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Článek se zabývá výsledky pracovní skupiny SP6 pro-
jektu Socrates TN EUCEET II. Tento vzdělávací projekt
byl zahájen v roce 1998, má za sebou 7 let intenzivní čin-
nosti, na projektu spolupracovalo 132 partnerů (z toho
101 univerzit) a výsledky jsou publikovány v 6 knižních
svazcích i elektronicky [2]. Projekt je přímo navázán na
činnost asociace AECEF, založené na Fakultě stavební
ČVUT v roce 1992. 

Úvod
Pracovní skupina složená z 22 členů mezinárodního pro-

jektu EUCEET II vycházela z rozsáhlé předchozí zprávy [1],
která se zabývala hodnocením současného stavu výuky v ob-
lasti stavebního vysokoškolského vzdělávání a jejího vývoje
s ohledem na nové potřeby a možnosti informačních a
komunikačních technologií (ICT). Výsledkem je zpráva [2],
která popisuje současnou situaci v zemích účastníků skupi-
ny. Ukazuje klíčové poznatky ze zavádění ICT ve výuce v po-
sledním desetiletí a jejich význam pro současné a budoucí
aplikace. Zpráva rovněž uvádí vhodné příklady uplatnění
ICT ve výuce z vybraných univerzit. I když inovace v ICT
se zrychlují, možnosti použití nových technologií ve výuce
se zavádějí poměrně pomalu, nebo� vyžadují od univerzit,
akademiků i studentů příslušnou znalost a zavedení softwa-
ru i hardwaru. Navíc jde o otázku nákladů a atraktivity tako-
vého přístupu pro všechny zúčastněné. Je však zřejmé, že ino-
vace v ICT zostřují mezinárodní konkurenci a postupně
ovlivní celý vzdělávací sektor. 

Předkládaný článek stručně uvádí komentář k hlavním
výstupům zprávy pracovní skupiny SP6 [2].

Používání ICT na univerzitách v Evropě
S rozšířením internetu (od zavedení prvního multimediál-

ního prohlížeče NSCA Mosaic v roce 1990) jsou webové
stránky stále důležitějším nástrojem ICT. Z průzkumu v rámci
projektu plyne, že 42 % akademiků předkládá studentům
výukový materiál nějakou webovou formou, ale pouze 23 %
je aktivních v elektronické výuce (e-learning včetně CMS,
tj. systému pro správu obsahu). Úroveň využití internetu je
velmi rozdílná, od vystavení sylabů po multimediální inter-
aktivní přístup, a ukazuje se, že dosud v této oblasti záleží
především na nadšení jedinců. Průzkum dále ukázal, že lek-
toři používající e-learning mají s jeho zaváděním především

problémy finanční a časové, zatímco ostatní akademici tako-
vý problém nepoci�ují a poukazují spíše na obavy týkající se
kvality výuky a ztráty osobního kontaktu. 

Nástroje pro e-learning
Pracovní skupina se zabývala ICT pro vzdělávání spočí-

vající v elektronickém přístupu, přičemž kromě e-learningu
(označujícího obvykle výuku pomocí internetu nebo intrane-
tu) komentovala celé spektrum elektronických technologií
vhodných pro vzdělávací proces.

Komunikace založená na internetu
Nové technologie (např. sí� třetí generace UMTS – Uni-

versal Mobile Telecommunications System) zvyšují rychlost
i kapacitu spojení pro hovory, data, video i komunikace sku-
pin osob. Patří sem:
� e-mail jako volně přístupný a nejběžnější způsob komu-

nikace;
� on-line fórum, umožňující diskuzi uzavřeným nebo veřej-

ným skupinám;
� instant messaging (IM), které na rozdíl od e-mailu umož-

ňuje uživatelům odesílat a přijímat zprávy v reálném čase
(řádově v milisekundách), sledovat připojení účastníků,
posílat jim zprávy, soubory a chatovat. Umožňuje video-
konference a potřebné služby. Stále populárnější je např.
Skype, IRC, MSN Messenger atd.;

� chatrooms, což je on-line komunikace více lidí najednou
na internetu v reálném čase. Moderní systémy umožňují
audio i video komunikaci, použití vzdělávacích her a vzdě-
lávacího materiálu;

� webcasting, obecně znamenající poskytování živého au-
dia nebo videa, které jsou streamované, a tudíž brané jako
vysílání na internetu. Umožňuje pořádat levné videokon-
ference a přenos učebních materiálů.

Databáze 
Jde o soubory informací a znalostí, které lze vyhledávat,

upravovat a hodnotit pomocí databázových systémů (DBMS
– Database Management System). Práce s daty a jejich pro-
pojení v sítích umožňuje využít ve výuce dostupné zdroje.
S tím souvisí:
� vyhledávač (search engine), tj. software k nalezení určité

informace v počítačovém systému (v počítači nebo na in-
ternetu). Na základě požadavku lze získat seznam odpo-
vídajících referencí. Vyhledávače jsou katalogové (např.
Seznam) a fulltextové (např. Google) a pravidelně se aktuali-
zují;
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� katalogy, které umožňují výměnu obsahu nebo výukové-
ho materiálu (např. katalog Seznamu). Použití obsahu
může být volné, může umožňovat společnou práci, nebo
může být placené;

� galerie jako datové banky obrázků k prohlížení nebo vy-
hledávání grafických dokumentů v redukované velikosti.
Vícenásobné zobrazení, popř. připojená informace (text,
klíčová slova), umožňuje rychlé stáhnutí obrázku.

Authorware
Tyto autorské systémy pro vývoj interaktivních multime-

diálních programů na osobních počítačích umožňují editaci
a práci s multimédii (obrázky, animace, simulace, cvičení),
interaktivní a dynamickou práci bez speciálních programo-
vacích znalostí. Například Macromedia Authorware (http:
//www.amsoft.cz/Produkty/Adobe/authorware/main.html)
umožňuje tvorbu e-learningových aplikací, interaktivních
katalogů a publikací, populárně naučných elektronických
publikací, interaktivních vzdělávacích kurzů, digitálních stán-
ků nebo nejrůznějších simulátorů. Nově lze do Authorware
importovat také prezentace vytvořené v populárním progra-
mu Microsoft PowerPoint.

Simulace a hry 
Simulace a hry ve vzdělávání imitují skutečnost pro účely

přípravy a tréninku. Multimediální zdroje umožňují vytvořit
modely virtuální reality k experimentování s jejími vlast-
nostmi. Obecně sem patří:
� fyzická simulace, která u reálného objektu umožňuje zís-

kat cenné poznatky o jeho chování;
� virtuální simulace, generovaná na počítači, zahrnuje po-

třebné fyzikální nebo ekonomické parametry, umožňuje
ověřovat a hodnotit všechny potřebné vlastnosti;

� hry, vytvářející motivační a soutěžní prostředí pro stu-
denty. Příkladem jsou manažerské hry pro podporu vzdě-
lávání.

Nástroje pro hodnocení
Pro hodnocení znalostí a zkušeností lze rozlišit dva hlav-

ní přístupy:
� souhrnné hodnocení se provádí na konci kurzu ke zjiště-

ní celkových znalostí a umožňuje klasifikaci;
� výchovné (průběžné) hodnocení se provádí v průběhu kur-

zu, dává zpětnou vazbu ke zjištění úrovně pochopení lát-
ky studentem a může ovlivnit další postup výuky. Tento
způsob může použít učitel, popř. i samotný student pro
vlastní hodnocení. 

Objektivní hodnocení umožňují písemné testy (případně ná-
sobné testy s odpovědí ano/ne), které jsou též základem elek-
tronického zkoušení. Subjektivní hodnocení zahrnuje prezen-
tace, eseje, volné odpovědi. 

Systém pro správu obsahu 
(CMS – Content Management System)

CMS je software zajiš�ující správu dokumentů, nejčastěji
webového obsahu. Umožňuje v dané struktuře podle vzoru
jednoduše zpracovat potřebný materiál a automaticky ho
publikovat. Rozhraní CMS obvykle umožňuje definovanými
pravidly stylizovat obsah do žádoucí podoby. Pro CMS se
někdy používají i termíny redakční či publikační systém.

Systém pro řízení výuky 
(LMS – Learning Management System)

LMS je software obsahující aplikace, které zpravidla inte-
grují nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení

studia (nástěnka, diskuzní fórum, chat, tabule, evidence atd.),
a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výuko-
vý obsah on-line nebo i off-line (např. placené Blackboard,
Microsoft Class Server – zavedený VIC na ČVUT, WebCT,
nebo volné, jako je Moodle, OLAT, apod.). LMS obsahuje
jednoduché navigační menu, osobní přístupová práva a ob-
vykle zahrnuje položky:
� organizace a harmonogram – základní informace, pro-

gramy kurzů, hodnocení, aktuality;
� administrace – on-line zápis studentů, evidence, popř.

platby;
� obsah kurzů – vzdělávací materiály on-line, doplňkové

nástroje, databáze, knihovna;
� hodnocení, akreditace – hodnoticí nástroje, profily stu-

dentů, samohodnocení apod.;
� nástroje k vytváření kurzů a komunikaci – obsahují též

návody a pomoc;
� evidence výkonu – kvalita, výsledky (pro dokumentaci a

statistické hodnocení). 

Vzdělávací blogy
Weblog (neformálně blog) je webová stránka obsahující

periodické příspěvky (text, audio, obrázek, video), často po-
užívaná jako živý časopis. Autor se nazývá blogger (popř.
bloger). Použití blogů se rozšiřuje mezi veřejností a studen-
ty, blog lze snadno založit např. na http://blog.cz/. Výhodou
je možnost rychlého zveřejnění a přímé odezvy publika. 

Wikipedie – otevřená encyklopedie 
Otevřená internetová encyklopedie je mnohojazyčná

webová encyklopedie s otevřeným obsahem, na jejíž tvorbě
spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím
cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných ency-
klopedických informací. Je jedním z projektů Nadace Wiki-
media, s nimiž je vzájemně provázána. Wikipedie funguje
na principu wiki, což znamená, že nový článek může vložit
a takřka libovolný článek může změnit víceméně kdokoli
s přístupem na web, nicméně obsah je do jisté míry garanto-
ván administrátory. Wikipedie funguje zhruba v 60 jazy-
cích. 

Cíle použití ICT ve stavebním vzdělávání
Možnosti nových technologií je nutné sledovat s ohledem

na rozumné a efektivní cíle. Potřeby vysokoškolských učite-
lů a studentů se mohou lišit.

Cíle pro vzdělání studentů
Vzdělání studentů pro jejich uplatnění v praxi vyžaduje

používání nejmodernějších a výkonných softwarových ná-
strojů. Dlouhodobě se používají počítačové návrhové a gra-
fické softwary typu CAD, CAM a virtuální simulace, jaké
umožňují např. výpočty metodou konečných prvků. V sou-
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„Výuka“ „Učení se“

fakta řešení problémů

individuální úsilí týmová spolupráce

složení testu umění učit se

získání titulu trvalé zlepšování

jednotlivé předměty interdisciplinární přístup

obdržení informací kombinované zpracování informací 

ICT není součástí vzdělávání ICT je součástí vzdělávání

Tab. 1. Hlavní rozdíly mezi „výukou“ a „učením se“
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časnosti je k profesionálnímu výkonu nutné používat ICT
pro schopnost rychlé adaptace na inovace. Obecně se přijí-
má názor, že vzdělávání se mění z přístupu „výuka“ (tea-
cher-centred) na „učení se“ (student-centred), tab. 1. 

Přístup „učení se“ jednoznačně vyžaduje použití ICT.
Nárůst možností moderních technologií rovněž umožňuje
trvalé a celoživotní vzdělávání. Vzhledem k trvalé přístup-
nosti většiny multimédií se vzdělávání stává nezávislé na
prostoru a čase a vede k distanční a multidisciplinární formě. 

Cíle pro potřeby akademiků
Pracovní zatížení a nedostatek času vysokoškolských uči-

telů se stávají problémem. Moderní ICT ulehčují přípravu
učebních materiálů i prezentaci. Úsporu času může zajistit
studijní materiál určený pro samovýuku a různé způsoby
komunikace se studenty. 

Elektronické průběžné hodnocení studentů může umožnit
modifikaci kurzu a optimalizaci výsledků. K posouzení kva-
lity porozumění látky jsou vhodné samohodnoticí nástroje
dostupné v LMS.

Je zřejmé, že dostupnost nejnovějších zdrojů v ICT rozši-
řuje spolupráci a výměnu informací ve vzdělávání i výzku-
mu v globálním měřítku. Volné i komerční zdroje tak oteví-
rají nové možnosti vzdělávání.

Příklady použití ICT ve stavebním vzdělávání
Zpráva [2] uvádí zkušenosti tří autorů týkající se e-lear-

ningových aktivit na vlastních univerzitách. 
R. Reinecke popisuje Virtuální univerzitu Bayern, VHB

(www.vhb.org). Jde o multimediální kurzy doplňující výuku
9 bavorských univerzit a 17 polytechnik. Webové on-line kurzy
jsou bez poplatku přístupné studentům a zaměstnancům
bavorských univerzit. V současnosti je nabízeno 83 předmě-
tů a 48 modulů. Kurzy jsou propojeny s encyklopediemi,
simulacemi, katalogy, virtuálními laboratořemi atd. Student
může absolvováním kurzu získat příslušné kredity. Zkouška
k absolvování kurzu je osobní, na univerzitě. Náklady pro-
jektu v letech 2000–2002 činily 11,2 M€, a poté ročně 
3,6 M€. Čtenář může nahlédnout např. do virtuálního kam-
pusu Bavaria (www.vcb.de). 

K. Kuijen popisuje použití softwaru Blackboard na TU
Delft (komerční LMS), dostupný studentům, akademikům a
hostům. Autor systém spravuje a doplnil jej o řadu vlastních
modulů, např. pro promítání filmů. Zkušenost s dobře napl-
něným Blackboardem je výtečná. Motivace studentů se zvý-
šila díky kvalitním informacím použitím prezentací v Power
Pointu, fotografií a filmů, Blackboardu jako referenčního
softwaru a společnými diskuzemi. Univerzita vyvíjí v rámci
softwaru Blackboard nové možnosti: přednášky na webu 
(v HTML), kombinace s multimédii pomocí authorware, fil-
mové přednášky s využitím webové kamery, videokonferen-
ce, použití vzdělávacích her, studium na zkoušku pro nové
studenty.

J. Bujňák popisuje využití volného softwaru Moodle 
v prostředí Žilinské univerzity. Elektronické vzdělávání na
Slovensku je koordinováno ministerstvem školství a vychá-
zí z plánu EU (eEurope+) a doporučení EUA. Byly vytvoře-
ny stanovy přiřazující aktérům v elektronickém vzdělávání
nové úlohy: student používá distanční a elektronické zdroje;
akademici hledají nové modely výuky, elektronickou komu-
nikaci a zdroje informací; organizátoři odpovídají za koordi-
naci, vývoj kurzů, vytvoření LMS; nové úkoly mají dodava-
telé softwaru, serverů, počítačová centra atd. Analyzován

byl proces výuky, přípravy materiálů a hodnocení. Proces
přeměny tradiční výuky na elektronické vzdělávání může
být brzděn akademiky, kteří nejsou s novými možnostmi
ICT obeznámeni. Jak bylo uvedeno, univerzita používá vol-
ně přístupný software Moodle. Vyhovuje základním poža-
davkům studentů, akademiků i administrativy (http://vzdela-
vanie.utc.sk), poskytuje hodnocení znalostí, zkoušení i hod-
nocení kurzů.

Požadavky
Zavedení ICT pro vzdělávání je podmíněno požadavky

jak technologie, tak vstupujících aktérů. Neustálý vývoj ICT
vyžaduje dostatečnou podporu univerzity. Student musí být
více kontrolován, zda není pasivní nebo není frustrován (po-
kud není zkušený) obsluhou softwaru, popř. odstraňováním
problémů při jeho aplikaci. Je samozřejmostí, že musí mít
dostatečný přístup k potřebnému hardwaru i softwaru. 

Z hlediska univerzity a vysokoškolských učitelů je nutné
vytvořit sekci informačních technologií, která pomáhá učite-
lům snížit požadavky na expertní znalosti těchto systémů na
minimum. Učitelé mají být jasně vedeni instrukcemi tvorby
kurzů, motivováni kvalitním výsledkem a mít záruku podpo-
ry při problémech. Hlavní činnost se potom soustře�uje na
obsah kurzů a srozumitelnost pro studenty. Důležitým as-
pektem celého procesu jsou náklady na nákup, vývoj, škole-
ní a údržbu systémů. Je vhodné je považovat za investici do
budoucna, a proto je nutné vyhodnotit použitelnost systému
pro určitý časový horizont. Ukazuje se, že internet, globální
konkurence a možnost výběru místa studia nevyhnutelně
vede univerzity k hledání nových cest vzdělávání.

Doporučení pracovní skupiny EUCEET
Na základě diskuzí v pracovní skupině byla navržena

následující doporučení pro univerzity zavádějící ICT ve
vzdělávání:
� definovat cíle zavedení ICT;
� analyzovat současný stav (jaké zdroje a zkušenosti jsou 

k dispozici);
� začít s nejjednoduššími kroky (zlepšit systém bez totální

změny);
� použít odpovídající a obecné prostředky (např. podle

doporučení z odpovídající oblasti);
� přijmout požadavky na náklady, čas a počítat s případný-

mi problémy;
� vytvořit kvalitní podporu (podle počtu uživatelů a zave-

dených systémů).

Definice cílů vede k řadě možností a systémů. Systémy ob-
vykle nejsou kompatibilní a jde o velkou investici, která ve-
de k reorganizacím a rušení jiných používaných systémů.
Vybraný systém má mít všeobecně sdílené rozhraní a být
diskutován se zkušenými uživateli.

V počáteční fázi je nutné předpokládat problémy vedoucí
až k frustracím uživatelů, které je nutné řešit soustavnou po-
mocí a konzultacemi.

Moderní univerzity mají zavedený LMS a kvalitní středis-
ko informačních technologií, které umožňují akademikům
věnovat se vzdělávací a vědecké činnosti, aniž by museli ne-
ustále sledovat nejnovější technologický vývoj ICT. Zave-
dení elektronického vzdělávání neznamená stoprocentní
elektronické prostředí, ale umožnění „učení se“, kde e-lear-
ning i tradiční výuka mají své místo.
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This paper deals with activities and results of working
group SP6 of Socrates project TN EUCEET II. This edu-
cational project started in 1998, has been running for
seven years full of intensive activities, involves 132 part-
ners (among them 101 universities) and its outcomes
have been published in six volumes as well as electroni-
cally [2]. The project is closely tied to activities of the
AECEF (Association of European Civil Engineering
Faculties) established at the Faculty of Civil Engineering
of the Czech Technical University in Prague in 1992.

Macháček, J.: Informations- und Kommunikations-
technologien im bautechnischen Bildungssystem 

Der Artikel befasst sich mit den Ergebnissen der
Arbeitsgruppe SP6 des Projektes Socrates TN EUCEET
II. Dieses Bildungsprojekt wurde 1998 begonnen und hat
7 Jahre intensiver Tätigkeit hinter sich. Am Projekt ha-
ben 132 Partner mitgearbeitet (davon 101 Universitä-
ten), und die Ergebnisse sind in 6 Buchbänden und auch
elektronisch veröffentlicht [2]. Das Projekt ist direkt mit
der Tätigkeit der Assoziation AECEF verknüpft, die
1992 an der Fakultät Bauwesen der TU Prag gegründet
wurde. 

Spolek Česká technika
wwwwww..ccvvuutt..cczz

Dobrovolná nepolitická organizace absolventů všech fakult a oborů ČVUT Česká technika byla založena v roce
1995 se zaměřením na zvýšení prestiže ČVUT a jeho absolventů. Podobně jako obdobné spolky u významných uni-
verzit v zahraničí nabízí členství absolventům a přátelům, kteří mají zájem o minulost a současnost mateřské vyso-
ké školy, chtějí přispět k jejímu rozvoji a podporovat zdejší pedagogickou a vědeckou činnost. Předsednictvo spol-
ku spolupracuje s vedením ČVUT. Navazuje hlubší vazby mezi oblastmi technického vzdělávání, vědy a výzkumu
a praktických aplikací v průmyslu. Pro své členy organizuje přednášky špičkových odborníků z různých vědních
oborů a exkurze do předních podniků a institucí. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce, osobních kontaktů a za
podpory vedení ČVUT se dále zaměřuje na pomoc členům v různých oblastech: získávání dlouhodobých i krátko-
dobých studijních pobytů v zahraničí, přístup k zahraniční literatuře a databázím, výměnu pedagogických a vědecko-
výzkumných zkušeností, zprostředkování účasti na řešení mezinárodních vědeckotechnických projektů a na zahra-
ničních odborných akcích. 

Spolek vítá všechny, kteří mají trvalý pocit sounáležitosti s Alma Mater ČVUT a kteří chtějí vytvářet neformál-
ní společenství lidí s podobnými, navzájem provázanými zájmy – a� už jde o pedagogy, nebo pracovníky vědecko-
výzkumné základny a průmyslu. Jejich znalosti a zkušenosti poslouží rozvoji ČVUT a podpoře pedagogické i vě-
decké činnosti s cílem vychovávat vyspělé technické odborníky s potřebným manažerským a humanitním vzděláním.

�projekty
Administrativní budova Trianon

Na nároží ulic Budějovická a Vyskočilova v Praze 4 vy-
růstá nová budova s celkovou plochou 23 000 m2. K dispo-
zici bude 18 500 m2 administrativních prostor, v přízemí ob-
chody a restaurace a podzemní garáže s 298 parkovacími
místy. S dokončením stavby se počítá počátkem roku 2009. 

Autorem projektu je pražská architektonická kancelář Pa-
ta & Frýdecký Architekti, vlastníkem budovy investiční fond
Union Investment Real Estate AG (dříve DIFA). Stavební
práce zajiš�uje HOCHTIEF Development Czech Republic.

Tisková informace
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Komplexní přístup ke vzdělávání v oblasti
navrhování konstrukcí na životnost 

doc. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

prof. Ing. Břetislav TEPLÝ, CSc.
VUT – Fakulta stavební, Brno

Teorie v oblasti navrhování a hodnocení životnosti sta-
veb ve vztahu k udržitelnému rozvoji a efektivnímu vy-
užívání energií se v posledních letech pozitivně projevila
rozvojem progresivních metod, nových postupů a nový-
mi nástroji v řadě činností, nejenom technických, nýbrž
i ekonomických, řídicích, manažerských a dalších. Zatím
však příslušné znalosti nejsou odborné komunitě natolik
známy, aby tyto nástroje mohly být dostatečně efektivně
využívány. Výuka na technických vysokých školách tyto
skutečnosti respektuje jen omezeně – otázky životnosti se
objevují v nabídce základních studijních programů jen
v malém počtu předmětů, často jen okrajově, bez potřeb-
né komplexnosti; také v kurzech celoživotního vzdělává-
ní inženýrů to zatím není obsaženo. Tento článek vznikl
ve snaze současnou situaci popsat a snad také přispět
k jejímu zlepšení.

Hodnocení životnosti konstrukcí 
vs. současné i připravované mezinárodní předpisy,
doporučení a praktické důsledky

V poslední době vystupuje do popředí nutnost projektovat
konstrukce na specifickou (požadovanou) životnost, objek-
tivněji hodnotit a srovnávat alternativní řešení, popř. omezit
rizika důsledků nevhodných řešení. Přitom jde často o vý-
znamné ekonomické, popř. také sociálně-kulturní dopady. Po-
stupy umožňující takový způsob navrhování nosných staveb-
ních konstrukcí však nejsou v současných stavebních před-
pisech přímo zahrnuty. V nedávném období se však objevi-
ly, resp. se připravují, mezinárodní dokumenty a doporuče-
ní, zaměřené tímto směrem: 

(1) v Japonsku „Doporučení pro navrhování na trvanlivost
a konstrukční praxi železobetonových konstrukcí“, publiko-
vané v roce 2004 Japonským institutem pro architekturu JAI
(v japonštině, částečně v angličtině [1]);

(2) na betonové konstrukce zaměřená práce [2] – součást
budoucího fib Model Code;

(3) od roku 2004 připravovaný nový, obecněji zaměřený
dokument ISO [3]. Popis zásad tohoto standardu viz [4].

Všechny tyto dokumenty (nebo alespoň jejich hlavní čás-
ti) jsou založeny na pravděpodobnostním přístupu, tj. vyža-
dují práci s náhodnými veličinami, s výpočetními modely a
vedou k odhadům pravděpodobnosti dosažení mezních stavů
trvanlivosti (viz např. [7]), tj. k vyšší kvalitě informací. Po-
znamenejme ještě, že životnost je ovlivněna zásadně již při
projektování a výstavbě objektu, a dále pak kvalitou údržby
po dobu provozu [8]. 

Další závažnou okolností, vedoucí k nutnosti zvyšování
povědomí stavebních inženýrů, je to, že v poslední době se
v řadě států objem prostředků vydávaných na opravy a re-

konstrukce přibližuje objemu prostředků spotřebovávaných
na novou výstavbu (někde již je tento poměr dokonce
vyšší). To signalizuje trend ke zvýšení životnosti staveb a
zvýšení jejich užitku jako benefit cílového majitele. Vypo-
vídá to ovšem také o četnosti případů, kdy konstrukce neby-
ly původně navrženy/provedeny s dostatečnou kvalitou. Pro
porovnání se nyní pokusme uvést potřebná data o českém
stavebnictví. 

Při pohledu na údaje o objemech stavební produkce, kaž-
doročně zveřejňované Českým statistickým úřadem, zjistí-
me, že v roce 2006 byly provedeny stavební práce za 
463 060 mil. Kč. Rozhodující podnikovou základnu staveb-
nictví tvořilo 2 482 podniků s 20 a více zaměstnanci, které
provedly stavební práce za 320 867 mil. Kč, tj. o 6,6 % více
než v roce 2005 (tab. 1).

Hlavním faktorem růstu stavební produkce i nadále zůstal
nárůst produkce pozemního stavitelství, kde pokračovala
intenzivní výstavba bytových a rodinných domů, která se
opírala zejména o dynamický vývoj na trhu hypoték a úvěrů
ze stavebního spoření s finanční podporou mladým manže-
lům. Růst produkce byl dále ovlivněn realizací developer-
ských stavebních projektů zahraničních investorů, zaměře-
ných především na výstavbu administrativních a multifunkč-
ních center. Další růst produkce inženýrského stavitelství
byl ovlivněn zejména výstavbou dálnic a rekonstrukcí a mo-
dernizací železničních tratí včetně jejich uzlů. Nová výstav-
ba, včetně rekonstrukcí a modernizací investičního charakte-
ru, činila rozhodující část stavební produkce (85 %):
– bytové budovy 18,7 % (obytné a rodinné domy a nástav-

by a přístavby), 
– budovy výrobní 17,0 % (tovární haly, budovy pro země-

dělství, obchod a dopravu), 

Tab. 1. Stavební práce v roce 2006 [10]

stavební práce podle 
dodavatelských smluv

   celkem 320 867 106,6
   v tuzemsku 312 742 105,3

nová výstavba, rekonstrukce 
a modernizace

272 882 106,0

z toho: pozemní stavitelství 164 483 109,0

             inženýrské stavitelství 108 399 101,6

opravy a údržba 37 832 106,3

z toho: pozemní stavitelství 17 688   89,0

             inženýrské stavitelství 20 144 128,6

ostatní práce 2 028   51,8

Ukazatel Index
Hodnota
[mil. Kč 

běžných cen]
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– budovy nevýrobní 21,6 % (obchodní centra, školní, zdra-
votnické a administrativní budovy), 

– inženýrské stavby 41,2 % (silnice, dálnice, mosty, tunely),
– vodohospodářské stavby 1,5 % (hráze, jezy a stupně,

nádrže na tocích, plavební komory). 

Pokud chceme vědět, jak se liší naše podmínky od evrop-
ských, je třeba zdůraznit, že stále existuje menší podíl byto-
vé výstavby, který však postupně roste, a vysoký podíl inže-
nýrské výstavby. Co je nejdůležitější z pohledu diskutované-
ho tématu, existuje stále, na rozdíl od vyspělých států, výraz-
ně menší podíl oprav a údržby (pouze 11,8 %) a trend se
zatím nemění (tab. 2). Čtenář si jistě povšiml, že tento údaj
je poněkud zavádějící – ve třetím řádku tab. 1 jsou obsaže-
ny i rekonstrukce a modernizace a kromě toho významný
podíl činnosti malých firem (do 20 zaměstnanců), který v bi-
lanci není zahrnut, je jistě zaměřen na údržbu, opravy, re-
konstrukce apod. Nezbývá než odpovídající objemy prací
odhadem přičíst k výše uvedenému a jistě bychom se přiblí-
žili hodnotě 30 % místo 11,8 %. Přitom nelze tvrdit, že u nás
není dost potenciálních zakázek pro opravy a rekonstrukce –
připomeňme jen notoricky známou situaci u panelových do-
mů, popř. památkových objektů. U mostních staveb pak bylo
nedávno konstatováno [11], že např. na silnicích I. tř. v roce
2006 bylo 700 mostů v bezvadném stavu, ale 760 jen v uspo-
kojivém stavu, 210 mostů pak dokonce ve špatném stavu.
Silnice II. a III. tř. mají situaci ještě horší: 3 750 stav uspo-
kojivý, 1 300 špatný a 350 dokonce velmi špatný. Je tedy
zřejmé, že stavebnictví bude potřebovat dobré odborníky,
kteří budou projektovat a provádět ve značné míře práce
zaměřené na opravy a rekonstrukce s životností lepší, než se
dělo doposud. U nové výstavby by mělo rozhodovat hledisko
dlouhodobého užitku, tj. hodnocení životního cyklu objektu –
opět práce pro odborníky znalé postupů a technologií vedou-
cích k optimalizaci nákladů a užitku po celou dobu technické-
ho života stavby. Tomu pak musí samozřejmě předcházet kva-
lifikovaná rozhodnutí o alokaci zdrojů, což předpokládá
schopnost posoudit všechny důležité souvislosti a rizika.

Je tedy vidět, že naznačená problematika životnosti staveb
si zasluhuje velkou pozornost, tj. i systematické řešení v ob-
lasti vzdělávání, a je také zřejmé, že na tento trend je nutno
připravovat studenty/absolventy stavebních fakult – není to
zatím běžné a v tradičních kurzech stavebního inženýrství to
nebývá zahrnuto dostatečně podrobně a ve všech souvislos-
tech. Některé části jsou zmiňovány jen okrajově, jiné již
podrobněji, i když často jen pro omezený počet posluchačů
(např. teorie spolehlivosti [5]). Jako příklad ze zahraničí mů-
že sloužit příspěvek [6], kde jsou popsány zkušenosti s výu-
kou specializovaných kurzů o životnosti konstrukcí, které
probíhají již sedm let ve Španělsku (Barcelona). Bylo by
vhodné neprodleně tomuto trendu přizpůsobit výuku i u nás. 

Důsledky a souvislosti navrhování 
na životnost

Nejprve stručně zmíníme několik disciplin, jejichž aktivní
aplikace je ve výše zmíněných souvislostech žádoucí, resp.
nutná. Spolehlivost patří k základním požadavkům při navr-
hování či posuzování stavebních konstrukcí, ale je nutno při-
znat, že v současných předpisech a normách je kvantifikace
spolehlivosti konstrukcí jaksi skryta – při postupu podle me-
tody dílčích součinitelů spolehlivosti míru spolehlivosti ex-
plicitně nestanovujeme. Projektant nemůže tedy v tomto oh-
ledu vyhodnocovat alternativy konstrukčních řešení, porov-
návat, optimalizovat, případně navrhnout konstrukci s něja-
kou specifickou, předem zadanou hodnotou míry spolehli-
vosti (která může být popsána teoretickou pravděpodobnos-
tí poruchy, resp. indexem spolehlivosti, a odpovídá některé-
mu z mezních stavů [7]). Bylo by jistě účelné, kdyby inže-
nýr měl dostatečné znalosti o pravděpodobnostní problema-
tice a mohl se lépe orientovat v různých návrhových situa-
cích. Navíc Eurokód připouští možnost navrhovat konstruk-
ce pomocí plně pravděpodobnostních metod. Použití tako-
vých metod však vyžaduje znalost statistických a pravděpo-
dobnostních postupů a také vyžaduje statistická hodnocení
nejistot obsažených ve vstupních veličinách. 

Pravděpodobně hlavním trendem světového stavebnictví
se stala snaha o trvale udržitelný rozvoj, tj. nutnost zaměřit
se na optimalizaci užitných hodnot stavebního objektu a je-
ho ekonomické, energetické a ekologické (!) náročnosti. Je
proto nutno mj. přihlížet k nákladům za celý životní cyklus
objektu a konstrukce navrhovat již s ohledem na životnost.
Životnost stavebního prvku, konstrukce, objektu je doba, po
kterou mají být splněny požadované funkce a potřebná míra
spolehlivosti při běžné (plánované) údržbě – je to tedy znač-
ně „individuální“ hodnota. Součinnost ekonomických dis-
ciplín je nezbytná. V ČR se tak zatím neděje v potřebné míře

Tab. 2. České stavebnictví – vývoj indexu [10]

Ukazatel 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

stavební práce celkem  108,4 104,2 95,9 92,9 93,2 105,6 109,1 102,6 109 108,9 105,8 106,6

nová výstavba, rekonstrukce 
a modernizace

110,7 105,5 96,9 91,5 93,6 106,7 109,0 101,8 108,3 110,0 107,2 106,0

oprava a údržba 96,7 98,6 92,7 103,1 88,6 93,1 101,2 114,1 114,7 98,7 95,3 106,3

pozemní stavitelství – – – – – – 106,3 98,6 106,8 109,5 102,7 106,7

inženýrské stavitelství – – – – – – 111,1 112,1 113,0 106,6 109,9 105,0

Obr. 1. Struktura objemu stavebních prací v 2006 
(podniky s více než 20 zaměstnanci)
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– opět zejména v důsledku nepřipravenosti projekce, staveb-
ního průmyslu (a také stavebníků!). I zde je totiž pravděpo-
dobnostní přístup nutný [8].

Další oblastí, kde je nutno respektovat pravděpodobnost-
ní kategorie a techniky, je analýza rizika, která obvykle také
vede k nutnosti propojit pravděpodobnostní informace s eko-
nomickými. Znalost kvantifikovaného rizika je nezastupitel-
ná při moderních způsobech rozhodování, např. pro účelnou
alokaci finančních zdrojů. Základní informace o analýze
rizika viz např. [9]. 

Z tohoto výčtu je jistě důležitost šíření znalostí souvisejí-
cích s pravděpodobnostními přístupy zřejmá. Jde totiž o to,
abychom do analýz, rozhodování a při řídících činnostech
mohli zahrnout také vliv nevyhnutelných/přirozených nejis-
tot a neurčitostí.

Výuka v minulých letech a současný stav
Na základě informací o současných studijních plánech Sta-

vebních fakult ČVUT v Praze a VUT v Brně lze konstatovat,
že silně převažující část výuky v bakalářských studijních
programech vytváří znalosti téměř výhradně o navrhování a
výstavbě nových objektů. Disciplínám souvisejícím s opra-
vami, rekonstrukcemi, vazbou na technologie a ekonomic-
kými souvislostmi je věnováno podstatně méně prostoru –
zpravidla ve specializovaných předmětech na magisterské
úrovni studia. Vztah k plánování údržby, udržitelnému roz-
voji, úsporám energií a recyklaci stavebních materiálů lze
sice najít v řadě předmětů vyučovaných v oborech stavební-
ho inženýrství a v obecné rovině navrhování konstrukcí se
v sylabech uvádějí základní principy navrhování z hlediska
životnosti, bohužel bez vyústění do konkrétních rozborů šir-
ších důsledků. 

Poněkud lepší situace je v oblasti výuky metod pro analý-
zu rizik – např. k akreditaci se připravuje ucelená část studij-
ního plánu na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Výhledy a doporučení
Vzhledem k aktuálnosti a širokému spektru aplikací otá-

zek životnosti v inženýrství se domníváme, že v nejbližší do-
bě by mělo dojít ke změnám ve studijních plánech staveb-
ních fakult nebo alespoň k zařazení či posílení relevantních
předmětů:
– u bakalářského studia na úrovni ucelené soustavy základ-

ních principů otázek životnosti;
– u magisterských a inženýrských studií, kde půjde o se-

známení s pokročilejšími metodami a reálnými aplikacemi
(přizpůsobenými podle oborů), které by mohlo či mělo
vést k zavedení samostatného studijního oboru nebo stu-
dijního programu podle zvyklostí na dané fakultě; 

– v doktorandských studijních programech by měl být k dis-
pozici stále dostatek témat dizertačních prací se vztahem
k řízení životnosti, podpořený spektrem předmětů, které
by umožnily doktorandům získat komplexní znalosti pro
další rozvíjení výzkumné činnosti, popř. uplatnění v pra-
xi v řídících funkcích;

– informace by neměla zůstat izolována v samostatných
předmětech, ale návaznost a aplikace musejí být zmiňo-
vány i v dalších předmětech budujících znalosti kon-
strukční, materiálové, ekonomické a manažerské;

– pro překlenutí současné nedostatečné informovanosti
inženýrů v praxi bude vhodné zařadit do škály celoživot-
ního vzdělávání také odpovídající tematiku, pravděpo-
dobně ve spolupráci fakult s profesními organizacemi,
jako jsou ČKAIT nebo ČSSI. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/06/1567 GA ČR.
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Kohoutková, A. – Teplý, B.: Education in Durability of
Structures: A Complex Approach 

Advanced trends in assessment and design of buildings
for durability, considering sustainability issues, are
briefly described. They impact the technical, economic as
well as management activities. The current university
curricula do not reflect these trends to a suitable extent;
the durability and service life questions should be treat-
ed in a more detailed and complex way.

Kohoutková, A. – Teplý, B.: Ausbildung auf dem Gebiet
der Lebensdauer von Konstruktionen – komplexes
Herangehen

Der Artikel skizziert fortschrittliche Verfahren zur
Bewertung und Planung von Gebäuden auf Dauer-
haftigkeit hin unter Berücksichtigung der nachhaltigen
Entwicklung, welche Einfluss auf die technische, wirt-
schaftliche und Leitungstätigkeit haben. Die gegenwärti-
gen Hochschulrichtlinien berücksichtigen diese Entwick-
lungstrends nicht in einem geeigneten Ausmaß. Es ist
notwendig, sich den Fragen, die die Dauerhaftigkeit und
Lebensdauer betreffen, ausführlicher und komplexer zu
widmen.
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Článek se zabývá počítačovým vyšetřováním teplotního
namáhání prostého betonu, provedeným na základě cha-
rakteristických experimentů. Experimenty jsou pro-
váděny na zkušebních válcových tělesech a na základě
výsledků je identifikován součinitel teplotní vodivosti
v různých teplotních podmínkách.

Úvod
Beton je jedním ze základních a nejrozšířenějších kon-

strukčních materiálů používaných ve stavebnictví. Pro eko-
nomicky hospodárný návrh konstrukcí je nutno znát co nej-
přesněji nejen jeho mechanické, ale i termofyzikální para-
metry. Beton je výrazně nehomogenní materiál, jehož mak-
roskopické vlastnosti jako celku jsou ovlivněny vlastnostmi
jednotlivých komponentů, tj. především druhem použitého
pojiva a plniva, dále pak obsahem vlhkosti, pórovitostí aj.
Pro dokonalý matematický popis, potřebný k přesnému mo-
delování chování takovéhoto materiálu, je tedy zapotřebí
značné množství parametrů. V tomto článku se zaměříme
především na stanovení součinitele teplotní vodivosti prosté-
ho betonu s určitým obsahem vlhkosti v závislosti na teplo-
tě. Pro přesný výpočet rozložení teplotně vlhkostního pole je
nutno uvažovat materiálové charakteristiky jako funkce tep-
loty, obsahu vlhkosti, času, případně dalších veličin, a nejen
jako konstantní hodnoty.

Ideálním způsobem, jak popsat tyto komplexní jevy –
jakými transportní procesy v heterogenních pórovitých ma-
teriálech bezpochyby jsou – je vytvořit matematický model
na mikroskopické úrovni. To by ovšem vyžadovalo modelo-
vat jednotlivé atomy a jejich vzájemné interakce. Tento po-
stup ovšem není v současnosti výpočetně uskutečnitelný. Mož-
ností, jak optimalizovat výpočetní náročnost na straně jedné
a přesnost na straně druhé, je modelování na mezoskopické
úrovni, tj. provést simulace na reprezentativním objemu
materiálu, tyto výsledky statisticky vyhodnotit a použít je
jako charakteristiky „homogenního“ materiálu. 

Experimenty
Základním vzorkem použitým při experimentech byl

betonový válec ∅ 150 mm a výšky 300 mm, tedy klasický
vzorek pro stanovení pevnosti v prostém tlaku. Vzorek byl
vyzrálý s ustáleným obsahem vlhkosti. V polovině výšky
byla v různé hloubce od povrchu (25 mm, 50 mm a 75 mm)
osazena tři čidla schopná registrovat teplotu. Další senzor
byl umístěn na povrchu vzorku (obr. 1). 

Vzorek byl následně vystaven třem cyklům, které předsta-
vovaly běžné tepelné namáhání reálných konstrukcí. V prv-
ním experimentu byl vzorek z počáteční teploty 23 ˚C mra-

zen na konečnou teplotu -17 ˚C, při druhém experimentu
rozmrzal z teploty -17 ˚C na teplotu 16 ˚C. Třetí experiment
představoval cyklické zmrazení a rozmrzání v rozmezí před-

chozích teplot. V průběhu tepelného zatěžování čidla konti-
nuálně registrovala teplotu v intervalech 30 s. Výsledný prů-
běh teploty v místech osazení jednotlivých senzorů a rozlo-
žení teplotního pole ve vzorku materiálu pro experiment 2
znázorňuje obr. 2.

Matematické řešení 
Při matematickém modelování transportu tepla [1] vychá-

zíme z obecného tvaru rovnice vedení tepla (současný tran-
sport kapalné vlhkosti, vodních par či solí není uvažován) 

kde G(x, t) je funkce představující rozložení vnitřních zdrojů
tepla (chemických reakcí, průchod elektrického
proudu apod.);

Obr. 1. Rozmístění teplotních čidel

Obr. 2. Rozložení teplotního pole ve vzorku při experimentu 2

,
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G(x, t) – teplota v místě x a čase t;
t – čas [s];
ρ – hustota [kgm-3];
c – měrná tepelná kapacita [Jkg-1K-1];
λ – součinitel tepelné vodivosti [Wm-1K-1]. 

λNěkdy se pracuje se součinitelem teplotní vodivosti a = –– 
ρc

[m2s-1].

Není-li prostředí homogenní, jsou obecně hustota, měrná
tepelná kapacita i součinitel tepelné vodivosti funkcemi
polohy, tj. c = c(x), λ = λ(x), ρ = ρ(x). Měrná tepelná kapa-
cita i tepelná vodivost jsou obecně také funkcemi teploty,
ovšem pro nepříliš široký rozsah teplot lze tuto závislost
zanedbat.

Na základě experimentálního uspořádání můžeme tuto
obecně trojrozměrnou úlohu zjednodušit a dále uvažovat ja-
ko úlohu jednorozměrnou. Při matematickém modelování
jednorozměrného transportu tepla bez vnitřních zdrojů tepla
můžeme obecný tvar rovnice vedení tepla upravit do tvaru

Nahradíme-li derivace příslušnými diferenčními podíly v sou-
ladu se schématem na obr. 3, pak 

a

Dosazením vztahů (2) a (3) do rovnice vedení tepla (1), do-
staneme vztah

po jehož úpravě 

Teplota v jednotlivých časoprostorových uzlech je známa
(experimentálně stanovena). Dostáváme tedy vztah, jehož
aplikací můžeme v kterékoli oblasti teplotního pole vypočí-
tat příslušnou hodnotu součinitele teplotní vodivosti a pro
teplotu Ti-1,j. Ve výsledné rovnici (5) představuje h velikost

prostorového „kroku“ a τ velikost časového „kroku“. Záro-
veň by měla platit podmínka stability ve tvaru 0 < r < 1/2,
kde r = aτ/h2.

Využitím uvedených matematických vztahů byl na zákla-
dě experimentálně stanovených dat vypočten průběh souči-
nitele teplotní vodivosti v závislosti na teplotě v místech osa-
zení čidel 2, 3 a 4, tedy pro senzory umístěné uvnitř materiá-
lu. Pro statistické vyhodnocení byl dále použit jen průběh
v ose válce nejméně ovlivněný kolísáním teploty v okolním
prostředí. Proložením regresními křivkami byly získány funk-
ční předpisy závislosti součinitele teplotní vodivosti na tep-
lotě.

Vyhodnocení experimentu bylo rozděleno do dvou částí,
a to na stanovení součinitele teplotní vodivosti v oblasti klad-
ných, a následně v oblasti záporných teplot. V první části te-
dy byla použita data z experimentu 1 a příslušné větve z ex-
perimentu 3. Druhá část byla zaměřena na experiment 2 a
„rozmrazovací“ větev experimentu 3.

Grafy na obrázcích 4 a 5 znázorňují průběh vyhodnoce-
ných součinitelů teplotní vodivosti v závislosti na teplotě. Je
patrný rozdíl ve velikosti součinitelů teplotní vodivosti v mís-
tech jednotlivých „řezů“. Tento rozptyl hodnot mohl být
způsoben rozdílnou vlhkostí po délce vzorku, případně jako
projev výrazné nehomogenity materiálu vzorku. Pro vyhod-
nocení součinitelů teplotní vodivosti byl uvažován průběh 
v místě osazení senzoru 4, kde byl nejméně ovlivněn kolísá-
ním teploty ve vnějším prostředí. 

Nulové hodnoty součinitele teplotní vodivosti, které jsou
místy na grafech patrné, byly vypočteny na základě shod-
ných teplot v příslušném řezu ve dvou po sobě následujících
časech. To není teoreticky pro neustálené teplotní pole
možné. Hodnoty byly zaznamenány nejspíše chybou čidla.

.                                    (1)

Obr. 3. Schéma 

(2)

.                      (3)

,        (4)

.             (5)

Obr. 4. Experiment 1 – průběh součinitele teplotní vodivosti 
v závislosti na teplotě v místě osazení sond (kladné teploty)

Obr. 5. Experiment 2 – průběh součinitelů teplotní vodivosti 
v závislosti na teplotě v místech čidel 3 a 4 (záporné teploty)
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Vyhodnocení 
Na základě získaných výsledků byl stanoven součinitel

teplotní vodivosti prostého betonu hodnotou 1,256·10-6 m2s-1

(pro 15 ˚C) v oblasti teplot nad bodem mrazu, resp. hodno-
tou 1,532·10-6 m2s-1 (pro -8 ˚C) v oblasti teplot pod bodem
mrazu. Součinitel teplotní vodivosti v oblastech pod bodem
mrazu vyšel tedy větší než pro kladné teploty. S největší
pravděpodobností se projevil rozdíl mezi tepelnou vodivostí
jednotlivých fází vody, která má v kapalném stav vodivost
0,55 Wm-1K-1 a v pevném skupenství, tedy pro led, je souči-
nitel tepelné vodivosti 2,3 Wm-1K-1. Čím větší bude obsah
kapalné vlhkosti v materiálu, tím větší bude její vliv na te-
pelnou vodivost, zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Pokud porovnáme vypočtenou hodnotu součinitele tepel-
né vodivosti 2,38 Wm-1K-1 s normovou hodnotou 1,3 Wm-1K-1

podle ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov, část 3, resp.
s hodnotami podle EN 1992-1-1 (obr. 2), je patrné, že uva-
žováním [4] předepsané hodnoty by vedlo v tomto případě
při výpočtu ke stanovení chybného rozložení teplotního
pole. Vhodnější je tedy použít údajů normy [5].

Jedním z funkčních požadavků pro používání konstrukcí
vytvořených pomocí kombinace dvou rozdílných materiálů
je jejich blízká teplotní roztažnost. Hodnoty tepelné vodi-
vosti mohou být ovšem diametrálně odlišné, jak je tomu
například u železobetonu. Součinitel teplotní roztažnosti
betonu je 10·10-6, betonářské oceli 12·10-6, tedy jak je patr-
né, hodnoty velice blízké [5]. Součinitel tepelné vodivosti
prostého betonu jsme stanovili 2,38 Wm-1K-1, hodnota pro
ocel je 58 Wm-1K-1 [5], tedy čísla zcela odlišná. Proto tam,
kde může dojít k tepelnému namáhání, je nutno posoudit
vliv rozdílné rychlosti deformace vlivem tepelného namáhá-
ní např. na napjatost. 

Závěry a doporučení
Uvažování průběhu součinitele teplotní vodivosti jako

funkce závisející na teplotě se jistě neuplatní při návrzích a
posouzení běžných konstrukcí vystavených minimálnímu
tepelnému namáhání, kde je dostačující uvažovat součinitel
teplotní vodivosti konstantní hodnotou. Uvažování konstant-
ní hodnoty nelze naopak doporučit u konstrukcí namáha-
ných extrémní teplotou, např. při požárech a jiném mimo-
řádném tepelném zatížení, kdy podcenění závislosti může
vést k výpočtu chybného rozložení teplotního pole v materiá-
lu.

Specifickou situací, kdy je třeba zohlednit vzrůst hodnot
součinitele teplotní vodivosti, je v případě materiálu obsahu-
jícího vlhkost a vystaveného působení teplot pod bodem
mrazu. Zejména v oblasti kolem bodu mrazu, kde dochází k
fázové změně vody na led, lze očekávat skokové zvýšení
teplotní vodivosti [2], [3]. 

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT
MSM 6840770031.
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Černý, R. – Konvalinka, P. – Doležel, T. – Rybár, P.:
Computer Analysis of the Course of Temperature in
Concrete

This article describes the computer analysis of thermal
stress of plain concrete, based on characteristic experi-
ments. The experiments were conducted on tube-shaped
test specimens. Based on the experiments, the coefficient
of thermal diffusivity in various temperature conditions
was identified. 

Černý, R. – Konvalinka, P. – Doležel, T. – Rybár, P.:
Computeranalyse des Temperaturverlaufs in Beton 

Der Artikel befasst sich mit einer Computerunter-
suchung der Temperaturbeanspruchung unbewehrten
Betons, die auf der Basis charakteristischer Experimente
durchgeführt wurde. Die Versuche werden an Prüf-
zylindern durchgeführt, und auf ihrer Grundlage wird
die Wärmeleitzahl unter verschiedenen Temperatur-
bedingungen identifiziert.

Obr. 6. Teplotní vodivost betonu λc
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Vliv sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry
Vlhkostní vlastnosti
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RNDr. Vratislav TYDLITÁT, CSc. 
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Praha

V článku je prezentována druhá část výzkumu, který se
zabýval vlivem sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé sád-
ry. Porovnány jsou dva teplotní režimy sušení s maxi-
mální teplotou 40 ˚C a 80 ˚C a jejich vliv na vlhkostní
vlastnosti vzorků energosádry, jejichž část je připravena
v neupravené podobě a část je modifikovaná přísadami. 

Úvod 
V první části článku bylo pojednáno o vlivu sušicí teploty

na základní a tepelné vlastnosti zatvrdlé sádry [1]. Druhá část
prezentuje vlhkostní vlastnosti, konkrétně transportní a aku-
mulační parametry kapalné a plynné vlhkosti. Účelem expe-
rimentů bylo upřesnit, jak se výrobky ze zatvrdlé energosád-
ry chovají při kontaktu s vlhkostí po předchozím sušení za
různých teplot. 

V dostupné zahraniční literatuře je možné najít relativně
málo údajů nutných pro posouzení vlhkostních vlastností
jakéhokoli druhu sádry. Při neznalosti těchto materiálových
charakteristik je ovšem seriózní návrh konstrukčních dílů
téměř nemožný, protože vlhkost významně ovlivňuje chová-
ní sádry. Z vlhkostních vlastností zatvrdlé sádry jsou známy
faktor difúzního odporu vodní páry, který stanovil Hanusch
[2], a adsorpční a desorpční izotermy vlhkosti, které ověřili
Dahl a kol. [3]. Klin [4] prováděl experimenty s propustnos-
tí vody pro vzorky vyrobené ze sádry s vodním součinitelem
sádrové kaše od 0,5 do 1,5. 

Z výsledků uvedených v první části článku [1] je zřejmé,
že rozdílné sušicí teploty (80 ˚C a 40 ˚C) měly výrazný vliv
na objemovou hmotnost, hustotu matrice i otevřenou pórovi-
tost materiálu, výrazně ovlivnily i jeho tepelné vlastnosti.
Podobné efekty lze předpokládat i u vlhkostních vlastností.  

Metody 
Pro ověření vlivu sušicího režimu byly zjištěny základní

vlhkostní vlastnosti, a poté stanoveny tyto parametry: 
– absorpční vlhkostní součinitel, 
– průměrná hodnota součinitele vlhkostní vodivosti,
– faktor difúzního odporu vodní páry, 
– adsorpční a desorpční izotermy vlhkosti. 

Absorpční vlhkostní součinitel a průměrná hodnota součini-
tele vlhkostní vodivosti byla stanovena v rámci jednorozměr-
ného experimentu. Při měření faktoru difúzního odporu vodní
páry byla použita misková metoda podle prEN ISO 12572 [5].
Měření adsorpčních a desorpčních izoterem vlhkosti je založeno
na jednoduchém experimentu, při kterém jsou vzorky umís-
těny v exsikátorech, v nichž je udržováno prostředí s konstant-
ní relativní vlhkostí [6]. 

Kromě ověřování vlhkostních parametrů byl proveden i
jednoduchý termogravimetrický experiment, při němž bylo
20 vzorků z neupravené energosádry rozměru 30 x 30 x 10 mm
umístěno do sušárny. Jako počáteční byla stanovena teplota
25 ˚C, která odpovídá laboratorní teplotě. Jakmile hmotnost
vzorků přestala klesat, byla teplota zvyšována na 45, 65, 85,
95, 115 a 125 ˚C.

Materiály, vzorky a sušicí režimy 
Výroba vzorků, materiál a výsledné složení směsí bylo

popsáno v první části článku [1]. Připomeňme jen, že jde
o energosádru (β-sádra) z elektrárny Počerady, která byla
podle ČSN 72 2301 [7] zatříděna jako G-13 B III. Vzhledem
k možnosti prozkoumání variantních řešení bylo rozhodnuto
použít vzorky pro dva různé teplotní režimy vysoušení. Pra-
covně byly označeny jako teplota sušení 80 ˚C a 40˚C a zna-
čí maximální použitou teplotu. Vzorky byly po dobu týdne
uloženy v konstantních laboratorních podmínkách s teplotou
23 ± 1 ˚C a relativní vlhkostí 30 ± 2 %, a teprve následně na
nich probíhalo měření. 

Výsledky experimentů
Závislost hmotnostního přírůstku vody na 1 m2 plochy

vzorku na odmocnině z času získané při absorpčním experi-
mentu pro oba studované teplotní stavy je uvedena na obr. 1
a obr. 2. Vypočtené hodnoty vlhkostních parametrů jsou uve-
deny v tab. 1 a tab. 2. Porovnání materiálů vysušených při
40 ˚C (tab. 1) s referenčním materiálem S0 ukazuje, že pří-
sady výrazně ovlivnily sledované vlhkostní vlastnosti – vlh-
kostní absorpční součinitel a průměrnou hodnotu součinitele
vlhkostní vodivosti. Vlastnosti se měnily podle hodnot otev-
řené pórovitosti a závislosti na použitém hydrofobizačním
přípravku. Materiály S1 a S2, tedy ty s přídavkem plastifiká-
torů, vedly kapalnou vlhkost podstatně pomaleji než základ-
ní materiál S0, protože vlhkostní absorpční součinitel klesl
asi o polovinu a průměrná hodnota součinitele vlhkostní

Obr. 1. Výsledky absorpčního experimentu (teplota sušení 40 ˚C)

obzor9_2007.qxp  6.11.2007  16:17  Stránka 267



268 STAVEBNÍ OBZOR 9/2007

vodivosti asi na třetinu. V podstatě podobné výsledky byly
zjištěny u materiálu s hydrofobizační přísadou S3. Výrazněj-
ší zlepšení vlhkostních vlastností bylo u materiálů S4 a S5.
Vlhkostní absorpční součinitel je pro tyto dva materiály asi
pětkrát nižší a průměrná hodnota součinitele vlhkostní vodi-
vosti asi o řád nižší v porovnání s referenčním materiálem. 

Podobné výsledky byly získány při simulování absorpční-
ho experimentu i u vzorků vysušených při 80 ˚C (obr. 2).
Můžeme pozorovat rozdílné směrnice v první části průběhu
až do ustáleného toku a určit hodnoty vlhkostního absorpč-
ního součinitele pro jednotlivé materiály. Výsledky v první
fázi experimentu jsou pro materiály S1 a S2 téměř identické
jako pro materiál S0. Maximální dosažená hodnota je ovšem
pro materiál S2 výrazně nižší než u S0. U hydrofobizova-
ných materiálů je patrné, že ve vzorku S3 neměl přípravek
Imesta IBS 40 větší vliv na zamezení pronikání vody do ma-
teriálu, průběh je téměř identický jako pro referenční mate-
riál S0. U vzorků S4 a S5 byl tento efekt již mnohem výraz-
nější. Směrnice obou průběhů hmotnostních přírůstků vody
těchto materiálů jsou pro první část experimentu výrazně
nižší než pro ostatní materiály.

Z vyhodnocení absorpčního experimentu (tab. 2) je patr-
né, že pro materiály S1 a S2 jsou průměrné hodnoty součini-
tele vlhkostní vodivosti v porovnání s materiálem S0 řádově
stejné. U materiálu S1 došlo ke snížení této veličiny zhruba
o 15 %, u materiálu S2 bylo nižší jen zhruba o 3 %, tj. v pod-
statě zanedbatelné. I zde se tedy projevil vliv snížení otevře-
né pórovitosti u upravených materiálů a se vzrůstající póro-
vitostí stoupala průměrná hodnota součinitele vlhkostní
vodivosti. U vlivu hydrofobizačních přísad je zřetelná změ-
na hodnoty vlhkostního absorpčního součinitele a ještě pod-
statně výraznější u průměrné hodnoty součinitele vlhkostní
vodivosti. Vzorek S3 má v porovnání s referenčním vzor-
kem S0 průměrnou hodnotu součinitele vlhkostní vodivosti
asi o polovinu nižší, u vzorku S5 činí tento pokles už jeden

řád a u vzorku S4 dokonce téměř dva řády. Hydrofobizace
měla tedy zejména u materiálu S4 velmi pozitivní efekt a vý-
razným způsobem zabránila pronikání vody do materiálu.

Sorpční a desorpční izotermy vlhkosti jsou uvedeny na
obr. 3 a obr. 4. Z porovnání výsledků pro materiály vysuše-
né při 80 ˚C (obr. 3) můžeme konstatovat, že se oba materiá-
ly S1 a S2 s plastifikátorem chovaly podobně jako referenč-
ní materiál S0. Prudký nárůst adsorbované vlhkosti začínal
blízko za hranicí 40 % relativní vlhkosti a končil přibližně
u 75 % relativní vlhkosti. Maximální hygroskopická hmot-
nostní vlhkost byla pro oba upravené materiály nižší asi o 10 %,
což opět zřejmě souvisí s jejich menší otevřenou pórovitos-
tí. Desorpční izotermy vlhkosti klesaly se snižováním rela-

tivní vlhkosti velmi pomalu, výraznější pokles následoval až
po snížení relativní vlhkosti na 10 %. Sorpční hystereze byla
velmi vysoká u obou materiálů S1 a S2, stejný efekt byl
ovšem sledován i u referenčního materiálu S0. U vzorků hyd-
rofobizované sádry došlo ke snížení maximální nasorbované
vlhkosti v porovnání s referenčním materiálem, přičemž nej-
výraznější byl tento efekt u materiálu S5. To je nepochybně
pozitivní výsledek. Je však třeba si všimnout, že tvar de-
sorpční izotermy byl u hydrofobizované sádry méně přízni-
vý než u referenčního materiálu. Je zřejmé, že všechny mate-
riály po vystavení prostředí s vysokou relativní vlhkostí
vysychají i v prostředí s velmi nízkou relativní vlhkostí
velmi málo a jejich sorpční hystereze je velmi vysoká. Tento
jev je výrazný především u hydrofobizovaných materiálů S3
až S5. Desorpční izoterma vlhkosti není uzavřena, protože
nasorbovaná vlhkost vedla k přeměně hemihydrátu, který
vznikl dehydratací při sušení na 80 ˚C, na dihydrát. 

U materiálů sušených při 40 ˚C, jejichž adsorpční a de-
sorpční izotermy jsou uvedeny na obr. 4, bylo zjištěno, že
materiál S0 nasorboval maximálně 0,05 kgkg-1, u ostatních

Tab. 1. Transportní parametry kapalné vlhkosti (teplota sušení 40 ˚C)

[kgm-2s-1/2] [m2s-1]

S0 0,30 6,1 E-7

S1 0,14 1,6 E-7

S2 0,13 1,4 E-7

S3 0,14 1,2 E-7

S4 0,06 1,9 E-8

S5 0,06 2,0 E-8

Materiál

Vlhkostní
absorpční součinitel

Průměrný součinitel 
vlhkostní vodivosti

[kgm-2s-1/2] [m2s-1]

S0 0,31 2,63 E-7

S1 0,25 2,16 E-7

S2 0,31 2,55 E-7

S3 0,25 1,47 E-7

S4 0,06 7,32 E-9

S5 0,11 2,61 E-8

Materiál

Vlhkostní
absorpční součinitel

Průměrný součinitel 
vlhkostní vodivosti

Obr. 2. Výsledky absorpčního experimentu (teplota sušení 80 ˚C)

Tab. 2. Transportní parametry kapalné vlhkosti (teplota sušení 80 ˚C)

Obr. 3. Adsorpční a desorpční izotermy vlhkosti (teplota sušení 80 ˚C)

obzor9_2007.qxp  6.11.2007  16:17  Stránka 268



STAVEBNÍ OBZOR 9/2007 269

materiálů byla tato hodnota ještě nižší. Při porovnání průbě-
hu sorpčních izoterem vlhkosti pak v podstatě platí to, co by-
lo uvedeno u materiálů sušených při 80 ˚C, ale desorpční
izotermy mají jiný tvar. 

Pro stanovení teploty, za níž dochází k dehydrataci dihyd-
rátu, byl proveden jednoduchý termogravimetrický experi-
ment. Z obrázku 5 je patrné, že skokové změny hmotnosti
leží mezi teplotami 45–65 ˚C a 85–95 ˚C. Tyto výsledky
mohou být reprodukovány tak, že bude vypočítán stupeň
přeměny s [%] podle vztahu

m25 – msušs = –––––––– . 100 ,                         (1)
m25

kde m25 je hmotnost přirozeně vlhkého vzorku, msuš hmotnost
vzorku při teplotě sušení. Takto vypočtené hodnoty jsou jako
průměr z 20 hodnot uvedeny v tab. 3. Stupeň přeměny pak
můžeme vyjádřit i pro známé hodnoty molární hmotnosti di-
hydrátu, hemihydrátu a anhydritu síranu vápenatého, převza-
té z programu MolCal (tab. 4).

Z porovnání údajů tab. 3 a tab. 4 vyplývá, že při teplotě
sušení 65 ˚C došlo k přeměně dihydrátu na hemihydrát. Tato
teplota je relativně nízká, ale jistou roli zde může hrát i časo-
vý faktor [8]. Po maximálním teplotním zatížení 125 ˚C se
vzorky nacházejí ve stavu mezi přeměnou hemihydrátu na
anhydrit. 

Běžným způsobem, jak odhalit vnitřní změny v materiá-
lech způsobené uvolňováním chemicky vázané a volné vo-
dy, jsou metody tepelné analýzy. Rovnaníková a kol. [9]
uvedli výsledky zjištěné na vzorcích z energosádry, konkrét-
ně šlo o průběh termogravimetrických křivek a také křivky
DTA. 

Diskuze 
Při porovnání vlhkostního absorpčního součinitele a prů-

měrné hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti je patrné, že
rozdíly pro oba stavy nebyly systematické. Pro materiály S1,
S2, S3 a S5 byly hodnoty vlhkostního absorpčního součini-
tele vzorků sušených na 40 ˚C výrazně nižší (až o polovinu)
než u vzorků sušených při 80 ˚C, u materiálů S0 a S4 však
byly téměř identické. Vyšší parametry kapalné vlhkosti sou-
visejí pravděpodobně se zjištěním, že u většiny vzorků suše-
ných při 80 ˚C došlo ke vzniku trhlin, které by mohly souvi-
set s hydratací hemihydrátu na dihydrát. 

Výrazný rozdíl byl zjištěn u sorpčních a desorpčních izo-
terem vodní páry. Maximální hodnoty sorpce vodní páry pro
prostředí s 97% relativní vlhkostí byly pro vzorky vysušené
při 80 ˚C asi čtyřikrát vyšší než pro materiály sušené při 
40 ˚C. Také desorpční izotermy vlhkosti měly pro obě teplo-
ty sušení rozdílný průběh. Hystereze u vzorků vysušených
při 80 ˚C byla velmi vysoká a tyto materiály odevzdávaly
vlhkost do okolí velmi málo. Vyšší adsorpce byla způsobe-
na tím, že část „adsorbované“ vody byla chemicky vázaná
voda, proto se při desorpci nemohla uvolnit. Pozitivní pro
materiály sušené při 40 ˚C i 80 ˚C je, že do hodnoty mini-
málně 44 % relativní vlhkosti nenasorbovaly téměř žádnou
vlhkost. Pro referenční materiály S0 (pro 40 ˚C a 80 ˚C) by
tato hranice mohla být i vyšší, a to až kolem 62 % relativní
vlhkosti. 

Závěr 
Ověřování ukázalo, že vyšší sušicí teplota (80 ˚C) měla

negativní vliv na vlhkostní vlastnosti a v podstatě i na trvan-
livost materiálů. Sušení při 80 ˚C způsobilo dehydrataci
dihydrátu na hemihydrát a při kontaktu s vodou došlo v ně-
kterých vzorcích k vytvoření trhlin. Jejich vznik souvisí se
zpětným přechodem hemihydrátu na dihydrát a následnou
změnou vnitřní struktury. U vzorků sušených při 40 ˚C k po-
rušení materiálu nedošlo. Dalším důkazem, že 80 ˚C je zřej-
mě příliš vysoká teplota sušení, byly neuzavřené sorpční a
desorpční izotermy vlhkosti, kdy vzorky při teplotě 80 ˚C
přijaly tak velké množství vzdušné vlhkosti, že nepochybně

Obr. 4. Adsorpční a desorpční izotermy vlhkosti (teplota sušení 40 ˚C)

Obr. 5. Závislost hmotnosti vzorků na teplotě sušení 
(pro 20 vzorků)

Tab. 4. Přeměna u systému CaSO4–H2O 

Tab. 3. Přeměna zatvrdlé sádry S0 v závislosti na teplotě sušení

Teplota sušení Stupeň přeměny

[˚C] [%]

125 00,00

145 00,01

165 15,70

185 15,80

195 18,60

115 18,80

125 18,90

Molární 
hmotnost 

[gmol-1] typ stupeň [%]

CaSO4·2 H2O (DH) 172,2   DH → HH 15,7

CaSO4·1 1/2 H2O (HH) 145,1 HH → A 21,0

CaSO4  (A) 136,1 – –

Sloučenina 
Přeměna
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došlo k hydrataci a přeměně hemihydrátu zpět na dihydrát.
Tuto hypotézu je možné podpořit tím, že na některých vzor-
cích sušených při 80 ˚C a umístěných v prostředí s relativní
vlhkostí 97 % při měření sorpčních a desorpčních izoterem
vlhkosti se objevily trhliny. 

Výsledky experimentů ukazují, že aplikace materiálů na
bázi sádry sušených při 80 ˚C by byla v praxi problematic-
ká. Musela by být striktně dodržena podmínka jejich ulože-
ní v místech, kde nemůže dojít ke kontaktu s vodou nebo
s vysokou relativní vlhkostí, což je v běžných podmínkách
poměrně obtížné.

Článek byl vytvořen za podpory výzkumného záměru
MŠMT ČR MSM:6840770031.
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Tesárek, P. – Mňahončáková, E. – Tydlitát, V. – Černý, R.:
Effect of Drying Temperature on Properties of
Hardened Flue Gas Desulphurization Gypsum – Hygric
Properties

This paper presents partial outcomes of experimental
research dealing with the effect of drying temperature on
the properties of hardened flue gas desulphurization
gypsum. Two thermal drying regimes, with the maxi-
mum temperatures of 40 ˚C and 80 ˚C, are analyzed with
the particular attention to their influence on hygric
properties of the specimens of flue gas desulphurization
gypsum, a part of which is prepared in a basic, unmodi-
fied form and another part is modified using additives.

Tesárek, P. – Mňahončáková, E. – Tydlitát, V. – Černý, R.:
Der Einfluss der Trocknungstemperatur auf die Eigens-
chaften erhärteten REA-Gipses – Feuchtigkeits-
eigenschaften 

Im Artikel wird der zweite Teil einer Untersuchung
vorgestellt, die sich mit dem Einfluss der Trocknungs-
temperatur auf die Eigenschaften erhärteten REA-
Gipses befasst hat. Es werden zwei Temperaturregimes
mit einer Maximaltemperatur von 40 ˚C a 80 ˚C und
deren Einfluss auf die Feuchtigkeitseigenschaften von
REA-Gips-Proben verglichen, von denen ein Teil in
grundlegender nicht modifizierter Form und ein anderer
Teil mit Zusätzen modifiziert vorbereitet ist. 

�zprávy
Unikátní tunel zkolaudován

Pod Rohanským ostrovem v Praze byla v červenci zkolau-
dována nová dopravní stavba. Podzemní komunikace o cel-
kové délce 270 m, realizovaná ve dvou fázích, spojuje kan-
celářské budovy Danube House, Nile House a bytový dům
River Diamond. 

Dopravně obslouží i čtyři další objekty, se kterými se
v této části ostrova počítá. Délkou se tunel řadí v Praze na
čtvrté místo za Strahovský tunel, Mrázovku a Letenský tu-

nel. Stejně jako na každé běžné komunikaci jsou zde i tři
kruhové objezdy včetně obvyklého dopravního značení.

Podzemní komunikace výrazně přispívá k městotvorné
urbanistické koncepci zástavby Rohanského ostrova. Pomá-
há vytvářet klidovou zónu s bezprostředním kontaktem s bře-
hem Vltavy. Projektanty stavby byly architektonická kance-
lář Kohn Pedersen Fox společně s ateliérem A.D.N.S, doda-
vatelsky se na ní podílely společnosti Strabag a Metrostav.

Tisková informace

Tunel Délka [m]

Strahovský 2 004

Mrázovka 1 260

Letenský  423

pod Rohanským ostrovem 270

Zlíchov – Radlická 195
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Tranzitní zóna cementového tmelu 
mezi polyethylen-tereftalátovou výztuží a betonem
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Tranzitní zóna mezi cementovým tmelem a výztuží (po-
lymerní vlákna, ocel) je klíčovou oblastí, která determi-
nuje mechanické vlastnosti kompozitních stavebních
materiálů na bázi cementu. Bylo zjištěno, že v této zóně
převažuje portlandit, ettringit a málo Ca-ionty nasycené 
C-S-H gely. Je prokázána velmi dobrá korelace mezi mi-
nerálním a chemickým složení této zóny a jejími mecha-
nickými vlastnostmi (E-modul apod.).

Motivace
Tranzitní zóna (ITZ) mezi C-S-H fázemi hydratovaného

slínku betonu a výztuží polyethylen-tereftalátovým vlákny
(PET) se jeví jako zásadní prostor určující mechanické vlast-
nosti takovéhoto kompozitního materiálu. Její charakter je
předmětem exaktních výzkumů předních světových praco-
viš�. Je motivován zejména rozdílným chemickým a minera-
logickým složením a také texturou jednotlivých komponent,
porovnáme-li ITZ s cementovým tmelem mimo tuto oblast
[2], [1], [8]. 

Neustále vzrůstající objem výroby PET lahví (cca 13·106

tun za rok) nutí moderní společnost zabývat se jejich využi-
tím. Různé typy vláken, připravených jejich řezáním, lze
používat jako netradiční výztuž do stavebních kompozitních
materiálů na bázi cementu. Dosud běžně aplikovaná vlákna
materiálů vysoké pevnosti a tvrdosti, jakými jsou sklo, gra-
fit atd., zvyšují pevnost a tuhost takovýchto kompozitů, ale
zároveň jejich nepoddajnost. Naopak PET výztuže – jako
materiály s nízkým modulem tuhosti – usnadňují pružnost
cementového kompozitu, a tím i pozitivně modifikují jeho
elasticko-plastickou deformaci v žádoucích případech [8].
Řada prací se zabývá souvislostí mezi E-modulem vláken a
vazbou (adhezí) vlákna k cementové matrici [9], [10]. 

Metody zkoumání 

Příprava vzorků
Byla připravena směs z 200 g portlandského cementu

(CEM 42,5 R), 100 g vody, 140 g písku zrnitostní frakce
1,5–2,5 mm, 12 g písku zrnitostní frakce 0,5–1,0 mm a 20 g
drceného kameniva frakce 2,6–3,9 mm. Jako výztuž byla
přidána PET vlákna v celkovém objemu 2 % hmotnosti.
Vlákna o průměrné délce 3 cm a příčném řezu 0,5 mm byla
získána z továrny Silon, Planá nad Lužnicí, kde jsou láhve
recyklovány. E-modul vláken činil 4–6 GPa. Po 180 dnech
hydratace byly připraveny leštěné nábrusy pro instrumentál-

ní analýzu. Obtížnost přípravy perfektně leštěných vzorků je
dána jejich komplikovaným složením, zahrnujícím složky
diametrálně odlišných mechanických vlastností. 

Běžné metody leštění, např. kovů nebo kamene, nebylo
možné aplikovat. Bylo nutné se vyhnout broušení a leštění
za mokra a postupovat pouze suchou cestou. Proto byla apli-
kována pouze nejjemnější abraziva (SiC 2000, SIA 8) po
dobu 1 minuty, a pak leštění diamantovou pastou cca 1,5 h.
Nejvhodnější místa pro ověřování ITZ byla taková, kde
vlákno leželo paralelně s povrchem vzorku.

Metody měření
Ramanovská spektra byla získána pomocí LabRam systé-

mu Jobin Yvon, model Labram HR, vybaveného lineárním
laserem 532 nm pro excitaci. Sekundární signál byl analyzo-
ván spektrografem s holografickou mřížkou (600 gr·mm-1),
šířka štěrbiny 100 µm. Systém byl pravidelně kalibrován si-
likonovým vzorkem (520·5 cm-1). Akviziční doba signálu
činila 15 s. Krok měření byl 5 µm. Průměrné spektrum bylo
získáno ze šesti po sobě se opakujících měřeních.

Mikromechanické vlastnosti tranzitní zóny cementové mat-
rice byly ověřovány nanoindentací – tedy přímým měřením
vztahů mezi silou zatlačení velmi ostrého hrotu a hloubkou
jeho vtisku. Přístroj Nanotest Nanoindenter od firmy Micro-
materials z Velké Británie je opatřen hrotem Berkowich.
Vzhledem k heterogenitě matrice v tranzitní zóně je vždy
třeba provést větší soubor (matici) vtisků. Maximální zatíže-
ní bylo 12 mN, což odpovídá hloubce vtisku okolo 1 µm.
Vzdálenost jednotlivých indentů byla 10 µm, rozměry mati-
ce pak 80 x 120 µm. Následnou mikroskopickou a mineralo-
gickou mikroanalýzou (ESEM/EDAX) byl identifikován
charakter cementové matrice v každém vpichu. Pro stanove-
ní a analýzu elastických vlastností ITZ byly akceptovány
pouze vpichy zaměřené do plně hydratované cementové pas-
ty. Elastické vlastnosti byly kalkulovány standardními pro-
cedurami [7] z odlehčovací větve indentační křivky. Rozptyl
hodnot je dán heterogenitou složení materiálu, jaký se
v tranzitní zóně téměř vždy vyskytuje. Výsledky byly statis-
ticky vyhodnoceny pro každou řadu indentů od rozhraní
výztuže s cementovým tmelem směrem do matrice. 

Environmentální rastrovací elektronový mikroskop XL30
ESEM FEI PHILIPS je opatřen sadou detektorů SED (GSE)
pro morfologii a BSED (GBSE) pro „fázový kontrast“.
Spektrální analýzy sekundárních rentgenových spekter po-
skytují kvantitativní chemické (prvkové) složení vybraných
komponent vzorku. Mineralogický výzkum na mikroúrovni
je umožněn elektronovou difrakcí OIM-EBSD, založenou
na témže principu (Braggův princip) jako rentgenová difrak-
ce na krystalech. Systém je vybaven rozsáhlou databází di-
frakčních dat.
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Výsledky a diskuze 

Mineralogie a chemické složení 
Hydratace cementu je popsána mnoha rovnicemi reprezen-

tujícími hydrataci dílčích minerálních fází slínku: C3S, 
β-C2S, C3A a C4AF (užitá nomenklatura značí: C=CaO,
S=SiO2, H=H2O, A=Al2O3, F =Fe2O3, S

^ =SO4). Ramanovská
mikrospektrometrie je velmi účinnou metodou stanovení ně-
kterých hydratačních produktů cementářského slínku – pře-
devším portlanditu – Ca(OH)2 a ettringitu (C6A S^ 3H32). Spek-
tra hydratace v časové periodě od 0 do 28 dní ukazuje obr. 1.
Postupná geneze Ca(OH)2 – pás 357 cm-1 a ettringitu – pás
988 cm-1, a naopak mizení (spotřeba) C3S a C2S – pás 828 a
858 cm-1 je markantní.

Cílová oblast zkoušek tranzitní zóny mezi PET výztuží a
cementovou matricí spolu s maticí indentů je na obr. 2. To-
též místo bylo podrobeno Ramanovské analýze. Body repre-

zentují matici indentů 6 x 15 v ekvidistanci 5 µm. Sada Ra-
manovských spekter (získaných bodovým měřením podle
matice z obr. 2) je na obr. 3. Spektra jsou seřazena shora
dolů s krokem 5 µm. Dominantní pás 357 cm-1 odpovídá vib-
racím vazby O-H v Ca(OH)2 (portlandit). Nejintenzivnější

pás spektra se objevuje v intervalu od 5 to 30 µm od PET lu-
pínku. Dále od kontaktu intenzita pásu 357 cm-1 strmě klesá.

Distribuce ettringitu (C6A S^ 3H32) je reprezentována inten-
zivním pásem SO4 na 988 cm-1 (obr. 4). Je evidentní pokles
relativního zastoupení ettringitu s rostoucí vzdáleností od kon-
taktu s PET lupínkem. Pás alitu (C3S) se objevuje na 858 cm-1

spektra. Jeho obsah stoupá se vzdáleností od kontaktu s PET.
Trend zastoupení uhličitanu vápenatého (viz pás CO3 na 
1 080 cm-1) je obdobný [9], [5]. 

Mikromechanické vlastnosti, mineralogie a porozita 
v betonu z portlandského cementu

Hodnoty modulu elasticity byly kalkulovány vždy jako
průměrné hodnoty jedné ekvidistanční řady indentů od PET
vlákna (obr. 5). První tři hodnoty odpovídají modulu elasti-
city samotného PET. Následující indenty již představují
vlastnosti tranzitní zóny, a dále pak cementové matrice ve
vlastním betonu. Velmi dobře patrná je šířka zóny – zhruba
kolem 40 mm od kontaktu s PET. Další indenty – dále od
kontaktu – již vykazují E-modul podobný cementové matri-
ci vzdálenějšího cementového tmelu. Rozptyl hodnot, vyjá-
dřený standardní odchylkou, je typický pro cementové mate-
riály a je dán jejich heterogenitou na více úrovních (mikro-
porozita, zbytky nezhydratovaného slínku apod.) [3].

Pro tranzitní zóny jsou typické dva druhy pórů – oválné,
vyplněné vzduchem vtaženým do cementové kaše při přípra-
vě, velikosti několika desítek mikrometrů v průměru, a ne-

Obr. 1. Ramanovské spektrum hydratovaného portlandského
cementu v intervalu od 0 do 28 dnů

Obr. 2. Mikrofotografie cementového tmelu  vyztuženého PET 
s maticí indentů (6 x15 měřicích bodů) Ramanovského spektra

Obr. 3. Simultánní grafické zobrazení Ramanovských spekter
cementové pasty – testovací body jsou od sebe vzdáleny 5 µm 

(kontakt s PET výztuží je v horní části)

Obr. 4. Mapa intenzity zastoupení ettringitu na 987 cm-1

v cementové matrici ITZ (černý pás – okraj PET vlákna)
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pravidelné, vyplněné segregovanou vodou bohatou na Ca2+

ionty. Posledně jmenované jsou vesměs vyplněny mikrokrys-
talky portlanditu a ettringitu [6]. Další typickou vlastností je
zastoupení portlanditu a malého množství Ca-nasycených 
C-S-H fází cementového tmelu. Plně Ca-nasycený gel (tj.
C3-S-H klastry) se vyskytuje pouze v cementovém tmelu bez
inkluzí, tedy mimo kontakt s výztuží. Je patrná velmi dobrá
korelace mezi distribucí dílčích komponent (produktů hyd-
ratace) a E-modulem. Kontaktní zóna s PET, do vzdálenosti
cca 10 mm, vykazuje nízké hodnoty E-modulu, oscilující od
5 do 10 GPa, absenci plně Ca-nasycených C-S-H gelů, zvý-
šený obsah portlanditu a též CaCO3. Toto je názorný příklad
porozity dané hydrofobností povrchu PET vlákna (obr. 6).

Závěr
Aplikace moderních exaktních metod, v této kombinaci

zcela ojedinělých a umožňujících takovýto výzkum kritické
oblasti kompozitních materiálů na mikroúrovni, byla podmí-
něna vývojem specifické metodiky přípravy povrchu vzor-
ků. Zjištěná variace vlastností tranzitní zóny, tj. prostoru me-
zi PET výztuží a cementovou matricí betonu, je dána speci-
fickými fyzikálně chemickými jevy na tomto rozhraní. Ty
vyplývají z hydrofobnosti povrchu PET výztuže. Je pravdě-
podobné, že existují možnosti, jak tyto, z hlediska pevnosti
a soudržnosti materiálu negativní jevy na rozhraní, do znač-
né míry eliminovat. To je předmětem dalšího výzkumu.

Studie vznikla s podporou výzkumného záměru CEZ:
MSM 6840770003 “Příprava a výzkum funkčních ma-
teriálů a materiálových technologií aplikujících mikro- a
nanoskopické metody” a dále projektu č. 106/05/2618 GA ČR
“Aplikace Ramanovské mikroskopkie pro ověření efektu
stárnutí na mikromechaniku betonu vyztuženého PET
vlákny”.
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Machovič, V.: Interfacial Transition Zone of Cemen-
titious Binder between Polymer Reinforcement and
Concrete

The interfacial transition zone (ITZ) between C-S-H
phases of hydrated clinker minerals and the reinforcing
elements (e.g. polymers or steel fibers) is a fundamental
factor determining mechanical properties of the compos-
ite material. It was found that portlandite, ettringite and
the low Ca-saturated C-S-H phases prevail in the chem-
ical composition of the ITZ. A very good correlation
between the chemistry and mineralogy of ITZ and elas-
tic modulus (E-modulus) has been proven.

Kopecký, L. – Němeček, J. – Kuklík P. – Bittnar, Z. –
Machovič, V.: Die Übergangszone aus Zementleim zwi-
schen einer PET-Bewehrung und dem Beton 

Die Übergangszone zwischen Zementleim und
Bewehrung (Polymerfasern, Stahl) ist ein entscheidender
Bereich, der die mechanischen Eigenschaften von
Verbundbaustoffen auf Zementbasis determiniert. Es
wurde festgestellt, dass in dieser Zone Portlandit,
Ettringit und einige wenige mit C-S-H-Gelen gesättigte
Ca-Ionen überwiegen. Es wird eine sehr gute Korre-
lation zwischen der mineralischen und chemischen
Zusammensetzung dieser Zone einerseits und ihren
mechanischen Eigenschaften (E-Modul usw.) anderer-
seits nachgewiesen.

Obr. 5. Distribuce E-modulu cementové pasty ITZ jako funkce
vzdálenosti od rozhraní s PET lupínkem

(ITZ lze prokázat do vzdálenosti cca 40 µm od kontaktu)

Obr. 6. Variace minerálního složení, obsahu C-S-H gelů, Ca2+

nasycenosti C-S-H gelů, porozity a E-modulu jako funkce
vzdálenosti od kontaktu s PET vláknem
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Vliv hydraulických a pucolánově aktivních přísad
na mechanické vlastnosti vápenných omítek
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Článek se zabývá vlivem hydraulických a pucolánově
aktivních přísad na základní materiálové parametry a
mechanické vlastnosti vápenných omítek. Ověřováno by-
lo sedm typů, jmenovitě omítky s přísadou metakaolinu,
popílku, strusky, cementu a hydrofobizátoru. Jako refe-
renční byla vybrána čistě vápenná omítka bez přísad a
příměsí. Výsledky experimentů prokázaly, že vápenné
omítky s hydraulickými a pucolánově aktivními přísada-
mi vykazují zvýšení konečných pevností při zachování
dobré zpracovatelnosti.

Úvod
Při rekonstrukci historických budov se klade velký důraz

na jejich funkčnost a estetický vzhled, přičemž speciální po-
žadavky jsou kladeny na omítky. Kromě klimatických pod-
mínek je třeba brát v potaz i specifikace nosné konstrukce
budov, např. nestejnoměrné rozložení stavebního materiálu,
chemické a biologické napadení, zvýšený obsah vlhkosti.
Tyto vlivy mohou nežádoucím způsobem ovlivnit vlastnosti
a životnost historických konstrukcí, a proto je důležitá och-
rana kvalitními povrchovými vrstvami, které je eliminují a
prodlouží dobu mezi opravami. 

Primární ochrana konstrukcí historických budov zahrnuje
výrobu omítek s výbornými užitnými vlastnostmi, sekundár-
ní ošetření jejich povrchu. Jsou-li tato opatření provedena
správně, jsou účinná proti pronikání vody, působení agresiv-
ních látek z okolního prostředí, popř. při spolupůsobení no-
vých a starších vrstev, avšak jsou finančně náročná. Proto by-
la navržena aplikace vápenných omítek s přídavkem pucolá-
nů, které zlepšují mechanické vlastnosti, přičemž tepelné a
vlhkostní parametry materiálu zůstávají téměř beze změny.

Životnost nových povrchových vrstev se většinou odha-
duje na základě zkušeností, protože o vlastnostech původ-
ních vrstev a jejich spolupůsobení s novými materiály pro
seriozní odhad toho není příliš známo. V současné době se
dává přednost technologickým či tepelným vlastnostem po-
vrchových vrstev, tedy zpracovatelnosti, přilnavosti a tepel-
nému odporu, na úkor schopnosti transportu a akumulace
vlhkosti a solí, což zkracuje jejich životnost a použitelnost. 

Rozhodující vliv na použití omítky má její složení. Pra-
covníci památkové péče zasahují do výběru stavebních hmot
na rekonstrukci památek kulturního dědictví a požadují ma-
teriály, které se co nejvíce složením, vzhledem i chováním
přibližují omítce původní. Místo přísad na bázi cementu se
výroba omítkových směsí orientuje tedy spíše na modifikaci
klasických omítek přídavkem pucolánových materiálů, je-
jichž používání je datováno už od starověkého Řecka a Ří-
ma. Jako velice vhodný právě pro úpravu zejména mecha-
nických vlastností se jeví metakaolin [1], [4], [5], [6]. Vzni-

ká pálením jílových surovin montmorillonitického nebo
kaolinitického typu při nízkých teplotách. Nejčastěji se pou-
žívá kaolín, který při 600 ˚C přechází na silně porézní
amorfní metakaolin Al2O3·2SiO2. Pucolánovou aktivitu
vykazují i silikátové odpady po spalování organických látek,
popílky obsahující reaktivní formy oxidu křemičitého a hli-
nitého. Využívají se elektrárenské popílky, vysokopecní gra-
nulované strusky atd. 

V článku jsou studovány základní mechanické parametry
vápenných omítek s přídavkem bu� cementu jako hydraulic-
ké přísady, nebo materiálů s pucolánovými vlastnostmi. Pro
porovnání byla ověřována i vápenná omítka bez přísad. Na
základě výsledků experimentů má být navržena omítka, jejíž
vlastnosti budou vyhovovat stanoveným požadavkům.

Omítkové směsi
Ověřováno bylo několik typů vápenných směsí, čistá vá-

penná směs, VO, tři rozdílné směsi s přídavkem metakaoli-
nu, VOM s přídavkem 1/4 hmotnosti vápna, VOM II, s ná-
hradou 1/6 hmotnosti vápna, VOMH, se stejným složením
jako VOM II, ale navíc s přídavkem stearanu zinečnatého
jako hydrofobizátoru. U těchto omítek byl upraven vodní
součinitel podle zpracovatelnosti směsí. Dále byly zkoušeny
omítky s jinými pucolánovými přísadami, VOP s přídavkem
popílku, VOST s přídavkem strusky a běžná prefabrikovaná
omítka s přídavkem cementu VOC (tab. 1). 

K přípravě směsí byl použit vápenný hydrát CL 90 (Vá-
penka Mokrá), tříděný křemičitý písek, namíchaný v pomě-
ru 1 : 1 : 1 ze tří frakcí 0/2 mm (Heidelberg Cement Group,
Brněnské písky, filiálka Bratčice). Jako přídavek byl použit

Tab. 1. Složení záměsí vápenných omítek

vápno 
CL 90 
Mokrá

písek 
0/2mm

Bratčice

metakaolin
Mefisto 

K05

stearan 
zinečnatý

voda

VO 4,80 14,40 – – 4,80

VOM 4,80 14,40 0,80 – 5,50

VOM II 4,00 14,40 0,80 – 4,80

VOMH 4,00 14,40 0,80 0,02 4,20

popílek

VOP 4,00 14,40 0,80 – 3,40

struska

VOST 4,00 14,40 0,80 – 3,40

VOC – 7,20

Směs

Složky [kg]

40,00

prefabrikovaná vápenocementová 
směs
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metakaolin Mefisto K05 (České lupkové závody, Nové Stra-
šecí). Tento vysoce aktivní jemně mletý pucolánový mate-
riál ∅ 3 až 5 µm může v plné míře nahradit určitý podíl poji-
va. Převládajícími složkami metakaolinu Mefisto K05 jsou
SiO2 v 58,7 % a Al2O3 v 38,5 % z celkového hmotnostního
zastoupení. Kvalita pucolánové přísady na bázi metakaolinu
závisí na druhu a zrnitosti suroviny použité k její výrobě, na
typu kalcinace vstupní suroviny a jemnosti mletí výsledného
produktu. Jako další pucolánová přísada byla použita jemně
mletá struska (Kotouč, Štramberk) s obsahem 38,6 % hm.
SiO2 a 7,2 % hm. Al2O3 a popílek (Elektrárna Třinec) s obsa-
hem 45 % hm. SiO2 a 23 % hm. Al2O3. Hydrofobizační pří-
sadu stearan zinečnatý vyrábí Setuza, Ústí nad Labem [5].

Vzorky záměsí byly odlity formou standardních trámců
o velikosti 40 x 40 x 160 mm. Po odformování byly trámky
udržovány v prostřední s vysokou relativní vlhkostí, a zá-
roveň pravidelně vlhčeny jemným rozprašovačem po dobu
28 dní, aby došlo k reakci všech složek záměsi. Pro zjištění
základních parametrů byly nařezány vzorky požadované ve-
likosti, pro stanovení mechanických vlastností byly použity
trámky původní velikosti. 

Metody měření a výsledky

Základní parametry
Základní charakteristiky záměsí, jako je objemová hmot-

nost, hustota, pórovitost či maximální nasákavost, se zjiš�o-
valy běžnými metodami [6]. Hustota vzorku se měřila hélio-
vým pyknometrem. Experimenty probíhaly za konstantních
podmínek v klimatizované laboratoři při 23 ± 1˚C a relativ-
ní vlhkosti 25 až 30 %. Jako počáteční byla brána hmotnost
vysušeného materiálu. 

Výsledky prezentované v tab. 2 jsou průměrnou hodnotou
tří až pěti měření, chyba je u všech maximálně 1 %. Obje-
mová hmotnost jednotlivých vzorků se značně liší, nejvyšší
hodnotu má omítka s přídavkem popílku, kde je pozorován
nárůst o 21,5 % v porovnání s čistě vápennou omítkou. Pří-
davek metakaolinu způsobil nepatrný nárůst objemové
hmotnosti, poněkud vyšší způsobil při náhradě vápenného
pojiva, vyšších hodnot pak dosahují omítky s přídavkem
strusky. U prefabrikované směsi s přídavkem cementu nao-
pak klesla objemová hmotnost o téměř 6,5 % v porovnání
s čistě vápennou omítkou. Z výsledků je patrné, že přidáním
metakaolinu se hustota vápenné omítky téměř nemění. Ne-
patrně nižší hustoty si můžeme povšimnout u omítek sanač-
ních a vápenné omítky s popílkem. Rozdíly u jednotlivých
záměsí demonstrují nejzřetelněji značně odlišné hodnoty
otevřené pórovitosti. Proti čistě vápenné omítce klesla póro-

vitost u omítek s přídavkem nebo náhradou metakaolinu o 3
až 5 %, u omítky s přídavkem hydrofobizátoru o 8 %, což je
pochopitelné, nebo� použitím hydrofobizátoru došlo ke sní-
žení vodního součinitele. U omítky s přídavkem strusky kles-
la pórovitost o 11 %, u omítky s přídavkem popílku dokon-
ce o 60 %, což je částečně způsobeno nižším vodním souči-
nitelem a částečně pucolánovou přísadou. Při stejném pomě-
ru vody a pojiva vykazuje omítka s přídavkem popílku mno-
hem nižší pórovitost než omítka s přídavkem strusky, což
potvrzuje fakt, že pucolánová kapacita strusky je až dvacet-
krát nižší než pucolánová kapacita popílku. U omítky s pří-
davkem cementu vzrostla otevřená pórovitost o 9 % proti
čistě vápenné omítce. U této omítky nemůžeme, bohužel, po-
soudit vliv jednotlivých složek záměsi a vodního součinite-
le, protože výrobce neuvádí potřebné údaje. 

Mechanické parametry
Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu se ověřovala na zkušeb-

ních tělesech o rozměrech 40 x 40 x 160 mm na mechanic-
kém lisu FT100 podle ČSN EN 196-1 [7]. Měření se prová-
dělo po 7, 14 a 28 dnech vytvrzování. Tělesa byla uložena
do stroje kolmo na směr hutnění na válcové podpěry. Zatíže-
ní se přenášelo přes zatěžovací válec konstantní rychlostí
s výslednou maximální hodnotou síly F, dosaženou při poru-
šení tělesa. Tlaková zkouška byla provedena na zlomcích
trámků z předchozí zkoušky v tahu za ohybu. Výsledkem
byl aritmetický průměr šesti hodnot síly dosažené při poru-
šení, popř. rozdrcení tělesa. Pevnost v tahu za ohybu včetně
přesnosti měření uvádí tab. 3, pevnost v tlaku tab. 4.

Tab. 2. Základní materiálové parametry vápenných omítek

Objemová 
hmotnost

Hustota
Otevřená 

pórovitost

ρ b ρ ψ

[%]

VO 1 650 2 575 36,0

VOM 1 670 2 570 35,0

VOM II 1695 2 580 34,0

VOMH 1745 2 625 33,0

VOST 1 815 2 660 32,0

VOP 2 005 2 345 14,5

VOC 1 545 2 555 39,5

Typ 

[kgm–3]

Tab. 3. Pevnost vápenných omítek v tahu za ohybu

7 dní 14 dní 28 dní

VO 0,15 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,26 ± 0,02

VOM 0,30 ± 0,03 1,20 ± 0,07 1,30 ± 0,12

VOM II 0,35 ± 0,02 1,11 ± 0,05 1,90 ± 0,13

VOMH 0,34 ± 0,01 0,84 ± 0,05 1,26 ± 0,05

VOC 0,69 ± 0,04 1,29 ± 0,05 1,58 ± 0,16

VOP 0,07 ± 0,00 0,19 ± 0,02 0,29 ± 0,02

VOST 0,19 ± 0,01 0,37 ± 0,02 0,64 ± 0,06

Typ 
Pevnost [MPa]

Tab. 4. Pevnost vápenných omítek v tlaku 

7 dní 14 dní 28 dní

VO 0,53 ± 0,04 0,36 ± 0,02 0,43 ±0,01

VOM 1,11 ± 0,05 5,53 ± 0,30 7,00 ± 0,15

VOM II 0,90 ± 0,03 3,73 ± 0,10 6,78 ± 0,25

VOMH 0,98 ± 0,05 2,76 ± 0,10 3,94 ± 0,23

VOC 1,99 ± 0,15 2,83 ± 0,25 3,27 ± 0,15

VOP 0,18 ± 0,01 0,36 ± 0,02 0,77 ± 0,02

VOST 0,48 ± 0,02 1,01 ± 0,03 1,74 ± 0,06

Typ
Pevnost [MPa]
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Pro názornější ukázku je na obr. 1 a obr. 2 porovnána pevnost
v tahu za ohybu a v tlaku omítek s metakaolinem a omítky s
metakaolinem a hydrofobizátorem s čistě vápennou omít-
kou. Je zřejmé, že z počátku se u všech záměsí vyvíjejí pev-
nosti stejně, ale již po sedmém dni můžeme u směsí obsahu-
jících metakaolin pozorovat značný nárůst. U vápenné omít-
ky s metakaolinem VOM, kdy byl metakaolin přidán do
směsi navíc, čímž se zvýšil podíl pojiva ve směsi, můžeme
pozorovat prudší vzestup pevnosti než u omítky VOM II,
avšak po dosažení konečných pevností, ověřovaných 28. den
vytvrzování, dosahují obě téměř shodných hodnot pevnosti
v tlaku, u pevnosti v tahu za ohybu došlo k nárůstu o 32 %
v případě omítky VOM II, u které byla část vápenného hyd-
rátu nahrazena metakaolinem. V porovnání s čistě vápennou
omítkou vzrostla u omítek s obsahem metakaolinu po 28
dnech pevnost v tahu za ohybu pětkrát až sedmkrát a v tlaku
šestnáctkrát. 

Přídavek hydrofobizátoru umožnil zredukovat množství
záměsové vody o 10 %, což vedlo zřejmě k tomu, že nedo-
šlo k úplné hydrataci směsi, a v porovnání se směsí VOM II
stejného složení, ovšem bez hydrofobizátoru, dosahuje ko-
nečných pevností v tahu za ohybu o 34 % a pevností v tlaku
o 42 % nižších.

Jako další pucolánově aktivní materiály byly vybrány po-
pílek a struska a pro porovnání i hydraulické silikátové poji-
vo cement. Vliv jednotlivých přísad na mechanické vlast-
nosti záměsí můžeme vidět na obr. 3 a obr. 4. Je zřejmé, že
proti základní směsi vápenné omítky vzrostly konečné pev-
nosti v tahu za ohybu po 28 dnech u všech materiálů obsa-
hujících přísadu. Vápenná omítka s metakaolinem vykazuje
sedminásobný nárůst, prefabrikovaná vápenocementová omít-

ka šestinásobný nárůst a omítka obsahující strusku téměř
trojnásobný nárůst proti vápenné omítce, zatímco přídavek
popílku konečnou pevnost v tahu zásadně neovlivnil.

Na konečných pevnostech v tlaku se přídavek pucolánově
aktivních materiálů projevil taktéž, u omítky s přídavkem
metakaolinu vzrostla pevnost šestnáctkrát, s přídavkem
strusky čtyřikrát, s přídavkem popílku pouze 1,5krát, zatím-
co vápenocementová omítka dosáhla konečných pevností v
tlaku 7,5krát vyšších proti čistě vápenné omítce. Všechny
hodnoty jsou ovlivněny především kvalitou přípravy zku-
šebních těles a ošetřením během vytvrzování. Relativní chy-
ba měření je odhadnuta na max. ±10 % z naměřené hodnoty.

Abychom mohli objasnit chování různých pucolánově
aktivních materiálů, bylo nezbytné stanovit jejich pucoláno-
vou kapacitu a aktivitu a zjistit jejich měrný povrch, nebo�
aktivita amorfního SiO2, obsaženého v pucolánově aktivních
materiálech, se výrazně zvětšuje s jeho rostoucím měrným
povrchem. Charakteristický jev zvyšování pevností všech
vápenných omítek s přídavkem pucolánově aktivního mate-
riálu je způsoben tvorbou gelu CSH, který je charakteristic-
ký pro cementová pojiva [8], [9]. Podle literatury [10], [11]
je však gel vzniklý pucolánovou reakcí odlišný od gelu
vzniklého hydratací cementu, jako v případě ověřované vá-
penocementové omítky. S přihlédnutím k dosaženým výsled-
kům se potvrdil trend pozorovaný u cementových kaší a malt
s přídavkem pucolánů, kdy pucolánově aktivní materiál se zpo-
čátku chová jako inertní fáze, a teprve v konečných pevnostech
se projevuje jeho vliv. 

Obr. 1. Pevnost vápenných omítek s metakaolinem v tahu za ohybu

Obr. 2. Pevnost vápenných omítek s metakaolinem v tlaku

Obr. 3. Pevnost vápenných omítek s přísadami v tahu za ohybu

Obr. 4. Pevnost vápenných omítek s přísadami v tlaku
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Závěr
Provedené experimenty jasně ukazují pozitivní vliv pří-

davku hydraulického i pucolánově aktivního materiálu na
mechanické vlastnosti zkoumaných vápenných omítek.
Vzhledem k současným trendům při rekonstrukcích a obno-
vě památek jsou obzvláště důležité příznivé výsledky dosa-
žené použitím metakaolinu jako pucolánové přísady do vá-
penné omítky, nebo� tato omítka může zcela nahradit běžné
prefabrikované vápenocementové omítky. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/06/0031 GA ČR.
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Pernicová, R. – Černý, R. – Pavlíková, M.: Effect of
Hydraulic and Pozzolanic Admixtures on Mechanical
Properties of Lime Plasters

This paper studies the effect of different hydraulic and
pozzolanic admixtures on basic material parameters and
mechanical properties of lime plasters. Seven types of
various lime plasters, namely those with metakaolin,
slag, fly ash and cement addition, are tested. Pure lime
plaster is chosen as reference material. Experimental
results have shown that lime plasters with pozzolanic
and hydraulic admixtures have better mechanical prop-
erties than pure lime plaster while keeping the same
good workability.

Pernicová, R. – Černý, R. – Pavlíková, M.: Der Einfluss
hydraulischer und puzzolanisch aktiver Zusatzstoffe auf
die mechanischen Eigenschaften von Kalkputzen 

Der Artikel befasst sich mit dem Einfluss hydraulischer
und puzzolanisch aktiver Zusatzstoffe auf die grundle-
genden Materialparameter und die mechanischen
Eigenschaften von Kalkputzen. Geprüft wurden sieben
Typen, namentlich ein Putz mit Zusatz von Metakaolin,
Flugasche, Schlacke, Zement und Hydrophobiermitteln.
Als Referenzputz wurde ein reiner Kalkputz ohne Zu-
satzmittel und Zusatzstoffe gewählt. Die Versuchser-
gebnisse haben erwiesen, dass Kalkputze mit hydrauli-
schen und puzzolanisch aktiven Zusatzstoffen erhöhte
Endfestigkeiten bei Erhaltung der guten Verarbeit-
barkeit aufweisen.

ÚTAM AV ČR, v. v. i., CIDEAS Praha, VŠB TU-Ostrava a Dům techniky Ostrava

ve spolupráci

s IA ČR, ČSSI a ČKAIT Ostrava

pořádají

IX. konferenci

Spolehlivost konstrukcí
8.–9. dubna 2008

ÚTAM AV ČR, Praha

Předmětem příspěvků a diskuzí bude rozvoj pravděpodobnostního posudku spolehlivosti konstrukcí
(metoda SBRA) a vytváření předpokladů k uplatnění „integrovaného projektování“ v budoucnosti.

Informace: Dům techniky Ostrava, K. Sommerová, tel. 595 620 118

obzor9_2007.qxp  6.11.2007  16:17  Stránka 277



278 STAVEBNÍ OBZOR 9/2007

Biodegradace hydroizolací v základech staveb 
Ing. Veronika HUSÁKOVÁ

prof. Ing. Richard WASSERBAUER, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Předběžné pokusy potvrdily, že i při velmi malých, proti
běžnému dávkovému příkonu ze zemského povrchu pou-
ze relativně nepatrně zvýšených, dávkách γγ-záření do-
chází za spolupůsobení mikroflóry u hydroizolačních
fólií v relativně krátké době k chemickým změnám, které
se ojediněle projevují změnou barvy polymeru.

Úvod
Horninové prostředí, které obklopuje podzemí objektu,

obsahuje vždy vodu, především ve formě zemní vlhkosti. 
O konkrétní zátěži podzemních stěnových konstrukcí rozho-
duje mnoho faktorů, zejména úprava terénu ovlivňuje infilt-
raci, složení horniny ovlivňuje propustnost apod. Spolehli-
vou ochranou podzemních stěnových konstrukcí při libovol-
ném hydrofyzikálním namáhání jsou plastové a asfaltové
hydroizolace [1]. Jejich úkolem je bránit pronikání podpovr-
chové vody do konstrukcí i vnitřních prostor podzemních
částí budov. Většinou jde o propracovaný systém výrobků,
který kromě hydroizolačních pásů obsahuje těsnicí pásy do
dilatačních spár, různé tvarovky a kotevní prvky. Protože
jsou po zabudování nepřístupné, musejí být z rezistentních
materiálů s životností odpovídající předpokládané životnos-
ti stavebního díla [2].

Ze zkušeností získaných při kontrole především objektů
bytové výstavby z první republiky je zřejmé, že asfaltové
hydroizolace v základech staveb vlivem zemní vlhkosti, ale
i dalších vlivů, urychleně stárnou, a to přesto, že přístup kys-
líku je v těchto místech omezen a oxidační proces probíhá
velice pomalu [3]. To potvrzuje i zatím jediná dostupná prá-
ce, která se touto problematikou zabývá [4]. Podle autorů
dochází v důsledku činnosti půdních mikrobů k degradaci
vazeb C=O a S-O, což se odráží v postupném znehodnocení
mechanických vlastností asfaltových pásů. 

Z literatury je rovněž známé, že dlouhodobá expozice
půdní mikroflóry v γ-záření o dávkovém příkonu až 5 MGy/h
působí významnou selekci a vznik specifických, na toto zá-
ření adaptovaných kmenů [5]. To je pro sledovaný problém
významné, protože právě slabé γ-záření (v rozsahu 1 až 5 µGy/h),
přítomné v půdě všude v celé ČR, pokládáme za blíže neur-
čený fenomén, který může životnost hydroizolací podstatně
měnit. Předpokládáme proto, že pomalé vlhkostní stárnutí,
dlouhodobě stimulované nízkými dávkami záření za spolu-
účasti půdní mikroflóry, může životnost hydroizolačních
pásů významně ovlivnit.

Metody a materiál
Jako zářiče byly použity zábrusové lahve o objemu 5 l,

plněné radioaktivní škvárou o aktivitě 5 µGy. Aktivita byla
stanovena dozimetrem PTF2. Na zářiče byly lepicími páska-

mi připevněny pásy o rozměrech cca 25 x 100 mm a expo-
novány: 

a) v bezuhlíkatém minerálním roztoku, bez radioaktivní
náplně, dezinfekce Ajatinem (kontrolní vzorky);

b) v bezuhlíkatém minerálním roztoku s přídavkem 0,2 %
peptonu, který sloužil jako startér půdní mikroflóry;

c) v kompostové zemi nasycené vodou na cca 30 % kapa-
city; vzorky se zářičem umístěny tak, aby se zemina
dotýkala plastu pouze z vnější strany;

d) v bezuhlíkatém minerálním roztoku s přídavkem 0,2 %
peptonu a se zářičem s nalepenými vzorky. Doba expo-
zice 90 dnů, při teplotě 22 ˚C. 

K experimentům byly použity tyto hydroizolační pásy:
– univerzální podkladní protiradonový, vyztužený poly-

esterovou rohoží z SBS modifikovaného asfaltu Mida
Base PV S4;

– hydroizolační Wolfin M z recyklovaného PVC; 
– hydroizolační Flagon BT pro ploché střechy a vegetač-

ní terasy z měkčeného PVC, odolný proti napadení
mikroorganizmy;

– hydroizolační Sarnafil 410-12 z měkčeného PVC.

Změny v průběhu expozice v jednotlivých prostředích by-
ly vyhodnocovány na infračerveném spektrografu Shimadzu
FTIR-800, případně na infračerveném spektrografu s jednot-
kou ATR. Mechanické zkoušky byly provedeny na univer-
zálním zkušebním stroji LabTest 4100 SP1. Zkušební tělesa
podle ČSN EN 60811. Zkouška [13] se prováděla při teplo-
tě 23±2 ˚C, rychlost oddalování čelistí byla konstantní 
30 mm/min.

Výsledky a diskuze
Oxidace makromolekulárních látek je za normální teploty

velice pomalá a je v zásadě určována charakterem uhlíkaté-
ho řetězce. Při oxidaci kyslíkem jsou nejodolnější polymery
s nasyceným nevětveným řetězcem, nejcitlivější jsou dieno-
vé polymery. Při formulování mechanizmu oxidace je v sou-
časné době aplikována především hydroperoxidová teorie,
podle které k primárnímu napadení polymerů dochází na
reaktivních uhlících, v místech větvení řetězců nebo v sou-
sedství aktivujících skupin. V principu lze hlavní přeměny
polymeru při oxidačních reakcích znázornit schématem [6] 

vazba C-H→hydroperoxid→alkohol→(aldehyd)/keton→
→karboxylová kyselina.

Na základě současných znalostí předpokládáme, v soula-
du s odbornou literaturou, že radiační oxidace probíhá nej-
dříve s kyslíkem, který je v polymeru rozpuštěný. Po jeho
vyčerpání reaguje s polymerem kyslík, který do něj difundu-
je během ozařování. Velká rychlost dávkování ovlivní rych-
lou spotřebu kyslíku v polymeru. Množství dalšího kyslíku,
difundujícího do polymeru, je proti původní koncentraci
relativně nepatrné a nestačí nahradit původní objem. Proto
se vliv kyslíku projevuje při krátkodobém a intenzivním
ozařování pouze nepatrně. Naopak, při dlouhodobém ozařo-
vání malými dávkami se do polymeru dostává kyslíku dosta-
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tek, takže degradace polymeru je podstatně větší než při
krátkodobém ozařování velkými rychlostmi (při stejné inte-
grované dávce záření) [7].

To je také pravděpodobně důvod, proč v práci [8], ve které
byly použity velké dávky γ-záření (řádově MGy), nesrovna-
telné s našimi dávkami (µGy), nedošlo k obdobné, případně
vyšší destrukci polymeru. Navíc metodika v citované práci
byla odlišná. Plasty byly nejdříve ozařovány γ-zářením, a po-
tom zakopány do kompostové země. Náš postup kombino-
val všechny degradační činitele (vlhkost, půdní bakterie, 
γ-záření) současně [9]. 

Při kombinované expozici hydroizolačních fólií Flagon
BT a Sarnafil došlo u obou po tříměsíční expozici v kompo-
stové zemi se zářičem i v bezuhlíkatém minerálním roztoku
se zářičem k významnému ztmavění obou plastů. To je zřej-
mě způsobeno vznikem dvojných vazeb v polymeru se sou-
časnou dechlorací PVC [10] (obr. 1).

CH-CHCl→CH=CH+Cl→CH=CH-CH*-CHCl+
+Cl→CH=CH-CH=CH +Cl      atd.

Tahové zkoušky prokázaly významnou změnu modulu
pružnosti E [MPa] a změny v tažnosti Amax [%] degradova-
ných materiálů proti materiálům nedegradovaným, což může
být způsobeno počínající depolymerací hydroizolačních pá-
sů (obr. 2). Na infračervených spektrech obou materiálů
jsme však nepozorovali výrazné změny, což bylo pravděpo-
dobně dáno přítomností změkčovadla, jehož absorbční pás
zcela překryl absorpční pás polymeru [11].

Zcela jiné výsledky jsme získali u hydroizolačních pásů
Wolfin M a Mida Base PV S4. Na infračervených spektrech
zestárlého regenerátu Wolfin M jsme pozorovali výrazný
pás karbonylu (1 760 cm-1), současně se zvětšil i absorpční
pás skupiny OH (karboxylové kyseliny, alkoholy?) při 

3 350 cm-1 [8], [12]). O zvyšující se oxidaci polymeru svěd-
čil i výrazný pás při 1 050 cm-1 (pravděpodobně absorpční pás
dvojné vazby vinylových derivátů). Na zestárlém asfaltovém
pásu Mida Base PV S4 byl nápadný pás alkenů (990 cm-1),
valenční vibrace aromatických uhlovodíků (850 cm-1) a
slabě se zvětšující pás karboxylových skupin, případně alko-
holů při 3 300 cm-1 (obr. 3, obr. 4). Rovněž v tomto případě
došlo k výrazným změnám mechanických charakteristik. 
U zestárlého materiálu Wolfin M klesl modul pružnosti 
o 40 %, u asfaltového pásu Mida na polovinu, tažnost na dvě
třetiny (tab. 1, tab. 2). Degradovaný asfaltový materiál se
stával výrazně křehčím, izolace držely pouze na výztužném
skleněném vláknu.

Obr. 1. Ztmavění hydroizolace Flagon po degradaci 
v minerálním roztoku s bakteriemi

Obr. 2. Změna modulu pružnosti hydroizolace Sarnafil

Obr. 3. Infračervené spektrum hydroizolace Wolfin M 
po degradaci v kompostové zemi se zářičem

- - -  wolfin N (vzorek nedegradovaný – původní)
–––  wolfin D (vzorek degradovaný – půda + zářič)

Obr. 4. Infračervené spektrum asfaltového hydroizolačního pásu
Mida Base PVS4 po degradaci v kompostové zemi

- - -  P – původní nedegradovaný vzorek
–––  D – degradovaný vzorek (zemina)

Tab. 1. Změny v mechanických vlastnostech asfaltového pásu Mida
Base PVS4  po degradaci v minerálním roztoku a půdě 

A max A b

5 0,47 12,91 67,52 734,72 38,42
1–deg. 
(půda+ zářič)

4 0,37 12,4 77,8 633,44 30,27
2–deg. 
(min. r.+ zářič)

3 0,4 11,81 74,01 685,95 29,97
3–deg. 
(min. r.+ zářič)

2 0,84 21,86 58,51 1823,62 45,12 4–nedeg.

1 0,77 21,26 96,91 1615,12 47,14 5–nedeg.
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ko
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vzorek
[%]

F b 

[N]
E

[MPa]
F max

[N]

Fb – síla při přetržení vzorku, Fmax – síla na mezi pevnosti, E – modul
pružnosti, max – tažnost při Fmax, Ab – tažnost při přetržení vzorku
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Zatím nelze přesně říci, zda k této degradaci dochází
pouze současným působením slabých dávek γ-záření a dal-
ších činitelů (vlhkost, půdní bakterie), či jen některým ze
jmenovaných faktorů. Prozatímní výsledky ukazují na kom-
binovaný efekt. U jednotlivých expozic (pouze půda, pouze
bakterie, či pouze záření) jsme u materiálů nezaznamenali
výraznější změny. Nápadný je také výrazný pík při 1 050 cm-1

na infračervených spektrech, i vzestup vazby OH karboxylo-
vých kyselin, případně alkoholů při 3 300 cm-1, což by
mohlo svědčit pro jednotný mechanizmus degradace. Proto-
že byly získány výsledky pouze od čtyř, i když odlišných
hydroizolačních materiálů, budou nutné další experimenty. 

Závěr
Dosavadní zkoušky potvrdily, že i při velmi malých a

proti stálému záření země pouze nepatrně zvýšených dáv-
kách γ-záření dochází, za spolupůsobení vlhkosti a půdní
mikroflóry, u asfaltových a plastových hydroizolačních pásů
v relativně velmi krátké době k pozorovatelným změnám,
které se projevují jak změnou barvy, tak změnami mechanic-
kých vlastností. 

Článek byl vypracován za podpory projektu VZ1 MSM
684077001 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost sta-
vebních materiálů a konstrukcí“.
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Husáková, V. – Wasserbauer, R.: Biodegradation of
Waterproofing Membranes in Foundations

The preliminary experiments have verified the fact that
the chemical changes which were manifested by the poly-
mer colour change sporadically took place even at very
low gamma radiation doses, though these were only
slightly increased compared to earth constant radiation.
These changes take place in hydroinsulating plastic foils
within a relatively short period of time with the soil
microflora and moisture cooperation.

Husáková, V. – Wasserbauer, R.: Biologische Zerset-
zung von Abdichtungen gegen Wasser in Gebäude-
fundamenten  

Vorläufige Versuche haben bestätigt, dass es auch bei
sehr geringen, gegenüber der üblichen Dosiszuführung
von der Erdoberfläche nur relativ geringfügig erhöhten
Dosen von Gammastrahlung unter Mitwirkung der
Mikroflora bei Abdichtungsfolien in relativ kurzer Zeit
zu chemischen Veränderungen kommt, die sich ver-
einzelt durch eine Veränderung der Farbe des Polymers
bemerkbar machen.

Tab. 2. Změny mechanických vlastností izolace Wolfin po degradaci
v minerálním roztoku a půdě 

F b E A max A b F max

[N] [MPa] [N]

8 0,00 5,84 126,10 136,66 20,71
13–deg. (min. 
roztok+zářič)

7 0,00 6,19 83,40 94,86 17,47
12–deg. (min. 
roztok+ zářič)

6 0,17 6,13 174,26 182,48 23,67
11–deg. (min. 
roztok+ zářič)

5 0,34 27,08 56,28 109,60 41,62 10–nedeg.

4 0,27 31,20 52,83 81,10 42,59   9–nedeg.

3 0,34 28,43 51,33 68,17 39,39   8–nedeg.

2 0,17 29,00 49,50 86,34 39,60   7–nedeg.

1 0,17 27,14 54,89 97,26 39,73   6–nedeg.
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Aqua-therm Praha 2007

20.–24. listopadu, Výstaviště Holešovice

Stoupající ceny energií a na ně reagující rozmach nových
technologií v oblasti energeticky úsporných zařízení nutí
spotřebitele k vyhledávání a vyhodnocování novinek a
informací při nákupu zboží. Jednu z ideálních možností,
jak načerpat komplexní informace, a zároveň porovnat na-
bídku na českém trhu, nabízí návštěva veletrhu, který
představuje reprezentativní přehlídku firem z oblasti vytá-
pění, klimatizace, měření, regulace a ekologie. Poukaz na
zlevněnou vstupenku je možné získat. na internetových
stránkách veletrhu.

www.aquatherm.cz
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Ověření nivelace a nivelačních přístrojů pro měření
svislých posunů staveb na brownfields

Ing. Jitka SUCHÁ, Ph. D.
doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Ing. Emil ZÁVACKÝ
3G Praha, s. r. o.

Pro sledování svislých posunů bodů je popsána nivelace,
některé nivelační přístroje, nivelační latě a další pomůc-
ky. Je věnována pozornost vzniku chyb při nivelaci a
eliminaci některých. Měření a porovnání opticko-me-
chanických a elektronických nivelačních přístrojů bylo
provedeno na hrázi odkalovací nádrže v areálu závodu
Vápenka Vitošov, s. r. o., po zvýšení hráze o 8 m.

Úvod
Měřením posunů, ať již svislých, nebo vodorovných, se

zabýváme z důvodů sledování stavu stávajících i nových
objektů v souvislosti s jejich vlivem na blízké okolí. Všech-
ny stavby jsou ovlivňovány různými faktory, které působí na
jejich stabilitu a funkčnost. Měřením posunů získáváme
informace o tom, jak okolní vlivy působí na stavbu, a na-
opak, jak stavba působí na podloží, zda nemá negativní vliv
na okolní objekty, a v neposlední řadě o tom, jak se chová
z hlediska bezpečnosti při porovnání naměřených údajů
s údaji očekávanými. 

Text článku je zaměřen na sledování svislých posunů
metodou nivelace a chyby, které mohou negativně ovlivnit
její přesnost, a na popis nivelačních přístrojů, jak starších
opticko-mechanických, tak nových elektronických. 

Základní údaje o stavbě
Vápenka Vitošov, patřící mezi tři největší v České repub-

lice, se nachází na severní Moravě v okrese Šumperk, při-
bližně 7 km od Zábřehu. Separace materiálů se provádí
v pračce, nevhodná hlinitá zrna jsou hydraulicky plavena na
odkaliště. Projektovaná kapacita odkaliště 551 750 m3 je
v současné době vyčerpána (v provozu od roku 1985). Byla
doporučena varianta ukládání kalů v údolí Lužního potoka
nad stávajícím odkalištěm spolu se zvýšením základní hráze

o 8 m (obr. 1). Kapacita stávajícího odkaliště byla zvýšena
pro uskladnění 1 000 000 m3 hlinitých podílů do konce ži-
votnosti závodu, tj. do roku 2025. Bylo ohraničeno dvěma
hrázemi, jejichž koruny jsou na kótě cca 348,00 m n. m. Na
základě inženýrsko-geologického průzkumu a výpočtu sta-
bility bylo možné hráz č. I v jihozápadní části území navý-
šit o 8 m, tj. vybudovat korunu hráze na kótě 356,00 m n. m.
Zvýšení bylo navrženo pouze přísypem vzdušného svahu,
pata návodního svahu navazuje na původní koruně hráze na
stávající návodní svah. Přísyp tedy nezasahuje do uložených
kalů.

Hráz se zvyšovala ve dvou etapách – v první etapě na
kótu 350,00 m n. m., ve druhé etapě na kótu 356,00 m n. m.
Stabilizační část byla sypána a hutněna ze zemin GM těže-
ných v prostoru vápenky, těsnicí část z odvodněných kalů.
Přísyp vzdušného svahu byl oddělen lavičkami, a to na kótě
333,20 m n. m. s šířkou 6 m, na kótě 344,60 m n. m. s šíř-
kou 4 m, koruna hráze na kótě 356,00 m n. m. s šířkou 4 m.
Sklon vzdušného svahu od paty hráze po lavičku na kótě
333,20 m n. m. je 1 : 1,3, sklon svahu nad touto lavičkou 
1 : 1,5. Sklon návodního svahu je 1 : 1,1. V prostoru oplo-
cení skladu trhavin je vzdušná část paty hráze omezena
opěrnou zdí tak, že ochranné pásmo ani oplocení skladu
trhavin není stavbou dotčeno [1].

Rozsah objektů měření a pozorování je dán kategorií vod-
ního díla, tj. kategorií č. IV. Pro zjišťování deformací hráze
byly dobudovány dva stabilizační měřické body a systém
pozorovacích bodů – pět v koruně hráze, tři na první etáži
na kótě 344,60 m n. m., dva na druhé etáži na kótě 333,20 m
n. m. a dva na opěrné zdi u skladu střeliva.

Chyby ovlivňující přesnost nivelace
U nivelačních měření se setkáme s nejrůznějšími druhy

chyb [3], které jsou geodetům běžně známy. Protože článek
má informovat i odbornou veřejnost v oblasti stavebnictví,
jsou dále stručně popsány.

Při dlouhém a monotónním měření se měřič dostatečně
nesoustředí a dopustí se hrubé chyby. Tyto chyby je nutné
z výpočtu odstranit. Proto se zápisníky vypočítají ihned po

Obr. 1. Pohled na hráz z příjezdové cesty
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skončení měření, aby bylo možné v případě potřeby měření
opakovat. Mezi nejčastější chyby patří omyly při čtení na
stupnici (lze odhalit při čtení na nivelační lati se dvěma stup-
nicemi), chyby při zápisu do nivelačního zápisníku, špatná
horizontace přístroje, posunutí nivelační podložky, záměna
čtení vpřed a vzad, odečtení podle dálkoměrné rysky apod.
Digitálními nivelačními přístroji s automatickým čtením na
latích s čárovým kódem se lze některých z nich vyvarovat.
Mohou být vybaveny softwarem, který na chybu upozorní
(špatná horizontce – nefunkční kompenzátor, postup čtení –
vzad, vpřed atd.). Ale i s moderní technikou je nutné dodr-
žovat správný postup měření.

Chyby, které nelze z měření eliminovat, se považují za
nevyhnutelné. Mohou mít systematický charakter (např.
chyba z nesvislé polohy latě, ze sklonu záměrné přímky, ze
svislé složky refrakce), nebo náhodný (např. chyba z ne-
přesného urovnání nivelační libely, ze čtení laťové stupnice,
z přeostření dalekohledu). 

Nivelační přístroje a pomůcky 
Zeiss-Jena Ni 007 je opticko-mechanický přístroj vyba-

vený kompenzátorem pracujícím na principu „paralelního
posunu“ (obr. 2). Je vhodný pro přesnou nivelaci, jeho smě-
rodatná kilometrová odchylka se uvádí σkm = 0,7 mm.

Obr. 2. Zeiss-Jena Ni 007

Zeiss-Jena Ni 005A je kompenzátorový nivelační optic-
ko-mechanický přístroj vhodný pro přesnou nivelaci. Jeho
směrodatná kilometrová odchylka se uvádí σkm = 0,5 mm
(obr. 3).

Sokkia SDL 2 je kompenzátorový laserový elektronický
nivelační přístroj určený pro přesné práce (obr. 4). Je distri-
buován společností Sokkia Co., Ltd., výrobcem však je Carl
Zeiss Jena GmbH. Je vybaven senzorem CCD pro snímání
úseků latě. Do měřených hodnot se ihned může započítat
chyba ze zakřivení horizontu, oprava z refrakce. Dále
můžeme nastavit různé metody měření a speciální měřicí
programy. Lze také vyrovnat nivelační pořad úměrně dél-
kám jednotlivých záměr, přičemž původní naměřené hodno-
ty zůstávají v paměti. Výhodou je ukládání dat na paměťo-
vou kartu přístroje a pohodlné ovládání při měření. Přesnos-
tí se vyrovná nivelačnímu přístroji Zeiss-Jena Ni 007.

Wild-Leica DNA03 je kompenzátorový laserový elektro-
nický nivelační přístroj pro přesné práce (obr. 5). Nabízí
různé měřické programy, interní paměť má kapacitu 6 000
měření nebo 1 650 přestav. Doba měření je zhruba 3 s, střed-
ní směrodatná kilometrová odchylka při měření na invaro-
vou lať je 0,3 mm.

Nivelační lať pro opticko-mechanické přístroje je
celistvá dřevěná s invarovým páskem. Délka latě je 3 m,

Obr. 3. Zeiss-Jena Ni 005A

Obr. 4. Sokkia SDL2

Obr. 5. Wild-Leica DNA03

Obr. 6. Dřevěná nivelační la� s invarovým páskem
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šířka cca 10 cm (obr. 6). Je opatřena dvěma držadly a krabi-
covou libelou. Na invarovém pásku jsou dvě stupnice vzá-
jemně posunuté o konstantní hodnotu (60 650 desetin mili-
metru). Dělení stupnice je po 0,5 cm. Patka latě je kovová.

Latě k elektronickým nivelačním přístrojům jsou
vybaveny čárovým kódem pro automatické odečítání pomo-
cí digitálního přístroje (obr. 7). Jsou z lehkého kovu, vyba-
veny dvěma držadly a krabicovou libelou. Délka obou latí je
3 m, šířka je cca 10 cm. Patky jsou kovové.

Aby nebyl nivelační pořad ovlivněn chybou z nepevného
postavení latě ve svislém směru, nestaví se lať přímo na
terén, ale na nivelační podložku. Při měření byly použity
ploché podložky se dvěma výčnělky. Pro nivelaci se použí-
vají lehké stativy, v závislosti na druhu nivelace zasouvací
nebo pevné. Pro přesnou nivelaci jsou vhodné pevné stativy.

Výškové bodové pole
Při měření svislých posunů se body rozdělují na vztažné a

pozorované. Vztažné jsou body se známou výškou. Určuje-
me z nich výšky, a tím také svislé posuny bodů pozorova-
ných. Vztažným (výchozím) bodem pro nultou etapu pozo-
rování byl bod č. 2072, ověřovacím bodem nivelační značka
2073. Dále byly speciálně pro sledování geodynamických
změn stavby vybudovány body SB1, SB2 a SB3. Výška
bodů 2073, SB1, SB2 a SB3 byla určena z vyrovnání výš-
kové sítě v roce 2005. Pro sledování výškových změn hráze
bylo vybudováno dvanáct bodů s označením K1 až K12.
Body K1-K5 jsou umístěny na koruně hráze (obr. 8), K6-K8
na první etáži (obr. 9), K9-K10 na druhé etáži (obr. 10) a
K11-K12 na opěrné zdi nad skladem střeliva (obr. 11).

Nultá etapa vycházela ze stávajícího bodového pole v
areálu závodu, tedy z bodů 2072 a 2073. Pro první a druhou
etapu byly výchozími SB1 a SB2. U bodu SB3 bylo pode-
zření z posunu (je umístěn v blízkosti lesní cesty, kudy pro-
jíždějí těžké mechanizmy), tudíž byl zvolen jen jako pozoro-
vaný. Body 2072-2073 nemohly být použity z bezpečnost-
ních důvodů, neboť do skladu střeliva a areálu závodu nebyl
přístup povolen. Ve třetí etapě byly využity všechny vztažné
body, SB3 byl při výpočtu opět zvolen jako pozorovaný.

Měření ve všech etapách
Zaměření v nulté etapě prováděla geodetická firma Ing.

Jiří Olšar – Zeměměřictví Jeseník v říjnu 2005 podle kritérií
pro velmi přesnou nivelaci. Záměry vzad a vpřed byly roz-
měřovány pásmem, záměry byly kratší než 40 m (vzhledem
k místním podmínkám nepřekročily 25 m), postup observa-
ce „vzad – vpřed – vpřed – vzad“, přesnost v určení sestavy
(rozdíly ve čtení na stupnicích) nebyla větší než 0,1 mm,

měření bylo provedeno jako sdružená nivelace (každý oddíl
měřen tam a zpět). K měření sloužil digitální nivelační pří-
stroj WILD-LEICA DNA 03 s příslušenstvím, dvě invarové
kódové nivelační latě délky 3 m, optický nivelační přístroj
ZEISS NI 007 s příslušenstvím (v. č. 252631), invarové
nivelační latě délky 3 m, pásmo, nivelační podložky.

Při zadávání práce se předpokládalo pravidelné pololetní
sledování posunů hráze touto firmou. V průběhu času se
vedení vápenky z finančních důvodů rozhodlo od pololetní-
ho měření ustoupit a další naplánovalo až na podzim násle-
dujícího roku, tedy zhruba po roce. Proto bylo nutné v
rámci výzkumné práce doplnit měření 1. a 2. etapy. Tato
měření se prováděla pouze s pomůckami a přístroji z inven-
táře Katedry speciální geodézie, ČVUT – Fakulty stavební
(digitální nivelační přístroj Sokkia SDL2 s příslušenstvím,
dvě invarové kódové nivelační latě délky 3 m, optický nive-
lační přístroj Zeiss NI 007 s příslušenstvím, invarová nive-
lační lať délky 3 m, pásmo, nivelační podložky). První etapa
probíhala v květnu 2006 podle kritérií pro přesnou nivelaci
– záměry vzad a vpřed byly rozměřovány pásmem, záměry
byly kratší než 40 m, přesnost v určení jedné sestavy (roz-
díly ve čtení na stupnicích) nebyla větší než 0,2 mm a měře-
ní se provádělo jako sdružená nivelace. 

Zaměření ve druhé etapě probíhalo v srpnu 2006 podle
stejných kritérií pro přesnou nivelaci jako v první etapě a se
stejnými pomůckami, jen přístroj Zeiss NI 007 byl pro nedo-
stupnost zaměněn typem Zeiss NI 005. Při zpracování
výsledků obou etap byla provedena oprava z nestejné délky
laťového metru pro invarovou nivelační lať, která byla
kalibrována. Délka průměrného laťového metru činí 1 m +
19 µm. Invarové kódové nivelační latě kalibrovány nebyly.
Chyba z nevodorovnosti záměrné přímky byla v obou eta-
pách eliminována měřickou metodou.

Zaměřením třetí etapy v říjnu 2006 bylo opět pověřeno
Zeměměřictví Jeseník. Kritéria pro přesnou nivelaci byla
totožná, k měření byl použit pouze přístroj Zeiss NI 007.

Výsledky měření

�� 0. etapa
Při zpracování došlo k vyrovnání výškové sítě [4] meto-
dou nejmenších čtverců, váhy byly stanoveny úměrně dél-
kám jednotlivých oddílů. Vektor oprav v byl vypočten ze
vzorce

,                      (1)

kde A je matice plánu, Q váhová matice, u – vektor uzávě-
rů. Směrodatná jednotková odchylka

= ± 0,0001 m,           (2)

kde v je vektor oprav a n počet oddílů.

Do výpočtu výšek jednotlivých pozorovaných bodů byla
zahrnuta korekce z nestejné délky laťového metru, oprava
činí 0,01554 mm/m. Oprava z nevodorovnosti záměrné
přímky byla částečně odstraněna vzhledem ke stejně dlou-
hým záměrám vpřed a vzad. 

Obr. 7. Nivelační la� s čárovým kódem
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�� 1.–3. etapa

Mezní rozdíl mezi převýšením měřeným tam a zpět je vy-
počten ze vztahu

,                         (3)

kde Rkm je délka nivelačního oddílu [km] mezi nivelovaným
převýšením tam a zpět.

Tab. 2. Mezní rozdíly 

Tab. 4. Mezní uzávěry 

Tab. 1. Vyrovnání nulté etapy

101–SB3 0,200  5,0 0,7532 0,7536 0,7534 0,0 0,7534

SB3–102 0,084 11,9 -6,2250 -6,2248 -6,2249 0,0 6,2249

102–103 0,240 4,2 -0,2546 -0,2545 -0,2545 0,0 0,2545

103–SB1 0,153 6,5 8,2009 8,2007 8,2008 0,0 8,2008

SB1–K1 0,081 12,3 -2,6593 -2,6599 -2,6596 0,0 2,6596

K1–K2 0,061 16,4 -0,0656 -0,0659 -0,0657 0,0 0,0657

K2–K3 0,078 12,8 0,0590 0,0583 0,0586 0,0 0,0586

K3–K4 0,069 14,5 0,0186 0,0189 0,0187 0,0 0,0187

K4–K5 0,050 20,0 0,2961 0,2962 0,2962 0,0 0,2962

K5–104 0,080 12,5 -0,4362 -0,4357 -0,4359 0,0 0,4359

104–101 0,107 9,3 0,3130 0,3131 0,3130 0,0 0,3130

104–2072 0,390 2,6 – -32,3074 -32,3074 x 32,3086

2072–2073 0,240 4,2 -11,6935 -11,6935 -11,6935 -0,2 11,6933

2073–104 0,560 1,8 44,0017 – 44,0017 0,2 44,0019

2072–104 0,500 2,0 32,3088 – 32,3088 -0,2 32,3086

101–SB2 0,096 10,4 6,8534 6,8534 6,8534 – 6,8534

104–105 0,050 20,0 – -8,6289 -8,6289 0,1 8,629

105–K8 0,071 14,1 – -2,2244 -2,2244 0,1 2,2245

K8–K7 0,068 14,7 – 0,1800 0,1800 -0,1 0,1799

K7–K6 0,079 12,7 – 0,0035 0,0035 -0,1 0,0034

K6–106 0,080 12,5 – 0,4252 0,4252 -0,1 0,4251

106–K9 0,086 11,6 – -12,1163 -12,1163 0,1 12,1164

K9–K11 0,084 11,9 – 4,4639 4,4639 -0,1 4,4638

K11–K10 0,080 12,5 – -4,3721 -4,3721 0,1 4,3722

K1–K12 0,040 25,0 – -4,2885 -4,2885 0,1 4,2886

K12–2072 0,050 20,0 – -5,7501 -5,7501 0,1 5,7501

Oddíl
Délka  
[km]

Váha 
p i

Průměr

Oprava z 
vyrovnání 

sítě v i  

[mm]

Výsledné 
převýšení  

[m]

Převýšení 
Leica 

DNA 03

Převýšení 
Zeiss 

Ni 007 

[m]

tam zpět zjištěný mezní

1. etapa 1,79 4,3814 -4,3776 3,8 5,7

2. etapa 1,89 4,3773 -4,3781 -0,8 5,8

1. etapa SB1 - SB2 1,92 4,3825 -4,3783 4,2 5,9

2. etapa SB1 - SB2 1,89 4,3801 -4,3805 -0,4 5,8

Zeiss Ni 007 (v. č. 194047)

Zeiss Ni 005

SB1–SB2

Převýšení [m] Rozdíl [mm]Nivelační 
pořad

Délka 
pořadu 

[km]

Sokkia SDL 2 (v. č.102274)

Přístroj

tam  zpět mezní

101 - 102 0,120 0,3381 0,3377 0,4

102 - SB2 0,096 6,8566 6,8568 -0,2

102 - SB3 0,160 0,7590 0,7584 0,6

101 - K5 0,080 0,4503 0,4503 0,0

K5 - K4 0,050 -0,3220 -0,3220 -0,1

K4 - K3 0,070 -0,0260 -0,0254 -0,6

K3 - K2 0,078 -0,0531 -0,0532 0,1

K2 - K1 0,061 0,0779 0,0782 -0,3

K1 - SB1 0,081 2,6886 2,6881 0,5

101 - 103 0,176 -8,6021 -8,6022 0,1

103 -K8 0,118 -2,2343 -2,2342 -0,1

K8 - K7 0,069 0,1714 0,1715 -0,1

K7 - K6 0,080 0,0109 0,0106 0,3

K6 -104 0,100 0,7660 0,7661 -0,1

104 - K9 0,100 -12,4492 -12,4492 0,0

K9 - K11 0,084 4,4621 4,4616 0,5

K11 - K10 0,080 -4,3693 -4,3691 -0,2

K10 - K12 0,040 -4,2855 -4,2854 -0,1

K12 - 2072 0,050 -5,7493 -5,7496 0,3

2072–a 0,390 -3,9378 -3,9379 0,1

a–2073 0,560 -7,7556 -7,7562 0,7

SB1–SB2 0,730 -4,3790 -4,3783 -0,6

0,7

1,9

2,2

2,6

0,9

0,9

0,8

0,6

1,03

0,8

0,8

0,9

0,8

0,7

0,8

1,3

Rozdíl [mm] 
pozorovaný

Zeiss Ni 007 (v. č. 252631)

3. etapa

1,0

1,0

1,2

0,8

0,7

0,8

Přístroj Oddíl
Délka 
[km]

Převýšení [m]

zjištěné z 0. etapy zjištěný mezní

1. etapa 1,79 4,3795 4,379 0,5 3

2. etapa 1,89 4,3777 4,379 1,3 3,1

1.etapa SB1 - SB2 1,92 4,3804 4,379 1,4 3,1

2. etapa SB1 - SB2 1,89 4,3803 4,379 1,3 3,1

3. etapa 2072 - 2073 0,95 11,694 11,6933 -0,4 2,2

SB1 - SB2 0,666 -4,3787 -4,3785 0,2 1,8

SB1 - 2073 2,217 46,789 46,7898 0,6 3,4

SB1 - 2072 1,267 35,095 35,0965 1,1 2,5

SB2 - 2073 2,093 51,168 51,1683 0,5 3,3

SB2 - 2072 1,143 39,474 39,475 0,9 2,4

Sokkia SDL 2 (v. č.102274)

Zeiss Ni 007 (v. č. 194047)

Zeiss Ni 007 (v. č. 252631)

Zeiss Ni 005

SB1 - SB2

Uzávěr [mm]
Přístroj

Vztažné 
body

Délka 
pořadu 

[km]

Převýšení [m]

Tab. 3. Mezní rozdíly 
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Obr. 8. Svislé posuny bodu na koruně hráze
a – K1, b – K2, c – K3, d – K4, e – K5

Jakost měření byla posouzena zkouškou uzávěrů výško-
vých polygonů s jejich mezními odchylkami, kde kritériem
přesnosti je 2,25 .√

–Fkm, přičemž Fkm je délka nivelačního
oddílu [km]. 

Jak je z grafů vidět, mezi 0. a 1. etapou došlo k výrazné-
mu poklesu všech pozorovaných bodů, a to v řádu centimet-
rů. Největší pokles nastal na bodu K3, hodnota je 38,8 mm.
Nejmenší pokles byl zaznamenán na bodu K5 o 10,6 mm.
Posuny mezi nultou a první etapou pozorování jsou s nej-
větší pravděpodobností způsobeny hutněním vrstvy štěrku a
následnou pokládkou asfaltové vrstvy na koruně hráze, které

probíhaly nedlouho po zaměření nulté etapy. Dokončovací
práce se prováděly pomocí těžkých strojů (vibračními válci
apod.), které se na poklesu pozorovaných bodů výraznou měrou
podílely. Mezi první a druhou etapou došlo také k poklesu, ale
nikoli tak výraznému. Největší pokles byl pozorován na bodu
K3, a to 2,7 mm, nejmenší 1,1 mm na bodu K5. Mezi druhou a
třetí etapou byl nejvýraznější pokles opět na bodu K3, a to 
5,2 mm. Nejmenší pokles 1,9 mm byl na bodu K1.

Obr. 9. Svislé posuny bodu – první etáž
a – K6, b – K7, c – K8

Mezi první a nultou etapou došlo na všech pozorovaných
bodech k poklesu. Nejvýraznější nastal na bodu K7 o 11,5 mm,

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

a)

b)

Obr. 10. Svislé posuny bodu – druhá etáž
a – K9, b – K10
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nejméně klesl bod K8, a to o 2,4 mm. Pokles bodů nastal i
mezi první a druhou etapou, největší hodnota 3,2 mm byla
pozorována na bodu K7, nejnižší 2,4 mm na bodu K8. Mezi
druhou a třetí etapou pozorování byl zaznamenán pokles
pozorovaných bodů minimálně 4 mm, největší hodnota byla
4,8 mm na bodu K7.

Na pozorovaných bodech na druhé etáži došlo mezi nul-
tou a první etapou pozorování ke zdvihu obou bodů – na K9
činí zdvih 0,9 mm, na K10 pak 1,1 mm. K poklesu došlo
mezi druhou a třetí etapou pozorování. Na bodu K9 o 2,3 mm,
na K10 o 2,2 mm. Mezi 2. a 3. etapou pozorování došlo na
bodu K9 k poklesu o 2,6 mm, pokles byl také pozorován i
na bodu K10. Jeho hodnota je 1,8 mm.

Obr. 11. Svislé posuny bodu – opěrná ze�
a – K11, b – K12

Z grafů na obr. 11 je vidět, že oba pozorované body také
dosáhly změny. Zdvih nastal mezi nultou a první etapou
pozorování na bodu K12 o hodnotu 3,4 mm. Na rozdíl od
K12 došlo na bodu K11 k poklesu o 0,9 mm. Mezi první a
druhou etapou již došlo k poklesu na obou pozorovaných
bodech, na bodu K11 o 1,5 mm, na bodu K12 o 1,2 mm.
Výraznější pokles nastal i mezi 2. a 3. etapou pozorování,
bod K11 klesl o 3,6 mm, bod K12 o 2,0 mm [6].

Závěr
Cílem článku bylo popsat problematiku sledování svis-

lých posunů a provést porovnání opticko-mechanických a

elektronických nivelačních přístrojů. Práce se realizovala na
objektu hráze odkaliště v areálu podniku Vápenka Vitošov.
Na základě vypočtených hodnot bylo zjištěno, že na všech
dvanácti pozorovaných bodech došlo ke svislým posunům.
Nejvýraznější nastaly na koruně hráze mezi 0. a 1. etapou, a
to v řádu několika centimetrů. S největší pravděpodobnos-
tí jsou způsobeny dokončovacími pracemi na koruně hráze,
které proběhly nedlouho po zaměření 0. etapy. Posuny na
dalších bodech, umístěných na první etáži hráze, byly o něco
menší. Nejvýraznější posun, v řádu centimetrů, byl zazna-
menán na bodu K7. Posuny na zbývajících dvou pozorova-
ných bodech první etáže se pohybují řádově v milimetrech.
Body na druhé etáži a opěrné zdi hráze vykázaly nejmenší
posuny v řádu milimetrů. Tyto posuny mohou být způsobe-
ny „sedáním“ stavby. Z výsledků pozorování lze vyvodit, že
se celá stavba pohybuje, proto je vhodné doporučit další sle-
dování v příštích letech. Konečné rozhodnutí je však nutno
ponechat statikům.

Úplným závěrem lze říci, že při měření byly dodrženy
základní požadavky a podmínky stanovené zvolenou meto-
dou. Vypočtené mezní odchylky byly dodrženy při použití
obou typů nivelačních přístrojů. Vzhledem k náročnosti
terénu a délce pořadu přibližně 2 km probíhalo měření ve
dvou dnech jdoucích po sobě s náročností na čas opticko-
-mechanických nivelačních přístrojů okolo 20 hodin a u elek-
tronického nivelačního přístroje cca 15 hodin. Časová úspo-
ra s elektronickými nivelačními přístroji je jednoznačná,
navíc zabudovaný software umožňuje průběžnou kontrolu
hrubých chyb a omylů a kontroluje sledované parametry
(např. minimální výšku záměry nad terénem). Je zřejmé, že
tyto přístroje poskytují vyšší komfort měření a pro měření
svislých posunů staveb na brownfields jsou vhodnější než
přístroje opticko-mechanické.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení VZ 04 CEZ
MSM 6840770005 „Udržitelná výstavba“.
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Suchá, J. – Pospíšil, J – Závacký, E.: Testing of Levelling
and Levelling Devices for the Measurement of Vertical
Displacements of Constructions in Brownfields

This paper describes levelling, selected levelling devices,
levelling rods and other equipment for the monitoring of
vertical displacements of points. It highlights the origin
of errors during levelling and their elimination. The
measurements and comparison of the results of optical
mechanical and electronic levelling devices were carried
out on the embankment of the sewage storage basin in
the complex of the Vitošov lime plant.

Suchá, J. – Pospíšil, J – Závacký, E.: Überprüfung des
Nivellements und der Nivellierinstrumente zur Messung
der vertikalen Verschiebungen von Bauwerken auf
"Brownfields"

Zur Beobachtung der vertikalen Verschiebungen der
Punkte werden das Nivellement, einige Nivellierinstru-
mente, Nivellierlatten und weitere Hilfsmittel beschrie-
ben. Aufmerksamkeit wird der Entstehung von Fehlern
beim Nivellement und ihrer Eliminierung gewidmet. Die
Messung und der Vergleich der Ergebnisse der optisch-
mechanischen und elektronischen Nivellierinstrumente
wurden am Damm eines Klärteichs im Gelände des
Kalkwerks Vitošov durchgeführt.

a)

b)
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�ocenění

Studentská soutěž
Pro studenty ve školním roce 2006/2007 uspořádala firma

Cembrit ve spolupráci s Katedrou konstrukcí pozemních sta-
veb Fakulty stavební ČVUT Praha soutěž na zpracování pro-
jektů staveb bytových, občanských a průmyslových, u kte-
rých se využijí a správně aplikují konstrukce z vláknoce-
mentových materiálů, vyráběných touto firmou. Všech 23
přihlášených prací bylo na velmi dobré technické úrovni.
Studentům se podařilo vystihnout a využít přednosti vlákno-
cementového materiálu a patřičně vyřešit technické detaily.
Odborná porota vybrala ve dvou kolech čtyři finalisty, kteří
se v květnu zúčastnili slavnostního předání cen v sídle firmy
v Berouně. 

Odměnou pro první tři místa bylo pozvání na exkurzi do
výrobního závodu Minerit ve městě Muiala ve Finsku, který
je v rámci holdingu Dansk Eternit A/S zaměřen na výrobu
vláknocementových fasádních desek. V rámci doprovodné-
ho programu si ocenění studenti prohlédli nejznámější pa-
mátky Helsinek a jejich okolí.

1. místo
Miroslav Frantes
4. ročník, studijní program Architektura a stavitelství 

V rámci architektonického ateliéru navrhl bytový dům na
Hanspaulce, jehož jednotlivé byty se barevně prokreslují i na
fasádě. Odbornou komisi zaujalo zajímavé řešení provětrá-
vané fasády s použitím vláknocementových desek Cembonit.
Pomocí ocelového nosného systému dosáhl neobvyklého a
velice zajímavého sklonu fasádních desek, které mají v horní
části fasády menší vzdálenost od stěny než v okolí soklu.

2. místo
Jana Musilová
5. ročník, studijní program Konstrukce pozemních staveb 

Do soutěže se přihlásila s dvoupodlažním obchodním cen-
trem, který vypracovala jako ročníkový projekt. Pomocí Cem-
bonitových desek různé velikosti vytvořila architektonicky
zajímavou nepravidelnou provětrávanou fasádu. Vláknoce-
mentový materiál použila i pro obklady stěn v interiéru a ja-
ko protipožární obklady nosných ocelových sloupů, což by-
lo v rámci soutěže největší využití vláknocementového materiálu.

3. místo
Soňa Korischová
3. ročník, studijní program Architektura a stavitelství

V jedné úloze z předmětu KP3 se věnovala návrhu provětrá-
vané fasády na mezonetovém bytovém domě. Porota ocenila
bezchybný návrh konstrukčního řešení fasády i detailní a pre-
cizní vypracování výkresové dokumentace včetně tepelně
technického posouzení objektu.

konference s  mezinárodní  účast í

14.  BETONÁŘSKÉ DNY
a výstava BETON 2007

28.–29. l istopadu 2007, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis
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�projekty
Žižkovské nákladové nádraží
změní tvář

Soukromá developerská a investiční společnost Discove-
ry Group se sídlem v Praze oznámila počátkem září, že si
pro svůj žižkovský projekt vybrala mezinárodní architekto-
nické studio Hamiltons. To bude odpovědné za vytvoření
návrhu projektu, který se bude nacházet v severní části býva-
lého nákladového nádraží. První fáze projektu Žižkov, který
se bude rozkládat na přibližně 4 ha, bude zahrnovat maloob-
chodní a zábavní centrum a rezidenční prostory. Projekt
bude sloužit jako „vstupní brána” do nové městské čtvrti. Po
dokončení všech fází bude disponovat přibližně 120 000 m2

rezidenčních ploch (přibližně 2 000 bytů), 60 000 m2 malo-
obchodních a zábavních ploch, hotelem se 150 lůžky, 10 000 m2

kancelářských prostor a 1,5 ha parkovacích ploch.

Společnost Hamiltons, která má své sídlo v Londýně, byla
vybrána především pro úspěšnou činnost v oblasti projektů
přestavby vnitřních částí města. V minulosti se podílela na
rekonstrukci a obnově několika městských částí, považova-
ných za brownfields. Mezi nejzajímavější projekty z posled-
ní doby patří Manchester Victoria Station a Birmingham
Eastside ve Velké Británii.

Tisková informace

�literatura

�literatura

Murtinger, K. – Beranovský, J. – Tomeš, M.

Fotovoltaika
ERA, Brno, 2007, 112 s., brožovaná, 131 Kč

Fotovoltaika neboli přímá přeměna
energie slunečního záření na elektřinu
je v poslední době jedním z nejdyna-
mičtěji se rozvíjejících odvětví, jehož
produkty se stávají běžnou součástí na-
šeho života. Fotovoltaické články za-
jiš�ují provoz většiny kalkulaček a ho-
dinek, objevují se již i ohebné panely
našité na batohu nebo oblečení, které
udrží mobilní telefon či GPS v pro-
vozu i na horské túře. Na indickém či

africkém venkově je fotovoltaický systém zpravidla tím nej-
jednodušším a nejlevnějším zdrojem elektřiny.

Fotovoltaika již není „kosmickou technologií“ – ohromný
růst produkce snížil ceny natolik, že v mnoha případech
představuje fotovoltaický systém lepší alternativu, než je
připojení k elektrické síti nejen v Africe, ale i ve střední
Evropě. Kombinace rostoucích cen energie, snižování ener-
getické náročnosti spotřebičů a klesajících cen fotovoltaic-
kých panelů možná již v blízké budoucnosti změní výrazně
i oblast „velké“ energetiky. Dvacáté století bylo stoletím
atomové energie. Je pravděpodobné, že to následující by se
mohlo stát stoletím solární energie. Publikace informuje
o vývoji a možnostech využití fotovoltaických článků.

Systém managementu jakosti 
v teorii a praxi
Ing. Tomáš Mastný

Dizertace vymezuje aplikaci managementu jakosti pro staveb-
ní projekty a analyzuje příčiny vzniku rizik nekvalitního tech-
nického i technologického provedení stavebních prací a pro-
jektových návrhů. 

Využití fyzikálních modelů pro experimentální
výzkum ukládání radioaktivních odpadů
Ing. Vladimír Valeš

Součástí práce byla výstavba a provozování dvou středních
fyzikálních modelů bentonitové bariéry z lisovaných prefab-
rikátů. Během provozování modelů byly po deseti minutách
sledovány rozhodující parametry (bobtnací tlak a teplota) a
získána data, která se v práci zpracovávají.

Dynamický komparátor veřejného sektoru
Ing. Eduard Hromada

Dizertace prohlubuje teoretický základ a aplikační možnosti
dynamické simulace a diskutuje otázku prostoru a času k vytváření
rozložení pravděpodobnosti technickoekonomických úloh.

Castle House
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