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Článek se zabývá průběhem smykového toku a namáhá-
ním prvků u spřažených příhradových nosníků. V ob-
lasti pružného chování je tento průběh výrazně nelineár-
ní a rozhoduje o dimenzování spřažení u mostů, nosníků
třídy 3 a 4, při namáhání na únavu a pokud jsou spřaho-
vací prvky netažné. V plastické oblasti dochází k redis-
tribuci smykového toku závisející na tuhosti a únosnosti
spřažení. Popisuje se komplexní experimentální výzkum
dvou příhradových spřažených nosníků, vytvoření neli-
neárního numerického modelu, parametrické studie hlavních
parametrů a srovnání s přibližným normovým postupem
podle mostního Eurokódu. Analyzuje se i význam zhuštění
spřahovacích prvků nad styčníky příhradového nosníku. 
V závěru jsou uvedena doporučení pro projektování v praxi.

Úvod
Spřažené ocelobetonové příhradové nosníky se uplatňují

v pozemním i mostním stavitelství. Z principu chování pří-

hradových nosníků je zřejmé, že v místech horních styční-

ků dochází k lokálním špičkám podélného smykového toku

mezi betonovou deskou a ocelovým nosníkem. Návrh spřa-

žených konstrukcí se nyní provádí zpravidla podle Eurokó-

du ČSN EN 1994 [1]. Při návrhu spřažení je nutné rozlišit

možnost plastické redistribuce smykového toku (podmínkou

jsou tažné prvky spřažení v průřezech třídy 1 a 2) a nutnos-

tí postupovat podle teorie pružnosti (mosty, netažné prvky

spřažení, průřezy třídy 3 a 4). V Eurokódu není dáno k ná-

vrhu spřažení u spřažených příhradových nosníků žádné

zvláštní doporučení. Pro výpočty podle teorie pružnosti však

lze aplikovat přibližné ustanovení mostní části Eurokódu

[2], týkající se vnesení lokálních sil do spřaženého průřezu. 

Tento příspěvek je zaměřen na detailní prozkoumání pruž-

ného a plastického rozdělení podélné smykové síly v místě

spřažení po celé délce spřaženého příhradového nosníku. Na

základě experimentálního ověřování byl navržen numerický

model a v parametrické studii analyzovány důležité vstupní

parametry včetně zhuštění spřahovacích prvků nad styčníky

ocelového příhradového nosníku. V závěru jsou uvedena do-

poručení pro projektování v praxi.

Experimentální vyšetřování
Pro kalibraci numerických řešení byly provedeny zkoušky

dvou stejných spřažených příhradových nosníků s rozpětím

6 m a úplným spřažením pomocí děrované lišty. Zatížení by-

lo aplikováno v pětinách rozpětí nad styčníky příhradového

nosníku. Uspořádání experimentů je uvedeno na obr. 1 [3].

Ocelová část (obr. 2) byla vyrobena z oceli S235JR (mez

kluzu fy podle zkoušek byla mezi 329-376 MPa). Horní pás

nosníku je z 1/2 IPE 220, spodní pás a krajní diagonály z vál-
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Obr. 1. Uspořádaní experimentu

Obr. 2. Polovina ocelové části nosníku
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covaných čtvercových trubek 60x60x4 [mm]. Zbývající 

diagonály ve střední části byly zhotoveny z trubek 50x50x3

[mm]. Pro spřažení byla použita „základní děrovaná lišta

ČVUT“ s výškou 50 mm a tloušťkou 10 mm, s otvory a vý-

řezy ∅ 32 mm ve vzdálenosti 90 mm [4]. Lišta byla rozdě-

lena na metrové části a přivařena přerušovanými koutovými

svary s účinnou tloušťkou a = 3 mm, s délkou a přeruše-

ním 100 mm.

Železobetonová deska rozměrů 1500x80 [mm] byla vyro-

bena s požadavkem na třídu betonu C 25/30 (ze zkušebních

válců byly posléze zjištěny průměrné hodnoty fc,cyl,EX1 =

= 23,7 MPa, fc,cyl,EX2 = 24,2 MPa). Spodní výztuž v desce

byla ∅ R6 a v příčném směru procházela uzavřenými otvo-

ry lišty ve vzdálenosti 180 mm, podélná výztuž stejného

průměru byla uložena na příčné výztuži ve vzdálenostech

200 mm. Horní příčná výztuž ∅ R6 byla umístěna ve vzdá-

lenostech 360 mm (obr. 3). Výztuž byla svařena bodovými

svary a její krytí bylo 10 mm.

Zkoušky byly provedeny na Fakultě stavební ČVUT v Praze

a byly u obou experimentů řízeny silou. Zatěžování probíha-

lo ve dvou fázích až do kolapsu vzorků. V první fázi, pokrý-

vající pružnou oblast chování, bylo součástí jednotlivých

zatěžovacích stupňů i odtížení. Dalšímu zatěžovacímu kroku

vždy předcházelo ustálení odezvy na předchozím stupni, 

s odečty po 60 s. Druhá fáze, v plastické oblasti, probíhala

bez odlehčování. Kolaps nastal prolomením betonové desky

uprostřed rozpětí a vytvořením příčné trhliny na jejím dol-

ním povrchu při dosažení plastické únosnosti. 

Při zkoušce byly měřeny prokluzy ve spřažení na koncích

nosníku, poklesy podpor, průhyby ve čtvrtinách pod spod-

ními styčníky a v polovině rozpětí. Pro vyhodnocení napja-

tosti byly měřeny na betonu poměrné deformace horního po-

vrchu v polovině rozpětí (3 tenzometry) a na oceli v horním

pásu uprostřed tří středních polí příhradového nosníku (6 ten-

zometrů) a obdobně uprostřed dvou středních polí dolního

pásu (4 tenzometry). 

K porušení došlo při síle F = 138,5 kN, resp. u druhé

zkoušky 122,3 kN (hodnota odpovídá síle v jednom hydrau-

lickém lisu podle obr. 1). K porušení spřažení nedošlo,

avšak před kolapsem se na nosníku vytvořila podélná trhli-

na v důsledku příčného tahu. Prokluzy mezi deskou a hor-

ním pásem v místech podepření byly při kolapsu menší než

0,1 mm. Průhyb experimentálních nosníků EX1 a EX2 v zá-

vislosti na zatížení je spolu s technickým EC 4 a numeric-

kým řešením uveden na obr. 4. 

Technické přibližné řešení podle Eurokódu 4 [2] umožňu-

je stanovit pouze pružnou a plastickou únosnost a průhyb při

dosažení pružné únosnosti. Výsledky takového řešení, v němž

jsou zavedeny změřené materiálové charakteristiky a před-

pokládá se úplné spřažení (podle výzkumu [4] bylo zjištěno,

že odpovídá stupni spřažení η = N/Nf = 136 %, tj. > 100 %),

jsou spolu s numerickým řešením modelu experimentálního

nosníku MKP uvedeny rovněž na obr. 4. V teoretických vý-

počtech je uvažován kompletní ocelový průřez a při plastic-

ké neutrální ose v betonové desce je přepokládáno dosaže-

ní meze kluzu v tahu v horním pásu ocelového nosníku. Lze

konstatovat, že shoda s experimenty je v mezní únosnosti

velmi dobrá, přičemž navržený numerický model dává velmi

dobrou shodu v celém rozsahu závislosti zatížení – průhyb.

Nelineární numerická analýza
K numerické analýze bylo použito programu ANSYS.

Dolní pás a výplňové pruty byly modelovány prutem dané-

ho průřezu (BEAM24), horní pás byl složen ze skořepino-

vých prvků (SHELL43) a pro betonovou desku byl použit

speciální trojrozměrný železobetonový prvek (SOLID65).

Všechny prvky umožňují pružnoplastické řešení (dokonce 

s velkými průhyby) a betonový prvek respektuje tvoření trh-

lin. Spřažení bylo modelováno pomocí pružin COMBIN39.

Tento prvek umožňuje zavést libovolný nelineární vztah me-

zi silou a protažením a je vhodný k modelování smykového

toku ve směru osy nosníku. 

Pro model experimentálního nosníku byly použity skuteč-

né materiálové charakteristiky podle výsledků materiálo-

vých zkoušek a tuhost spřažení podle [4]. Pružiny byly

umístěny rovnoměrně po 100 mm ve směru rozpětí mezi

horní povrch lišty obdélníkového průřezu redukované výšky

32 mm (v místě těžiště otvorů “základní děrované lišty“) a

betonovou desku.

Obr. 3. Nosník před betonáží

Obr. 4. Výsledky technické teorie, experimentů 
a numerického modelu MKP
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Pro parametrickou studii byl vybrán nosník podle obr. 5,

který byl analyzován již v [5] a je optimální pro běžné stro-

py patrových budov [6]. Horní pás ocelového nosníku tvoří

1/2 IPE 300, dolní pás 1/2 IPE 330, diagonála č. 2 je ze 2L

80×8 a č. 3 ze 2L 60×6 [mm]. 

Analýza byla provedena pro charakteristické hodnoty zvo-

lených materiálů. Zjednodušené pracovní diagramy oceli

(S355) a betonu (C25/30) jsou uvedeny na obr. 6. Spřažení

bylo modelováno pracovními diagramy v souladu s výzku-

mem [4] a reprezentativní závislosti jsou uvedeny dále. 

Parametrické studie
Nosník podle obr. 5 byl analyzován pro více než 30 růz-

ných typů spřažení lišících se pracovním diagramem spřaho-

vacích prvků. Z výsledků studie jsou uvedeny pouze rozho-

dující případy, z jejichž porovnání vyplývá význam důleži-

tých parametrů spřažení pro chování příhradového spřažené-

ho nosníku [3].

Význam pracovního diagramu spřažení
Pro porovnání významu tvaru pracovního diagramu spřa-

žení je ukázáno pět případů lišících se únosností, tuhostí a

tažností (obr. 7). Při uvažování plastického chování odpoví-

dají případy L1, L2 a L3 úplnému spřažení, neboť plastická

únosnost spřaženého příhradového nosníku je nižší (vsf =

= 304 N/mm pro výpočet s mezí kluzu fy, případně vsf =

= 436 N/mm pro výpočet s mezí pevnosti fu) a jejich pracov-

ní diagramy se liší v hodnotě mezní únosnosti. Případy L9

a L10 odpovídají částečnému spřažení. Diagramy vycházejí

vesměs z typického chování spřažené lišty, jejíž vzestupná

část je nahrazena trilineárním vyjádřením. Výjimkou je lišta

L3, u které byl umožněn nekonečný prokluz ve spřažení po

dosažení maximální únosnosti, a lišta L10, kde byl sledován

vliv tažnosti spřažení.

Smykové síly v prvcích spřažení jsou na dalších obráz-

cích uvedeny pouze pro polovinu příhradového nosníku. Na

svislé ose je smyková síla v prvcích spřažení (umístěných po

100 mm), na vodorovné ose je vzdálenost od podpory (styč-

níky jsou ve vzdálenostech 2400, 4800 a 6000 mm). Stupně

zatížení rostou až do kolapsové hodnoty, pro niž je vypsán

prokluz ve spřažení nad podporou. 

V případech úplného spřažení (obr. 8 až obr. 10) dochází

k plastické redistribuci smykových sil při dosažení druhé,

měkčí části trilineární vzestupné větve pracovního diagramu

spřažení. Je to zřejmé zejména z porovnání případů L1 a

L2, u nichž jsou smykové síly při kolapsu velké, ale redistri-

buce malá. U případu L3 je plastická redistribuce značná a

deformace spřažení velká. Tažnost spřažení je ve všech pří-

padech velká, takže únosnost při kolapsu je téměř stejná.

Obr. 5. Spřažený příhradový nosník pro parametrickou studii

Obr. 6. Použité pracovní diagramy oceli a betonu

Obr. 7: Pracovní diagram spřažení L1, L2, L3, L9, L10
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Význam tažnosti prvků spřažení při neúplném spřažení je

ukázán na případech L9 a L10 (obr. 11, obr. 12). O únosnos-

ti nosníku rozhoduje únosnost spřažení (viz kolapsové hod-

noty zatížení). Redistribuce smykových sil je podstatná a

blíží se obdélníkovému obrazci. Pokles únosnosti proti úpl-

nému spřažení činí u případu L9 asi 16 %. Křivky blízko

zatížení při kolapsu ukazují, že spřahovací lišta je namáhána

v sestupné větvi svého pracovního diagramu. Pokud je taž-

nost spřažení nedostatečná jako u případu L10 (omezena na

4 mm), není plastická kapacita spřažení dostačující a v mís-

tech největší plastické deformace (u podpor) se projeví prud-

ké snížení namáhání prvků spřažení, popř. jejich kolaps. 

Omezení průhybů z hlediska mezního stavu použitelnos-

ti nebylo v této studii sledováno.

Porovnání s výpočtem podle Eurokódu [1]
Plastická únosnost sledovaného spřaženého příhradového

nosníku zjednodušeným normovým výpočtem podle [1] (při

uvažování celého průřezu včetně horní ocelové pásnice)

odpovídá hodnotě rovnoměrného zatížení q = 46,5 kN/m,

pružná únosnost zatížení q = 38,2 kN/m (pro zjednodušení

výpočtů byla uvažována montáž s podepřením). Zmíněná

mostní norma [2] umožňuje přibližné řešení rozložení podél-

ného smykového toku ve spřažení od účinků lokální osamě-

lé podélné síly, v tomto případě ze styčníku příhradového

nosníku. Procedura vychází z numerické analýzy Johnsona

a Ivanova [7] a má samozřejmě význam pouze v pružné

oblasti chování. Zjednodušené vztahy normy nezohledňují

tuhost spřažení, která ve skutečnosti významně ovlivňuje

rozložení smykového toku. Na obrázku 13 je ukázáno rozlo-

Obr. 8. Smykové síly a průhyby uprostřed rozpětí 
pro spřažení L1 (prokluz 0,4 mm)

Obr. 10. Smykové síly a průhyby uprostřed rozpětí 
pro spřažení L3 (prokluz 8,5 mm) 

Obr. 11. Smykové síly a průhyby uprostřed rozpětí 
pro spřažení L9 (prokluz 3,2 mm)Obr. 9. Smykové síly a průhyby uprostřed rozpětí 

pro spřažení L2 (prokluz 0,1 mm)

obzor_7_2008_zaloha.qxp  21.8.2008  15:42  Stránka 196



STAVEBNÍ OBZOR 7/2008 197

žení smykového toku pro spřažení typu L1 pro dvě úrovně

zatížení (nízké a při dosažení pružné únosnosti podle normy)

a jeho porovnání s výpočtem podle normy. Normový výpo-

čet nezahrnuje účinek mezistyčníkového zatížení (v obráz-

cích je uvedena pomocná hodnota smykového toku odpoví-

dající běžnému výpočtu pro styčníkové zatížení). Po dosaže-

ní druhé části vzestupné větve pracovního diagramu spřaže-

ní lze pozorovat mírnou redistribuci špiček smykového toku

nad styčníky. 

Pro spřažení typu L2 (obr. 14), u něhož se do dosažení

pružné únosnosti nosníku druhá část vzestupné větve pra-

covního diagramu neuplatní, je shoda s normovým výpoč-

tem uspokojující. Je zřejmé, že normový výpočet dává vhod-

né konzervativní výsledky pro pružné chování spřažení, je

však velmi konzervativní, pokud je pracovní diagram spřa-

žení nelineární, a dochází tak k určité plastizaci a redistribu-

ci smykového toku.

Vliv zhuštění spřahovacích prvků nad styčníky
Další studie se věnovala vlivu zhuštění spřahovacích prv-

ků nad styčníky příhradového ocelového nosníku v místě

špiček smykového toku. Byl sledován vliv délky oblasti zhuš-

tění d a vliv intenzity zhuštění ed (obr. 15). Měřítkem pro

porovnání bylo základní uspořádání s rovnoměrným roz-

místěním spřahovacích prvků (modelovaných jako nelineár-

ní pružiny) ve vzdálenosti e = 100 mm, s pracovním dia-

gramem L2 podle obr. 7. 

Vyšetřovány byly tři délky oblasti zhuštění, označené jako

A (odpovídající délce d = 200 mm na každou stranu od teo-

retického styčníku), B (d = 400 mm) a C (d = 600 mm). In-

tenzita spřažení v oblasti zhuštění byla vyšetřována pro čty-

ři případy, označené jako 1 (spřahovací prvky s pracovním

diagramem L2 byly umístěny ve vzdálenosti ed = 83,3 mm),

2 (ed = 66,7 mm), 3 (ed = 50,0 mm) a 4 (ed = 33,3 mm). Cel-

kově tak bylo vyšetřeno dvanáct možností. Porovnání se zá-

kladním uspořádáním je ukázáno pouze pro charakteristické

případy A4 (obr. 16) a C4 (obr. 17). 

Je zřejmé, že větší tuhost, získaná zhuštěním spřahovacích

prvků, zvýší v oblasti zhuštění velikost smykového toku

(viz tečkovaný průběh celkové smykové síly). Pro vyšetřo-

vaný nosník činí zvýšení zhruba 10 %. Tento smykový tok

je však přenášen větším počtem spřahovacích prvků, v pří-

padě typů A4 a C4 trojnásobkem proti základnímu případu

L2. V obou případech L2-A4 a L2-C4 jsou prvky spřažení

v celé zhuštěné oblasti (v obrázcích vyznačeno tlustou ča-

rou) namáhány méně než v nezhuštěné oblasti, přičemž na

Obr. 12. Smykové síly a průhyby uprostřed rozpětí 
pro spřažení L10 (prokluz 3,6 mm)

Obr. 13. Spřažení L1: nahoře zatížení q = 20,0 kN/m, 
dole q = 38,2 kN/m

Obr. 14. Spřažení L2: nahoře zatížení q = 20,0 kN/m, 
dole q = 38,2 kN/m

Obr. 15. Zhuštění prvků spřažení nad styčníky 
příhradového nosníku
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hranici zhuštění se smykové namáhání téměř ztotožňuje s

namáháním odpovídajícím základnímu případu L2. Optimál-

ní se zdá uspořádání L2-C4, kde špička smykového namáhá-

ní uvnitř zhuštěné oblasti dosahuje zhruba velikosti namáhá-

ní na kraji oblasti, takže spřažení je v celé oblasti namáhá-

no vyrovnaně.

Získaná data byla použita k vytvoření prostorových grafů

závislostí parametrů zhuštění pro jednotlivé styčníky, umož-

ňující optimalizaci návrhu. Výsledky pro styčník č. 2 (ve

vzdálenosti 2400 mm od podpory) a zatížení při dosažení

pružné únosnosti (q = 38,2 kN) jsou uvedeny na obr. 18. Sní-

žení maximálního smykového namáhání Vmax v jednom spřa-

hovacím prvku v oblasti zhuštění je vztaženo k největší

hodnotě namáhání V původního, rovnoměrně vzdáleného

spřahovacího prvku ve stejné oblasti. Je zřejmé, že malá

délka zhuštění (d/D = 0,08) je efektivní pouze pro malé

zhuštění (e/ed ≈ 1,5). Ztrojnásobení hustoty prvků spřažení

je optimální pro délku zhuštění d/D ≈ 0,25, tzn. na vzdále-

nost čtvrtiny vzdálenosti styčníků. 

Je vhodné poznamenat, že studie lokálního zvýšení tuhos-

ti nezohledňuje všechny parametry, např. různou tuhost oce-

lové pásnice a další tvary P-δs diagramů různých typů spřa-

hovacích prvků. Tyto parametry mají vliv jak na velikost

špiček podélného smykového toku v absolutní hodnotě, tak

na jejich strmost. Z hlediska praktického návrhu je také dů-

ležité tvarové řešení přípoje, jeho excentricita a délka, na

které je ve skutečnosti smyková síla do horní ocelové pás-

nice a následně do spřažení vnesena. Dalším důležitým para-

metrem je poměr rozpětí nosníku a vzdálenosti styčníků hor-

ního pásu.

Smykový tok u realizovaného mostu
Pro analýzu smykového toku u reálné konstrukce v ČR

byl vybrán nový most mezi obcemi Andělská hora a Chra-

stava. Jde o spřažený ocelobetonový příhradový most tvoře-

ný čtyřmi příhradovými nosníky a železobetonovou deskou

tloušťky 200÷270 mm. Teoretické rozpětí mostu je 20,6 m,

šířka železobetonové desky 7,15 m, celková výška spřaže-

ného nosníku je 1420 mm uprostřed rozpětí a 1190 mm

nad podporou (obr. 19, obr. 20).

Pro nosné části konstrukce byla použita ocel S355J2G3,

beton C30/37-XF3 a spřahovací trny ∅ 19 mm s výškou 

125 mm z oceli 11 343. Jde o zvláštní konstrukci železobe-

tonové desky vyztužené příhradovinou, neboť ocelový pří-

hradový nosník byl svařen pouze z pásové oceli (dolní pás

300×40 mm, horní pás 250×20 mm, diagonály 220×20 až

220×40 mm). Trny byly umístěny ve dvou řadách, s podél-

nou roztečí podle velikosti smykových sil, se zhuštěním nad

podporou a styčníky horního pásu. Horní i dolní ocelová

pásnice je kotvena v podporovém betonovém bloku s nábě-

Obr. 16. Vliv zhuštění spřahovacích prvků nad styčníky 
(typ A4, délka zhuštění d = 200 mm) při dosažení pružné únosnosti

(q = 38,2 kN/m)

Obr. 17. Vliv zhuštění spřahovacích prvků nad styčníky
(typ C4, délka zhuštění d = 600 mm) při dosažení pružné únosnosti

(q = 38,2 kN/m)

Obr. 18. Pokles smykového namáhání ve spřahovacím prvku 
při dosažení pružné únosnosti (q = 38,2 kN/m)

Obr. 19. Svařování ocelové části (most je zde v opačné poloze)

Obr. 20. Pohled na dokončený most
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hem, který je uložen na elastomerových ložiskách. Tímto

blokem je zamezeno prokluzu mezi betonovou deskou a

ocelovým příhradovým nosníkem, což vede k jinému prů-

běhu smykového namáhání spřažení, než je obvyklé. 

V teoretické studii, využívající parametry tohoto skuteč-

ného mostu, je použito spřažení “mostní lištou ČVUT“ s oz-

načením L11, jejíž pracovní diagram plynoucí z experimen-

tů [4] je uveden na obr. 21. Spřažení představovaly pružiny

COMBIN39, umístěné rovnoměrně po 200 mm, čímž bylo

dosaženo úplného spřažení (vsf = 635 N/mm pro výpočet s fy
a 913 N/mm pro výpočet s fu). Výsledný průběh smykové-

ho namáhání v místě pružin je uveden pro polovinu rozpětí

nosníku na obr. 22.

Studie prokázala příznivý vliv tuhého ukotvení pásů oce-

lového nosníku do podporového bloku na koncový prokluz,

únosnost i velikost špiček namáhání. Prokluz a smykové na-

máhání spřažení jsou u této konstrukce malé, největší zhru-

ba ve čtvrtině rozpětí. Špičky namáhání na obr. 22 vznikají

v numerickém modelu v důsledku malé tuhosti horního pá-

su ocelového nosníku. 

Studie vlivu tlouš�ky pásnice ocelového nosníku
Model mostu byl následně modifikován pro zkoumání

vlivu tuhosti horní ocelové pásnice a atypického tvaru styč-

níku na redistribuci smykového toku. Rozpětí bylo uprave-

no na L = 21 m. Byl odstraněn podporový blok, zvolena

konstantní výška betonové desky 230 mm, ocelového pří-

hradového nosníku 1 230 mm a styčníky horní pásnice vole-

ny po 3 m. Smyková síla ve spřažení L11 u modifikované-

ho nosníku pro různé tloušťky horního pásu (t = 10 ÷
÷ 80 mm) pro různá rovnoměrná zatížení q je ukázána na

obr. 23. U netuhé (slabé) pásnice je redistribuce smykové

síly velmi malá a v podstatě je aktivován spřahovací prvek

pouze přímo nad styčníkem. Z výsledků vyplývá, že zvětše-

ní tloušťky plechu je však účinné jen do jisté ekonomické

hranice. Zvětšování tloušťky nad t = 40 mm již redistribu-

ci neovlivňuje. 

Uvedená studie ovšem analyzuje styčníky bez styčníko-

vých plechů. U skutečných styčníků tuhost a délka styčníko-

vých plechů významně ovlivní rozložení špiček smykového

toku. Příznivě se z tohoto hlediska jeví děrovaná lišta jako

spojitý a tuhý prvek spřažení. 

Závěr
Z parametrické studie a řešení reálného spřaženého pří-

hradového mostního nosníku lze vyvodit některé závěry 

k průběhu smykových sil v prvcích spřažení u příhradových

nosníků.

V pružné oblasti chování spřahovacích prvků dochází i

při rovnoměrném zatížení spřaženého nosníku k výrazným

špičkám namáhání spřažení v oblastech styčníků. Zatímco

numerické řešení vede k úplnému popisu chování spřažení

podél celého rozpětí a průběhu smykových sil v prvcích spřa-

žení při libovolné úrovni zatížení, přibližný výpočet podle

Eurokódu [2] (založený na práci [7]) dává dobrý odhad zvý-

šeného namáhání spřažení v oblastech styčníků pro nízké

úrovně zatížení a značně konzervativní hodnoty po redistri-

buci smykového namáhání spřažení.

Špičky smykového toku jsou rozhodující pro dimenzová-

ní spřažení u mostů, u průřezů třídy 3 a 4, při dimenzování

na únavu a vždy, jsou-li spřahovací prvky netažné. V tako-

vém případě je vhodné v místě styčníků příhradových nos-

níků, kde je namáhání zvýšené, spřahovací prvky zhušťovat.

Výsledky parametrické studie ukázaly, že pro optimální

namáhání spřažení je nutné provést zhuštění v určité délce. 

V plastické oblasti chování spřahovacích prvků lze před-

pokládat plastickou redistribuci jejich namáhání, závisející

na pracovním diagramu spřažení. U úplného spřažení bude

redistribuce závislá zejména na tuhosti spřažení dané sklo-

nem vzestupné části pracovního diagramu. Čím je tuhost a

únosnost spřažení v porovnání s plastickou únosností spřa-

ženého příhradového nosníku větší, tím budou špičky smy-

kového toku výraznější. Naopak, pokud je únosnost spřaže-

ní blízká plastické únosnosti nosníku, lze očekávat plastic-

kou redistribuci smykového toku a vymizení jeho lokálních

špiček nad styčníky příhradového nosníku. Je však nutné

upozornit, že plastická redistribuce při únavě není povolena. 

U neúplného spřažení dochází vždy k výrazné redistribu-

ci smykového toku, takže při plastickém kolapsu jsou prvky

spřažení namáhány téměř stejnoměrně (průběh smykového

toku je téměř obdélníkový). Aby takový případ reálně nastal,

je velmi důležitá dostatečná tažnost prvků spřažení (např.

podle požadavku Eurokódu δuk ≥ 6 mm). Pokud je tažnost

spřažení nízká, redistribuce je omezena a klesá únosnost

celé konstrukce, i když únosnost prvků spřažení zůstává ji-

nak stejná. Podrobnou analýzu výsledků výzkumu uvádí [3].

Výzkum byl podpořen záměrem MSM 6840770001.

Obr. 21. Použitý pracovní diagram spřažení

Obr. 22. Smykové síly ve spřažení po 200 mm

Obr. 23. Smykové síly ve spřažení (q = 45 kN/m)
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Čudejko, M. – Macháček, J.: Composite Steel and
Concrete Trusses

The paper deals with distribution of shear flow and
forces in shear connectors of composite trusses. Within
elastic behaviour the distribution is highly non-linear
and determines design of shear connection, in bridges,
class 3 and 4 sections, when loaded by fatigue or the
shear connectors are non-ductile. Within plastic behav-
iour the plastic redistribution takes place depending on
the rigidity and strength of the shear connection. The
complex testing of two composite trusses is described, as
well as a non-linear numerical model, parametrical stud-
ies of principal parameters and comparisons with an
approximate solution according to the bridge part of the
Eurocode. In addition, significance of densification of
shear connectors above truss nodes is analyzed. Finally,
some recommendations for practical design are presented. 

Čudejko, M. – Macháček, J.: Fachwerkverbundträger
aus Stahlbeton 

Der Artikel befasst sich mit dem Verlauf des
Schubspannungsflusses und der Beanspruchung der
Elemente bei Fachwerkverbundträgern. Im Bereich des
elastischen Verhaltens ist dieser Verlauf deutlich nicht-
linear und entscheidet über die Bemessung des Verbunds
bei Brücken und Trägern der Klassen 3 und 4, bei
Beanspruchung auf Ermüdung, sofern die Verbund-
elemente keine Zugelemente sind. Im plastischen Bereich
kommt es zur Redistribution des Schubspannungs-
flusses, der von der Steifigkeit und Tragfähigkeit des
Verbunds abhängt. Es werden eine komplexe experi-
mentelle Untersuchung zweier Fachwerkverbundträger,
die Schaffung eines nichtlinearen numerischen Modells,
Parameterstudien der Hauptparameter und der
Vergleich mit einem annähernden genormten Verfahren
nach dem Eurocode beschrieben. Es wird auch die
Bedeutung der Verdichtung der Verbundelemente über
den Knoten des Fachwerkträgers analysiert. Zum
Schluss werden Empfehlungen für die Planung in der
Praxis gegeben.

�výročí

Josef Hlávka se narodil 15. února
1831 v západočeských Přešticích 
v rodině úředníka. Ve škole se proje-
vil jako velmi nadaný žák, a tak není
divu, že ve studiích pokračoval nej-
prve na přípravce pro studia technická
v Praze, a posléze v oboru pozemní-
ho stavitelství na Akademii výtvar-
ných umění ve Vídni. Praktickou

zručnost si osvojil u českého stavitele Františka Šebka, od
něhož obdržel výuční list zednický. Byl přijat jako stálý
zaměstnanec, nejprve jako architekt, později ho majitel po-
věřil vedením firmy, kterou mu po odchodu do penze zadar-
mo přenechal. Na základě zkušeností z tříletého studijního
pobytu v zahraničí získal stavební koncesi a trvale se usadil
ve Vídni. Osvědčil se při vedení stavby kostela Lazaristů a
byl vyzván, aby se zúčastnil soutěže o výstavbu nové dvor-
ní opery ve Vídni. Současně s touto stavbou provedl řadu
monumentálních staveb i soukromých domů nejen ve Vídni.
V roce 1863 vypracoval plány na Zemskou porodnici v Ka-
teřinské ulici v Praze anebo areál řeckokatolické církve 
v Černovcích na nynější Ukrajině, v němž v současné době
sídlí univerzita. 

Neustálé přepracování a namáhavé cestování po stavbách
byly zřejmě příčinou zhroucení a ochrnutí obou dolních kon-
četin. Ještě čtyři roky vše řídí z invalidního vozíku, posléze
odchází na odpočinek. Na zámku v Lužanech poblíž Přeštic
se začíná věnovat dobročinnosti, podporuje umělce, vědce.
Po jedenácti letech se uzdravuje, znovu podniká, zapojuje se
do politiky, stává se zemským i říšským poslancem. Finanč-
ně podporuje Českou akademii císaře Františka Josefa pro
vědy, slovesnost a umění v Praze. Když v roce 1890 po-
vodeň poškodí Karlův most, prosadí a spolufinancuje jeho
záchranu v historické podobě. Za své peníze staví a student-
skému spolku předává Hlávkovu kolej v Jenštejnské ulici v Praze,
aby v ní mohli bydlet nadaní, ale i nemajetní studenti.

Jako bezdětný vdovec sepisuje závě�, v níž veškerý maje-
tek předává nadaci pojmenované po něm a jeho manželkách
„Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Vzdělání a
umění považuje za hodnoty potřebné k tomu, aby národ pře-
žil. Po jeho smrti v roce 1908 Nadání získává činžovní domy
v Praze i ve Vídni, velkostatek v Lužanech, cenné papíry i
peníze na účtech. V dnešních cenách by šlo o majetek v hodno-
tě více než dvě miliardy korun, vyčísluje správa jeho nadace
nyní. 

Hlávkova nadace jako zázrakem přežila konec císařství,
nacistickou okupaci, a jako jediná obdobná instituce také ob-
dobí komunismu. V něm ovšem o značnou část majetku při-
šla a zpět dostat nemohla, protože to restituční zákon neumož-
nil. Medaile Josefa Hlávky se udělují nestorům české vědy a
umění, Ceny Josefa Hlávky úspěšným studentům a mladým
vědcům. Nadace vyplácí tvůrčí i sociální stipendia, platí ces-
ty studentů na odborné konference, podporuje výzkum a fi-
nancuje vydávání odborných knih. A také přispívá na ubyto-
vání nemajetným doktorským studentům a mladým vědcům.

www.hlavka-jubilejni-rok.cz

100. výročí úmrtí mecenáše Josefa Hlávky
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Experimentální výzkum zesilování zděných kleneb
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.

Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D.
Ing. Radek ZIGLER, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Příspěvek se zabývá mechanismem porušování a únos-
nosti valených zděných klenbových konstrukcí zesí-
lených tkaninou z uhlíkových vláken a dodatečně vklá-
danou helikální výztuží z vysokopevnostní oceli. Uvádí
dílčí výsledky experimentálního výzkumu segmentových
valených kleneb, jehož předmětem bylo i získání poznat-
ků o vlivu vzepětí, popř. počáteční geometrické a tvarové
imperfekce na únosnost, přetváření a porušování vale-
ných kleneb zatížených dvojicí osamělých symetricky
uspořádaných svislých sil.

Únosnost a porušování valených 
segmentových kleneb 

Klenby používané v pozemních stavbách jsou staticky

neurčité konstrukce, charakteristické vysokou citlivostí na

deformace podpor (pokles, posun, popř. natočení) a způsob

zatížení. Proces porušování valené klenby je charakterizo-

ván stádiem, v němž se vytvářejí v místech vzniku tahových

trhlin nedokonalé klouby a klenba se stává staticky určitou
konstrukcí, nejčastěji se dvěma až čtyřmi „klouby“. V tom-

to stádiu dochází postupně k lokálnímu porušování okolí

průřezů, v nichž se vytvářejí nedokonalé liniové klouby. Po-

rušování klenby zpravidla zahrnuje dva významné mecha-

nismy – tvarové změny lokální a celého klenbového systé-

mu (proces ztráty stability) a porušování zdiva klenby půso-

bením tahových a tlakových normálových napětí překračují-

cích v souhrnu postupně únosnost průřezů, v nichž se

vytvořily klouby (proces ztráty únosnosti) (obr. 1). 

Úplné porušení – kolaps klenby – je zpravidla výsledkem

těchto vzájemně souvisejících paralelních procesů. Oba jsou

současné a nelze je oddělit. Stav napjatosti a průběh tlakové

čáry při narůstajícím zatížení a při postupném porušování

klenby výstižně popisuje vznik a rozvoj tahových oblastí 

v jednotlivých stádiích působení klenbového systému 

(obr. 2). Kolaps – zřícení klenby – nastává v těchto přípa-

dech překročením únosnosti částečně vzdorujících průřezů 

v oblasti vytvořených kloubů, popř. porušením stability klen-

by, aniž je dosaženo únosnosti jejího průřezu v tlaku.

U kleneb s nižším poměrným vzepětím (v/l < 0,125) se

významněji uplatňuje postupné porušování zdiva – působe-

ním tahových a tlakových normálových napětí – dosažením

mezního zatížení. Poloha působiště tlakové síly eN se mění 

v jednotlivých průřezech klenby v závislosti na zatížení a vy-

tváření kloubů. V oblastech blízkých průřezům, kde eN ≥ t/6,

dochází ke vzniku tahových trhlin a koncentraci tlakového

namáhání, kterému vzdoruje pouze část průřezu – klenba

působí s menší účinnou výškou průřezu (některé metody

uvažující toto zmenšování jsou označovány jako „thinning

methods“). V těchto průřezech klenby, kde eN > t/6 (při zatí-

žení je to obvykle ve dvou až čtyřech průřezech) dochází

postupně k otevírání a prodlužování tahových trhlin a ná-

slednému zvyšování napětí v tlaku, provázenému lokálním

drcením a porušováním. Ke kolapsu klenby dochází převáž-

ně vyčerpáním únosnosti porušených průřezů v tlaku (pře-

náší namáhání za vyloučeného tahu), po němž následuje

ztráta stability a únosnosti (vybočení a zhroucení klenby).
U kleneb s vyšším poměrným vzepětím (v/l ≥ 0,33) se

výrazněji uplatňuje mechanismus porušení zahrnující přede-

vším tvarové změny – vybočení a deformace klenby – pro-

vázené současně vznikem a otevíráním tahových trhlin a lo-

kálním porušováním (drcením) zdiva v tlačených částech prů-

řezů porušených tahovými trhlinami. Charakteristický je vznik

tahových trhlin v tzv. nebezpečných průřezech vymezených

středovým úhlem 120°. V těchto průřezech dochází následně,

při postupném zvyšování zatížení, k vybočování klenby.

Porušení před dosažením únosnosti v tlaku průřezu klen-

by je závažným způsobem ovlivněno počáteční tvarovou

imperfekcí, heterogenními vlastnostmi zdiva, popř. nesy-

metrií zatížení, přičemž větší citlivost k uvedeným imper-

fekcím mají valené klenby s větším poměrným vzepětím

(obr. 3).

Obr. 1. Proces porušování a následného zřícení valené klenby 
a) zřícení klenby ztrátou stability vybočením (KÚ ČVUT), b) vznik tahových trhlin a plastických kloubů (TAZUS)
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Porušení klenby v důsledku ztráty stability, způsobené

tvarovými nebo geometrickými odchylkami, nedostatečnou

stabilitou podpor, popř. nesymetrií zatížení, nastává při zatí-

žení klenby, při němž není využita únosnost průřezu v tlaku.

Nedostatečná tuhost podpor, vyvolávající vodorovný po-

sun, způsobuje výrazné snížení únosnosti a porušení klenby.

Velikost vodorovných složek sil, působících v patách klen-

by, narůstá se zmenšováním jejího vzepětí. Vodorovný po-

sun podpor může v těchto případech výrazně ovlivnit celko-

vé deformace a porušení klenby.

Při průzkumu klenby vycházíme zpravidla ze známých

poloh vytváření kloubů, tj. míst, kde se projevuje např. drce-

ní nebo vrásnění povrchových vrstev a kde vznikají tahové

trhliny. Porovnáním těchto „teoretických“ míst s místy po-

ruch vzniklých na posuzované klenbě můžeme s určitou

pravděpodobností určit příčinu, resp. příčiny, těchto poruch

tak, abychom mohli navrhnout účinný způsob její sanace,

popř. rekonstrukce. U zděných kleneb se zpravidla odchy-

luje střednice od výslednicové čáry – tvar klenby není

zcela v souladu s výslednicovou čárou od působících zatí-

žení. Proto jsou poměrně vzácné případy porušení kleneb

dosažením mezní únosnosti plného průřezu zdiva klenby 

v tlaku.

Experimentální výzkum 
Výzkum v měřítku 1 : 1 byl zaměřen na získání nových

poznatků o mechanismu porušování a únosnosti zesílených

kleneb v závislosti na jejich vzepětí a způsobu zesílení.

Uskutečnil se na valených zděných segmentových klenbo-

vých konstrukcích s rozponem 3 000 mm, šířkou 750 mm,

tloušťkou zdiva 150 mm a vzepětími 375 mm, 750 mm a 

1 000 mm. Klenby, vyzděné z cihel P15 na vápennou maltu

MV2, byly uloženy na ocelových patkách, na nichž byly

Obr. 2. Změna napjatosti a vytváření liniových kloubů (klenba K08 zesílená uhlíkovou tkaninou)
a) postupný rozvoj oblastí tahových napětí na rubové a lícní straně klenby, b) charakteristické porušení klenby (K08 a K10) 

zesílené uhlíkovou tkaninou (nelineární analýza [3], klenba K10 zesílená uhlíkovou tkaninou na lícní i rubové straně)

Obr. 3. Průběh svislých deformací klenby se vzepětím 0,75 m 
(K09 zesílená uhlíkovou tkaninou na lícní i rubové straně) 

zesílené uhlíkovou tkaninou (výrazná nesymetrie deformační 
čáry symetrické klenby, symetricky zatížené)
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vybetonovány ložné plochy se sklonem odpovídajícím vze-

pětí klenby a sklonu patních ložných spár. Proti vodorovnému

posunu byly patky zajištěny šroubovými spoji s ocelovými pro-

fily zabudovanými v podlaze (tzv. jordánky) a dvojicí ocelo-

vých táhel ∅ 24 mm ukotveny do patek. Zatížení bylo do kle-

neb vnášeno dvojicí osamělých sil vyvozovaných hydraulický-

mi lisy s maximální silou 400 kN v každém z nich (obr. 4).

Klenby byly osazeny optoelektrickými inkrementálními

snímači deformací LARM (6 snímačů svislých deformací a

6 snímačů vodorovných deformací). Vodorovnou deformaci

(posun) podpor kontrolovala dvojice mechanických snímačů

deformace (obr. 4). V případě zesilování valených zděných

kleneb uhlíkovou tkaninou bylo na uhlíkový kompozit osa-

zeno 6 tenzometrických snímačů pro stanovení normálové-

ho napětí v zesilující uhlíkové tkanině. Parametry pro zatě-

žovací zkoušky segmentových valených kleneb a jejich zna-

čení uvádí tab. 1.

Zesílení uhlíkovou tkaninou (CFRP) bylo provedeno na

rubové i lícní straně klenby, v místech předpokládaných

tažených oblastí a vzniku tahových trhlin (stanoveno nume-

rickým výpočtem metodou konečných prvků), v šířce 750 mm

shodné se šířkou klenby a s kotevní délkou cca 150 mm 

Obr. 4. Uspořádání zkušebního modelu 
(schéma zatížení, umístění snímačů přetvoření zdiva kleneb a posunů průřezů)

Obr. 5. Schéma experimentálně vyšetřovaných zesilovaných kleneb 
a) uhlíkovou tkaninou, b) helikální výztuží 
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Tab. 1. Experimentální výzkum kleneb s rozpětím 3 000 mm

Šířka/Tlouš�ka Vzepětí

K02a 900/150 750 bez zesílení

K03 900/150 375 bez zesílení

K04 900/150 1 000 bez zesílení

K08a 750/150 1 000 zesílení uhlíkovou tkaninou - CFRP – rub/líc 

K09a 750/150 750 zesílení uhlíkovou tkaninou - CFRP – rub/líc

K10 750/150 375 zesílení uhlíkovou tkaninou - CFRP – rub/líc

K11 750/150 1 000 zesílení helikální výztuží ∅ 8 HELI – líc

K12 750/150 750 zesílení helikální výztuží ∅ 8 HELI – líc

K13 750/150 375 zesílení helikální výztuží ∅ 8 HELI – líc

K14 750/150 750 zesílení helikální výztuží ∅ 8 HELI – rub/líc

K15 750/150 375 zesílení helikální výztuží ∅ 8 HELI – rub/líc

Klenba Zesílení
[mm]

Obr. 6. Svislé a vodorovné deformace (posuny) segmentových kleneb nezesílených 
a kleneb zesílených uhlíkovou tkaninou (a), pracovní diagramy Z x δy(x) (b)
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v oblastech tlačených průřezů klenby (obr. 5a). K zesílení

byla použita uhlíková tkanina Tyfo® SCH-41 lepená epoxi-

dovou pryskyřicí Tyfo® S. Při aplikaci byl dodržen techno-

logický postup.

Zesílení klenby helikální výztuží (HELI) z vysokopev-

nostní oceli, dodatečně vkládané do drážek, bylo provedeno

pro případ umístění výztuže pouze na lícní straně po celé

délce oblouku klenby a pro případ umístění výztuže po celé

délce lícní strany a na rubu v rozsahu třetiny délky oblouku

v oblasti pat klenby v místech nebezpečných průřezů (obr. 5b).

K zesílení byla použita helikální výztuž Kompakt VAH 

∅ 8 mm vkládaná do tří drážek šířky min. 12 mm a hloubky

min. 35 mm. Do drážek byla kotvena vysokopevnostní poly-

mercementovou maltou Kompakt MPC 50. Při aplikaci byl

přesně dodržen technologický postup.

Shrnutí dílčích výsledků výzkumu
Na základě analýzy výsledků experimentálního výzkumu

zesílených segmentových valených zděných kleneb lze po-

znatky o jejich chování, mechanismu porušování a účinnos-

ti zesilování uhlíkovou tkaninou a helikální výztuží formu-

lovat následovně:

� segmentové valené zděné klenby se vzepětím 750 mm

a 1000 mm, zesílené uhlíkovou tkaninou, popř. helikální výz-

tuží z vysokopevnostní oceli, vykazovaly v důsledku zesí-

lení kleneb v oblasti kritických průřezů, a tím zabránění sel-

hání klenby ztrátou stability při stejné úrovni zatížení, celko-

vě menší svislé a vodorovné deformace (o 20-70 %) 

v porovnání s deformacemi nevyztužených kleneb (obr. 6).

Uvedený účinek zesílení se neprojevil tak výrazně u segmen-

tových valených kleneb se vzepětím 375 mm, tj. kleneb se stře-

dovým úhlem 60°, které neobsahují oblasti kritických průřezů;

� segmentové valené zděné klenby zesílené uhlíkovou

tkaninou, popř. do drážek dodatečně vkládanou helikální

výztuží z vysokopevnostní oceli, mají v porovnání s neze-

sílenými klenbami výrazně širší oblast pružně plastických až

plastických deformací. Mezní deformace zesílených kleneb

při dosažení mezního zatížení dosahovala u kleneb zesíle-

ných uhlíkovou tkaninou hodnot 1,5krát až 2,2krát vyšších

proti hodnotám mezních deformací nevyztužených kleneb

(obr. 8);

Obr. 7. Svislé deformace (posuny) segmentových kleneb nezesílených a kleneb zesílených dodatečně vkládanou helikální výztuží
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Obr. 8. Pracovní diagramy (a) a mezní svislé deformace nezesílených a zesílených kleneb (b)
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� při zesilování kleneb helikální výztuží z vysokopevnost-

ní oceli, dodatečně vkládanou do drážek pouze na spodním

líci, došlo u segmentové klenby se vzepětím 1000 mm k cha-

rakteristickému porušení otevřením ložných spár v oblasti

nebezpečných průřezů, po němž následovalo vybočení a

kolaps (porušení provázené ztrátou stability) při zatížení cca

34 % mezního zatížení nezesílené klenby. Vybočení (ztrátě

stability) v oblasti nebezpečných průřezů napomáhalo jedno-

stranné umístění helikální výztuže na líci klenby. Tento způ-

sob jednostranného vyztužení valených segmentových kleneb

se vzepětím klenby v > 0,3 l nelze doporučit (obr. 9, obr. 10);

� únosnost segmentových valených zděných kleneb zesí-

lených uhlíkovou tkaninou, zatížených symetricky dvěma

svislými břemeny ve třetinách rozpětí klenby (obr. 4), dosa-

hovala 190-350 % mezní únosnosti nezesílených zděných

kleneb (obr. 10);

� únosnost segmentových valených zděných kleneb zesí-

lených dodatečně vkládanou helikální výztuží, zatížených

symetricky dvěma svislými břemeny ve třetinách rozpětí

klenby (obr. 4), dosahovala 140-175 % mezní únosnosti ne-

zesílených zděných kleneb (obr. 10) s výjimkou klenby se

vzepětím 1000 mm, u které mezní zatížení při porušení do-

sáhlo pouze 34 % mezní únosnosti nezesílené klenby. Podle

rozborů se na nižší mezní únosnosti projevil nepříznivý (roz-

pěrný) účinek helikální výztuže uložené v drážkách po celé

délce lícní strany klenby v oblastech kritických průřezů (obr. 9);

� mezní deformace kleneb zesílených uhlíkovou tkani-

nou se vzepětím 375 mm dosahovala 150-285 % mezních

deformací nezesílených valených zděných kleneb, přičemž

mezní únosnost zesílených kleneb se vzepětím 375 mm

dosáhla 160-190 % mezní únosnosti nezesílených kleneb

(obr. 11);

� aplikace uhlíkové tkaniny v klenbách s vyšším vzepě-

tím (750 a 1 000 mm) v oblastech, kde dochází ke vzniku

tahových trhlin (spodní líc klenby ve vrcholu v rozsahu cca

1/3 délky oblouku klenby, na rubu v oblastech vymezených

patou klenby a středovým úhlem cca 120° v rozsahu cca 1/3

délky kleneb v místech nebezpečných

průřezů), omezila vznik a rozvoj těchto

charakteristických tahových trhlin, a sou-

časně zvýšila stabilitu klenby (obr. 12);

� aplikace uhlíkové tkaniny ovlivňuje

charakter porušení klenby. Při zesílení

v rozsahu cca 1/3 délky oblouku na líci

klenby ve vrcholu a na rubu v oblasti

nebezpečných průřezů došlo k porušení

klenby se vzepětím 750 mm vznikem

výrazné šikmé smykové trhliny prováze-

né posunutím průřezů v místě, kde se

překrývaly kotevní oblasti uhlíkových

tkanin umístěných na rubu a líci klenby

(obr. 13);

� mechanismus porušení kleneb se

vzepětím 750 mm a 1 000 mm je charak-

teristický progresivním nárůstem defor-

mací v oblastech nebezpečných průřezů.

Z obrázku 14 je patrný zejména nárůst

vodorovné složky deformace v průřezech

situovaných cca v 1/3 vzepětí při zvýše-

ném zatížení klenby;

Obr. 9. Porušení klenby zesílené na spodním líci dodatečně 
vkládanou helikální výztuží

Obr. 10. Experimentálně stanovená únosnost kleneb

Obr. 11. Mezní deformace zesílených a nezesílených kleneb 
se vzepětím 375 mm
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Obr. 13. Porušení smykem oboustranně zesílené klenby uhlíkovou tkaninou
a), b) klenba K09, vzepětí 0,75 m; c) klenba K08, vzepětí 1 m

Obr. 12. Charakteristické pracovní diagramy kleneb zesílených
uhlíkovou tkaninou – Z x δy 

Obr. 14. Závislost poměru svislých a vodorovných deformací
(posunů) na zatížení

Obr. 15. Tuhost nezesílených a zesílených kleneb 
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� při zesílení uhlíkovou tkaninou a helikální výztuží

dochází ke zvýšení tuhosti klenby (snížení deformací), 

obr. 15;

� účinnost zesílení kleneb v oblastech vzniku tahových

napětí, která u nezesílených kleneb předcházejí tahovým trh-

linám, dokládá průběh napětí v uhlíkové tkanině. Postupný

nárůst napětí při zatěžování ve stádiu porušování zdiva klen-

by je patrný z obr. 16.

Závěr
Experimentální výzkum vlivu zesílení valených segmen-

tových kleneb uhlíkovou tkaninou a helikální výztuží proká-

zal významný nárůst mezní únosnosti a tažnosti valených

klenbových konstrukcí. Pozitivní skutečností uvedených

sanačních opatření je malá hmotnost zesilující konstrukce

(uhlíková tkanina, helikální výztuž) – nedochází k význam-

nému zvětšení zatížení podpůrných konstrukcí a jejich

základů. Je nutné posoudit nejen zvýšenou mezní únosnost

zesíleného průřezu, ale i důsledky případného zvýšení zatí-

žitelnosti zesílené klenby na nárůst vodorovných a svislých

sil v podporách. Před aplikací uhlíkové tkaniny je nutné

posoudit požární odolnost sanačního opatření a tepelně vlh-

kostní režim zdiva klenby s uhlíkovou tkaninou (lze řešit

např. aplikací perforovaných uhlíkových tkanin). Malý roz-

sah experimentálních zkoušek neumožňuje dosud jedno-

značně vyhodnotit a formulovat závěry a získané poznatky. 

Experimentální výzkum spolu s dalšími alternativami ze-

silování valených zděných kleneb bude pokračovat i v le-

tošním roce. Při návrhu zesílení je nutné provést prostorové

zaměření valené klenby jako podklad pro stanovení výpočto-

vého geometrického modelu. Idealizace geometrického

tvaru (modelu) klenby, bez předchozího zaměření, může být

příčinou chybného stanovení její únosnosti. Segmenty vale-

ných zděných kleneb, symetricky zatížené, vykazovaly roz-

dílné svislé a vodorovné posuny v levé a pravé části. Příči-

nou nesymetrie byla nestejnorodost a heterogennost defor-

mačních vlastností a nepřesné provedení zdiva klenby (geo-

metrie, rozptyl materiálových a rozměrových charakteris-

tik). Uplatnění těchto vlivů lze předpokládat i u klenbových

konstrukcí historických staveb. Tuto skutečnost je nutné

uvážit při interpretaci výsledků náročných nelineárních nu-

merických analýz klenbových konstrukcí a při stanovení

zůstatkové únosnosti stávajících kleneb.

Prevencí před nepředpokládaným narušením valené klen-

by je podrobné zjištění jejího stávajícího zatížení, rozměrů a

geometrie, tuhosti podpor, stanovení celkového statického

schématu klenby a navazujících konstrukcí. Základem nu-

merické nelineární analýzy a materiálového modelu jsou ex-

perimentálně stanovené pracovní diagramy zdiva klenby.

Statická bezpečnost zděných kleneb s vyšším poměrným

vzepětím je často významně ovlivněna vznikem tahových

trhlin v nebezpečných průřezech, který v mezních případech,

zejména štíhlých kleneb, může být provázen drcením zdiva

v tlačených částech průřezů. Zesílení nebezpečných průřezů

uhlíkovou tkaninou má výrazný účinek na zvýšení únosnos-

ti a stability klenby (zvýšení odolnosti proti vybočení v ob-

lastech nebezpečných průřezů).

Obr. 16. Normálové napětí v uhlíkové tkanině
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Witzany, J. – Čejka, T. – Zigler, R.: Experimental
Investigation of Strengthening of Masonry Structures

This paper deals with the mechanism of damaging/fail-
ure and carrying capacity of cylindrical masonry vaulted
structures strengthened with textile from carbon fibres
and with additionaly inserted helical reinforcement from
high-strength steel. It presents partial results of experi-
mental investigation of segmented cylindrical vaults. It
was also aimed to gain knowledge of the effect of deflec-
tion, or the initial geometrical and shape imperfections
on the load-bearing capacity, deformation and failure of
cylindrical vaults loaded by a pair of single, symmetrical-
ly arranged vertical forces.

Witzany, J. – Čejka, T. – Zigler, R.: Experimentelle
Untersuchung der Verstärkung gemauerter Gewölbe 

Der Beitrag befasst sich mit dem Mechanismus der
Störung und der Tragfähigkeit gemauerter Tonnenge-
wölbskonstruktionen, die durch Gewebe aus Kohlen-
stofffasern und eine nachträglich eingebrachte helikale
Bewehrung aus hochfestem Stahl verstärkt wurden. Es
werden Teilergebnisse der experimentellen Unter-
suchung von Segment-Tonnengewölben angeführt,
deren Gegenstand auch die Gewinnung von Erkennt-
nissen über den Einfluss der Bogen-Stichhöhe bzw. der
anfänglichen geometrischen und Formimperfektion auf
die Tragfähigkeit, Verformung und Störung von durch
ein Paar symmetrisch angeordneter vertikaler Einzel-
lasten belasteten Tonnengewölben war.
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Studie eroze a transportu v povodí Labe
Ing. Martin Bečvář

Dizertace hodnotí problematiku eroze v povodí Labe s vy-
užitím prostředků GIS. Analyzuje se ohroženost dílčích
povodí a určuje se množství transportovaných půdních čás-
tic uzávěrovými profily jednotlivých povodí i profilem Labe
– Děčín. Závěry práce lze použít pro jakékoli povodí.

On Modelling the Earth´s Gravity Field from
GRACE and GOCE Satellite Observations
Ing. Robert Tenzer

Práce se zabývá aplikacemi geodetické mise GRACE při
určování měsíčních řešení modelů gravitačního pole Země a
jejich aplikací v hydrologii. V případě mise GOCE jde o hle-
dání efektivní metody určování hledaných parametrů.

Ohybová tuhost styčníků dřevěného skeletu
Ing. Rudolf Vyhnálek

Dizertační práce se zabývá stykováním dřevěných konstruk-
cí pomocí vlepených závitových tyčí a chováním styčníků
s těmito tyčemi. Numerické řešení je ověřeno rozsáhlými
experimenty ve skutečném měřítku. Zjiš�uje se závislost
mezi ohybovým momentem a natočením styčníku. Poddaj-
nost styčníků má vliv na chování rámové konstrukce.

Metoda Monte Carlo jako nástroj optima-
lizace energetické náročnosti budov
Ing. Petr Kotek

V práci je energetická náročnost budov zkoumána postupy
využívajícími matematické popisy nejistot. Generují se
násobná zadání pro analýzu vlivu faktoru tvaru na energetic-
kou náročnost budovy. Pro kontrolu byla provedena měření
parametrů vnitřního prostředí a jejich analýza.

Use of a Sparse Direct Solver in Engineering
Applications of the Finite Element Method 
Ing. Richard Vondráček

Dizertace se zabývá metodami řešení velkých soustav
lineárních rovnic a klade při tom zvláštní důraz na přímé ře-
šiče pro soustavy s řídkou maticí. Příslušné algoritmy na-
jdou uplatnění zejména při výpočtech metodou konečných
prvků. 

Strain Development under Cyclic Loading
Ing. Marek Foglar

Dizertace přináší nové poznatky o únavě betonu, přičemž se
vychází z rozsáhlé rešerše, experimentů a numerických ana-
lýz. Závěry práce umožňují praktické použití například 
v předpovědi vývoje průhybu betonového mostu v čase.

�dizertace
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Ohrožení mikroby v interiéru budov
prof. Ing. Miloslav JOKL, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Mikrobiální mikroklima je konstituenta vnitřního pro-
středí, jejíž důležitost v současné době narůstá. Počet mi-
kroorganismů v interiéru se stále zvyšuje, přičemž kro-
mě virů způsobujících onemocnění z nachlazení, které
jsou příčinou i 80 až 90 % astmatických záchvatů dětí a
dospělých, jsou to plísně, objevující se již při relativní
vlhkosti vzduchu 80 %. Nejznámější jsou bakterie Legio-
nelly uvolňované z vody a přenášené vzduchem. Největ-
ším zdrojem mikrobů je člověk sám, ale i vzduchotech-
nická zařízení, a konečně i stavební konstrukce, zvláště
uchytí-li se na nich plísně. 

Úvod
Mikroby neboli mikroorganismy, nověji též bioaerosoly

(např. bakterie, viry, plísně a jejich spory, endotoxiny a

mykotoxiny, antigeny průměru od 0,1–100 µm) v ovzduší

(aeromikroby), podílející se na celkovém stavu člověka, vy-

tvářejí složku prostředí obvykle nazývanou mikrobiální

(bioaerosolové) mikroklima [3], [5]. Pojmem mikroorganis-

mus se rozumí mikrobiologický buněčný nebo nebuněčný

objekt schopný replikace nebo přenosu genetického materiá-

lu. Součástí této konstituenty mohou být i buněčné kultury a

endoparaziti vyvolávající infekční onemocnění a alergické

nebo toxické projevy. Pojmem buněčné kultury se rozumějí

buňky pocházející z mnohobuněčného organismu, které ros-

tou in vitro (ve zkumavce).

Mikrobiální mikroklima je předmětem zvýšeného zájmu

jednak v důsledku rozšíření alergických syndromů, jednak

s přibývajícím počtem provozů s mimořádnými nároky na

čistotu ovzduší (clean rooms). K dosavadním nemocničním

(léčba popálenin, operační sály), farmaceutickým a potravi-

nářským provozům přibyly výrobny mikroelektroniky (chi-

pů, mikroprocesorů) a různých přístrojů pro kosmický výzkum.

Základní nedostatky v mikrobiálním mikroklimatu mo-

hou vést i k velmi vážným situacím. V roce 1970 došlo v ne-

mocnici St. Walburg v německém Meschede k tragickému

případu, kdy z pokoje, v němž byl v izolaci umístěn pacient

s pravými neštovicemi, se rozšířila nákaza klimatizačním

zařízením do ostatních místností. Za dva až tři týdny one-

mocnělo dalších 13 pacientů, 3 sestry a 1 návštěvník nemoc-

nice, z čehož 4 osoby zemřely. Kouřovými zkouškami bylo

zjištěno, že viry neštovic pronikly i do vyšších ne-

klimatizovaných podlaží schodišťovou šachtou, obdobně ja-

ko se šíří v budovách, zvláště výškových, odéry. Avšak i

v jiných než nemocničních provozech může dojít ke kritic-

kým situacím. Byl popsán případ plně klimatizovaného ob-

chodního domu v USA, v němž se prostřednictvím klimati-

začního zařízení rozšířily mikroorganismy plísní v takové

míře, že alergické příznaky u čtyř zaměstnanců byly příči-

nou čtyřtýdenní hospitalizace.

Nevyhovující mikrobiální mikroklima je také jedním z ty-

pických znaků syndromu nemocných budov (SBS – Sick Buil-

ding Syndrome). Po čtyři roky byl ve čtyřech základních

výcvikových táborech na jihovýchodě USA sledován zdra-

votní stav statisíců branců, jednak ve starých kasárnách, jed-

nak v moderních budovách s klimatizací. Počet onemocnění

chřipkou a akutními nemocemi dýchacích cest byl v nových

budovách o 45 % vyšší než ve starých, během chřipkové epi-

demie dokonce více než dvakrát vyšší. Tým epidemiologů

získal tutéž zkušenost i ve školách, úřadech, nemocnicích,

ubytovnách, vězeních, přístřeších pro lidi bez domova, škol-

kách, kde v nových stavbách bylo prokázáno zvýšené rizi-

ko nemocí šířených vzduchem (rýma, chřipka, spalničky, le-

gionářská nemoc, tuberkulóza atd.).

Vliv zhoršeného mikrobiálního mikroklimatu je zvláště

v budovách s lehkým obvodovým pláštěm umocněn ne-

vhodným tepelně vlhkostním mikroklimatem, zvláště hor-

kem v létě a průvanem od velkých okenních ploch v zimě.

Vysoká vlhkost může způsobit kondenzaci vodní páry na

chladných plochách (v místech s tepelnými mosty a v rozích

místností s malou výměnou vzduchu).

Zdroje mikrobů v interiéru
Zdrojem patogenních mikroorganismů jsou především li-

dé, od nichž se infekční agens dostávají do vnitřního a ven-

kovního ovzduší (a s ním opět do interiéru), do klimatizač-

ních zařízení a aerosolů. Některé mikroby, choroboplodné

pro člověka, se však primárně vyskytují i mimo něj (např.

clostridia, původci anthropozoonos), stejně tak různé alergo-

genní aerosoly (např. rostlinný pyl jako původce zánětů hor-

ních cest dýchacích). 

Největší obavy jsou však před mikroby z vesmíru, jejichž

únik do atmosféry Země by mohl vyvolat epidemii nezná-

mých chorob, proti kterým bychom se neuměli bránit. Od-

borníci NASA soudí, že dosud neznámé mikroorganismy by

mohly být nejen ve vzorcích půdy, které by měly být přive-

zeny z Marsu okolo roku 2008, ale i v materiálech z Jupi-

terových měsíců Evropa a Gyamed a z určitých typů asteroi-

dů. Riziko nehrozí od vzorků z Měsíce, jak bylo mnohoná-

sobně prokázáno, dále z nových komet a z Jupiterova měsí-

ce Io, na němž vládnou extrémní podmínky zamezující vzniku

života. Ani kosmický prach, sterilizovaný neustále kosmic-

kým zářením, nebude vyžadovat zvláštní zacházení. Schrán-

ky s nebezpečnými mimozemskými materiály, sterilizované

silnými dávkami ionizujícího záření, bude možné otevírat

jen v dokonale izolovaných prostorách. Specialisté tedy bu-

dou pátrat po zbytcích mrtvého života.

V obytných místnostech jsou často největším problémem

plísně. Z botanického hlediska jsou plísně vláknité mikroor-

ganismy, patřící mezi houby (mycophyta). Jejich základním

morfologickým útvarem je vlákno (hyfa). Jednotlivá vlákna

se větví a proplétají ve spleť, tzv. mycelium. Rozeznáváme

mycelium substrátové (prorůstá substrátem, na němž se plí-

seň množí) a mycelium vzdušné, které je často velmi boha-

té a vystupuje až několik centimetrů nad substrát. Plísně se

rozmnožují mikroskopickými, víceméně kulovitými útvary

– sporami, které se v době zralosti uvolňují do ovzduší a dá-

vají vzniknout novému myceliu. Snášejí často i extrémní

podmínky. Jsou schopny růst a množit se v rozmezí teplot 

-8 °C až +90 °C, snášejí pH 1,5-11,0. Každý druh má však

optimální podmínky, při nichž roste a rozmnožuje se nej-
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rychleji. Požadavky na vlhkost jsou však zpravidla menší

než u bakterií a kvasinek. Jako živiny mohou využívat nejen

potraviny, ale i papír, dřevo, textilie, plasty, některé druhy

dokonce i naftu. Plísně rostoucí na mrtvých organismech se

nazývají saprofytické, plísně využívající živá těla rostlin a

živočichů, kterým způsobují těžko léčitelná onemocnění (my-

kózy), jsou parazitické. Některé plísně obdobně jako bakte-

rie produkují toxiny (tzv. mykotoxiny). 

Podle odborníků je ve vzduchu v bytech, kde se nevysky-

tují, typická koncentrace spor 100-500 na 1 m3, jež stoupá na

500-2 000 v místnostech, kde se již plísně objevily. V bytech

s nízkým standardem (low standard of housecraft) se pak

tato koncentrace pohybuje mezi 2 500-6 000 sporami na 

1 m3 vzduchu, někde i více. V odebraných vzorcích bylo

zjištěno až 75 různých druhů plísní.V interiéru budov se na-

cházejí nejčastěji druhy Aspergillus species (fumigatus, ni-

ger, ornatus, flavus, sydowi, ustus, versicolor – převážně

černé plísně), Penicillium species (brevicompactum, chryso-

genum, cyclopium, expansum, fellutanum, funicolosum,

glabrum, griseofulvum, oxalicum, simplicissimum, thomii,

variabile – šedozelené), dále Cladosporium sp. (caldosporio-

des, herbarum), Fusarium sp., Mucor sp. (plumbeus), Phoma

sp. (glomerata, eupyrena) [5]. Mikroorganismy lze rozdělit

do skupin podle vstupu do interiéru: 

– z venkovního ovzduší, 
– ze vzduchotechnického zařízení, 
– produkované člověkem, 
– ze stavebních konstrukcí.

Venkovní ovzduší 
Do místností se mikroorganismy dostávají jednak přímo,

jednak na aerosolu, jenž je jejich nositelem. Jejich koncen-

trace ve venkovním ovzduší (tab. 1) kolísá v širokém roz-

mezí – od 100 mikrobů v 1 m3 ve volné krajině až po 1500 

v ovzduší velkoměsta. Velikost mikrobů v porovnání s prů-

měrem lidského vlasu je znázorněna na obr. 1, příklady

běžně se vyskytujících druhů jsou na obr. 2 a obr. 3.

Aerosol pevný a kapalný je nositelem mikroorganismů,

jak je zřejmé z grafu na obr. 4, který udává počet mikrobů

v závislosti na počtu aerosolových částic v čistém vzduchu

v 0,0283 m3 (1 krychlová stopa – 1 cft). Na 10 000 aeroso-

lových částic připadá až 1 mikroorganismus. Kapalný aero-

sol z chladicích věží elektráren i klimatizačních zařízení se stále

častěji stává nositelem tyčinkových bakterií (∅ 0,2-0,7 µm,

Místo Počet mikrobů v 1 m3 

volná krajina 150-300 

vesnice 250

malé město 400

velkoměsto 1000-1500

interiér budovy 200-900

Tab. 1. Výskyt a koncentrace mikrobů v ovzduší

Obr. 1. Velikost a druhy mikroorganismů v ovzduší

Obr. 2. Patogenní mikroorganismy
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délka 1-4 µm, 24 druhů) Legionell, způsobujících těžké plic-

ní onemocnění, tzv. legionářskou nemoc. Pevný aerosol –

suchý ptačí trus – je jednak nositelem roztočů (Mites), jed-

nak nebezpečných spor hub. Suché roztoče, vyvolávající u vní-

mavých jedinců astmatické záchvaty, roznášejí zvláště holu-

bi a hrdličky, což vede například v Praze k jejich nucenému

odstřelu. Spory hub (Cryptococcus neoformans), jež vyvo-

lávají vážné onemocnění, roznáší asi 5 % evropských ptáků. 

�� Vzduchotechnické zařízení 
Intenzivním zdrojem mikroorganismů může být i teplo-

vzdušné vytápění a kterýkoli ventilační a klimatizační sys-

tém (obr. 5). Zvláště chladný cirkulující vzduch může vyvo-

lávat astma, dýchací problémy, nachlazení, angínové bolesti

v krku, ucpaný nos, nebo naopak řídkou rýmu. Příčinou

jsou bakterie, viry a spory plísní roznášené klimatizací. Nej-

více se na tom podílejí zařízení filtrační, zařízení pro zvlhčo-

vání a odvlhčování vzduchu, vzduchovody a dvojité stropy. 

�� Filtrační zařízení
Ve filtrech se zachycují nejen nečistoty z upravovaného

vzduchu, ale i všechny druhy mikroorganismů. Pokud se fil-

try pravidelně nečistí nebo nevyměňují, jsou mikroorganis-

my strhávány zpět do proudícího vzduchu, a to často ve

značných nárazových dávkách. Mohou se však i intenzivně

množit, zvláště plísně, je-li povrch filtrů vlhký, což se může

stát i u nenasyceného vzduchu (většinou při relativní vlhkos-

ti vzduchu větší než 70 %).

�� Zvlhčovací zařízení
Při pokusech bylo zjištěno, že přivádí-li se do jedné místnos-

ti vzduch klimatizovaný a do druhé sterilizovaný, koncent-

race mikroorganismů v prvním případě značně vzrůstá.

Stejné mikroorganismy jako ve vyšetřovaném ovzduší byly

zjištěny i ve vodě sprchovací komory, ačkoli nádrže byly

před pokusem pečlivě vyčištěny. Měření ukázalo, že mikro-

organismy (hlavně bakterie a plísně), které se dostaly do vo-

dy z upravovaného vzduchu, mají příznivé podmínky k mno-

žení v teplé vodě komory a s vodou jsou do vzduchu ve

značné míře rozprašovány. U lidí v kontaminované míst-

nosti se v některých případech objevila horečka ze zvlhčo-

vačů (humidifier fever). Vhodnější je vlhčení vzduchu roz-

prašováním horké páry.

�� Odvlhčovací zařízení
Nejjednodušší odvlhčovací zařízení je založeno na ochlazo-

vání upravovaného vzduchu pod rosný bod, tedy na konden-

zaci odlučované vodní páry. Přítomnost vody opět přináší

riziko množství mikrobů, a to i v případě, že jde o vodu

poměrně chladnou – intenzivně se množí zvláště bakterie,

pro většinu plísní není nízká teplota vody příznivá.

�� Vzduchovody a dvojité stropy
Ve vzduchovodech a dvojitých stropech bývá hlavním nosi-

telem mikroorganismů pevný aerosol – prach. I zde však

bývá nebezpečí kondenzace vodní páry z dopravovaného

vzduchu v místech, kde potrubí prochází chladným prostře-

dím a není dostatečně izolováno. Viry a plísně pak mají

v takovém prostředí téměř neomezenou životnost. Ve vzdu-

chovodech přežívají i plísně, jež produkují silně toxickou

látku aflatoxin, která je schopná zkorodovat i jinak velmi

rezistentní plastové potrubí. Nositelem mikrobů může být ve

vzduchovodech i hmyz. Ve středisku jaderného výzkumu

v Aldermastonu se v roce 1983 například ve vzduchovodech

rozmnožily blechy tak, že bylo nutné přerušit provoz a pro-

vést dezinsekci potrubí.

Člověk
Člověk v interiéru budovy je kontinuálně zdrojem četných

zárodků, jež dodává do místnosti jednak přímo (např. respi-

rabilní viry), jednak s různými pevnými a kapalnými aero-

solovými částicemi. Nejčastěji jsou přenášeny na kůži a 

v oděvu, z něhož se uvolňují v závislosti na druhu látky, a

zvláště s intenzitou pohybu. Při přecházení mnohonásobně

stoupá uvolňování mikroorganismů, než když je člověk v kli-

du. V syntetických materiálech, které nelze prát při vyšších

teplotách, zůstává mnoho mikroorganismů i po praní, což

nemálo přispívá k jejich kumulaci v interiéru. Trpí i samot-

né oděvy, zvláště po několikerém vyprání. Bylo například

zjištěno značné povrchové poškození bavlněných tkanin sta-

fylokokem Aureus, zatímco nylonová tkanina zůstala nepo-

Obr. 3. Virus chřipky

Obr. 4. Závislost mezi počtem mikroorganismů 
a aerosolových částic v 0,028 m3 čistého vzduchu

Obr. 5. Počet bakterií ve vzduchu operačního sálu 
s klimatizačním zařízením 

- - - klimatizace vypnuta, +++ klimatizace v chodu, 
C – uprostřed místnosti, W – u okna
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rušena. Nízkou teplotu při praní nelze nahradit zvýšenou kon-

centrací detergentů (obr. 6, obr. 7).

Mikroorganismy, které se dostávají do ovzduší při hovo-

ru, kašli nebo kýchání, zůstávají ve vlhkém prostředí dlouho

na jemných vodních kapkách, které nesedimentují (podléha-

jí pouze Brownovu pohybu). Doba přetrvávání kapének ve

vzduchu a význam tohoto přenosu závisí na jejich velikosti.

Například u streptokokových infekcí bylo experimentálně

prokázáno, že vzdálenost do 2-3 m je kritická, kdy větší ka-

pénky s velkým množstvím bakterií zasahují vnímavé je-

dince. Pokud kapénky padají do prachu a vysychají, nejsou

již jako zdroj infekce pro respirační trakt člověka velkým

nebezpečím. Větší koncentrace mikrobů je u podlahy (20 až

95 kolonií na 64 cm2 za dvě hodiny) než ve výši 1,5 m (20 až

40 kolonií). 

Stavební konstrukce
Plísně se objevují v trámech, dřevu a zdivu, na spodní stra-

ně podlahových krytin, na vnitřní omítce, malbě, tapetách,

rohožích v koupelnách i na plastových rámech oken. Pohy-

bem vzduchu (chůzí, stlaním, úklidem atd.) se z nich uvol-

ňují spory do ovzduší, kde setrvávají často déle než 90 mi-

nut, a odtud se dostávají do organismu člověka. Ke klíčení

potřebují plísně vysokou vlhkost, méně náročné jsou na živi-

ny během růstu. Jestliže tedy spory na určitém místě vyklíčí,

je pravděpodobné, že se tam budou rozrůstat, i když třeba

pomalu. Typickým příkladem je dřevomorka domácí –

houba, která pro růst potřebuje vlhkost, ale je schopná si ji

zajistit i ze vzdálenějších míst. Pro vyklíčení jí stačí lokální

vlhkost a dále se šíří i suchým dřevem, a dokonce i maltou

mezi cihlami. Likvidace pak vyžaduje náročnou a precizní

práci. 

Z podlahových krytin je nejčastěji napadáno PVC se

spodní textilní izolační vrstvou nebo jutovou podložkou.

Příčinou je pokládka na betonový podklad s vyšší vlhkostí

(vlhké dřevotřískové desky by se neměly v podlahové kon-

strukci vyskytovat). Nášlapná vrstva zabraňuje odpařování

vody, která se hromadí v textilní izolační vrstvě a umožňu-

je růst plísní. Vrstva lepidla není překážkou, neboť je nato-

lik propustné, že umožní její transport do textilní podložky 

v dostatečném množství.

V omítce začínají růst plísně přibližně při obsahu hmot-

nostní vlhkosti 8-10 %, což v praxi znamená při relativní

vlhkosti vzduchu 80 %, tj. nikoliv až při kondenzaci vodní

páry na povrchu zdiva. U neznečištěných povrchů musí být

působení dlouhodobé, u zašpiněných stačí i poměrně krátké

denní periody. Nezáleží na druhu omítky, nátěry a tapety

však mohou výrazně vznik plísní podpořit (rozhodující je

poslední povrchová vrstva) [2].

Biologický účinek
Pokud je exponovaným subjektem člověk, mohou být tím-

to účinkem různá onemocnění interní a kožní nebo alergické

syndromy. Subjektem však mohou být též potraviny, léčiva

apod., pak hovoříme o jejich kontaminaci. Dále jsou zmíně-

na některá onemocnění, především si zaslouží pozornost vi-

ry způsobující onemocnění z nachlazení (common cold vi-

ruses). Asi polovinu onemocnění způsobují rhinoviry, o dru-

hou polovinu se dělí coronaviry, adenoviry, parainfluenza

viry, chřipkové viry, respiratory syncytial viry, enteroviry,

mycoplasma, z čehož 10 % případů způsobují viry zatím

neznámé [6]. Nejčastěji přežívají mnoho hodin na kapičkách

vody (5 µm nebo menších) a mohou být příčinou astmatic-

kých záchvatů dětí a dospělých (80 až 90 % všech případů).

Legionářská nemoc vzniká vdechnutím vodního aerosolu

s vysokou koncentrací bakterií Legionell. K přenosu mezi

lidmi nebo zvířaty nedochází. Jde o plicní onemocnění dvo-

jího druhu – legionářskou nemoc (Legionellose, Legionai-

res’ disease) a pontiackou horečku (pontiac fever). První hlá-

šený případ byl zaznamenán v hotelu Bellevue-Staford v ame-

rické Philadelphii, kde během setkání veteránů (legionářů –

odtud název) z války ve Vietnamu onemocnělo novým dru-

hem zápalu plic 182 účastníků z 4 500, z čehož 29 zemře-

lo. Původcem onemocnění je bakterie Legionella pneumo-

phila, resp. celý soubor Legionell (Legionella sp.), které se

množí v teplé vodě sprchovacích systémů, chladicích vě-

žích klimatizačních zařízení a elektráren, ve starších typech

klimatizace i ve vodovodních sítích. Legionella sp. kromě

zápalu plic může způsobit také pontiackou horečku s průbě-

hem podobným chřipce. Více než 5 % veškerých zápalů plic

je nyní v USA způsobováno Legionellami. Přenesly se i do

Evropy, např. roku 1985 v nemocnici ve Staffordu onemoc-

nělo 157 pacientů, z toho 37 zemřelo. Tyto bakterie se poměr-

ně běžně vyskytují ve sladké vodě (v mořské nikoli) v ne-

patrné koncentraci (1 mikrob na 1 litr), která však prudce

Obr. 6. Pokles počtu bakterií po vyprání tkaniny 
z nylonu a bavlny

Obr. 7. Pokles počtu bakterií po vyprání tkaniny 
z vlny, nylonu a bavlny
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vzrůstá při teplotě vody vyšší než 20 °C až na 108 v 1 litru.

Nad 50 °C schopnost množení rychle klesá a nad 60 °C bak-

terie zcela mizí, stejně tak mizí účinkem ultrafialového záření 

(30 000 µWs/cm2), chlorováním (2 mg/l volného chlóru) a

ozonizací (0,8 mg/103).

U zdravého člověka lze onemocnění většinou zvládnout

antibiotiky. Ohroženější jsou lidé s oslabenou imunitou, ale

také lidé nad 50 let, kuřáci, lidé s chronickým onemocně-

ním, muži dvaapůlkrát častěji než ženy.

Spory černých plísní (zvláště Aspergillus niger) se usazu-

jí v záhybech plicních sklípků a drasticky snižují funkci plic,

což se projevuje bolestmi hlavy, letargií, nervozitou, návaly

krve do hlavy, ale i závratěmi, akutními dýchacími potížemi

a silnými astmatickými záchvaty [4]. Kromě toho může

docházet ke svědění očí a dermatitidám. Výrazný nárůst této

nemoci, nazývané alergická alveolitis, je zaznamenáván od

sedmdesátých let, kdy došlo k hromadnému rozšíření zvlh-

čovačů vzduchu v tiskárnách a dalších provozech (např. v prů-

myslu zpracovávajícím papír, kde je vysoká vlhkost nutná 

k potlačení statických nábojů). Je způsobována nejen

nedostatečnou údržbou zvlhčovačů, ale může se vyskytnout

všude, kde se v důsledku vlhkosti stavebních konstrukcí ob-

jevuje plíseň.

Mykotoxiny některých plísní mohou být i příčinou nádo-

rových onemocnění. Za nejzávažnější jsou považovány afla-

toxiny, produkované plísní Aspergillus flavus, nejčastěji se

vyskytující na skladovaném obilí a burských oříškách, od-

kud se uvolňují do okolního vzduchu.

Cryptococcus neoformans, spory hub odolné proti vy-

schnutí, se dýcháním dostávají přímo do plic. U zdravých

lidí jsou ihned zneškodněny, ale u imunitně oslabených osob

(nemocných s lymfatickým uzlovým syndromem, po trans-

plantacích, s chronickým onemocněním ledvin, nositelů

AIDS) mohou proniknout plicními sklípky do krevního ře-

čiště, odtud do mozku, a to i se smrtelným následkem.

Horečka z vodních zvlhčovačů (humidifier fever) je aler-

gie na vdechnutí mikrobiálních částic (prvoků) ze sprchova-

cí komory, projevující se malátností, nevolností, kašlem,

dýchavičností a bolestmi hlavy.

Požadavky na mikrobiální mikroklima
Prvním kritériem je zjištění, zda nedochází ke kondenzaci

vodní páry na povrchu stavebních konstrukcí, tj. zda není

překročena teplota rosného bodu. Tuto podmínku stanoví

jednak ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov [8], jednak

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov [9]. Podle této

normy byly stanoveny rosné body povrchové teploty staveb-

ních konstrukcí v interiéru (tab. 2). Dalším kritériem je

únosná koncentrace mikrobů. Dříve se udávala pouze pro

operační sály, např. v USA max. 35-70 v 1 m3, nyní se pře-

depisuje i pro domácnosti a neprůmyslové prostředí. Podle

předpisů Evropské unie se zavádějí kategorie znečištění

velmi nízké až velmi vysoké, a to zvláště pro domácnosti a

neprůmyslové prostředí (tab. 3, tab. 4). V Česku navrhuje

Státní zdravotní ústav maximálně 5 000 bakterií na 1 m3 a

maximálně 500 spor plísní na 1 m3 [1]. Nebezpečí infekce

však závisí více na druhu mikrobů než na jejich koncentra-

ci. Ta je kritériem, do jaké míry je vzduch aseptický.

Na první pohled by se zdálo, že cílem by mělo být úplné,

nebo alespoň co nejdokonalejší, odstranění mikrobů ze

vzduchu. To je však žádoucí jen ve speciálních případech,

jako jsou operační sály. V běžných případech dokonale ste-

rilizovaný vzduch může znamenat vytvoření určitého sklení-

kového klima, které z hlediska lidského organismu také

není žádoucí – často neúměrně snižuje jeho obrannou schop-

nost. Vhodná je přiměřená sterilizace vzduchu snižující na

přijatelnou míru počet mikroorganismů ve vzduchu úměrně

požadavkům utilitární funkce uvažovaného životního pro-

středí (interiéru). Návrh optimálních a přípustných hodnot

mikrobiálního mikroklimatu pro interiér budov podle zkuše-

ností z USA uvádí tab. 5. 

Místnost

Výpočtová 
vnitřní 
teplota

 [˚C]

Relativní 
vlhkost 
vzduchu

 [%]

Rosný bod 

[˚C]

obývací pokoj, ložnice, 
jídelna, pracovna, dětský 
pokoj

20 60 12,10

kuchyň 20 60 12,10

koupelna 24 90 22,25

klozet 20 60 12,10

předsíň, chodby aj. 15 60 7,30

schodiště 10 60 2,25

Tab. 2. Vnitřní teplota a relativní vlhkost vzduchu ve vytápěných
místnostech trvale užívaných obytných budov [9]

Tab. 3. Znečištění vnitřního ovzduší bakteriemi podle Evropské unie

Domácnost Neprůmyslové prostředí

velmi nízké < 100 < 50

nízké < 500 < 100

střední < 2 500 < 500

vysoké < 10 000 < 2 000

velmi vysoké ≥ 10 000 ≥ 2 000

Kategorie 
koncentrace (počet) bakterií na 1m3

Domácnost Neprůmyslové prostředí

velmi nízké < 50 < 25

nízké < 200 < 100

střední < 1 000 < 500

vysoké < 10 000 < 2 000

velmi vysoké ≥ 10 000 ≥ 2 000

Kategorie 
koncentrace (počet) bakterií na 1m3

Tab. 4. Znečištění vnitřního ovzduší sporami plísní podle Evropské
unie
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V České republice upravuje požadavky na mikrobiální

mikroklima nařízení vlády č. 178/2001 Sb., částka 68, kte-

rým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při

práci, a to jednak v § 22 Biologické činitele, kde je popsáno

jejich zařazení do skupin podle rizika infekce (příloha č.10

k tomuto nařízení), jednak v § 6 Větrání a klimatizovaná

pracoviště, kde jsou stanoveny mimo jiné požadavky na mi-

nimální množství venkovního vzduchu a požadavek, že vět-

rací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čisto-

tu vzduchu (příloha č. 4). Biologické činitele se třídí do těch-

to skupin:

– biologický činitel skupiny 1, u něhož není pravděpo-
dobné, že by mohl způsobit onemocnění člověka;

– biologický činitel skupiny 2, který může způsobit one-
mocnění člověka a může být nebezpečím pro zaměst-
nance. Je však nepravděpodobné, že by se rozšířil do
prostředí mimo pracoviště. Obvykle je dostupná účin-
ná profylaxe nebo léčba případného onemocnění;

– biologický činitel skupiny 3, který může způsobit zá-
važné onemocnění člověka a představuje závažné ne-

bezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska mož-
nosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště. Obvykle
je dostupná účinná profylaxe nebo léčba případného
onemocnění;

– biologický činitel skupiny 4, který způsobuje u člově-
ka závažné onemocnění a představuje závažné nebez-
pečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do prostře-
dí mimo pracoviště, přičemž obvykle účinná profylaxe
nebo léčba onemocnění není dostupná.

Seznam biologických činitelů se zařazením do skupin je

uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.
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Tab. 5. Optimální a přípustná koncentrace mikrobů pro interiér 

optimální přípustné [7]

Kritérium

Parametry

Místo měření

≤ 200 cfu/m3 ≤ 300 cfu/m3

střed místnosti 
(průsečík 
úhlopříček) 1,10 m 
nad podlahou

koncentrace 
mikrobů 
(počet kolonií 

v 1 m3)

Jokl, M.:  Microbial Hazard in Interiors of Buildings

Microbial (bioaerosol) microclimate is a constituent of
the indoor environment of a growing importance at present.
The number of microorganisms within an interior con-
tinuously increases. Besides "common cold viruses“
causing also 80 – 90 % asthmatic fits of children and
adults, moulds are the most inconvenient, occurring
already at 80 % of relative air humidity. Legionnaires’
disease is the best known at present. These bacteria are
released from water and transferred by air. But the
greatest source of microbes is man followed by air han-
dling systems and building constructions especially if
contaminated by moulds. 

Jokl, M.: Bedrohung durch Mikroben im Gebäudeinnern

Das mikrobielle Mikroklima (auch Bioaerosol-Mikro-
klima) ist eine Konstituente des inneren Milieus, deren
Bedeutung gegenwärtig wächst. Die Anzahl von Mikro-
organismen im Gebäudeinnern erhöht sich ständig,
wobei dies außer Erkältungskrankheiten verursachen-
den Viren, die gleichzeitig auch die Ursache von 80 bis 
90 % asthmatischer Anfälle bei Kindern und Erwach-
senen sind, Pilze sind, die bereits bei einer Luft-
feuchtigkeit von 80 % auftreten. Die bekanntesten Bak-
terien sind die aus dem Wasser freigesetzten und durch
die Luft übertragenen Legionellen. Die größte Mikro-
benquelle ist der Mensch selbst, aber es sind auch lüftung-
stechnische Anlagen und schließlich auch Baukon-
struktionen, besonders, wenn sich Pilze an ihnen festsetzen. 
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Optimální strategie čištění fukoidových pískovců
Ing. Michal BALATKA

Technická univerzita v Liberci

Dílčím problémem při odstraňování následků po chemické
těžbě uranu v severních Čechách je vyčištění málo pro-
pustného souvrství fukoidových pískovců v nadloží
velmi dobře propustných vrstev rozpadavých pískovců.
Článek popisuje postup vyhledání efektivních sanačních
postupů likvidace kontaminantu z přípustných techno-
logických alternativ. Kritériem hodnocení jsou jednot-
kové náklady likvidace daného množství kontaminace.

Úvod
Ve strážském bloku severočeské křídy probíhá rozsáhlá

sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu. V ce-

nomanském kolektoru se nachází více než 4,5 mil. t rozpuš-

těných látek. Kolektor je tvořen dvěma souvrstvími. Spodní

rozpadavé pískovce jsou mocné 15-25 m a dobře propustné.

Nadložní fukoidové pískovce mají mocnost okolo 40 m.

Není to zcela homogenní souvrství. Propustnost dílčích vrs-

tev se pohybuje v řádu centimetrů až decimetrů za den a je

tedy o jeden až dva řády nižší proti rozpadavým pískovcům. 

Uranové zrudnění je vázáno na bazální partie cenomanu.

Technologické vrty byly otevřeny výhradně v rozpadavých

pískovcích. Znečištění fukoidových pískovců vzniklo v dů-

sledku značných hydraulických gradientů, v nichž v oblas-

tech intenzivního vtlačování převažovala vertikální složka.

Svůj podíl měly i praskliny polyetylénových pažnic, protože

pod spodnoturonským izolátorem měly vrty pouze jednodu-

ché pažení. 

Kontaminace fukoidových pískovců je značně proměnli-

vá. Místy zasahuje celou mocnost při koncentracích až 50 g/l

rozpuštěných látek (převážně SO4
2–, NH3

+, Al), většinou je

však slabší, koncentrace směrem vzhůru klesají a někdy ne-

dosahují ke stropu souvrství. Situace je schematicky nazna-

čena na obr. 1. Ve fukoidových pískovcích se nachází 35 až

40 % veškeré kontaminace, tj. 1,5-1,8 mil. t. Objem rozto-

ků s koncentrací nad 5 g/l činí 70-90 mil. m3. Vzhledem ke

kapacitě technologických zařízení pro separaci škodlivin 

z roztoků a jejich zneškodnění (bezpečné uložení, případně

přepracování na využitelné produkty) lze odhadnout dobu

jejich čištění minimálně na dvacet let. 

V současné době je čištění soustředěno na více kontami-

nované a lépe propustné rozpadavé pískovce. Přitom se po-

užívají stejné čerpací vrty jako dříve pro těžbu uranu, otev-

řené při bázi cenomanu. Při takovém způsobu odčerpávání

kontaminovaných roztoků by byla v době vyčištění rozpa-

davých pískovců na požadovanou úroveň snížena kontami-

nace fukoidových pískovců jen velmi málo. Cílem sanace je

zneškodnění stanoveného množství kontaminantů tak, aby

zbytková kontaminace po naředění při dlouhodobých tran-

sportních procesech neohrozila zdroje pitných vod v oblas-

ti. Provedené modelovací práce ukázaly, že tohoto cíle nelze

dosáhnout bez částečného vyčištění fukoidových pískovců.

Práce, kterou dokumentuje tento příspěvek, je zaměřena

na vyhledání efektivních způsobů čištění špatně propust-

ných kontaminovaných vrstev. Její výsledky jsou podkla-

dem pro rozhodování, které partie fukoidových pískovců je

třeba čistit a jakým způsobem.

Metodika řešení
Efektivní čištění vyžaduje přímý zásah do souvrství fu-

koidových pískovců. Může to být:

– odčerpávání roztoků pod stropem souvrství;
– vytěsňování kontaminace vtláčením vody nebo mírně

alkalických roztoků při čerpání z podložních rozpada-
vých pískovců;

– kombinace obou aktivit.

Schéma těchto postupů je znázorněno na obr. 2. V levé části

jednotlivých obrázků je znázorněno proudění, v pravé roz-

ložení zbytkové kontaminace po určité době, které charakte-

rizuje postup čištění. Naznačeny jsou pouze látky, které se

před zahájením procesu nacházely ve fukoidových pískov-

cích.

Pro vyhledávání efektivních způsobů čištění byly vyvinu-

ty modelovací nástroje, které umožňují sledovat množství

vyváděných látek a vývoj situace v podzemí. K porovnává-

ní výhodnosti jednotlivých scénářů čištění slouží technolo-

gicko-ekonomická nadstavba modelu.

Samostatné čerpání charakterizuje obr. 2a. Vtláčecí vrty

byly v případě čerpání z podložních rozpadavých pískovců

(obr. 2b) rovnoměrně rozloženy v celé ploše s různou hus-

totou (4-5 vrtů/ha), v případě čerpání z fukoidových pís-

kovců (obr. 2c) po obvodu oblasti. Variantně byla měněna

velikost plochy připadající na 1 čerpací vrt (v rozmezí 3 až

30 ha). Počáteční rozložení kontaminace bylo voleno v ně-

kolika variantách tak, aby odpovídalo nejčastěji se vyskytu-

jícím typům na ložisku.

Technologický efekt
Prvním krokem řešení je simulace průběhu podzemních

procesů (proudění a transportu) v závislosti na uspořádání

vrtné sítě. Technologický efekt je vyjádřen množstvím látek,

které byly z fukoidových pískovců vyvedeny. Uspořádání

vrtů vychází z konkrétní situace na ložisku. Kapacita čerpa-

cího vrtu je standardně 300 l/min. Takovým vrtem lze čistit

Obr. 1. Schéma rozložení kontaminace v cenomanské zvodni
slabá kontaminace                 silná kontaminace
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různě velkou plochu. Při čerpání z podložních vrstev lze

využít současné sanační vrty, pro přímé čerpání z fukoido-

vých pískovců jsou nezbytné vrty nové. Na nejvíce kontami-

novaných úsecích byly pro těžbu uranu použity čtvercové

vrtné sítě s modulem 28 x 28 m. Tyto vrty lze upravit pro

vtláčení do fukoidových pískovců, vzhledem k malému prů-

měru je však nelze využít pro čerpání.

Pro simulaci sanačního procesu byl použit model na bázi

smíšené – hybridní formulace metody konečných prvků,

vyvinutý ve spolupráci Technické univerzity v Liberci a s. p.

DIAMO, který realizuje sanační práce ve Stráži pod Ral-

skem. V první etapě byly provedeny variantní modelové vý-

počty simulující průběh vyvádění látek v závislosti na rozlo-

žení kontaminace (velikost dílčí kontaminované plochy, verti-

kální koncentrační profil) a technologickém postupu čištění.

Při tom byla sledována koncentrace zbytkové kontaminace.

Ekonomická efektivnost
Ve druhé etapě byl zformulován ekonomický model zahr-

nující jednorázové náklady na pořízení vrtů (s respektová-

ním využitelnosti stávajících vrtů po těžbě uranu v jednotli-

vých variantách) a fixní a proměnné náklady sanačního pro-

vozu. Proměnné náklady byly vyjádřeny v závislosti na

intenzitě procesu (čerpání a případně i vtláčení na jednotku

plochy). Celkové náklady sanace v nákladovém modelu

jsou vztaženy k jednotkové ploše 1 ha a tvoří je čtyři

základní položky. Struktura použitého nákladového modelu

je uvedena v tab. 1.

Obr. 2. Alternativy postupu čištění
a – čerpání z fukoidových pískovců, b – vytěsňování jejich kontaminace a čerpání z rozpadavých pískovců,
c – vtláčení i čerpání z fukoidových pískovců

Nákladová skupina Vstupní parametry

jednorázové náklady
pořízení,  vystrojení a úprava  
čerpacího vrtu, úprava 
a připojení vtláčecího vrtu

vtláčení jednotky objemu

čerpání jednotky objemu

provoz jednotkové plochy 1 rok/1 ha

Tab. 1. Struktura nákladového modelu čištění 
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První skupinu tvoří jednorázové náklady. Představují ná-

klady na přípravu vrtné sítě a jsou investovány ještě před za-

hájením sanačního procesu. Náklady na pořízení čerpacího

vrtu představují prostředky na hloubení a následné zapažení

vrtu. Tato položka se do modelu zahrne pouze v případě, že

jde o čerpací vrt otevřený ve fukoidových pískovcích. Pokud

je otevřen ve vrstvě rozpadavých pískovců, budou tyto ná-

klady v modelu nulové, protože takto otevřené vrty se vy-

užívají k sanaci vrstev rozpadavých pískovců.

Náklady na vystrojení vrtu zahrnují zejména částky na

pořízení čerpadel, připojení vrtu k potrubním řadům a jeho

napojení na energetický zdroj. Další položky představují

náklady na úpravu vrtů ke vtláčení do vrstev fukoidových

pískovců a na jejich připojení k potrubní síti.

Provozní náklady tvoří především částky na spotřebu

elektrické energie při čerpání a transportu roztoků, materiá-

lu na údržbu čerpadel a potrubí, další obslužné činnosti (např.

autodoprava) a na mzdy personálu. Tyto náklady byly odvo-

Obr. 3. Vývoj koncentrace v čerpaném roztoku při alternativních postupech čištění

Obr. 4. Množství zbytkové kontaminace v závislosti na stupni vyčištění
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zeny z účetní evidence. Zde hlavní problém představovalo

rozlišení položek těsně spjatých s intenzitou procesu

(objem čerpaných a vtláčených roztoků) a položky závislé

na trvání procesu (údržba povrchových zařízení, monitoring,

osvětlení, podstatná část mezd a řada dalších), protože stře-

diska zajišťující některé činnosti (např. strojní, elektro, do-

prava) vykazovala náklady v souhrnu. 

Kritériem efektivnosti technologických alternativ čištění

byly jednotkové náklady na kilogram odstraněné (vyvedené)

kontaminace. Podíl jednorázových nákladů s vyvedeným

množstvím klesá, ale proměnné náklady rostou, neboť na

každý další kilogram kontaminantu je při klesající čerpané

koncentraci (obr. 3) třeba vyčerpat větší objem roztoku. Vý-

sledné jednotkové náklady jsou pak součtem obou položek.

Náklady se vztahují na časový interval od zahájení procesu

čištění k období dosažení určitého stupně vyčištění. 

Efektivnost pro dílčí plochy
Šetření bylo provedeno odděleně pro jednotlivé typy zne-

čištění. Byly rozlišeny mírně, středně a silně kontaminované

plochy s ohledem na jejich velikost – od relativně malých

čoček menších než 10 ha až po velké souvislé plochy nad 

50 ha.  Čočky o velikosti 5-15 ha byly posuzovány indivi-

duálně, pro větší plochy byla kromě uvedených technologic-

kých postupů navíc ověřována i různá hustota vrtných sítí.

Grafy na obr. 5 až obr. 7 jsou ukázkou dílčích výsledků.

Z více než 250 dílčích hodnocení vyplynuly následující

závěry. Menší kontaminované plochy do cca 30 ha lze nejlé-

pe čistit jedním čerpacím vrtem. Při ploše do 12 ha je nejvý-

hodnější pouze samostatné čerpání z vrtu otevřeného pod

stropem fukoidových pískovců (obr. 2a). Jak je patrné z obr. 5,

tato technologie je výhodnější než vytěsňování. Pro plochy

o velikosti 12-30 ha je vhodnější čerpání z jednoho vrtu do-

Obr. 5. Efektivnost odstraňování čočky o velikosti 8 ha se střední kontaminací

Obr. 6. Efektivnost odstraňování čočky o velikosti 15 ha se střední kontaminací
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plnit vytěsňováním vodou. Při větších nárocích na čištění 

(z důvodu silnější počáteční kontaminace nebo přísnějších

cílových parametrů) je vhodné uspořádat vtláčení po obvo-

du kontaminace a čerpání z fukoidových pískovců podle

obr. 2c, při akceptovatelné vyšší zbytkové kontaminaci volit

plošné vytěsňování a čerpání z podložních rozpadavých pís-

kovců podle obr. 2b. Dokladem efektivnosti takového postu-

pu je přehled výsledků na obr. 6.

Velké souvislé plochy by měly být čištěny výhradně ploš-

ným vytěsňováním (obr. 2b) s vytvořením sítě čerpacích

vrtů v rozpadavých pískovcích. Rozměry ověřovaných sítí

vycházely rovněž ze základního modulu 28 m. Hustota sítě

čerpacích vrtů je důležitější než hustota sítě vrtů vtláčecích.

Při silné kontaminaci (obr. 7) je nejvýhodnější hustá síť čer-

pacích vrtů. Při slabé kontaminaci je patrná větší závislost

na konečné úrovni čištění – při menším nároku na čištění je

optimální řídká síť, při přísnějších požadavcích středně

hustá a hustá síť.

Obr. 7. Efektivnost čištění velké souvislé plochy se silnou kontaminací

Obr. 8. Závislost vyvedeného podílu kontaminace na úrovni jednotkových nákladů
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Optimální strategie čištění
Jak již bylo řečeno, z fukoidových pískovců je třeba vy-

vést určité (zatím nestanovené) množství kontaminujících

látek. Získané výsledky dokumentují možnost dosáhnout to-

hoto cíle s minimálními náklady. Pro každý typ kontamina-

ce (plocha, koncentrace) je možné stanovit závislost vyvede-

ného množství na jednotkových nákladech tak, že je vybrán

vždy nejefektivnější postup čištění (takový, kterým je při da-

né úrovni jednotkových nákladů vyvedeno největší množ-

ství kontaminace). Závislost vyvedeného podílu kontamina-

ce na jednotkových nákladech pro případy uvedené na obr. 5
až obr. 7 ukazuje obr. 8. Poměrové měřítko je zvoleno vzhle-

dem ke značným rozdílům v absolutním vyvedeném množ-

ství mezi jednotlivými případy.

Pro rozhodování o úrovni a způsobu čištění je třeba kumu-

lovat tyto závislosti (s vahou jejich hmotnostního zastoupe-

ní) pro všechny identifikované výskyty kontaminace fukoi-

dových pískovců. Po stanovení cílového parametru sanace

(termínem je rok 2010) bude možné určit potřebné vyvede-

né množství, stanovit přijatelnou úroveň jednotkových ná-

kladů a podle ní vybrat úseky k čištění a specifikovat pro ně

efektivní postupy. Princip ukazuje obr. 10. Bude-li např.

nutné vyvést z fukoidových pískovců 56,5 % kontaminace,

budou odpovídající limitní jednotkové náklady na vyvedení

1 kg kontaminantu činit 5,2 Kč. K čištění budou vybrány

pouze ty úseky, kde lze takových nákladů dosáhnout. Postup

sanace bude pak odpovídat stanovenému optimálnímu tech-

nologickému postupu. 

Závěr 
Závěrem lze konstatovat, že nelze jednoznačně určit jeden

ze způsobů sanace jako nejefektivnější a že v praxi se musí

přihlížet jak k velikosti kontaminační čočky a koncentraci

kontaminantu, tak k požadavkům na stupeň vyčištění oblas-

ti. Zároveň se ukazuje, že při posuzování efektivnosti sanač-

ního postupu se nemůžeme orientovat výhradně na techno-

logický efekt sanace (množství zneškoděného kontaminan-

tu), ale musíme uvážit také ekonomickou stránku procesu.

V našem případě se jako vhodný nástroj hodnocení efektiv-

nosti projevil ukazatel jednotkových nákladů, který slučuje

technologický i ekonomický efekt procesu. Průběžné sledo-

vání závislosti jednotkových nákladů na stupni vyčištění

umožňuje tuto závislost obrátit a vybrat takový postup čiště-

ní každé dílčí plochy, který zaručí vyvedení potřebného

množství kontaminantů s minimálními náklady. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 1M06047MŠMT
„Centrum pro jakost a spolehlivost výroby“. 
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Balatka, M.: Optimal Strategy of Cleaning of Fucoid
Sandstones

Cleaning of insufficiently permeable formation of fucoid
sandstones in the rock cover of highly permeable layers
of decaying sandstones is a partial problem of removing
consequences of chemical mining of uranium in North
Bohemia. The paper describes the process of identifying
effective rehabilitation procedures of contaminant re-
moval from available technological alternatives. Unit
costs of removal of the given quantity of contamination
are an assessment criterion.

Balatka, M.: Optimale Strategie zur Reinigung von
Fukoid-Sandsteinen 

Ein Teilproblem bei der Beseitigung der Folgen der
chemischen Urangewinnung in Nordböhmen ist die
Reinigung des wenig durchlässigen Schichtengefüges
von Fukoid-Sandsteinen im Untergrund sehr gut durch-
lässiger Schichten zerfallender Sandsteine. Der Artikel
beschreibt das Vorgehen zur Auswahl effektiver Sanie-
rungsverfahren zur Liquidierung des Kontaminants aus
verfügbaren technologischen Alternativen. Das Bewer-
tungskriterium sind die auf eine Einheit bezogenen Kos-
ten der Liquidierung der gegebenen Kontaminations-
menge.
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�projekty

Realizaci výstavby samostatné městské části shora uvede-
ného názvu oznámila počátkem dubna developerská společ-
nost FINEP. Atraktivní rezidenční projekty, špičková admi-
nistrativní centra, centrální náměstí, obchody, restaurace,
školky, sportoviště, nové parky – to vše posouvá hranice city
developmentu v České republice na úroveň výstavby nových
městských částí světových metropolí, jako je La Défense v
Paříži, Docklands v Londýně nebo hamburské Hafen City.

Západní město bude vznikat v několika fázích. V rámci jed-
notlivých etap developer předpokládá uvést na trh každý rok
novou čtvr�. 

Území na okraji pražských Stodůlek o rozloze 375 tis. m2

bude disponovat nejen strategickým umístěním díky vlastní
stanici metra, ale především kompletní občanskou vybave-
ností. Architektonicky odlišné a originální objekty v sobě 
v rámci celého projektu skryjí nové byty v nejrůznějších dis-
pozicích, stylech a materiálech od velkých bytových domů
až po menší vila domy. 

V první etapě výstavby, která bude dokončena v roce 2010,
vznikne na rozloze 14 ha rezidenční Britská čtvr�, která
vytvoří uzavřený areál s parkem včetně jezírka a dětským
hřištěm. Centrální náměstí bude přirozeně navazovat na
park, který vytvoří klidovou zónu doplněnou o japonskou
zahradu. Předpokládaným termínem dokončení této fáze za
zhruba 6 mld. Kč je rok 2012. Hlavním architektem projek-
tu je Jan Kerel z ateliéru AHK architekti. 

V několika nových administrativních centrech vznikne
více než 100 tis. m2 pronajímatelných ploch. Dominantou se
stane desetipodlažní objekt ve tvaru diamantu. Tuto část pro-
jektu zpříjemní zelené klidové zóny uvnitř vnitrobloků s vod-
ními plochami a protékající říčkou.

Tisková informace

Západní město
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Dnes už si asi málokdo umí představit, jak vznikaly před
více než stoletím nové splavné toky našich řek, jak na nich
vyrůstaly jezy a plavební komory, jak se před osmdesáti lety
stavěly železnice, jak se dobýval a dopravoval materiál při
stavbě přehrad ve třicátých letech minulého století. Místo
techniky plné hřmotných spalovacích motorů, jak ji známe 
z dnešní doby, vládlo zemním pracím až do druhé světové
války a ještě chvíli po ní tlumené odfukování parních strojů.
Na suchu i na vodě rýpaly zeminu korečkové a lopatové bag-
ry, parníky odvážely naplněné čluny, které pak vykládaly
mohutné elevátory a po břehu ji rozvážely po úzkých kole-
jích vlaky tažené parními lokomotivami. Také čerpadla roz-
táčely parní stroje, které na rozdíl od elektromotorů pracova-
ly i tehdy, když bouřka způsobila mnohahodinový výpadek
proudu. Pára poháněla také drapáky, jeřáby, beranidla a sil-
niční válce. Bez uhlí se na žádné stavbě nedalo pracovat ji-
nak než ručně. Ostatně i stroje nechávaly dělníkům ještě
hodně těžké a úmorné dřiny.

Největší stavební firmou v českých zemích, a později v Čes-
koslovensku, bylo podnikatelství A. Lanna, později akciová
společnost Lanna, sloučená od roku 1935 s podnikem inže-
nýrů Nejedlého a Řeháka. Právě těmto firmám a jejich stav-
bám je věnována pozornost v této knize. Přesněji řečeno
jejich strojům, které měly, stejně jako firmy a stavby, také
své často pohnuté osudy. Vyprávění se v první části věnuje
bohaté historii rodu Lannů a jejich firmy a využití strojů na
jednotlivých stavbách od roku 1890 do znárodnění v roce
1948. Druhá část díla pojednává o vlastních strojích, kde
jsou podrobněji popsány některé méně známé typy techniky
a příběhy více než stovky jednotlivých strojů. V závěreč-
ných tabulkách lze najít technické údaje o strojích a časový
přehled jejich použití na jednotlivých stavbách.

Podstatnou část knihy tvoří více než 300 dosud většinou
zcela neznámých a výborně reprodukovaných fotografií. Na
nich je technika zobrazována, obvykle širokoúhlými objek-
tivy tehdejších kamer, uprostřed dění na staveništi, takže je
možné si představit probíhající stavební činnost. Mnohé
obrázky lze bez nadsázky označit za žánrové, s obdivuhod-
ným citem pro kompozici. Detailní vyobrazení strojů pak
zase často překvapí brilantní kvalitou technické fotografie.
Pro více technicky orientované zájemce jsou doplněny vý-
kresy v textu a na přílohách.

V současné době se připravuje do tisku pokračování od
stejného autora, které zachycuje použití stavebních strojů
ostatních českých a slovenských firem před rokem 1948.

Nová kniha, která by měla vyjít v roce 2009, je členěna do tří
celků, věnovaných postupně stavitelům, stavbám a strojům.
I když hlavní zájem autora patří právě strojům, lze z textu
vyčíst mnoho informací o postupu staveb či o historii sta-
vebních firem či jejich majitelů. Trojice hlavních oddílů do-
voluje sledovat vzájemné prolínání firem a jejich inventáře
na jednotlivých stavbách, přesuny strojů, spolupráci firem 
v konsorciích a mnoho dalšího. Postup nasazení strojů na
velkých vodních, železničních, silničních i jiných stavbách
je většinou čerpán přímo ze stavebních deníků, pokud se je
podařilo najít. Ve zvláštní části jsou seřazeny tabulky k jed-
notlivým oddílům knihy. Seznamy jednotlivých velkých
strojů s hlavními historickými a technickými údaji obsahují
přes 2 300 položek. Text a tabulky doplňuje a informace tak
mnohonásobně rozšiřuje velké množství kvalitních fotogra-
fií ze staveb, převážně dosud nepublikovaných. Nechybějí
výkresy některých strojů včetně samostatných příloh. Nová
publikace s názvem „Stroje na stavbách“ bude mít ve dvou
dílech celkem více než 800 stran, přes 500 fotografií, výkresů
a náčrtů. 

Tisková informace
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