-
vací cena po úpravách je 464 850 tis. Kč. 

Návrh č. 2 (obr. 3a, b, c) zvýšená 3. cena 
Návrh řeší přemostění koryta Vltavy mostem se šikmými
závěsy kotvenými v jediném centrálním pylonu. Nosná

Obr. 3 a

�
��

Obr. 2b, c

V OSE ULOŽENÍ
NAD PODPOROU
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konstrukce je z předpjatého betonu a nad řekou jsou chod-
níky vedeny odděleně od vozovky v půdorysných oblou-
cích. Rozpětí hlavních polí je 2 x 93 m. Pravobřežní inunda-
ce je přemostěna dvěma poli o rozpětí 36 a 18,7 m. 

Hodnocení poroty: Navržená konstrukce zavěšeného
mostu s oddělením chodníků je zajímavá, avšak kompliku-
jící, a ve výsledku nevede k očekávanému výtvarnému efek-
tu. Technická koncepce je staticky jasná a přehledná. Nevý-
hodou je umístění pylonu v řece, jeho výška a soustředění
závěsů v jeho hlavě. Návrh je doložen přehledným a prů-
kazným statickým výpočtem. Realizace se předpokládá let-

mým betonováním od pylonu symetricky na obě strany.
Inundační část mostu bude prováděna na skruži. Návrh je
reálný a podrobně dokumentovaný. Komplikací je oddělení
konstrukce chodníků od hlavní nosné konstrukce. Propočet
tohoto návrhu je zpracován velmi dobře, položky jsou
podrobně popsány a propočet téměř neobsahuje prelimináře.
Některé jednotkové ceny v rozpočtu byly podhodnoceny.
Lze konstatovat, že propočet zahrnuje veškeré činnosti,
které jsou pro cenu díla rozhodující. Srovnávací cena po
úpravách je 511 450 tis. Kč.

Návrh č. 19 (obr. 4a, b, c) zvýšená 3. cena
Přemostění je navrženo rámovou konstrukcí o třech polích v
kombinaci oceli a železového betonu. Koryto Vltavy je pře-
mostěno hlavním polem o rozpětí 180 m, obě inundace jsou
překonány krajními poli o rozpětí 46 m na levém a 70 m na
pravém břehu. Ocelová příhradová trubková konstrukce je
doplněna v příčném řezu ocelovou eliptickou obálkou
v polích a betonovou skořepinou eliptického tvaru nad bře-
hovými rámovými stojkami. 

Hodnocení poroty: Jde o tvarově velmi výrazné řešení,
otázkou je, zda až skulpturální pojetí je přiměřené lokalitě.
Kladem návrhu je horizontální charakter konstrukce. Static-
ký výpočet, poměrně podrobný, je doplněn jednoduchým
kontrolním výpočtem. Z koncepce vyplývá značná spotřeba
oceli a betonu. Montážní postup, rozkreslený do jednotli-
vých fází, je reálný. Realizace bude komplikovaná a pracná.

Obr. 4a

�
��

Obr. 3b, c
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Propočet je poměrně obecný a obsahuje mnoho preliminářo-
vých položek. Některé jednotkové ceny v propočtu byly
podhodnoceny, jiné nadhodnoceny. Lze konstatovat, že pro-
počet zahrnuje veškeré činnosti, které jsou pro cenu díla roz-
hodující. Srovnávací cena po úpravách je nejvyšší a činí
1 184 600 tis. Kč.

Návrh č. 4 (obr. 5a, b, c) odměna
Přemostění formou spojitého nosníku o dvou polích má roz-
pětí 197 a 60 m. Hlavní pole vede komunikaci přes koryto
Vltavy, menší pole přemos�uje pravobřežní inundaci. Nosná
konstrukce má lichoběžníkový příčný řez proměnné výšky
nad vozovkou, maximální výška nad pravobřežním pilířem
je 21 m. Stěny příčného řezu jsou dvojité, plechy jsou od
sebe vzdáleny 0,7 m a spojeny ocelovými troubami. 

Hodnocení poroty: Jde o silně kontextuální návrh pro
prostředí Holešovic a protějšího břehu Tróje, odrážející prů-
myslový charakter prostředí a jeho možné transformace.

�
��

Obr. 4b, c

Obr. 5a

�
��

Obr. 5b, c
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Lapidárně asymetrické konstrukční schéma bez podpory
v řečišti reprezentuje vyhraněný výtvarný názor. Autorům se
však nepodařilo tento výtvarný koncept dostatečně podepřít
dopracováním požadovaných konstrukčních souvislostí.
Rovněž doporučená transparentnost se ve druhém kole spíše
zhoršila. Statický výpočet je neprůkazný a neúplný. Rozmís-
tění otvorů neodpovídá toku sil. Přenesení tahové síly na
trojské opěře není prokázáno. Návrh předpokládá realizaci
nosné konstrukce na trojském břehu Vltavy rovnoběžně
s korytem a zavezení a otočení napříč přes řeku pomocí pon-
tonů. Tento postup je reálný. Mimořádně obtížná bude výro-
ba dvojic stěn spojených navzájem troubami přivařovanými
v prostoru šířky 0,7 m. Udržení nedeformovaného geome-
trického tvaru je problematické. Oceněný soupis prací nebyl

zpracován, ocenění slepého soupisu prací jednotkovými
cenami bylo zpracováno dodatečně posuzovatelem. Srovná-
vací cena po úpravách je vysoká a činí 785 000 tis. Kč.

Návrh č. 9 (obr. 6a, b) odměna
Přemostění rámovou konstrukcí má tři pole o rozpětí 95, 95
a 56,75 m. Je navrženo s horní mostovkou, nosná konstruk-
ce je z předpjatého betonu a podporovaná dvěma vzpěrami,
které v prostoru vetknutí do návodního pilíře zasahují pod
úroveň hladiny povodně v roce 2002. 

Hodnocení poroty: Kladem návrhu je jednoduchá archi-
tektonická forma městského mostu bez konstrukcí nad úrov-
ní vozovky, s analogií k pražskému prostředí. Nedostatkem

Obr. 6a
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je zatažení vzpěr cca 3 m pod úroveň hladiny roku 2002. Ve
druhém kole je to jediný reprezentant mostu s horní mos-
tovkou, který však nesplnil požadavek, jímž porota podmi-
ňovala postup do druhého kola soutěže. Návrh není doložen
hydrotechnickým výpočtem. Statický výpočet je povšechný,
žebrový průřez nad 3. pilířem je nevhodný. Realizace se před-
pokládá na skruži, což omezuje jak eventuální průtok vel-

kých vod, tak lodní dopravu. Některé jednotkové ceny v
propočtu byly podhodnoceny, jiné nadhodnoceny. Lze kon-
statovat, že propočet zahrnuje veškeré činnosti, které jsou
pro cenu díla rozhodující. Srovnávací cena po úpravách je
poměrně nízká a činí 476 900 tis. Kč.

Některé typy konstrukcí z 1. kola soutěže

Návrh č. 3 (obr. 7)
Přemostění je řešeno spojitým nosníkem z předpjatého be-
tonu, který je spíše z dekorativních důvodů doplněn rámo-
vou konstrukcí „zábradlí“ výšky 8 m, u které na chodníku
stojí socha chodce přibližně dvojnásobné výšky. 

Hodnocení poroty: Porotu pobavila výtvarná nadsázka,
nicméně tento koncept není cestou k dalšímu vývoji mostu.
Vlastní nosná konstrukce je přehledná a jednoduchá, pod
chodníky nemá vylehčení. Je navrženo velké množství pod-
por ve vodě. „Zábradlí“ je dekorativní o výšce 8 m, účinek je
problematický. Materiálové nároky jsou přiměřené navržené
konstrukci. O způsobu výstavby se nepojednává. Ani čtyři
pilíře by výrazně nezvýšily investiční náklady nad průměr.

Obr. 7

Obr. 6b
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Návrh č. 11 (obr. 8)
Jediný zahraniční návrh řeší přemostění zavěšeným ocelo-
vým mostem se čtyřmi pylony a dvěma soustavami rovno-
běžných závěsů. 

Hodnocení poroty: Návrh se čtyřmi převýšenými pylony
je pro dané prostředí nepřesvědčivý. Konstrukční systém je

jasný a přehledný. Problematická je příčná stabilita štíhlých
pylonů. Spotřeba hmot je malá. Chybí statická úvaha. Postup
výstavby není popsán. Příznivé náklady na jednoduché za-
kládání a relativně subtilní konstrukci by byly oslabeny vyš-
šími náklady na údržbu ocelového mostu. Celková výše ná-
kladů by překročila průměr.

Obr. 8
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Návrh č. 17 (obr. 9, obr. 10)

Přemostění je navrženo formou čtyř protínajících se železo-
betonových oblouků ve skloněných rovinách, na kterých je
mostovka zavěšena. Chodníky jsou vedeny odděleně od vo-
zovky na konzolách. 

Hodnocení poroty: Návrh představuje až monumentální
řešení, které je do dané lokality nevhodné. Statický systém
je složitý, komplikuje výstavbu včetně zakládání. Čtyři ma-
sivní železobetonové oblouky by pravděpodobně zvýšily in-
vestiční náklady.

Porovnání vítězného návrhu 
s původním řešením

Ve smyslu soutěžních podmínek požádal investor – Ma-
gistrát Hlavního města Prahy, Odbor městského investora –
soutěžní porotu o porovnání vítězného soutěžního návrhu 
(č. 1) a původního návrhu VPÚ –  SATRA, na který bylo
získáno územní rozhodnutí. Jednání se konalo 11. 12. 2006
v zasedací místnosti investora MHMP –  OMI. K práci byl
přizván jako další expert zástupce zhotovitele stavby Metro-
stav, a. s., prof. Ing. Jan Vítek, CSc., který porovnal oba ná-
vrhy z hlediska realizovatelnosti.

Obr. 9

Obr. 10
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Přítomní členové a náhradníci poroty jednomyslně kon-
statovali, že podle kritérií požadavkům lépe vyhovuje archi-
tektonická kvalita, konstrukční kvalita a realizovatelnost
vítězného soutěžního návrhu. Porovnání celkových nákladů
na realizaci stavby nelze vyhodnotit jednoznačně, a to vzhle-
dem k různému rozpracování návrhů. Na základě výše uve-
deného bylo doporučeno zadavateli zahájit jednací řízení
k uzavření smlouvy o dílo na zpracování dalších stupňů pro-
jektové dokumentace s vítězem soutěže, kterým jsou firmy
Mott MacDonald Praha, s. r. o., a Roman Koucký architek-
tonická kancelář, s. r. o., Praha.

Závěr
Od začátku roku 2007 probíhá příprava na zpracování

projektové dokumentace pro realizaci vítězného návrhu.
Zvolený postup prokázal na jedné straně správnost zadání
významné stavby formou architektonicko-konstrukční sou-
těže, na druhé straně průběh soutěže potvrdil, že spolupráce
špičkových odborníků ze všech dotčených oborů při hodno-
cení soutěžních návrhů je možná a prospěšná a zadavateli
přináší pozitivní  výsledky. 

Účastníci soutěže

MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o., Praha
Ing. Jiří Petrák
Ing. Ladislav Šašek, CSc.

Roman Koucký architektonická kancelář, s. r. o., Praha
doc. Ing. arch. Roman Koucký
Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt

Stráský, Hustý a patrneři, s. r. o., Brno
prof. Ing. Jiří Stráský, CSc.
Ing. Tomáš Míčka
Ing. arch. Pavel Ullmann
Ing. arch. Jaromír Kosnar
akad. soch. Michal Gabriel

Ateliér AGP, Brno
autoři:
Ing. arch. Roman Gale
Ing. arch. Michal Palaščák
spoluautoři:
Bc. Barbora Šimonová
Bc. Libor Dašek

Autorský kolektiv 
Projekční kancelář PRIS, spol. s r. o., Brno 
Ing. Slavomír Kolčava
VIC Bücken und Ingenieurbau GmbH, Postupim 
Dipl. Ing.Klaus-Dieter Abraham
Ripke - Architekten
Henry Ripke Brno

Autorský tým
Pontex, s. r. o., Praha
Ing. Pavel Němec
Ing. Jan Komanec
Ing. Erika Kopřivová
Ing.Václav Kvasnička
Drobný Architects
Ing. arch. Ivan Drobný

SUDOP Praha, a. s.
Ing. Petr Zíka
Ing. arch. Martin Smrž
Ing. Tomáš Wangler
Ing. Aleš Menšík

Autorský tým
Pontex, s. r. o., Praha
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík
Ing. Ondřej Dědek
Pavel Vodička
Mojmír Kalný
prof. akad. arch. Petr Keil, Praha

VPÚ DECO Praha, a. s.
Ing. arch. Martin Rösler
Ing. Vít Havlíček
Ing. Michal Drahorád
spolupráce:
Michaela Chvojková
Radek Jiránek

Autorský kolektiv, Praha
Ing. Roman Šafář
spoluautor:
Ing. Jan Blažek

BPR Dr. Bernhard Schäpertöns & Partner, Mnichov

Dr. Ing. Bernhard Schäpertöns
Schultz-Brauns&Reinhart Architekten, Mnichov
Dipl.-Ing. arch. Otto Schultz-Brauns
Vandera&Schmidt, spol. s r. o., Pardubice
Dipl.-Ing. Richard Vandera

Autorský kolektiv Znamení čtyř  architekti, s. r. o., Praha
Ing. arch. Richard Sidej

Autorský tým
CMC architects, a. s., Praha
Akad. arch. Vít A. Máslo
Pontex, s. r. o., Praha
Ing. Václav Hvízdal
AED PROJECT, s. r. o., Praha
Ing. Aleš Marek
Projektový atelier DUA, s. r. o., Praha
Ing. Václav Malina

MS architekti, s. r. o., Praha

Ing. arch. Michal Šourek
akad. arch. Pavel Hřebecký
Mgr. Ing. arch. Dorota Kluská
Ing. arch. Alexandr Verner
Ing. Miroslav Šourek
Ing. Miroslav Matějka
Ing. Bohuslav Rosenkranz, CSc.

Erick van Egeraat associated architects, s. r. o. (EEA), 
Praha/Rotterdam
Eric van Egeraat
Ing. arch. Marcela Magdičová
Ing. arch. Borislav Benedek
Ing. arch. Igor Hobza
Ing. Jaroslav Šaroun
Ing. arch. Michal Bernart
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MCE Slaný, s. r. o.
Ing. Jan Tatíček

MCC ZT GmbH, Salzburg
Dipl.-Ing. Cerin Mladen

Metroprojekt Praha, a. s.
Ing. Tomáš Částka
Ing. Jan Pešata
Ing. Petr Vyskočil
Ing. arch. Pavel Sýs
Ing. Martin Jakoubek
Svatava Ducháčková

Autorský kolektiv, Praha
Ing. arch. Ivan Šrom
Ing. Vít Hoznour
Ing. Radek Křupka
Ladislav Molnár
Ing. arch. Iveta Torkoniaková
Ing. Lukáš Zemek

SATRA, spol. s r. o.
Ing. Pavel Šourek
Ing. František Polák
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.
prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.
Ing. arch. Jan Linhart

Architektonický atelier-projekční kancelář, Brno  
ARCHicon, s. r. o.
Ing. arch. David Titz
Ing. arch. Zbyněk Svoboda
Ing. Ladislav Huryta
Martin Matůšů

Pontex, s. r. o., Praha
Ing. Petr Drbohlav

Občanské sdružení „Futura Pragensis“
Ing. Petr Souček
Tomáš Rousek
Ing. arch. Libor Lacina
Luka Križek

Hejnic, J. – Štěpán, P.: Competition on a Design of a New
Bridge across the Vltava River between Holešovice and
Trója

This paper informs about a competition on the design of
a new bridge across the Vltava River between two
Prague neighbourhoods.

Hejnic, J. – Štěpán, P.: Wettbewerb um den Entwurf
einer neuen Brücke über die Moldau zwischen
Holešovice und Trója

Der Artikel informiert über den Wettbewerb um den
Entwurf einer neuen Brücke über die Moldau zwischen
den Prager Stadtteilen Holešovice und Trója.

Projekt se zajímavou architekturou a výjimečným výhle-
dem na okraji centra Prahy nabídne 4 756 m2 administrativ-
ních prostor. Nová kancelářská budova Vyšehrad Victoria
zaujme jak díky atraktivnímu designu z dílny Aulík Fišer
architekti, tak díky unikátní poloze v těsné blízkosti hotelu
Corinthia a Kongresového centra Praha, zaručující krásný
výhled na Vyšehrad, Hradčany i Nuselské údolí. 

Vzhledem k exponované poloze pozemku získala budova
výrazný architektonický styl. Jde o osmipodlažní budovu
oblých linií. Projektu dominuje z větší části prosklená věž,
nabízející již od druhého podlaží panoramatický výhled z
Vítězné pláně do Nuselského údolí. Při stavbě budou použi-

ty především přírodní materiály. Na fasádu objektu budou
kromě skla využity titan-zinkové lamely v přírodních odstí-
nech, které kovovými odlesky podtrhnou tvar budovy. Smysl
pro architektonický detail se projeví také v interiéru budovy.
Za povšimnutí bude stát kladení různobarevného kamene na
podlaze, dřevěné obložení stěn i stropu a atraktivní skleněné
schodiště jako alternativní přístup do prvního patra. Příjem-
nou atmosféru dokreslí zeleň. Do přízemí se bude vstupovat
reprezentativní halou s pohodlným sezením pro hosty, jíž bu-
de dominovat vítězné nástěnné umělecké dílo ze soutěže, kte-
rou pro studenty Vysoké školy umělecko-průmyslové uspořá-
dá investor projektu, jímž je Skanska Property. Generálním
dodavatelem je společnost Heberger CZ. Celkové investiční
náklady dosáhnou 360 mil. Kč. Předpokládaný termín dokon-
čení je druhé čtvrtletí roku 2008.

Oblast Vyšehradu je známá nejen jako klidná čtvr� s vý-
borným zázemím, ale díky Kongresovému centru Praha i ja-
ko místo konání konferencí, kongresů a vrcholných jednání.
V těsné blízkosti je také národní kulturní památka Vyšehrad
s mnoha významnými historickými památkami – kostelem,
bazilikou sv. Vavřince, románskou rotundou sv. Martina či
Vyšehradským hřbitovem se Slavínem. Samotná lokalita,
která má bohatou historii spojenou s řadou vítězných bitev
o hlavní město během druhé světové války, předurčila i ná-
zev projektu – Vyšehrad Victoria.

Tisková informace

�projekty
Vyšehrad Victoria
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Ocelobetonové integrované mosty

Ing. Filip ROLLER, Ph. D. 
SUDOP Praha, a. s.

prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc. 
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Integrované mosty tvoří dosud ne zcela rozšířenou kate-
gorii mostních konstrukcí. Jejich specifikem je, že hlavní
nosná konstrukce a spodní stavba jsou spojeny do jedno-
ho celku. Tím dochází k zapojení zeminy za opěrami do
působení celého mostu. Vzhledem k výrazně nelineární-
mu chování zemin není analýza integrovaných mostů
jednoduchou záležitostí. Předkládaný článek shrnuje
výsledky výzkumu vykonaného v tomto oboru na pra-
covišti autorů, a zejména poznatky plynoucí z dizertační
práce prvního z autorů [1].

Úvod
Teplotní změny způsobují prodloužení, resp. zkrácení

hlavní nosné konstrukce mostů a vyvolávají posuny a nato-
čení podporových průřezů. Tradiční uspořádání mostních
konstrukcí vychází z požadavku oddělit hlavní nosnou kon-
strukci a podpěry tak, aby byla umožněna volná dilatace
hlavního nosného systému, a zamezit tak „zbytečnému“
namáhání podpěr i trámu mostu – zejména vlivem teplotních

změn. Tato volná dilatace je umožněna vhodným uspořádá-
ním ložisek na mostních podpěrách a osazením mostních
závěrů, které i při deformaci konstrukce zajišťují spojitost
povrchu vozovky na mostech pozemních komunikací.

Snaha maximálně zjednodušit konstrukci a vyloučit sou-
části, které jsou náchylné na poškození a jejichž životnost
může být výrazně kratší než životnost zbývajících částí
mostní konstrukce, vede v některých zemích ke stále čas-
tějšímu navrhování konstrukcí odlišného typu, tzv. integro-
vaných mostů (obr. 1, obr.  2).

Integrované mosty jsou mostní konstrukce bez mechanic-
kých mostních závěrů, u kterých dochází k zapojení zeminy
za opěrami do působení celého mostu. To znamená, že
zemní tlaky, kterými působí zásyp na rub mostních opěr,
ovlivňují napjatost nejen v těchto opěrách, ale také v prv-
cích hlavního nosného systému mostu. Základní odlišností
těchto konstrukcí je působení mostních podpěr a přístup
k jejich návrhu. 

Podpěry běžných mostů jsou navrhovány tak, aby kromě
zatížení vstupujících do opěr mostními ložisky odolávaly
rovněž zatížení zemními tlaky, kterými působí přilehlé
zemní těleso na rub opěry. Naproti tomu mostní podpěry
integrovaných mostů jsou přilehlým tělesem podepřeny, což
umožňuje návrh subtilnější spodní stavby a současně přiná-
ší další výhody popsané v [1] a [2].

Obr. 1. Integrovaný most
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Zmíněná práce [1] se zaměřuje především na ocelobeto-
nové integrované mosty pozemních komunikací, ačkoli vět-
šina uvedených zásad a popsaných poznatků se týká rovněž
integrovaných mostů ostatních kategorií. 

Navrhování integrovaných mostů

Konstrukce mostu
Výše zmíněné konstrukční rozdíly a odlišnosti v působe-

ní jednotlivých prvků mostní konstrukce vyžadují rovněž
odlišný přístup při návrhu integrovaného mostu. Odlišné
nároky jsou kladeny zejména na spodní stavbu, která musí
být nejen dostatečně únosná, ale také přiměřeně poddajná.
Proto se dříky opěr navrhují zpravidla ocelové, tvořené ště-
tovými stěnami nebo samostatnými pilotami, popř. lze
navrhnout stěnu velké únosnosti v ohybu [12].

Při navrhování integrovaných mostů platí stejné zásady
jako při navrhování běžných  mostů. Navíc je však třeba
zohlednit zapojení zásypu za opěrami do působení celého
mostu. Tato interakce umožňuje efektivnější působení kon-
strukce, pro projektanta však zároveň představuje nutnost
její složitější analýzy, neboť působení konstrukce a zásypu
nelze zkoumat odděleně.

Zásyp za opěrami
Přilehlý násyp poskytuje opěře integrovaného mostu

podepření ve vodorovném směru. Materiál zásypu za opěra-
mi proto výrazně ovlivňuje chování celé mostní konstrukce.
Pro zásyp za opěrami integrovaných mostů se používají
výhradně nesoudržné zeminy. Materiály s oblými zrny
jedné frakce a s malým úhlem vnitřního tření (např. ϕ’ =

35°) představují dostatečně poddajné podepření opěry (ve
vodorovném směru) a umožňují deformace konstrukce bez
rozvoje příliš velkých pasivních zemních tlaků. Tyto materiá-
ly jsou však současně náchylné na výraznější sedání. Na-
proti tomu materiály s ostrohrannými zrny s vyššími hod-
notami úhlu vnitřního tření (např. ϕ’ = 55°) jsou málo stlači-
telné a jejich odolnost proti deformacím vznikajícím v kon-
strukci vlivem teplotních změn je značná. Náchylnost těch-
to materiálů na sedání je velmi malá.

Pro zásypy integrovaných mostů, jejichž délka přesahuje
40 m, je podle [8] vhodné navrhovat materiály s úhlem
vnitřního tření ϕ’ ≤ 45°. Materiál zásypu má vyplňovat
prostor vymezený rubem opěry a rovinou ukloněnou o min.
45° (měřeno od roviny rubu opěry), ubíhající směrem od
spodní rubové hrany tuhé části opěry. Vhodně zvolený ne-
soudržný materiál zásypu je v kontaktu s rubem opěry i při
maximálním ochlazení trámu mostu (tj. při extrémní kon-
trakci) a díky působení aktivních zemních tlaků poskytuje
opěře dostatečné podepření ve vodorovném směru při půso-
bení pohyblivých zatížení.

Analýza mostů
Důsledkem spolupůsobení obou částí systému (mostní

konstrukce a materiálu zásypu za opěrami) je závislost vnitř-
ních sil v prvcích integrovaného mostu na vodorovných
zemních tlacích, kterými působí zásyp na opěry, a rovněž
závislost těchto zemních tlaků na deformacích geotechnické
konstrukce (tj. mostních podpěr). Vzhledem k tomuto půso-
bení, a rovněž k nelinearitě chování zemin, musí být prove-
dena nelineární analýza konstrukce, která má zpravidla
podobu iteračního výpočtu.

Obr. 2.  Opěra integrovaného mostu
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Vytvoření modelu integrovaného mostu, zahrnujícího do-
statečně výstižný model zásypu a provedení nelineární ana-
lýzy, umožňuje řada komerčních programů. Většinou však
jde o rozsáhlé a finančně nákladné programy, vyžadující
ovládání zkušeným uživatelem, přičemž tvorba modelu
může být zdlouhavá a pracná.

Program IM2004
V rámci dizertační práce [1] byl vyvinut program

IM2004, který umožňuje vytvoření trojrozměrného modelu
integrovaného mostu a následnou nelineární analýzu. Je
možné ho využít pro vytvoření a popis modelu zeminového
prostředí, které obklopuje podpěry integrovaného mostu.
Zeminové prostředí pak umožňuje výpočet zemních tlaků
působících na mostní konstrukci. Zemní tlaky jsou stanove-
ny v každém i-tém kroku iterace na základě deformací
spodní stavby, jichž bylo dosaženo v kroku předcházejícím.
V jednotlivých uzlech konstrukce, resp. spodní stavby, jsou
zaváděny vynucené deformace, jejichž velikost a směr se
stanoví na základě fiktivní reakce v daném uzlu. Jsou-li tyto
reakce ve všech uzlech spodní stavby nulové (nebo alespoň
dostatečně malé), je dosaženo konečného řešení a iterace
končí.

Tvorba modelu 
Pro modelování nelineárního chování zemin je v IM2004

(obr. 3) využita modifikovaná metoda náhradních pružin,

které poskytují modelu opěry pružné liniové, resp. plošné
podepření jednotlivých prutů, resp. plošných prvků, nikoli
pouze bodové podepření uzlových bodů. Vodorovné zemní
tlaky jsou stanoveny na základě svislých tlaků a součinitele
zemního tlaku, jehož hodnota je funkcí deformace geotech-
nické konstrukce.

Program IM2004 je uzpůsoben pro spolupráci s běžně
používaným programem Feat2000 firmy SmartSoft, s. r. o.
(nyní SCIA, s. r. o.). Ke komunikaci mezi oběma programy
jsou využity vstupní a výstupní soubory programu Feat2000,
které mají podobu textových souborů pevné struktury. Pro-
gram Feat2000 je využit:

� k tvorbě modelu mostní konstrukce v rámci přípravy pro-
jektu;

� k lineární analýze v každém kroku nelineární iterace;
� k prohlížení výsledků po dokončení iterace, popř. k prů-

běžné kontrole výsledků mezi jednotlivými kroky iterace.

Jednotlivé prvky konstrukce jsou modelovány následovně:

� samostatně působící piloty jako prutové;
� podporové příčníky pomocí deskostěnových prvků (aby

bylo možné přesně vystihnout průběh zemních tlaků po
výšce příčníku);

� hlavní nosníky pomocí prutových nebo deskostěnových
prvků;

� spřaženou železobetonovou desku je vhodné modelovat
pomocí deskostěnových prvků připojených k hlavním
nosníkům vzdálenými kontakty.

Obr. 3.  Program IM2004, pracovní prostředí
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Struktura zeminového prostředí
Zeminové prostředí představuje při uvážení jeho působe-

ní v reálných podmínkách poměrně složitý celek. Rovněž
tvorba modelu v programu IM2004, při které je třeba popsat
geologické poměry, zejména vlastnost zemin, mocnost jednot-
livých vrstev a zavedení zemních tlaků na prvky obklopené
zeminou, představuje zdlouhavou a pracnou operaci. Struktu-
ra zeminového prostředí, znázorněná na obr. 4, uživateli maxi-
málně zjednodušuje a zpřehledňuje zadávání vstupních údajů,
a současně usnadňuje orientaci v modelu tohoto prostředí.

Propojení mezi konstrukcí a zeminovým prostředím zajiš-
ťují v modelu zeminové kontakty. Zeminový kontakt je
základním prvkem zeminového prostředí přiřazený prutové-
mu nebo plošnému prvku konstrukce za účelem výpočtu a
zavedení vnějšího zatížení vodorovnými zemními tlaky. Za-
tížení vodorovnými zemními tlaky je stanoveno na každém
kontaktu v každém kroku iterace a následně zavedeno na
prvek konstrukce. Vlastnímu výpočtu zatížení vodorovnými
zemními tlaky a aplikaci těchto zatížení na prvky konstruk-
ce však předchází:

� výpočet svislých zemních tlaků, daných především
uspořádáním zeminového prostředí;

� výpočet součinitele zemního tlaku K na základě odhad-
nutých deformací v uzlových bodech, které jsou stanove-
ny z deformací a výsledných vnitřních sil v konstrukci
v předchozím kroku iterace;

� výpočet vodorovného zemního tlaku, na jehož základě
je stanoveno vodorovné zatížení prvků konstrukce, které
je následně zavedeno do modelu konstrukce;

Další součást zeminového prostředí tvoří tabulka vrstev.
Každá vrstva sdružuje zeminové kontakty se shodným smě-
rem působení zemních tlaků, ležící ve stejné zemině a se
shodnou šířkou kontaktů (na prutových prvcích). Tabulka
zemin zahrnuje popis všech zemin použitých v modelu a
jejich vlastnosti.

Zemní těleso je objekt zeminového prostředí, který sdru-
žuje vrstvy zahrnující zeminové kontakty definované na jed-
notlivých konstrukčních celcích (např. mostní opěra). Urču-
je směr působení zemních tlaků na všech kontaktech defino-
vaných v rámci každé vrstvy zemního tělesa a také přitíže-
ní povrchu. Zeminové kontakty umožňují vyhledávání kon-
taktů nadloží v rámci zemního tělesa, čímž je umožněn
automatický výpočet svislých zemních tlaků na kontaktech

určených hloubkou pod povrchem a přitížením na povrchu
zemního tělesa.

Výpočet zemních tlaků, nelineární chování zemin
Pro výpočet svislých zemních tlaků v i-tém uzlu je využit

vztah (1), který zohledňuje nárůst svislých zemních tlaků
v důsledku pasivních deformací,

,                 (1)

kde σz.i je základní hodnota svislého zemního tlaku 
v i-tém uzlu daná vlastní tíhou nadložních vrstev;

σz.surf – přitížení povrchu;
σz.cor.i – přírůstek svislých zemních tlaků v závislosti 

na vodorovných deformacích podle vztahu (2),
pouze však pro pasivní deformace, v ostatních   
případech σz.cor.i = 0,

,           (2)

kde Edef je deformační modul zeminy (v dané vrstvě);
ν – Poissonův součinitel zeminy (v dané vrstvě);
εh.i – poměrná deformace ve vodorovném směru 

v i-tém uzlu.

Přírůstek svislých zemních tlaků v závislosti na vodorov-
ných deformacích odpovídá chování lineárně pružného ma-
teriálu při podmínkách rovinné deformace. Tento postup
jeho vyčíslení značně zjednodušuje chování zemin, avšak
takto stanovené svislé zemní tlaky lépe vystihují skutečný
průběh za opěrou integrovaného mostu.

Pro stanovení vodorovných zemních tlaků působících na
konstrukci využívá program IM2004 součinitel zemního
tlaku. Vodorovný zemní tlak σh.i je dán Terzaghiho vztahem

,                            (3)

kde Ki je součinitel zemního tlaku v i-tém uzlu;
σz.i

* – svislý zemní tlak v i-tém uzlu, stanovený po-
dle vztahu (1).

Součinitel Ki zemního tlaku je stanoven podle tab. 1 a ná-
sledujících vztahů.

Obr. 4. Struktura modelu zeminového prostředí
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Hodnoty součinitelů zemního tlaku v i-tém uzlu odpoví-
dající mezním deformacím jsou stanoveny podle vztahů

,                            (4)

,                           (5)

,                           (6)

kde ϕj je úhel vnitřního tření zeminy v příslušné vrstvě.

Pro mezilehlé hodnoty vodorovných deformací je využita
závislost součinitele zemního tlaku na vodorovné deformaci

geotechnické konstrukce (opěry integrovaného mostu) [10].
Na obrázku 5 je znázorněna zatěžovací křivka reálné zemi-
ny, která definuje závislost součinitele zemního tlaku na vo-
dorovné deformaci. Program IM2004 tuto křivku zjednodu-
šuje a definuje jako závislost multilineární.

Nelineární analýza 
Nelineární chování zemin, při kterém je konstrukce zatě-

žována přídavným zatížením, jehož velikost závisí na jejích
deformacích, vyžaduje k dosažení řešení iterační výpočet.
V rámci iterace je třeba v každém kroku postupně volit
deformace jednotlivých uzlových bodů, na kterých velikost
zatížení zemními tlaky závisí, a provést lineární analýzu kon-
strukce zatížené nejen zatížením zadaným uživatelem, ale
také automaticky zavedeným přídavným zatížením zemními
tlaky. Toto přídavné zatížení přitom závisí na volených
deformacích v uzlových bodech. Vývojový diagram takové
nelineární analýzy je znázorněn na obr. 6.

označení výpočet
k zemině vztah (4)
(d  < 0) (Coulomb – 1776)

n p  < d  / H  < 0
snížený pasivní 

zemní tlak
obr. 5.

vztah (5),
(Jáky – 1944)

0 < d  / H  < n a od zeminy
zvýšený aktivní 

zemní tlak
obr. 5.

(d  > 0) vztah (6)
(Coulomb – 1776)

Natočení opěry Směr deformace Zemní tlak
Součinitel zemního tlaku

d  / H  d n p

pasivní

plný pasivní zemní 
tlak

K p

d  / H  = 0 (d  = 0) zemní tlak v klidu K 0

d   – vodorovné deformace dokonale tuhé mostní opěry v úrovni terénu (v hlavě piloty); kladné hodnoty d  vyjadřují deformace 
směrem od zeminy za opěrou, tj. deformace vyvolávající působení aktivních zemních tlaků; H   – výška opěry;  n a , n p   – poměr 
deformace a výšky konstrukce [10]

aktivní
d  / H  e n a

plný aktivní zemní 
tlak

K a

Tab. 1. Mezní deformace a odpovídající zemní tlaky

Obr. 5. Zatěžovací křivka zeminy [10]
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Konečné řešení iteračního výpočtu spočívá v nalezení
správného odhadu vynucených deformací v uzlových bodech
a následně odpovídajících hodnot vodorovných zemních
tlaků. Při dosažení konečného stavu jsou reakce ve fiktiv-
ních podporách v uzlech s vynucenými deformacemi nulo-
vé, resp. dostatečně malé.

Ověření správnosti modelu
Pro ověření správnosti metody využité pro výpočet zem-

ních tlaků, a rovněž pro ověření výstižnosti modelu zemino-
vého prostředí, byly provedeny rozsáhlé srovnávací výpočty.
Program Plaxis v7.2 pro tyto účely poskytla Katedra geo-
techniky ČVUT v Praze. V rámci verifikace byly vytvoře-
ny dvě skupiny modelů, které zkoumaly zatížení opěry mos-
tu zemními tlaky při vynucených deformacích:

– rovnoměrný vodorovný posun (obr. 7a)
(s parametrem kdef deformace uvažovaným v rozsahu 
-30 až +20);

– natočení kolem paty (obr. 7b)
(s parametrem kdef deformace uvažovaným v rozsahu 
-50 až +40).

Z porovnání výsledků s využitím modifikované metody
náhradních pružin a modelů v programu Plaxis vyplývá, že
metoda použitá v programu IM2004 představuje dostatečně
výstižný model zeminového prostředí a je použitelná pro
stanovení velikosti zemních tlaků působících na podpěry
integrovaných mostů a následné určení vnitřních sil v kon-
strukci. Plnou čarou je na obr. 8 znázorněn výsledek metody
náhradních nelineárních pružin, čárkovaně výsledek získaný
ve srovnávacích modelech v programu Plaxis v7.2.

Závěr
Článek rekapituluje výsledky dizertační práce [1] prvního

z autorů, jejímž tématem jsou ocelobetonové integrované
mosty, a představuje kategorii mostních konstrukcí nazýva-
nou integrované mosty. Mosty této kategorie se od běžných
mostů liší zejména v konstrukčním uspořádání podporo-
vých oblastí. Integrované mosty jsou mostní konstrukce bez
mechanických mostních závěrů, u nichž dochází k zapojení
zeminy za opěrami do působení celého mostu, což znamená,
že napjatost v prvcích hlavního nosného systému je ovliv-
něna interakcí mostu a zeminy. Zemina v oblastech za pod-
pěrami takovéto konstrukce poskytuje spodní stavbě pružné

Obr. 6.  Vývojový diagram nelineární analýzy

Obr. 7.  Ověřování metody, zatížení modelu

Obr. 8.  Porovnání výsledků
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podepření ve vodorovném směru a trám mostu působí mimo
jiné jako rozpěra.

V článku jsou uvedeny základní informace o programu
IM2004, nástroji pro analýzu integrovaných mostů, jehož
vytvoření bylo hlavním cílem zmíněné dizertační práce.

Výzkum chování integrovaného mostu byl podporován
postupně několika projekty GA ČR, naposledy č. 103/
/05/2003,  a projektem ČVUT č. 10 83016/2003.
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Roller, F. – Studnička, J.: Integrated Steel Concrete
Bridges

The integrated bridges represent a special category in
the bridge construction. The superstructure and the sub-
structure of an integrated bridge are connected without
the use of bridge bearings and mechanical expansion
joints. This also means that the backfill behind the inte-
grated bridge abutment is integrated into the bridge.
However, the interaction of the bridge and the backfill
may also cause problems and must be taken into account
when designing an integrated bridge. This article pres-
ents results of the doctoral thesis [1] of the first author.

Roller, F. – Studnička, J.: Integrierte Stahlbetonbrücken 

Integrierte Brücken bilden bisher eine nicht ganz so ver-
breitete Kategorie von Brückenkonstruktionen. Ihr
Spezifikum ist, dass die Haupttragkonstruktion und der
Unterbau zu einem Ganzen verbunden sind. Dadurch
kommt es zur Einbindung des Erdstoffs hinter den
Widerlagern in die Wirkung der ganzen Brücke.
Angesichts des erheblich nichtlinearen Verhaltens der
Erdstoffe ist die Analyse integrierter Brücken keine ganz
einfache Angelegenheit. Der vorliegende Artikel fasst die
Ergebnisse einer in diesem Fach an der Arbeitsstelle der
Autoren durchgeführten Untersuchung und insbeson-
dere die aus der Dissertation des ersten der Autoren [1]
erwachsenden Erkenntnisse zusammen.

4. mezinárodní konference

k 300. výročí založení ČVUT v Praze

Fibre Concrete 2007
Technologie, navrhování, aplikace

Praha, 12. – 13. září 2007
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2007
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Malá vodní elektrárna Liběchov – obnovitelný 
zdroj energie

doc. Ing. Ladislav SATRAPA, CSc.
Ing. Martin KRÁLÍK, Ph. D.

Ing. Milan ZUKAL
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Evropská komise vydala v lednu 2007 dokument „Stra-
tegický přehled pro energetiku“, jehož součástí jsou
doporučení týkající se energetické koncepce následují-
cích let s ohledem na vliv lidské činnosti na životní pro-
středí, zvláště pak na globální změnu klimatu. Nadějná
je výstavba malých vodních elektráren, třeba i ve ztíže-
ných podmínkách. Průběh přípravy elektrárny Liběchov
na dolním Labi je v článku doplněn možností víceúčelo-
vého využití již vybudovaného zdymadla.

Úvod
Ropná krize, která postihla Evropu (opakovaným ome-

zením dodávek ropy), se projevila jen na politické půdě. S
nevelkým odstupem byl připraven dokument Evropské unie
„Strategický přehled pro energetiku“, v němž je obsažena
energetická strategie EU s důrazem na životní prostředí
(globální oteplování) a alternativní zdroje energie. Program
nutnosti využívání alternativních zdrojů energie je zdůraz-
ňován hlavně zásluhou politiků: vydáváním různých prohlá-
šení, která se často neuskuteční, nikoli z nedostatku politic-
ké vůle, ale z důvodů technické či ekonomické nedostup-
nosti nebo omezených a vyčerpaných možností zdrojů.

Mezi alternativní zdroje s dlouhou tradicí patří v České
republice energie vody. Ostatní se využívají mnohem méně,
a některé z nich jen po krátkou dobu. S tím souvisí i ve-
řejné mínění o těchto zdrojích – často jsou opomíjené a
nedoceněné.

Celosvětové energetické zásoby
Vyspělé státy světa mají ropy málo, hodně jí mají přede-

vším nestabilní země. Hospodářská velmoc USA kryje při-
bližně polovinu své spotřeby dovozem převážně ze zemí
Blízkého východu. 

Na rozložení ropných nalezišť si vzpomene každý, kdo
uvažuje o budoucnosti světa. Předpovědět, kdy budou ropné
zdroje vyčerpány, zda bude ropa drahá či levná, zda ji někdy
něco nahradí, je téměř nemožné. Problém dalšího využívání
zdrojů ropy a zemního plynu je však stále naléhavější. V
USA se chystají velké investice do hledání nových zdrojů
energie. O totéž se musí pokusit Evropa. Jedině EU jako
celek může shromáždit zdroje potřebné pro výzkum v oblas-
ti energetických zdrojů.

Na úspěšném řešení problematiky energetických zdrojů
závisí také ochrana životního prostředí. Celosvětovým
východiskem z krize se zdá být omezování spotřeby energie
(tj. šetření), její získávání z alternativních ekologických
zdrojů a náprava škod napáchaných v minulosti.

Evropský pohled na energetiku
Nedostatek zdrojů energie a hlad po elektřině hrozí

v nejbližších letech i Evropě, neboť současné elektrárny se
brzy ocitnou za prahem životnosti. Již v roce 2020 by mělo
být nahrazeno 200 000 MW (100 Temelínů) instalovaných
v dosluhujících zdrojích, ale současně navíc vznikne poptáv-
ka po dalších 100 000 MW, jak odhadují analýzy Eurelec-
tric. Podle odhadů budou státy EU do roku 2030 potřebovat
nové výrobní kapacity o výkonu 520 000 MW. To pro před-
stavu znamená 867 uhelných elektráren o výkonu 600 MW,
325 jaderných elektráren o výkonu 1 600 MW (JE Duko-
vany má instalovaný výkon 1 740 MW).

Evropská unie je příliš závislá na energii z dovozu, a
tudíž je její energetická bezpečnost zranitelnější. Vyplývá to
z materiálu, ve kterém Evropská komise představila novou
energetickou strategii EU. Navrhuje se udržet postavení EU
jako světové špičky v oblasti obnovitelné energie návrhem
závazného cíle, že 20 % celkové skladby zdrojů bude do
roku 2020 pocházet z obnovitelných zdrojů. To si vyžádá
obrovský růst ve všech třech oblastech obnovitelných zdro-
jů energie – elektřiny, biopaliv i ohřevu a chlazení. Tento cíl
bude doplněn minimálním cílem 10% využití biopaliv.
Dovezená energie v současnosti pokrývá přibližně polovinu
spotřeby unie. Odborníci odhadují, že do roku 2030 by se
tento podíl mohl zvýšit až na 65 %. Zároveň vzroste závis-
lost EU na zemním plynu na 84 % a na ropě na 93 %.

Požadavek na maximální využívání alternativních zdro-
jů je jedním z hlavních bodů energetické politiky Evropské
unie. Podle výsledků průzkumu, provedeného statistickým
úřadem EU Eurostat, považuje zvyšování podílu alterna-
tivních zdrojů energie na bilanci spotřeby energie za jeden
z prioritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských
zemí.

2000  
skutečnost

2005  
předpoklad

2030 
cíl

tuhá paliva 70,5 55,5 36,8

 – hnědé uhlí 58,4 48,9 31,9

 – černé uhlí 12,1 6,6 4,9

plynná paliva 6,4 4,7 7,2

kapalná paliva 2,2 1,1 0,4

jaderné palivo 18,4 33,3 38,6

obnovitelné zdroje 2,3 5,3 16,9

Podíl na výrobě 
elektřiny

Stav [%] v roce

Tab. 1. Podíl jednotlivých druhů paliv na výrobě elektřiny 
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Jako reálné se jeví řešení umožňující novými zdroji
pokrýt rozhodující kapacity (redukované koncepcí globální
energetické úspornosti) současně s realistickým využívá-
ním obnovitelných (alternativních) zdrojů.

Využívání obnovitelných zdrojů v ČR
Obnovitelnými zdroji se podle § 2 odst. 1 zákona 

č. 180/2005 Sb. rozumějí obnovitelné nefosilní přírodní
zdroje energie, a to energie větru, slunečního záření, geoter-
mální, energie vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového
plynu, kalového plynu a bioplynu. Vláda České republiky
schválila dne 10. března 2004 Státní energetickou koncepci
ČR [5], v níž je stanovena řada cílů s časovým výhledem do
roku 2030. Jedním z nich je struktura výroby elektřiny v České
republice v roce 2030 (tab. 1).

Skupina ČEZ, jako nejvýznamnější producent elektrické
energie v České republice, v roce 2006  vyrobila z obnovi-
telných zdrojů 4,078 TWh elektrické energie, tj. navýšení
proti roku 2005 o 10,6 %. V celkovém pohledu se obnovi-
telné zdroje na výrobě elektřiny podílely 4,84 % (v roce
2005 to bylo 4,46 %). Jak vodní elektrárny, tak fotovoltaic-
ká elektrárna v areálu elektrárny Dukovany si drží přibližně
stejnou úroveň produkce. Mírné zvýšení výroby zaznamena-
ly pouze malé vodní elektrárny. Plnou třetinou se na spalo-
vání biomasy podílí elektrárna Hodonín, která vyrábí elekt-
řinu na principu spalování palivových směsí biomasy a lig-
nitu. Zkoušky proběhly i se současným spalováním rostliny
laskavec. V jednom ze dvou instalovaných fluidních kotlů se
připravuje spalování čisté biomasy. Aktivity ČEZ v oblasti
rozvoje alternativních zdrojů jsou zaměřeny vedle vodních
zdrojů zejména na využití větrné energie, fotovoltaické pře-
měny sluneční energie a využití energie biomasy.

Využívání potenciálu vody má v České republice dlou-
holetou tradici a v současnosti je na prvním místě v porov-
nání objemu vyrobené energie s ostatními alternativními
druhy energie. V současné době je podle odborných odhadů
na území ČR asi 1 200 malých vodních elektráren (MVE),
tj. vodních elektráren s instalovaným výkonem do 10 MW.
Podrobné rozdělení instalovaného výkonu v energetické
soustavě ČR ukazuje tab. 2.

* zdroj: Energetický regulační úřad

Malá vodní elektrárna Liběchov
V přibližně 130letém vývoji hydroenergetiky na našem

území šlo do roku 1945 převážně o malé vodní elektrárny.
V období plánované ekonomiky, kdy byly preferovány cen-
tralizované velké výkonové jednotky, došlo k likvidaci sto-
vek drobných rozptýlených zdrojů. Až v souvislosti s pro-
blematikou nutnosti ochrany životního prostředí došlo po
roce 1980 k obnovení zájmu o využívání hydroenergetické-
ho potenciálu v lokálním měřítku. V současné době je sna-
ha doplnit malé vodní elektrárny u již vybudovaných vzdou-
vacích staveb (jezů, přehrad), popř. postupně využít i lokali-
ty dosud vedené jako málo výhodné. Reálnost a efektivnost
jejich realizace je však často negativně ovlivňována poža-
davky orgánů ochrany prostředí. 

Podpora státu v oblasti využívání vodní energie vede
investory k hledání nových lokalit (popř. k obnově, moder-
nizaci a rekonstrukci dosluhujících). Jejich nedostatečný
počet pak vede k zaměření se i na méně atraktivní místa, a
tak někdy vznikají i nové nápady při návrzích výstavby vod-
ních elektráren. S realizací je spojena řada komplikací, se
kterými se musí investor a projektant vypořádat.

Při návrzích na dodatečnou výstavbu vodních elektráren
na stupních plavební cesty na dolním Labi je nutno řešit
závažné problémy vyplývající z daného uspořádání vodního
díla a dalších místních podmínek, zejména využívání okol-
ních ploch, terénních zvláštností, podmínek pro převádění
povodní atd. To je případ MVE Liběchov, navrhované k rea-
lizaci při plavebním stupni Dolní Beřkovice. Připravovaná
elektrárna o výkonu 2,4 MW je navrhována pod pravobřež-
ním jezovým polem a vorovou propustí. Je pro Českou
republiku umístěna netypickým způsobem – jako ponořená.
Toto nestandardní řešení si vynutil nedostatek místa při bře-
hu. Na levé straně jsou soustředěna zařízení pro plavbu, pro-
stor na pravém břehu omezuje zejména železniční trať. Zá-
kladní podmínkou řešení bylo nezhoršit podmínky, zejména
vzdutí hladiny za povodní, a zajistit plynulý průchod plave-
nin. Ty naopak mohou narušovat její racionální provoz.

Vzdouvací objekt tvoří v současné době tři pole sekto-
rového jezu. V prostoru pod pravým jezovým polem se
navrhuje objekt vodní elektrárny, na jehož stropě bude jezo-
vá sekce, která zajistí vzdutí vody (obr. 1). Původní sektoro-
vý uzávěr bude trvale sklopený. Nátok na vodní elektrárnu
bude bazénem, jehož pravou stěnu tvoří nově vybudované
břehové opevnění s příjezdovou komunikací a rybí přechod.
Levou stěnu pak tvoří nová propojovací zeď navazující na
pilíř současného pravého pole sektorového jezu. Nátokový
bazén bude mít upravené dno se sklonem ke vtoku do pro-
plachovacího otvoru. Vzdouvací zařízení je navrženo jako
klapkový jez se dvěma poli širokými 24,5 m a 34 m. Toto
zařízení bude osazeno na stropě strojovny. Nový objekt
vodní elektrárny tvoří nátoky na česle, vtoky na turbíny,
strojovna a výtoky od turbín. Přístup do strojovny je zajištěn
z pravého břehu z břehového objektu přilehlého k pravé
stěně bazénu. Výtok je tvořen skloněným dnem ohraniče-
ným na konci prahem. Boky výtoku tvoří na levé straně
boční stěna navazující na přelivné těleso, na pravé straně
pak upravená břehová stěna výtokového bazénu. Kompliko-
vané proudění v okolí vodního díla a splaveninový režim
byly podnětem pro hydrotechnický modelový výzkum v la-
boratořích Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Hydrulický modelový výzkum
Při chodu splavenin přes jezová tělesa, plavební komo-

ry, vorové propusti a rybí přechody většinou komplikace
nevznikají. Při přechodu přes jez se sunou, popř. zanášejí
prostor jezu. Pokud by procházely hydraulickým obvodem

[MW] [%]

PE parní 10 691,0 61,1

PPE paroplynová 569,7 3,3

PSE plynová a spalovací 234,3 1,3

VE vodní 2 175,0 12,4

JE jaderná 3 760,0 21,5

VTE větrná 43,7 0,2

SLE solární 0,2 0,0

GOE geotermální 0,0 0,0

AOE ostatní alternativní 33,6 0,2

17 507,6 100,0

Typ elektrárny

celkem

Tab. 2. Podíl jednotlivých typů elektráren na výrobě elektřiny 
k 31.12.2006* 
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elektrárny, projevily by se komplikace. Mohou zanášet náto-
ky na turbíny, savky i ostatní zařízení, obrušovat lopatky tur-
bín a způsobovat neplánované odstávky při výrobě elektric-
ké energie. Pro omezení jejich pohybu přes elektrárnu byl
vyprojektován sedimentační prostor před nátokem široký 5,5 m,
dlouhý 80 m a hluboký 0,5 až 1 m pode dnem (obr. 1).

Hydraulický model MVE Liběchov (sektorový jez, klap-
kový jez, vorová propust, nadjezí a podjezí) v měřítku M –
1 : 45 přispěl k objasnění optimalizace: 

– rozměrů usazovacího prostoru před nátokem na elektrárnu
(2 varianty řešení);

– umístění a velikosti otvoru proplachování usazených sedi-
mentů (7 variant řešení),

– manipulací jezového uzávěru, uzávěru vorové propusti a
uzávěru proplachovacího otvoru (7 variant řešení)

a stanovení hydraulických charakteristik nového uspořádání
pravého pole jezu a vorové propusti VD Dolní Beřkovice.
Program výzkumu se upřesňoval v závislosti na výsledcích
jednotlivých pokusů a na podkladech od projektanta a inves-
tora. Ze sedmi byl úspěšný pouze pokus č. 6, sledující účin-
nost odplavování splavenin z usazovacího prostoru (obr. 2).
Od ostatních se lišil omezením průtoku vody do bazénu přes
sektorový jez na minimum. Veškerý průtok vody do bazénu
byl přiváděn přes zkapacitněnou vorovou propust. Velikost
průtoku proplachovacího otvoru odpovídala kapacitě vorové
propusti. Tento průtok vycházel z vypočtené kapacity výto-
ku otvorem a maximální otevření otvoru bylo na základě
výpočtů základní hydrauliky. Průtok Q = 42 m3s–1, který byl
pro pokus zvolen, odpovídal maximální kapacitě proplacho-
vacího otvoru. Kapacity vorové propusti Q = 42 m3s–1 bylo
dosaženo odstraněním prahu – snížení o 0,4 m na kótu

153,69 m n. m. Byla ubourána dělicí zeď mezi vorovou pro-
pustí a podjezím pravého pole. Dno vorové propusti bylo
sníženo až na kótu 151,09 m n. m., tj. dno usazovacího prosto-
ru; původně dno tvořil skluz z kóty 153,46 m n. m. Do voro-
vé propusti byla vložena šikmá zeď k usměrnění proudu vody
do usazovacího prostoru (kóta zdi 154,71 m n. m.). Výška
proplachovacího otvoru byla 2 m, šířka 5 m. Šířka usazova-
cího prostoru byla 5,5 m a průměrná hloubka 0,75 m.

Obr. 2. Úspěšné odplavení splavenin (pokus č. 6)

Pozorováním proudu vody a pohybu splavenin bylo zjiš-
těno:
– proud vody protékající vorovou propustí směřoval přímo

do usazovacího prostoru;
– splaveniny se odplavovaly přímo u proplachovacího otvo-

Obr. 1. Perspektiva elektrárny s vyznačením sedimentačního prostoru
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ru, v celé délce sedimentačního prostoru i u vorové pro-
pusti, kam směřoval proud vody usměrněný šikmou zdí;

– byly odplaveny splaveniny z celého usazovacího prosto-
ru;

– dosah odplavení splavenin byl dostatečný;
– tvoření nánosové lavice v předpolí elektrárny bylo mini-

mální;
– ke konci pokusu nebyl patrný pohyb splavenin, téměř

všechny byly odplaveny;
– pokus trval 10 hodin (přepočítáno na skutečnost).

Závěr
Na základě výzkumu můžeme konstatovat, že z hledis-

ka sledovaných jevů postihl fyzikální model reálné chování
objektů vodního díla Dolní Beřkovice a MVE Liběchov. Byl
koncipován tak, aby mohl být využit při řešení problémů
spjatých s elektrárnou. Popis variant odpovídá vývoji pro-
jektu, tzn. na základě požadavků projektanta, investora a
zástupců Povodí Labe, a. s., bylo provedeno sedm pokusů,
jejichž výsledky jsou dokumentovány ve zprávě „Hydro-
technický výzkum MVE Liběchov“. Nejúspěšnější varianta
odplavování sedimentů odpovídala pokusu č. 6.

Na základě získaných výsledků je možné konstatovat, že
navrhnout a posoudit usazování a odplavování sedimentů v
průběhu povodně a po ní jednoznačně a jednoduše nelze (ani
na základě dlouhodobých zkušeností v oboru). Tento názor
je podpořen vývojem pokusů v laboratoři, protože není
možné od psacího stolu předpovědět chování chodu splave-
nin. I zdánlivě dobrá myšlenka při návrhu (viz pokusy č. 1,
2 a 3) může být vlivem chování proudu vody se splavenina-

mi v průběhu měření zamítnuta. Proto je modelování jejich
chodu důležitou součástí již v průběhu zpracovávání pro-
jektu. Využití poznatků z laboratorního výzkumu je pak
nedílnou součástí prováděcího projektu.

Z energetického pohledu je vodní elektrárna Liběchov
pouze malým přínosem pro celkovou energetickou bilanci
ČR, nicméně je zapotřebí výstavbu takovýchto zařízení pod-
porovat. Pokud máme dodržet usnesení týkající se energetic-
ké bilance (v roce 2020 získávat 20 % energie z obnovitel-
ných zdrojů), musíme nutně nalézt a využít i méně vhodné
lokality pro výstavbu vodních elektráren.

Článek vznikl za přispění výzkumného záměru MSM 
č. 6840770002 „Revitalizace vodního systému krajiny a
měst zatíženého významnými antropogenními změna-
mi“.

Literatura
[1] Kolář, V. – Patočka, C. – Bém, L.: Hydraulika. Praha,

SNTL/Alfa 1973.
[2] Čábelka, J. – Gabriel, P.: Matematické a fyzikální modelování v

hydrotechnice. Praha, Academia 1987.
[3] Manipulační řád pro Vodní dílo Dolní Beřkovice na Labi, ř. km

103,206 (pl. km 6,855). Praha, 2003.
[4] Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitel-

ných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o pod-
poře využívání obnovitelných zdrojů).

[5] Státní energetická koncepce České republiky. Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Praha, 2004.

[6] www.mze.cz
[7] www.evropska-unie.cz
[8] www.eru.cz

Satrapa, L. – Králík, M. – Zukal, M.: Small Water
Power Plant Liběchov  - Renewable Source of Energy

In January 2007, the European Commission issued a
document entitled Strategic Overview for Power
Production Industry. It contains, among others, recom-
mendations regarding the energy prospect into the
future with a view to the effects of human activity on the
environment, and especially the global climatic change.
The construction of small water power plants, even in
difficult conditions may be a benefit. The description of
the process of the preparation of the power station
Liběchov on the lower Elbe River is followed by an
explanation of multi-purpose exploitation of a construct-
ed sluice.

Satrapa, L. – Králík, M. – Zukal, M.: Das kleine
Wasserkraftwerk Liběchov – eine erneuerbare Energie-
quelle 

Die Europäische Kommission hat im Januar 2007 das
Dokument „Strategische Übersicht für die Energiewirt-
schaft“ herausgegeben, dessen Bestandteil Empfehlun-
gen sind, die die energetische Konzeption der folgenden
Jahre unter Berücksichtigung des Einflusses der 
menschlichen Tätigkeit auf die Umwelt, besonders
jedoch auf die globale Klimaveränderung betreffen. Viel
versprechend ist der Bau kleiner Wasserkraftwerke, und
das auch unter erschwerten Bedingungen. Der Ablauf
der Vorbereitung des Kraftwerks Liběchov am Unter-
lauf der Elbe wird im Artikel durch die Möglichkeit
einer Mehrzwecknutzung einer bereits errichteten
Staustufe ergänzt.

Inteligentní budovy 
& telekomunikace 2007

20. září 2007, Praha – PVA Letňany

Čtvrtý ročník konference IBT jako hlavní akce odborného doprovodného programu 18. mezinárodního veletrhu For Arch
2007 navazuje na předchozí ročníky, které programově sledovaly rostoucí trend uplatnění informačních a komunikačních
technologií v budovách. Je určen pro cílové skupiny stavebních odborníků, developerů, provozovatelů objektů a akade-
mickou sféru. Zvýrazněným tématem letošního ročníku je bezpečné bydlení

www.forarch.cz/2007
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Zhodnotenie súčasného stavu vybraných úsekov
na hrádzi Východoslovenskej nížiny

Ing. Slávka VINCLEROVÁ, Ph. D.
Ing. Martina ZELEŇÁKOVÁ, Ph. D.

TU – Stavebná fakulta
Košice

Počas povodňových situácií boli ochranné hrádze na
Východoslovenskej nížine namáhané ve�kým hydrody-
namickým za�ažením, dôsledkom ktorého dochádzalo k
priesakom a lokálnym výverom. Cie�om príspevku je
analýza a zhodnotenie súčasného stavu vybraného úseku
�avobrežnej ochrannej hrádze rieky Bodrog z h�adiska
priesakových a stabilitných pomerov a návrh vhodného
technického opatrenia zamedzujúceho priesaku. 

Úvod
Ochranné hrádze majú medzi hydrotechnickými konšt-

rukciami špecifické postavenie. Napriek vysokej pravdepo-
dobnosti, že telesá hrádzí sú vybudované z kvalitných,
dobre zhutnených málo priepustných až nepriepustných
materiálov, zostáva značné riziko neistoty v geologickej sklad-
be podložia, nemožnosti overiť chovanie objektov v priebehu
prevádzky (bez zaťaženia), výške vzdutia a dĺžke trvania
povodňových prietokov. Práve tieto faktory prispievajú k
skutočnosti, že najčastejšou príčinou porúch hrádzí pri
extrémnom hydrodynamickom namáhaní sú priesaky. Tie sa
môžu aktivizovať v telese hrádze (ak jej kvalita nezodpove-
dá požiadavkám homogénnych hrádzí), ale aj podložím. Ich
typickými sprievodnými znakmi sú napr. výskyt výronových
plôch na úpätí vzdušného svahu, plošné alebo lokálne výve-
ry priesakových vôd v oblasti vzdušnej päty hrádze, resp. v
jej bezprostrednej blízkosti, niekedy sprevádzané aj vypla-
vovaním jemnozrnných častíc z podložia hrádze, zdvih
málo priepustných pokryvných vrstiev s rizikom ich prelo-
menia a iné. Riziko filtračných porúch spočíva aj v tom, že
v počiatočnom štádiu ich vzniku sú “skryté“ a spravidla sa
odhalia až v pokročilom štádiu, keď sa vnútorný proces
porušenia stability zemín prejaví aj na povrchu konštrukcie
[7]. Táto skutočnosť má mimoriadny dosah na posudzovanie
hrádzí z hľadiska priesakov, stability svahov, filtračnej sta-
bility podložia a návrh protipriesakových opatrení.

Príklady profilov ochranných hrádzí 
Na Slovensku i v zahraničí dosiaľ prevažujú ochranné

hrádze homogénne, nasypané z hlinitopiesčitých zemín a zo
zahlinených štrkopieskov. Čo sa týka tvaru priečneho profi-
lu, sú to profily s jednotným sklonom svahov a profily s
lavičkami o rôznej šírke, a to od 2 do 8 m. Profily hrádzí
väčších európskych riek sa líšia iba nepodstatne, s výnim-
kou, kde koruna hrádze slúži komunikácii alebo plní aj iné
funkcie (napr. ochranná hrádza rieky Loire). Sklony svahov
1 : 1,5 (pre štrkové materiály) až 1 : 4 (pre piesčité materiá-
ly) sú v praxi vyskúšané [3]. 

Pri ochranných hrádzach na Slovensku sa všeobecne
zachováva tradičný profil s jednoduchým sklonom na
vzdušnom a návodnom svahu profilu. Vzhľadom na to, že
tieto homogénne hrádze sú nasypané prevažne z piesčitých
hlín, javí sa dostatočne stabilným sklon 1 : 2, ktorý majú tak-
mer všetky hrádze na menších tokoch, pokiaľ ich výška
nepresahuje 3,5 m. Výnimkou je časť pomerne nízkych
myjavských hrádzí, ktoré majú sklon až 1 : 20 (všeobecne 
H < 2 m). Tento mierny sklon sa určil dvoma hľadiskami, a to
prebytkom zemín, ktoré sa získavali prehlbovaním koryta a
snahou umožniť poľnohospodárske obrábania vzdušného
svahu, bez ohľadu na bezpečnostné zásady (bezpečnostný
pruh pozdĺž vzdušnej päty hrádzí) [5].

Mierne sklony a osobitne pomerne ťažké opevnenie
návodného svahu hrádze na Latorici si vynútili nevhodné
vlastnosti stavebných materiálov (spraše a naviate piesky).
Úplnou zvláštnosťou konštrukcie ochranných hrádzí sloven-
ských riek je betónové jadro v telese ochranných hrádzí
rieky Ondavy. Podľa názorov odborníkov (J. Hanuštin,
1924) toto tenké jadro o hrúbke 20 cm, zapustené iba 20 až
30 cm pod úrovňou základovej škáry, nemá plniť iba funk-
ciu protipriesakového elementu, ale predovšetkým má chrá-
niť hrádzu proti porušeniu hlodavcami. Čo sa týka šírky
koruny našich hrádzí, pohybuje sa od 2,5 do 6,0 m, pričom
pri ochranných hrádzach malých tokov koruna je široká 2,5
až 3,5 m a len na väčších tokoch, akými sú Dunaj a Váh,
koruna je širšia ako 4 m.

Svahy týchto hrádzí sú opevnené predovšetkým mačina-
mi. Kamennou dlažbou sú opevnené zvyčajne iba návodné
svahy na konkávach, ďalej vzdušná, prípadne návodná päta
hrádzí. Je príznačné, že tieto hrádze nemajú osobitné aktív-
ne protipriesakové prvky – vyjmúc novo navrhované hrádze
a hrádze budované po roku 1965 [6].

Trasu ochranných hrádzí určuje predovšetkým vedenie
vodného toku (prirodzeného alebo umelého) a požiadavky
dané účelom toku, ktorý hrádze ohraničujú a vedú. Rozho-
dujúce sú pomery a podmienky, a to topografické, ktoré
rozhodujú o pohybe hmôt i o rozložení jednotlivých
objektov, geologické podmienky, ktoré značne vplývajú na
zakladanie hrádzí a na ich priesakové opatrenia, osídlenie
územia a komunikácie na území. Trasu ochranných hrádzí
možno iba v nepatrnej miere prispôsobiť geologickým pod-
mienkam.

Vybrané úseky na hrádzi
Východoslovenskej nížiny

Východoslovenská nížina je dolnou časťou povodí riek,
tvoriacich Bodrog. Vodné pomery tu boli výrazne ovplyvňo-
vané vodnými tokmi, ktoré cez toto nížinné územie prete-
kajú: Topľa, Ondava, Laborec, Čierna Voda, Uh, Latorica a
Bodrog. Nedostatočná kapacita korýt v dolných častiach
povodí týchto riek bola príčinou častých záplav, ktoré spôso-
bovali každým rokom obrovské škody. Ako ochrana územia
pred záplavami boli v polovici 19. storočia realizované
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úpravy vodných tokov, postavené ochranné hrádze na Onda-
ve a Topli, ochranná hrádza Tisy a ľavobrežná hrádza Bod-
rogu. Neskôr, po roku 1918, sa zrealizovali úpravy a ohrad-
zovanie Laborca, Uhu a niektorých ďalších potokov [12].

K vypracovaniu štúdie komplexného riešenia vodohos-
podárskych problémov sa pristúpilo v roku 1949. Boli
zamerané predovšetkým na ochranu územia pred cudzími
vodami, odvedenie vnútorných vôd a uskutočnenie detail-
ných melioračných zásahov. Počas vodohospodárskych
úprav na Východoslovenskej nížine bolo celkom zregulova-
ných a upravených 316 km vodných tokov a vybudova-
ných 453 km ochranných hrádzí. Ohradzovaním jednotli-
vých tokov došlo k zmene prietokového a hladinového
režimu. Prietočnosť upraveného koryta Bodrogu sa postup-
ne rokmi zmenšila. Počas povodňových situácií, najmä
počas povodne v roku 2001, boli hrádze Bodrogu namáha-
né veľkým hydrodynamickým zaťažením, dôsledkom kto-
rého dochádzalo k priesakom a lokálnym výverom. Táto
situácia si vyžiadala rekonštrukciu jednotlivých úsekov
hrádzí.

V predmetnej lokalite preteká Bodrog rovinatým úze-
mím. Záujmová lokalita s trasou ochrannej hrádze sa
nachádza v km 4,750-5,500 cca 60 až 95 m od koryta Bod-
rogu na jeho ľavom brehu (obr. 1). Ochranné hrádze sú pro-
jektované na prietok Q = 1 060 m3s-1. V km 5,000-5,050 sa
ľavobrežná ochranná hrádza kríži so železničnou traťou. 
S ohľadom na výskyt priesakov a lokálnych výverov bola 
v roku 2004 vykonaná rekonštrukcia vzdušného svahu ľavo-
brežnej ochrannej hrádze v km 4,750-5,050 formou stabili-
začného prísypu z miestnych materiálov. Po rekonštrukcii
dochádzalo počas povodní na úpätí vzdušného svahu znovu
k priesakom a lokálnym výverom. Následne boli zriadené
pozorovacie vrty v km 4,930, v mieste kríženia bývalého
koryta rieky Bodrog s ochrannou hrádzou. Hladiny piezo-
metrických výšok v sondách sa odčítavajú počas 2. a 3. stup-
ňa povodňovej aktivity. Pre výpočet priesaku a stability sú
zvolené profily v km 4,930, 4,950 a 5,100 [1]. 

Geológia podložia a telesa hrádze je známa z vykona-
ných pozorovacích vrtov [2], [8]. Pôvodný terén, resp. pod-

ložie ochrannej hrádze, tvorí piesok hlinitý (SM). Teleso
hrádze tvorí prevažne íl piesčitý, tuhej konzistencie (CS, t).
Na základe geologického profilu sú jednotlivé zeminy tele-
sa hrádze považované za rovnorodé, teda spĺňajúce podmien-
ky (pre uhol vnútorného trenia, súdržnosť a objemovú tiaž)
uvedené v STN 73 1001 [9]. Uvažované parametre zemín
sú uvedené v tab. 1. Hladina podzemnej vody je cca 1,4 m
pod terénom. Výpočet priesakov a stability je urobený pre
stav bez stabilizačného prísypu (pôvodný stav) a pre stav s tým-
to prísypom (súčasný stav).

Výpočet priesakov a posúdenie stability
svahov hrádze

V jednotlivých profiloch je realizovaný pomocou progra-
mu SVFlux SoilVision, ktorý pracuje na báze metódy
konečných prvkov. Základným predpokladom výpočtu je
ustálené prúdenie vody izotropným prostredím, riešené ako
rovinný problém. Hladina vody zodpovedá úrovni maximál-
neho teoretického prietoku Q = 1 060 m3s-1. Uvažované
koeficienty filtrácie sú uvedené v tab. 1. Na obrázkoch 2 a 3
sú pre názornosť vykreslené výsledky výpočtu: pórové tlaky
a priebeh priesakovej krivky len pre km 4,930 (najkritickej-
ší profil).

Obr. 2. Pórové tlaky – km 4,930
a – pôvodný profil (bez stabilizačného prísypu), b – súčasný pro-

fil (so stabilizačným prísypom)

Obr. 3. Hydrodynamická sie� – km 4,930  
a – pôvodný profil (bez stabilizačného prísypu), b – súčasný pro-

fil (so stabilizačným prísypom)

Pri porovnaní pôvodného a súčasného profilu v jednotli-
vých kilometroch bolo zistené, že priebeh priesakovej kriv-
ky sa výrazne nemení. V pôvodnom profile 4,930 km a
4,950 km sa priesaková krivka takmer dotýka päty svahu.
Stabilizačný prísyp v týchto prípadoch posunul priesakovú
krivku hlbšie pod terén.

Pre výpočet stability svahu bol použitý výpočtový pro-
gram GEO4. Stupeň stability svahov bol zisťovaný Bisho-

γ  [kN.m–3] ϕ  [°] c  [kPa] k  [m.s–1]

F4 – CS, t 18,5 23 14 1,00.10–7

S4 – SM 18,0 29 5 1,00.10–3

Trieda 
a symbol 
zeminy

Charakteristika

Tab. 1. Geotechnické parametre zemín

a)

b)

a)

b)

Obr. 1. Situácia s vyznačením záujmového územia
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povou metódou, pričom bol uvažovaný kruhový tvar šmyko-
vej plochy. Výpočet bol urobený v troch vybraných profi-
loch, pre pôvodný stav (bez stabilizačného prísypu) a pre
súčasný stav (so stabilizačným prísypom). Pri výpočte bol
zohľadnený vplyv HPV, charakterizujúci bežný stav – bez
povodní a vplyv pórových tlakov, v dôsledku prítomnosti
presakujúcej vody, charakterizujúci povodňový stav.

Keďže stabilitu vzdušného svahu hrádze výrazne ovplyvňu-
je presakujúca voda, stupeň stability určený pre tento zaťažo-
vací stav bude rozhodujúci. Výsledky výpočtov stupňa stabili-
ty svahu pre pôvodný a súčasný stav návodného a vzdušného
svahu sú číselne spracované v tab. 2. Výsledky výpočtov
stupňa stability pre súčasný stav návodného a vzdušného
svahu v km 4,930 sú graficky spracované na obr. 4 a obr. 5.

Obr. 4. Stabilita návodného svahu
a – vplyv HPV, b – vplyv pórových tlakov

Obr. 5. Stabilita vzdušného svahu
a – vplyv HPV, b – vplyv pórových tlakov

Ako vyplýva z tab. 2, všetky vypočítané stupne spĺňajú
podmienku stability. Možno konštatovať, že opatrenie for-
mou stabilizačného prísypu vzdušného svahu prispelo k zvý-
šeniu stability ochrannej hrádze. Stabilita návodného svahu
sa nemení.

Hodnotenie vztlakov
Na ľavobrežnej hrádzi Bodrogu, v km 4,930, boli vykoná-

vané merania hladiny podzemnej vody frankfurtskou píšťalou
v jednotlivých meracích vrtoch počas 2. a 3. stupňa povod-
ňovej aktivity v roku 2005. Meranie ukázalo, že už pri níz-
kych povodňových hladinách, kedy hladina nedosahuje
návodnú pätu svahu, alebo sa k nej blíži, dochádza k priesa-
kom vody na vzdušnú stranu hrádze. Depresná krivka vo všet-
kých týchto prípadoch prebieha v oblasti základovej škáry
telesa hrádze. Podobne je to v prípade, keď hladina rieky
dosahuje maximálnu úroveň 7,76 m. Priesaková krivka sa len
málo vzdiali od úrovne základovej škáry. Ako už naznačilo
modelovanie prúdenia vody profilom hrádze, prúdiaca voda
sa koncentruje na kontakte priepustných podložných zemín a
málo priepustných zemín telesa hrádze, čím dochádza ku kon-
taktnej sufózii a vzniku preferovaných ciest.

Preferované cesty majú za následok vznik výverov, ktoré
v blízkosti profilu v 4,930 km už vznikli. Existencia výronov
na úpätí vzdušného svahu môže byť zapríčinená pravdepo-
dobne dôsledkom sypania rôznych zemín (striedanie málo
priepustných zemín s priepustnými) do telesa hrádze [4]. Je
zrejme, že sanácia preferovaných priesakových ciest je
nevyhnutná, aby sa predišlo riziku vzniku ďalších výrono-
vých plôch a ich následnému negatívnemu vplyvu na stabi-
litu hrádzového telesa. 

Návrh protipriesakového opatrenia
Návrh je závislý najmä od faktorov ako charakter a moc-

nosť podložia hrádze a pokryvu, vzdialenosť hrádze od ko-
ryta toku, výška vzdutia a dĺžka trvania povodňových prie-
tokov a od geologických a morfologických faktorov. Pred-
pokladané sú tieto možnosti sanácie hrádzového telesa:

– predložený tesniaci koberec,
– podzemná tesniaca stena umiestnená na návodnej päte

hrádze,
– podzemná tesniaca stena umiestnená v strede hrádzové-

ho telesa,
– stabilizačný prísyp.

So zohľadnením spomenutých faktorov a súčasného stavu
vývoja filtračných porúch možno konštatovať, že vyšetrova-
ná ľavobrežná ochranná hrádza v úseku km 4,750 až 5,500
vyžaduje protipriesakové opatrenie, ktoré zabráni priesakom
telesom hrádze a najmä priesakom v úrovni základovej
škáry hrádze a jej podložím. 

HPV
pórový 

tlak
HPV

pórový 
tlak

HPV
pórový 

tlak
HPV

pórový 
tlak

km 4,930 2,9 2,3 3,3 2,25 3,35 2,72 3,3 2,25

km 4,950 2,67 2,06 4,69 3,23 3,85 3,31 4,69 3,23

km 5,100 2,77 2,44 3,9 2,56 3,26 2,91 3,9 2,56

γm  (Bishop) > 1,5 platí pre všetky vypočítané stupne stability

Profil

Pôvodný profil Súčasný profil

vzdušný svah návodný svah vzdušný svah návodný svah

a)

b)

a)

b)

Tab. 2. Vypočítané stupne stability γm
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Takýmto protipriesakovým oparením je podzemná tesnia-
ca stena. Aby úplne obmedzila priesaky, musela by byť zavia-
zaná do nepriepustného podložia. Vzhľadom na nedostatoč-
né geologické podklady, ktoré by udávali mocnosť priepust-
ného podložia, resp. hĺbku nepriepustného podložia, bol
návrh a posúdenie podzemnej tesniacej steny z hľadiska
priesakov realizovaný pre predpoklad, že sa nepriepustné
podložie nachádza v hĺbke 30 m pod terénom. Podzemná
tesniaca stena je umiestnená v strede telesa ochrannej hrád-
ze a je založená do hĺbky 22 m pod kótu koruny hrádze. Je
navrhnutá ako štetovnicová stena typu Larsen. Jej poloha
zamedzí ďalšiemu vývoju sufóznych procesov a účinne pre-
ruší preferované cesty, ktoré vznikli v úrovni základovej
škáry telesa hrádze. Týmto pasívnym protipriesakovým

opatrením sa proces filtračného prúdenia neeliminuje, redu-
kujú sa však niektoré negatívne javy, determinujúce bezpeč-
nosť hrádzí z hľadiska filtračnej stability. Výsledky mode-
lovania účinku podzemnej tesniacej steny pre profil v km
4,930 sú vykreslené v obr. 6. 

Z výsledkov modelovania sa zistilo, že podzemná tesnia-
ca stena výrazne ovplyvnila polohu priesakovej krivky, a to
najmä na vzdušnom svahu hrádze. Potvrdil sa predpoklad,
že skoncentruje prúdenie do oblasti jej dolného konca. 
V tejto oblasti sú maximálne filtračné rýchlosti, ktoré však
nedosahujú kritické hodnoty. V profile 4,930 a 4,950 km sa
prúdenie koncentruje v oblasti päty vzdušného svahu. Na-
máhanie vztlakom v tejto oblasti môže ohroziť pokryvné
vrstvy s následkom ich prelomenia. Na redukciu vztlakov je
preto vhodné predĺžiť stabilizačný prísyp, prípadne zriadiť
odľahčovací drén prebiehajúci pozdĺž päty vzdušného
svahu.

Záver
Modelovanie priesakov riešené metódou konečných prv-

kov ako rovinný problém, napriek značne idealizovaným
vstupným parametrom, naznačilo potrebu protipriesakového
opatrenia, a tým potvrdilo zhodu so súčasným stavom
ľavobrežnej ochrannej hrádze. Výpočty stability svahov pre-
ukázali zvýšenie stupňa stability vzdušného svahu hrádze
oproti pôvodnému stavu. Návrh protipriesakového opatrenia
bol ovplyvnený najmä existenciou preferovaných ciest,
ktoré vznikli v úrovni základovej škáry telesa ochrannej
hrádze a samotnými geologickými a morfologickými pod-
mienkami.

Z modelovania je zrejme, že sa týmto pasívnym protiprie-
sakovým opatrením proces filtračného prúdenia neeliminu-
je, redukujú sa však niektoré negatívne javy, determinujúce
bezpečnosť hrádze z hľadiska filtračnej stability. Podzemná
tesniaca stena má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na
ochranu záujmového územia a zvýšenie bezpečnosti samot-
nej ochrannej hrádze.

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektov KEGA
3/4109/06 a VEGA 1/3311/06.
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Obr. 6. PTS (km 4,930)
a – pórové tlaky [kPa], b – hydrodynamická sie�,

c – vektory prúdenia
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Vinclerová, S. – Zeleňáková, M.: Assessment of the
Current Condition of Selected Sections of the Dam in the
East Slovak Lowland

During floods protective embankments in the East
Slovak Lowland were strained by an enormous hydrody-
namic load, as a result of which seepage and local boil
emerged. The purpose of this paper is the analysis of the
current situation and the evaluation of a selected section
of the Bodrog left-bank embankment from the perspec-
tive of seepage and stability conditions, as well as a pro-
posal of technical measures limiting the seepage. 

Vinclerová, S. – Zeleňáková, M.: Bewertung des gegen-
wärtigen Zustands ausgewählter Abschnitte am Damm
der Ostslowakischen Niederung 

Während der Hochwasserereignisse wurden die
Schutzdämme an der Ostslowakischen Niederung durch
eine große hydrodynamische Belastung beansprucht,
infolge derer es zu Durchsickerungen und lokalen
Ausströmungen kam. Ziel des Beitrags ist eine Analyse
und Bewertung des gegenwärtigen Zustands eines aus-
gewählten Abschnitts des Schutzdamms am linken Ufer
des Flusses Bodrog vom Gesichtspunkt der Durchsicke-
rungs- und Stabilitätsverhältnisse und der Vorschlag
einer technischen Maßnahme zur Verhinderung der
Durchsickerung.

Soudobé zásady hydraulického řešení 
plavebních komor
Ing. Petr Bouška

Dizertace představuje komplexní studii hydraulického řeše-
ní plavebních komor. Závěry studie jsou využitelné zejména
v oblasti experimentální hydrodynamiky. V práci jsou zvlád-
nuty i modelovací přístupy.

Kondenzační technika a odvody spalin
Ing. Radek Vanko

Práce je zaměřena na novinku ve vytápěcích zdrojích – na
využití kondenzačního chování pro zvýšení výkonu topných
zdrojů. Teoretické souvislosti jsou ověřeny měřením na ně-
kolika typech objektů.

Počítačové modelování velkoplošných 
systémů pro vytápění a chlazení budov
Ing. Petr Vávra

Využitelnost výsledků dizertační práce je u halových objek-
tů, které bez chlazení nemohou vykazovat odpovídající
komfort užívání. Autor teoretickou práci doplnil měřením
úrovně mikroklimatu v budově vybavené studovanými
systémy. 

Vlhkostní a tepelné parametry speciálních
druhů betonu
Ing. Eva Mňahončáková

Dizertace je zaměřena na fyzikální vlastnosti vysokopev-
nostních, vysokohodnotných a samozhutnitelných betonů.
Teoretická část obsahuje popis jejich přípravy, v experimen-
tální části jsou uvedeny metody pro určení základních vlast-
ností těchto betonů se zaměřením na vlhkostní a tepelné pa-
rametry. 

Vlastnosti energosádry a její využití 
ve stavebnictví
Ing. Pavel Tesárek

Práce je založena na experimentech a obsahuje návrh na
úpravu časově méně náročných počítačových simulací pro
zjiš�ování vlastností sádry. Využití ve stavebnictví se sou-
stře�uje na sádrový obvodový pláš�, jehož vlastnosti jsou v
práci vyhodnoceny.

Velkorysé návsi na Rakovnicku
Ing. Zuzana Pešková

Dizertace analyzuje teritorium Rakovnicka z hledisek
původní urbanistické struktury za účelem správného pláno-
vání a usměrňování výstavby na venkově. Na výběru vhod-
né skupiny obcí prověřuje modulový vyměřovací systém v
jeho ideální skladbě a ověřuje absolutní rozměry užitých
modulů pomocí zakládacího modulu v půdorysech sídel.
Znalost způsobu založení sídel je nutná při stanovení ochra-
ny historických jader.

�dizertace

PREFABRIKACE 

A BETONOVÉ DÍLCE

2007

10. a 11. října 2007
Pardubice, Dům hudby

www.cbsservis.eu
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Geografický informační systém pro podporu 
výuky v terénu 

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

Brno

Nový geografický informační systém byl vytvořen pro
podporu výuky v terénu. Studentům usnadňuje identi-
fikaci bodů při rekognoskaci a výrazně přispívá k efek-
tivnímu plánování a řešení zadaných měřických úloh.
V současné době jsou zpracována bodová pole v Jedov-
nicích na Vyškovsku a v Nesměři u Velkého Meziříčí,
připravují se podklady pro lokalitu Dolní Morava pod
Králickým Sněžníkem. Veškeré práce probíhají v pro-
středí Geomedia Intergraph.

Úvod
V rámci studia oboru geodézie a kartografie na Stavební

fakultě VUT v Brně absolvují studenti povinný předmět
výuka v terénu. Předmět je zařazen do letního semestru ve
všech třech ročnících bakalářského studia a v 1. ročníku
navazujícího magisterského studia. Výuka probíhá v Nes-
měři u Velkého Meziříčí, Jedovnicích a Dolní Moravě, takže
pro mnoho studentů je dané prostředí často zcela neznámé.

Aby program výuky byl splněn v daném termínu a požado-
vané kvalitě, je nezbytné jim poskytnout o dané lokalitě co
možná nejvíce informací. Proto byl zahájen projekt tvorby
podkladů na bázi geografického informačního systému
(GIS) v prostředí Geomedia Intergraph. Cílem bylo vytvo-
řit přehlednou mapu v klasické i elektronické formě, dopl-

něnou o databázové informace k vybraným geografickým
objektům pro výše uvedené lokality.

Práce na projektu
Práce na projektu byly rozděleny do tří etap – sběr dokla-

dů a informací o bodovém poli dané lokality, převod dokla-
dů do elektronické formy včetně klasifikace informací a
zpracování dat v systému Geomedia Intergraph. V první
etapě šlo především o výběr místopisů a návrh atributů
bodů. Celý proces lze charakterizovat jako iteraci požadav-
ků na informace v konfrontaci s možnostmi systému ze stra-
ny potenciálních uživatelů. Ve druhé etapě byly digitalizová-
ny místopisy bodů s následnou úpravou v programu Adobe
Photoshop a dokončen návrh atributů bodů. Každý bod je
charakterizován číslem bodu, souřadnicemi Y, X v systému
S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální),
výškou Z v systému Bpv (výškový systém baltský po vy-
rovnání), obrázkem místopisu a dvěma fotografiemi z teré-
nu (obr. 1), pořízenými z různých význačných směrů tak,
aby byla umožněna co nejsnazší identifikace bodu. Každý
bod je doplněn textovou poznámkou. Pro lepší orientaci
byly body rozčleněny do kategorií:

– polohové,
– nivelační,
– prostorově určené metodou GPS,
– pomocné.

Po přípravě podkladů byly zahájeny práce v programu
Geomedia Intergraph (3. etapa). Mapové okno dané lokality
(obr. 2) obsahuje:

– rastrový snímek Základní mapy ČR dané lokality 
v měřítku 1: 10 000,

– ortofoto snímek,
– geografické prvky, tj. body bodového pole podle 

kategorií,
– textové popisy.

Zatímco rastrový snímek Základní mapy ČR byl transfor-
mován do S-JTSK bez dalších úprav, snímek ortofota bylo
nutné složit ze 4 až 6 částí podle typu lokality. Po složení do
mozaikového tvaru byl snímek ortofota oříznut podle rozsa-
hu bodového pole a následně transformován do S-JTSK. Po
vstupu dat následovala editace jednotlivých prvků. Každý
prvek byl zařazen do příslušné třídy podle klasifikace, umís-
těn do mapového okna podle zadaných souřadnic a doplněn
hodnotami atributů v tabulce (obr. 1, obr. 2). Po dokončení
editace byl projekt převeden do výstupu pro tisk, kde byly
doplněny kartografické prvky (měřítko, orientace k severu,
situace v rámci ČR, správní a katastrální hranice, legenda
apod.).

Výsledky řešení
Výsledkem projektu je kromě klasické mapy i výstup

v digitálním tvaru ve formátu GeoPDF (Portable Data For-
mat), který se v současné době připravuje. K vytvoření

Obr. 1. Atributy bodů bodového pole
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Obr. 2. Mapové okno lokality Nesměř v Geomedia Intergraph

Obr. 3. Mapový výstup lokality Nesměř u Velkého Meziříčí

obzor7_2007.qxp  30.8.2007  13:12  Stránka 221



222 STAVEBNÍ OBZOR 7/2007

mapy je zapotřebí příslušný modul pro Geomedia 6.0, který
vytváří georeferencované soubory pdf, podporuje různá kar-
tografická zobrazení a přepočet souřadnic. Umožňuje zobra-
zení geoprvků a jejich atributů s možností definice dotazů.
Podporuje zobrazení více vrstev, jejich zapínání, vypínání či
definici viditelnosti vrstev. Ve vytvořených souborech pdf je
možné přiblížit objekt nebo bod na základě definice souřad-
nic. Podporuje integraci s přijímačem GPS. Umožňuje měřit
v mapě azimut, vzdálenosti a plochy. Další výhody formátu
GeoPDF:

– bez licenčních poplatků pro konečné uživatele;
– jednoduché ovládání, každý uživatel dokáže pracovat

s aplikací Adobe Reader®, nezávislost formátu na platfor-
mě;

– snížení nákladů na administrativu; poskytnutí funkcí pro
práci s mapou, které byly nedávno výsadou pouze pokro-
čilých desktop systémů GIS. K prohlížení mapy pak po-
stačí volně šiřitelná aplikace Adobe Leader, rozšířená
o lištu s nástroji (GeoPDFToolbar). Tím se zpřístupní zá-
kladní funce i těm uživatelům, kteří nemají na počítači
nainstalován produkt Geomedia Intergraph.

Závěr
Výsledky projektu slouží především studentům a učitelům

oboru geodézie a kartografie na FAST VUT v Brně jako
navigační pomůcka pro orientaci při výuce v terénu. Proto-
že v bodovém poli jednotlivých lokalit dochází k častým
změnám, bude nutné projekt průběžně aktualizovat a dopl-
ňovat. Do této činnosti budou zapojeni především studenti
v předmětech počítačová grafika, databáze, územní infor-
mační systémy a zpracování obrazových dat. Tím se výuka
přiblíží potřebám praxe, a současně se studenti seznámí
s moderními technologiemi GIS.
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Bartoněk, D.: GIS to Aid Geodesy and Cartography
Fieldtrip Instruction

This article deals with the geographic information sys-
tem (GIS) which was created to aid field training in the
branch of geodesy and cartography. Thus, during recon-
naissance, the students can identify the points in an easi-
er way which contributes to effective planning and solu-
tion of the assigned measurement tasks in the field.
Besides, cartographic data in the form of a base map and
an ortophoto of the locality in question, even the individ-
ual points topography, including their photos with fur-
ther descriptive attributes in digital form, are available.
Currently, the spot fields in Jedovnice in the Vyškov
region and Nesměř near Velké Meziříčí are being
processed in this way and other source documents for
Dolní Morava upon Kralický Sněžník are being pre-
pared. All work activities on this system are processed in
Geomedia Intergraph.

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

Der Artikel informiert über ein spezialisiertes geografi-
sches Informationssystem (GIS), das zur Unterstützung
des Geländeunterrichts der Studienfächer Geodäsie und
Kartografie entwickelt wurde. Das System erleichtert
den Studierenden die Punkteidentifikation bei der
Rekognoszierung und trägt wesentlich zur Lösung der
jeweiligen Messaufgaben im Terrain bei. Außer den
Kartenunterlagen in Form von Basiskarte und
Orthophoto der entsprechenden Lokalität stehen in
Digitalform ebenfalls die Ortsbezeichnungen der einzel-
nen Punkte einschließlich deren Fotografien und weite-
rer beschreibender Attribute zur Verfugung. Gegen-
wärtig sind auf diese Art und Weise die Punktfelder in
Jedovnice bei Vyškov und in Nesměř bei Velké Meziříčí
erfasst. Es werden ferner auch Unterlagen für die
Lokalität Dolní Morava unterhalb des Berges Kralický
Sněžník vorbereitet. Sämtliche Arbeiten erfolgen im
Geomedia-Intergraph-System.

KONFERENCE 

Z K O U Š E N Í  A  J A K O S T  V E  S T A V E B N I C T V Í  2 0 0 7

26. – 27. září 2007
Masarykova kolej ČVUT, Praha

www.zkouseniajakost.cz
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�projekty

Vědeckotechnický park by měl do dvou let vyrůst v plzeň-
ských Borských polích. Moderní areál postaví česká staveb-
ní společnost Geosan Group, která zvítězila ve výběrovém
řízení na tuto zakázku. Celková výše kontraktu přesahuje
170 mil. Kč. Financování zakázky bude zajištěno z více zdro-

jů – jednak z prostředků strukturálních fondů EU, dále ze
státního rozpočtu, konkrétně z dotačního programu Prospe-
rita v rámci Operačního programu průmysl a podnikání, a

také z vlastního kapitálu objednatele, akciové společnosti
Vědeckotechnický park Plzeň, jejímž 95% vlastníkem je
město Plzeň a zbylých 5 % patří Plzeňskému kraji.

Vědeckotechnický park, který vznikne podle návrhu
plzeňského architekta Karla Hanzlíka, bude tvořit především
kancelářská budova s konferenčními sály a místnostmi pro
semináře, a dále pak samostatně stojící poloprovozní objek-
ty, jako jsou laboratoře či zkušebny. Kapacita celého projek-
tu je zhruba 8 000 m2, v první etapě se postaví kanceláře,
laboratoře a zkušebny, konferenční sály, seminární místnos-
ti a ostatní pronajímatelné plochy, jako je například bufet či
zasedací místnosti.

Podle autorů by měl projekt, který je završením výstavby
Městského industriálního parku Plzeň-Borská pole, zvýšit
potenciál města i kraje v oblasti aplikovaného výzkumu, vý-
voje a inovací, zvýšit ekonomickou výkonnost a atraktivnost
západočeského regionu, přinést mnoho přitažlivých kvalifi-
kovaných pracovních míst pro mladé lidi a zlepšit nabídku
kvalitních ploch na trhu realit v Plzni. Park chce přivábit
zahraniční firmy, které by mu udělaly jméno, zejména o tak-
zvané spin-off firmy, založené na spolupráci technických
fakult s průmyslovou sférou, nebo o subjekty založené stu-
denty a pedagogy.

Tisková informace

Vědeckotechnický park v Plzni

5. mezinárodní konference

TECHSTA 2007
19. – 20. září

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Konference „Technologie pro trvale udržitelný rozvoj stavebnictví“ je zaměřena na nové technologie a stavební mate-
riály, plánování a organizaci staveb, jejich kvalitu. Obor technologie staveb je úzce spjatý s ekonomikou, proto se konfe-
rence věnuje také oblasti projekt managementu a risk managementu. Rovněž sleduje trendy v oblasti životnosti staveb.

Tematické okruhy:

� nové trendy ve stavebně technologické přípravě staveb
� nové technologie stavebních procesů
� životnost staveb a jejich údržba
� vliv jakosti stavebních prací na kvalitu stavebních konstrukcí, jejich kontrola a vyhodnocování výsledků
� příčiny poruch stavebních konstrukcí
� technologie pro rekonstrukce staveb
� inovace a trvale udržitelný rozvoj v projektovém řízení (project management)
� risk management a project management v praxi

Odborní garanti:

prof. Ing. Jozef Gašparík, CSc. – STU Bratislava 
prof. Ing. Ivan Hyben, CSc. – TU Košice

Ing. Vít Motyčka – VUT Brno 
prof. DrSc. Mladen Radujković – University of Zagreb 

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. – ČVUT v Praze

www.techsta.cz
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�projekty

Projekt prvního pražského outletového centra je dílem archi-
tekta Václava Aldy ze studia A.D.N.S Architekti. Budova,
nabízející 80 značkových obchodů, 12 restaurací, kaváren a
provozoven rychlého občerstvení, dětské hřiště a vnější prosto-
ry pro kulturní akce, bude uspořádána do tvaru podkovy a
amfiteátru, který umožní pohodlný přístup zákazníkům i záso-
bování obchodů. Jednoduchými rysy se značně liší od podob-
ných center, jejichž návrh obvykle napodobuje architekturu
dané oblasti nebo jde o jednotlivé obchody uspořádané do jaké-
si vesnice. Parkoviště s 1 200 místy je uprostřed areálu. Otev-
ření je plánováno na začátek listopadu tohoto roku. 

Pražské outletové centrum na křižovatce radiálních komu-
nikací Průmyslové a Štěrboholské, jehož developery a vlast-
níky jsou dánská společnost TK Development a britská spo-
lečnost LMS Outlets, je dostupné automobilovou dopravou
z východní, západní i jižní části Prahy. Městskou hromad-
nou dopravou je vzdáleno pět minut jízdy z konečné stanice
Depo Hostivař metra A. Provozovatelem bude společnost
GVA Grimley LLP.

Tisková informace

Nevyhovující výtahy v panelových domech jsou mnohdy
starší než dvacet let a řada z nich vykazuje množství bezpeč-
nostních rizik. Společnost SCHINDLER CZ, která působí na
českém trhu již bezmála čtrnáct let a cíleně se zabývá pro-
blematickými výtahy již delší dobu, proto přišla v roce 2003
na trh jako první s typově certifikovaným výtahem Schind-
lerPanelift., který byl speciálně navržen do panelových
domů. 

Inovovaný typ Schindler 6200 EC je standardní výtah
vyvinutý především pro panelové domy. Kabina výtahu je
širší, výtah má větší nosnost. Ke značné úspoře místa došlo
v šachtě v porovnání s tradičními pohony. Výtah je tichý,
protože ocelová lana nahradily nosné gumové pásy. 

Tisková informace

�technologie
Výtah druhé generace 
pro panelové domy 

Průmyslové dědictví kulturním 
potenciálem udržitelného rozvoje

mezinárodní konference

19. – 20. září 2007

Ekotechnické muzeum – Stará čistírna odpadních vod, Praha–Bubeneč
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