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Článek se věnuje použitelnosti elektrárenských popílků
(fluidní versus klasické) v keramické technologii přede-
vším z pohledu emisí oxidů uhlíku a síry během výpalu a
z pohledu obsahu přírodních radionuklidů v keramic-
kém střepu s příměsí elektrárenských popílků. Na dvou
keramických směsích je dokumentován vliv nejběžněj-
šího typu elektrárenského popílku.

Úvod
Celosvětovou snahou je nalezení různých možností využi-

tí druhotných surovin, které vznikají průmyslovou činností
člověka. Elektrárenský popílek je v tomto směru jakýmsi
standardem a mnoho odvětví včetně keramického jej dokáže
využívat. To s sebou ovšem přináší i negativa – popílek se
pro mnoho průmyslových i výrobních odvětví stal téměř ne-
zbytnou surovinou, což se začíná projevovat omezenou na-
bídkou kvalitních druhů, např. do betonu nebo cementu. Vy-
užití elektrárenských popílků v České republice se omezuje
převážně na cihlářskou výrobu. Zde se používají jako příměs
do surovinových směsí pro snížení citlivosti k sušení a smrš-
tění sušením (jako ostřivo), k vylehčení střepu (jako lehčivo)
a v neposlední řadě také pro snížení nevratné vlhkostní roz-
tažnosti (především fluidní popílky). Výhodou jsou relativ-
ně nízké teploty výpalu do 1 000 ˚C, při nichž ještě nehrozí
zvýšení obsahu oxidu siřičitého SO2 ve spalinách. 

Článek přináší pohled na negativní stránku využití elekt-
rárenských popílků ve výrobě pálených staviv, zejména na
nebezpečí úniku škodlivých emisí, především SO2, a na
možné zvýšení hmotnostní aktivity izotopu Ra-226 vypále-
ných keramických střepů. Cílem bylo především lokalizovat
vypalovací teploty, při nichž začíná unikat oxid siřičitý do
ovzduší, v závislosti na typu nejen pro samotné popílky, ale
i pro surovinové směsi.

Typy emisí
Zdrojem emisí, vznikajících v pecním prostředí při výpa-

lu keramického střepu, může být obecně použité palivo, což
není v současné době při používání zemního plynu zásadním
problémem, nebo vypalovaná surovinová směs. 

Mezi nejběžnější škodlivé součásti spalin při výpalu do 
1 300 ˚C lze zařadit [1]:

� sloučeniny síry (SO2, H2S), které způsobují degradaci
staveb (např. výkvěty na pórovité keramice) a korozi ocelo-
vých konstrukcí, poškozují lidské zdraví a lesní porosty (jeh-
ličnany). Jsou obsaženy často v tuhém palivu (hnědém uhlí),
další sloučeniny síry a pyrit FeS2 mohou obsahovat keramic-
ké jíly a hlíny. V redukčním prostředí při spalování topného
oleje špatným seřízením hořáků pece může vzniknout škod-
livější H2S. Emise SO2 jsou ovlivněny teplotou výpalu, ob-
sahem alkálií v surovině a druhem sloučeniny se sírou. Emi-
se sloučenin síry se uvolňují při výpalu do ovzduší asi jen ze
třetiny, zbytek je vázán ve výrobku. Aritmetický průměr
imisního limitu SO2 za 24 h pro stacionární zdroj musí podle
zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, činit maximálně 
125 mg m–3;

� sloučeniny uhlíku (CO2, CO) vznikají jako běžný pro-
dukt spalování. Zemní plyn, jako každé uhlíkaté palivo, je
zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který významnou měrou
přispívá ke zvýšení skleníkového efektu. V porovnání s ostat-
ními palivy má nejméně emisí COx (v porovnání s tuhými
palivy má při spalování méně o 40-50 % CO2, s kapalnými
méně o 30-35 % CO2 na uvolněnou jednotku tepla).
V cihlářské výrobě jsou hlavním zdrojem těchto emisí vyho-
řívající lehčiva. Maximální průměrný denní osmihodinový
imisní limit CO stacionárního zdroje činí podle zák. č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, 10 mg m–3;

� sloučeniny fluoru poškozují vegetaci, způsobují úhyn
včel a poškozují kosti zvířat. Zvýšená koncentrace je příči-
nou koroze skla i žáruvzdorného materiálu v peci. Maximál-
ní přípustná koncentrace fluoru 5 mg m–3 je v mnoha prů-
myslových pecích překračována i nad 30 mg m–3. Fluor je
většinou obsažen v surovině (muskovitu, biotitu, kazivci),
v palivu jen nepatrně. Jíly jej obsahují řádově jen několik
setin procenta. Uvolňovat se obvykle začíná kolem 800 ˚C a
se zvyšující se teplotou jeho obsah vzrůstá, přičemž fluoridy
v surovině reagují s vlhkostí v pecní atmosféře a tvoří plyn-
ný fluorovodík HF. Redukce fluoridových emisí lze dosáh-
nout zejména přídavkem vápenatých sloučenin, při níž se
vytvoří stabilní chemická vazba CaF2 [4]. Do ovzduší uniká
maximálně 20-25 % fluoru ze suroviny;

� nízkoteplotní karbonizační plyny mají karcinogenní
povahu, poškozují lidské zdraví. Vznikají při destilaci prcha-
vých látek z paliva a jiných organických látek. Hlavním
zdrojem jsou lehčiva organické povahy (uhlí, brikety, piliny).
Emitují při teplotách 100-500 ˚C, při teplotě kolem 600 ˚C
dochází k jejich rozkladu nebo zapálení. Největší množství
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vzniká při lehčení výrobků pěnovým polystyrenem, a
proto je nutné dodatečné spalování zplodin.

Aktivita Ra-226
Zvýšený obsah radia Ra a jeho měrná aktivita ve staveb-

ních hmotách zvyšuje objemovou aktivitu ovzduší v míst-
nosti a při dlouhodobém působení poškozuje lidský organiz-
mus. Limitní hodnoty izotopu Ra-226 v popílcích jsou na zá-
kladě požadavků ČSN 72 2071 (Popílek pro stavební účely –
Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení) shodné
jako pro výrobky z betonu, pórobetonu, sádry a cementu pro
stavební účely, pro cihly a jiné výrobky z pálené hlíny pro
stavební účely podle ČSN 73 0602 (tab. 1). U stavebních
výrobků se obecně ověřuje radiačně hygienická nezávadnost
ve smyslu vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
podle zák. č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, a její změny
499/2005 Sb. Mezní hodnoty, charakterizující obsah přírod-
ních radionuklidů ve vybraných stavebních materiálech
podle citované vyhlášky zákona, jsou uvedeny v tab. 2.

Tab. 1. Směrné a limitní hodnoty pro popílek a stavební materiály

Tab. 2. Mezní hmotnostní aktivita Ra-226 a index hmotnostní 
aktivity pro stavební materiál 

Vlastnosti popílků
Většina elektrické energie (v ČR 69 %, ve světě průměr-

ně 39 %) se vyrábí spalováním fosilních paliv. V České
republice jsou nejrozšířenějším producentem elektrárny,
které spalují nejčastěji hnědé uhlí (10-30 % popela), lignit
(až 60 % popela) a v menší míře i černé uhlí (10-15 % pope-
la). Na výrobu 1 MWh je potřeba průměrně 1 t uhlí. Jako
vedlejší produkt ročně vyprodukují asi 8 mil. t popílku.

Jemná zrna popílků ∅ 0-1 mm, vznikající spalováním práš-
kového uhlí, unášejí spaliny do dalších tahů kotle. Vlastnosti
popílků se zásadně liší především podle typu spalovacího
zařízení a typu uhlí. V současnosti se rozlišují pouze dva způ-
soby spalování, a to v práškových ohništích za teplot 1 400 až
1 500 ˚C (vznikají klasické vysokoteplotní popílky) a fluid-
ních ohništích za teplot kolem 850 ˚C, pro které se uhlí mele
současně s přídavkem vápence nebo dolomitu (fluidní popílky).

Hlavní rozdíl je v mineralogickém složení klasických a
fluidních popílků. Klasické obsahují jako hlavní složku až
80 % skelné fáze a do 20 % mullitu. Obsah SO3 je obvykle
menší než 1 %, jelikož síran vápenatý se při teplotách nad
1 150 ̊ C rozkládá. Zbytky fluidního spalování, i když se vlast-
nosti liší díky různé kvalitě spalovaného paliva a typu kotlů,
mají několik společných vlastností – podstatně vyšší obsah
SO3, obsah volného CaO (až do 15 %), nepřítomnost skelné
fáze a mullitu, hydraulické vlastnosti (tuhnou a tvrdnou po
rozmíchání s vodou bez dalších příměsí).

V experimentu byl použit jednak popílek, který vzniká
vysokoteplotním spalováním černého uhlí, ale není pro naše
tepelné elektrárny typický, jednak hnědouhelný popílek jako
typický produkt spalování našich elektráren, a dále fluidní
popílek, vznikající fluidním spalováním lignitu. Granulome-
tricky jsou ve všech typech zastoupena zrna jen do ∅ 0,5 mm,
přičemž zbytek na sítu 0,063 mm (R0,063) činí obvykle 
10-40 % (tab. 4). To zaručuje měrný povrch až 300 m2 kg–1

(stanoveno Blainovou metodou), což je hodnota téměř na
úrovni, které dosahují cementy na trhu.

Na základě výsledků diferenční termické analýzy a tepel-
ně gravimetrické analýzy lze stanovit teplotní intervaly
vyhořívání nedopalu v popílcích. Obecně dochází k největší
ztrátě hmotnosti pálením v intervalu 500-600 ˚C (obr. 3a,
obr. 3b). Výjimku tvoří fluidní popílek (obr. 3c), u něhož
nejvyšší ztráta žíhám odpovídá dekarbonataci vápence
(odchod CO2) vrcholící při teplotě kolem 800 ˚C. Pro všech-
ny popílky vzniklé klasickým spalováním při vyšších teplo-
tách (obr. 4a) je typický obsah sférických útvarů. Zrna flu-
idního popílku (obr. 4b) mají nekompaktní strukturu danou
nižší teplotou při spalování, v tomto konkrétním případě lig-
nitu. Z hlediska hmotnostní aktivity Ra-226 lze všechny
typy ověřovaných popílků pro keramickou výrobu použít,
protože jsou v limitu maximální povolené hmotnostní akti-
vity podle vyhl. 499/2005 Sb. 

Směrné Limitní

pro stavby s pobytovým prostorem 80 150

výhradně pro jiné účely 300 1 000

Použití
[Bq kg–1]

1* 2**

cihly a jiné výrobky z pálené hlíny, 
stavební výrobky z betonu, sádry, 
cementu, vápna, pórobeton 

150 500

   * pro stavby s pobytovou místností 
**  výhradně pro stavby jiné než s pobytovou místností

Materiál

Hmotnostní aktivita 

Ra-226 [Bq.kg–1]

kámen, popílek, škvára a struska, umělé 
kamenivo, keramické obkládačky a 
dlaždice, cement, vápno, sádra

300 1 000

Popílek [%] SiO2 FeO C Al2O3 TiO2 CaO K2O Na2O S Fe2O3 MgO zž*

černouhelný 52,4 0,3 4,5 24,2 1,0 4,0 2,8 0,3 0,8 6,4 2,8 3,4

fluidní 29,1 0,7 4,7 17,7 0,5 25,9 0,7 0,3 4,7 2,5 2,6 4,6

hnědouhelný 53,3 2,5 1,0 20,9 1,7 1,9 0,7 0,2 0,2 3,3 0,2 0,8

   * ztráta žíháním

Tab. 3. Chemické složení používaných popílků 

Hustota
Měrný 
povrch

Ra-226

[kg m–3] [m2 kg–1]  [Bq kg–1]

fluidní 25,9
anhydrit, kalcit, 
CaO, křemen

12,9 2 060 270,5 141

hnědo-
uhelný

38,9
křemen, mullit,
skelná fáze

9,5 1 990 230,2 168

černo-
uhelný

15
křemen, mullit,
skelná fáze

10,5 2 100 285,5 123

Typ
R0,063 

[%]
Mineralogické 

složení
pH

Tab. 4. Další vlastnosti popílků 
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Popílek pro cihlářskou výrobu
V rámci keramické výroby jsou vlastnosti popílků stan-

dardizovány jen pro oblast cihlářství, a to zvláš	 pro fluidní
popílek FPP (ČSN P 72 2081-14) a klasický popílek (ČSN
72 2072-4). Technické požadavky se ověřují standardními cih-
lářskými zkouškami (řada ČSN 72 1565) na laboratorních
vzorcích s různým dávkováním popílku. Stanovuje se vliv
popílku na délkové změny sušením a dále na pevnost
v ohybu, výkvětotvornost, nasákavost a objemovou hmot-
nost střepu. U fluidních popílků se navíc sleduje vliv na
vlastnosti plastického těsta během odležení. Výrobní surovi-
na s přídavkem fluidních popílků musí zachovat parametry
plastičnosti těsta od jeho zadělání do zpracování. Pokud bě-

Obr. 1. Teploty odcházejících kyselinotvorných emisí během výpalu v cihlářské tunelové peci [2]

Obr. 2. Mineralogické složení klasického vysokoteplotního hnědouhelného popílku a popílku fluidního (RTG difrakce)

Obr. 3a. DTA a TG analýza popílků – vysokoteplotní černouhelný 

Obr. 3b. DTA a TG analýza popílků – vysokoteplotní hnědouhelný

i
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hem této doby tuhne, je dávkování fluidního popílku tech-
nologicky nevyhovující a je třeba vyzkoušet jiné. Požadav-
ky na chemické a fyzikální vlastnosti obou typů popílků pro
cihlářskou výrobu jsou uvedeny v tab. 5. 

Emise CO a SO2 při výpalu popílků
Obsah oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého ve spalinách

sledoval při výpalu zkušebních vzorků analyzátor TESTO
M-I 300. Popílky byly pomlety v laboratorním kulovém
mlýnu tak, aby zbytek na sítu s oky ∅ 0,063 mm (stanove-

ný plavením) činil cca 5 %, což je standardní jemnost mletí,
např. surovinové směsi pro výrobu za sucha lisovaných
keramických obkladových prvků. Směs (popílek + 18 % vo-
da) se mísila 10 minut s následným protlačením hmoty přes
síto s oky ∅ 1 mm. Vzniklý granulát byl dávkován do formy
50 x 100 x 10 mm a lisován tlakem 30 MPa. Výpal dvou
vzorků probíhal v muflové elektrické peci o objemu 5 l při
teplotě 20-970 ˚C (průměrná vypalovací teplota cihlářských
zdicích materiálů) s nárůstem 10 ˚C/min a izotermickou vý-
drží na max. teplotě 20 minut s kontinuálním měřením obsa-
hu uvedených oxidů ve spalinách. Z obrázku 5 je patrné, že
k uvolňování značného množství CO dochází nejdříve (při
teplotách 250-500 ˚C) u fluidních popílků, ale celkově v nej-
nižším množství (tab. 6). Hnědouhelný popílek uvolňoval
nejvyšší množství CO (400-600 ˚C), dokonce nad ma-
ximálním limitem citlivosti analyzátoru spalin (5 000 ppm).
Podobně i z hlediska obsahu SO2 ve spalinách vykazoval
nejvyšší hodnoty vysokoteplotní hnědouhelný popílek od asi
900 ˚C s maximem na počátku izotermické výdrže na 970 ˚C,
kdy byla skutečná teplota v peci maximální (vlivem nedoko-
nalé regulace). Vypalovací teplota nebyla k rozkladu anhyd-
ritu ve fluidním popílku dostatečně vysoká, navíc značný
obsah volného CaO v tomto typu popílku dokáže unikající
oxid siřičitý vázat [5]. Díky těmto skutečnostem vykazovaly
spaliny, vznikající při výpalu zkušebních vzorků na bázi fluid-
ního popílku, minimální obsah SO2. I díky tomu je pocho-
pitelné, že vypálené vzorky z fluidních popílků vykazovaly
v porovnání s ostatními druhy poměrně silné výkvěty sád-
rovce.

Popílek v keramickém střepu
Vliv popílku na vlastnosti keramického střepu, a zejména

na emise oxidu siřičitého a hmotnostní aktivitu izotopu 
Ra-226, byly posuzovány pro cihlářský střep (25 % hmot.
popílku + 75 % hmot. cihlářské zeminy) a pro popílko-jílo-
vý za sucha lisovaný střep, který vyhovuje požadavkům na
vlastnosti pórovinových obkládaček skupiny BIII podle
ČSN EN 14411 (70 % hmot. popílku + 30 % hmot. kameni-

Obr. 3c. DTA a TG analýza popílků – fluidní

Obr. 4. Morfologie popílku (REM 1 500x)
a – klasického vysokoteplotního, b – fluidního 

Jednotka Požadavky

ztráta hmotnosti sušením max. 1 

obsah síry (jako SO3)
* max. 10 

obsah volného CaO* max. 10

sítový rozbor, 
zbytek na sítu [mm]

– 0,125 
max. 10** 

(15***)
– 4,000 max. 1 

* pouze pro fluidní popílky,    ** směrná hodnota,    *** limitní hodnota
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Tab. 5. Požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti popílků 
pro cihlářskou výrobu

Emise
[ppm] černouhelný fluidní hnědouhelný

CO 2 286 1 753 > 5 000

SO2 10 58 1 149

Popílek

Tab. 6. Maximální obsah emisí CO a SO2 ve spalinách 

a)

b)
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nový jíl). V obou případech byl použit běžný hnědouhel-
ný popílek, který z hlediska obsahu CO a SO2 ve spalinách
během výpalu vykazoval nejhorší vlastnosti.

Popílek v cihlářském střepu
V cihlářském střepu byl posuzován vliv popílku (25 %

hmot. ve směsi ZPO) jako lehčiva v porovnání s dřevěnými
pilinami (4 % hmot. ve směsi ZPI), které slouží v současné
době jako standard, a střepem nelehčeným (Z). Dávkování
obou vycházelo z požadavku na vytvoření přibližně shodně
vylehčeného střepu, tzn. především se srovnatelným souči-
nitelem tepelné vodivosti λ (tab. 7). Popílek potvrdil funkci
lehčiva a snížil objemovou hmotnost střepu ZPO po výpalu
na 950 ˚C o 12 % v porovnání s vypáleným střepem Z bez

Obr. 5. Emise CO ve spalinách v závislosti na typu popílku

Obr. 6. Emise SO2 ve spalinách v závislosti na typu popílku

Vlastnosti Jednotka Z ZPO ZPI

objemová hmotnost OH [kg m–3] 1 890 1 640 1 580

nasákavost varem N [%] 14,2 18,0 22,8

součinitel tepelné 
vodivosti λ [W m–1 K–1] 0,639 0,492 0,472

pevnost v tahu za 
ohybu σ po-v

[MPa] 12,1 10,1 9,0

hmotnostní aktivita 
Ra-226

[Bq kg–1] 51 77 50

Tab. 7. Vlastnosti střepu po výpalu na 950 ˚C
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příměsi. Vyhoříváním organických látek v popílku došlo
v důsledku vylehčení střepu popílkem ke zvýšení emisí CO
o 831 ppm (47 %). Nicméně v porovnání s dřevěnými pili-
nami je negativní vliv popílku na emise CO zanedbatelný
(obr. 7), nebo	 maximální obsah CO ve spalinách při výpalu
vzorků ze směsi ZPI přesáhl 5 000 ppm. Obdobně lze klad-
ně hodnotit elektrárenský popílek jako lehčivo v porovnání
s dřevěnými pilinami i z hlediska obsahu oxidu siřičitého ve
spalinách (obr. 8).

Při výpalu všech posuzovaných směsí (Z – ZPO – ZPI)
vzniká SO2 ve dvou teplotních pásmech. K první emisi SO2

dochází při teplotě kolem 450 ˚C. Příčinou je oxidace pyritu
(FeS2), který je součástí cihlářské zeminy, podle rovnice

(1)

Druhá emise SO2 začíná nad teplotou 700 ˚C a může pokra-
čovat přes celý cyklus pálení. Příčinou se zdá být rozklad síra-
nů, ačkoli podle doposud publikovaných závěrů [3] by k ně-
mu mělo docházet až při teplotách vyšších (nad 800 ˚C). Po-
kud se sírany úplně nerozloží, existuje předpoklad, že střep
bude náchylný k tvorbě výkvětů.

Popílek ve střepu keramických obkládaček
Pro posouzení vlivu popílku na obsah SO2 a CO ve spali-

nách během výpalu a na hmotnostní aktivitu Ra-226 ve
vypáleném střepu byla připravena směs z elektrárenského
popílku a jílu a pro porovnání běžná směs pro výrobu póro-
vinových obkládaček skupiny BIII (podle ČSN EN 14411)
[6]-[8]. Popílko-jílový střep byl připraven shodným postu-

Obr. 7. Obsah CO ve spalinách v závislosti na typu lehčiva – výpal na teplotu 950 ˚C, nárůst teploty 3 ˚C za minutu
Z – bez lehčiva, ZPO – lehčivo popílek, ZPI – lehčivo dřevěné piliny

Obr. 8. Obsah SO2 ve spalinách v závislosti na typu lehčiva – výpal na teplotu 950 ˚C, nárůst teploty 3 ˚C za minutu
Z – bez lehčiva, ZPO – lehčivo popílek, ZPI – lehčivo dřevěné piliny
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pem, který byl popsán v rámci přípravy čistě popílkových
vzorků, porovnávaný referenční střep byl lisován z průmys-
lově připraveného rozprachového granulátu (obvykle jíly,
křemen, vápenec). Z hlediska technických požadavků je
popílko-jílový střep vyhovující pro výrobu za sucha lisova-
ných keramických obkladových prvků skupiny BIII podle
ČSN EN 14411.

Podstatně vyšší obsah SO2 i CO ve spalinách byl deteko-
ván při výpalu popílko-jílového střepu. Například výskyt
SO2 ve spalinách nebyl u vzorku rozprachového granulátu
téměř zaznamenán, popílko-jílová směs vykazovala maxi-
mální obsah SO2 ve spalinách kolem 700 ppm s extrémem
na počátku izotermické výdrže při maximální teplotě výpalu
(tj. 970 ˚C, nárůst teploty 10 ˚C/min, výdrž na max. teplotě
10 minut). Obsah CO ve spalinách při výpalu popílko-jílo-
vého střepu vykazoval přibližně dvojnásobek (maximum 
4 450 ppm s extrémem při 520 ˚C) v porovnáním s obsahem
CO ve spalinách unikajících z pece při výpalu referenčních
vzorků připravených ze stávající surovinové směsi na bázi
přírodních surovin (maximum 2 250 ppm s extrémem při
365 ˚C). Pálený popílko-jílový střep vykazoval hmotnostní
aktivitu Ra-226 rovnou 139 Bq kg–1, což ve smyslu vyhláš-
ky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochra-
ně znamená pro keramické obkládačky vyrobené z popílko-
-jílové směsi možnost použití i pro stavby s pobytovou míst-
ností. 

Závěr
Elektrárenské popílky představují druhotnou surovinu

hojně využívanou ve stavebnictví. Technologie výroby pále-
ných staviv musí počítat s nárůstem obsahu oxidů uhlíku, a
především síry ve spalinách v surovinových směsích. Ovšem
elektrárenský popílek jako lehčivo cihlářských střepů před-
stavuje z hlediska obsahu SO2 a CO ve spalinách mnohem
výhodnější variantu než standardní cihlářské lehčivo – dře-
věné piliny – při shodném vylehčení střepu. Laboratorně při-
pravený popílko-jílový střep za sucha lisovaných keramic-
kých obkládaček je však během výpalu daleko větším zdro-
jem emisí SO2 a CO v porovnání se současnou standardní
surovinovou směsí na bázi jílů, křemene a vápence. 

Ke každému druhu elektrárenského popílku, jako součás-
ti keramických výrobních směsí, je třeba přistupovat indivi-
duálně a pro každou stanovit teplotu počínajícího úniku SO2.
Například nejběžnější elektrárenský popílek, který vzniká
klasickým vysokoteplotním spalováním hnědého uhlí, je
z hlediska obsahu SO2 a CO ve spalinách v porovnání s fluid-
ním popílkem a vysokoteplotním hnědouhelným popílkem
nejhorší alternativou. Dalším negativem využití elektráren-
ských popílků je vyšší hmotnostní aktivita Ra-226 v porov-
nání s přírodními keramickými surovinami.

Příspěvek byl vytvořen s podporou projektů VVZ MSM
0021630511 „Progresivní stavební materiály s využitím
druhotných surovin a jejich vliv na životnost kon-
strukcí“ a č. 103/06/1829 GA ČR „Polyfunkční využití
energetických odpadů ve stavebnictví a ekologii“.
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Sokolář, R. – Smetanová. L.: Environmental Aspects of
Exploitation of Fly Ash in Ceramic Production
Technology

This paper describes the exploitation of fly ash (fluid ver-
sus classic) in ceramic production technology. It mostly
deals with the issue from the perspective of emissions of
oxides of carbon and sulphur during firing, and given
the content of natural radioactive nuklides in the ceram-
ic body with the addition of fly ash. Two ceramic mixes
document the effect of the most common type of fly ash.

Sokolář, R. – Smetanová. L.: Ökologische Aspekte des
Einsatzes von Kraftwerks-Flugaschen in der Keramik-
technologie 

Der Artikel widmet sich der Verwendbarkeit von
Kraftwerks-Flugaschen (fluide versus klassische) in der
Keramiktechnologie vor allem aus der Sicht der
Emission von Kohlenstoffoxiden und Schwefel während
des Brennens und aus der Sicht des Gehalts an natür-
lichen Radionukliden im Keramikscherben mit einer
Beimischung von Kraftwerks-Flugaschen. An zwei
Keramikmischungen wird der Einfluss des geläufigsten
Typs von Kraftwerks-Flugasche dokumentiert.
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Vliv teploty na sorpční vlastnosti materiálů 
historických budov 
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Obnova a rekonstrukce historických budov je spojena s pro-
blémem zvolit nejvhodnější materiál, který nejen svým vzhle-
dem, ale především vlastnostmi, bude odpovídat materiálu
původnímu. U vybraných materiálů (pískovec, cihla a opu-
ka), které jsou z historického hlediska nejčastěji používaný-
mi stavebními materiály na území střední Evropy, byly sta-
noveny základní parametry, jako je objemová hmotnost,
hustota a otevřená pórovitost. Aby bylo možné posoudit
chování materiálů v konstrukci, byly naměřeny také sorpční
izotermy, a to v závislosti na teplotě. Studovamé materiály se
vyznačují vysokou otevřenou pórovitostí a velice rozdílným
hygroskopickým chováním. Zatímco pískovec má zanedba-
telnou adsorpční kapacitu, opuka je při vysokých vlhkos-
tech okolního prostředí schopna vázat značné množství vlh-
kosti, což je také příčinou její rychlé degradace.

Úvod
Velký rozmach v používání konstrukcí z kamene přírod-

ního, lomového, tesaného a pálené cihly v našich zemích
můžeme zaznamenat v období vrcholné pozdní gotiky v 15. sto-
letí [1]. Lomový kámen umožnil zdění vrstvením, spojením
tesaného kamene s vypálenou cihlou vznikalo zdivo smíše-
né. Zdi z lomového kamene bývaly značně tlusté, na hradech
i několik metrů, lité zdivo sloužilo jako jejich výplň. Líc zdi-
va se omítal a maloval.

V novověku byla nejprve vyzděna celá konstrukce, a potom
se povrch upravoval, což bylo mnohem rychlejší a hospodár-
nější než gotická technika celokamenné stavby. V renesanci se
z kamene dělaly pouze architektonické drobnosti, římsy, balust-
rády, schodiště a zábradlí. Nejvíce staveb bylo ze zdiva smíše-
ného z lomového kamene, cihel a velkého množství malty. 

Stavební vývoj, zejména monumentálních staveb chrámů,
zámků, klášterů, ale i měš	anských domů, vrcholil v 17. a
18. století. Barokní architektura pracovala s tuzemskými
materiály, a je zřejmé, že zejména některé pískovce a vyvře-
lé horniny nejsou pro zpracování jemného detailu příliš
vhodné. Vzhledem k ohromné stavební aktivitě, nedostatku
času a kapacity nebylo možné zvládnout všechny požadav-
ky investorů. Proto jsou stavby z této doby kombinací
kamenných prvků a zdiva, a jelikož např. průčelí kostelů
mělo působit monumentálním dojmem výtvoru z jednoho
materiálu, byly kamenné architektonické prvky většinou
relativně hrubě opracovány, a pak dokončeny povrchovým
štukováním a nátěrem shodným s omítkami. Kamenné kvád-
ry sloužily jako armatura staticky namáhaných částí stavby,
jako je ostění oken a dveří, zejména překlady, sokly, nároží,
sloupy a pilíře, římsy, balustrády atd. Tuto techniku převza-
la i mladší období, zejména klasicismus. 

Architektura 19. století přinesla ukazování jednotlivých
kamenných kvádrů, ale i zdiva včetně lomového. Původně
omítnuté kamenné fasády se zbavovaly omítek a prezento-
valy v romantickém vzhledu kamenného monumentu. 

Pórovité stavební materiály tvoří důležité a často používané
stavební prvky, protože v jejich otevřených pórech dochází
k žádoucí difúzi vzduchu. Výhodné materiálové vlastnosti se
ztrácejí, vnikne-li do pórů voda. Přispěje ke snížení tepelného
odporu a zvýšení tepelné vodivosti, vzrůstá hmotnost kon-
strukce, a navíc dochází k transportu solí rozpuštěných ve vodě
a k jejich krystalizaci uvnitř porézního systému materiálu. 

Při výzkumu jsme se zaměřily na vlastnosti materiálů
používaných na našem území, konkrétně na pískovec, cihlu,
opuku a vápenec. Akumulační parametry vlhkosti porézních
stavebních materiálů se obvykle dělí do dvou skupin – na
oblast hygroskopickou, jež se nachází v rozmezí 0,0-97,5 %
relativní vlhkosti, a nadhygroskopickou, která se pohybuje
mezi 97,5-100 %. Hlavní hnací silou prostupu vlhkosti
v hygroskopické oblasti je transport vodní páry, přičemž
akumulační křivku vlhkosti označujeme jako sorpční izoter-
mu. Ta vyjadřuje závislost obsahu vlhkosti v materiálu na
relativní vlhkosti okolí [2]. Průběh sorpčních izoterem vý-
razně ovlivňuje teplota okolního prostředí, proto byly stano-
veny za dvou různých teplot, konkrétně 21 ˚C a 25 ˚C.

Fyzikální teorie sorpce
Podle fyzikální teorie adsorpce se nejprve vytvoří mono-

molekulární vrstva, v níž se na povrchu póru uchytí první
vrstva molekul vody. Na původní vrstvu molekul se postup-
ně vazebními silami poutají další vrstvy molekul vody, tvoří
se multimolekulární vrstva a pór se postupně zaplňuje. V ko-
nečné fázi nastává v pórech kondenzace vody až do jejich
nasycení kapalnou vlhkostí [3]. 

Sorpční izotermy porézních materiálů vyjadřují závislost
rovnovážného obsahu vlhkosti materiálu u [kg/kg] na rela-
tivní vlhkosti vzduchu ϕ [%] při konstantní teplotě. Z jejich
tvaru lze zpětně získat některé parametry charakterizující
porézní látku, např. strukturu pórů, vnitřní povrch, mecha-
nizmus vazby [4]. Rychlejší růst sorpční izotermy v posled-
ní fázi sorpční křivky, tj. zhruba od relativní vlhkosti 50 %,
nastává díky kapilární kondenzaci. V oblasti mikropórů s ekvi-
valentním poloměrem r < 10–7 m dochází ke kondenzaci
vodních par při nižších parciálních tlacích, než při kterých se
za dané teploty vyskytují v nasyceném stavu. Toto snížení
tlaků vede ke kondenzaci nenasycených vodních par [3]. Při
relativní vlhkosti vzduchu nad 90 % má průběh sorpčních
izoterem většinou prudce stoupající tendenci, nebo	 díky
transportu kapalné fáze kapilárním sáním dochází k zaplně-
ní mikropórů a k úplnému nasycení materiálu.

Pro stanovení množství vody adsorbované na suchý mate-
riál v závislosti na tlaku vodních par existuje řada vztahů,
z nichž nejpoužívanější je rovnice BET, tj. vztah, který od-
vodili pro vícemolekulové vrstvy Brunauer a kol. [5]. Podle
jejich teorie je množství vody v monolekulární a multimole-
kulární vrstvě na měrném povrchu materiálu v rovnovážném
stavu závislé na relativní vlhkosti vzduchu a je dáno rovnicí

(1)  
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kde mv je hmotnost sorbované vody [kg],  mv1 hmotnost vo-
dy v monomolekulární vrstvě [kg], n počet vrstev molekul,
k konstanta (k = 1), ϕ relativní vlhkost vzduchu [–], c para-
metr určený ze závislosti vazebního tepla monomolekulární
vrstvy [J mol–1]. Jak je patrné z rovnice pro výpočet para-
metru c, závisí jeho hodnota exponenciálně na teplotě

(2)  

(3)

kde c, c0 jsou konstanty a Δp je rozdíl parciálních tlaků [Pa].

Vliv teploty na průběh sorpčních izoterem se snažili auto-
ři popsat různými vztahy. Krischer navrhuje, jako velmi při-
bližný vztah, lineární závislost mezi přírůstkem vlhkosti
materiálu a změnou teploty

(4)

kde u je hmotnostní vlhkost [kg kg–1] a A konstanta úměr-
nosti [7]. Konstanta úměrnosti A je závislá na relativní vlh-
kosti vzduchu a podle Krischera leží při relativní vlhkosti
vzduchu mezi 10-90 % v rozmezí 10–3 až 10–2 K–1. 

Při desorpci dochází k uvolnění adsorbovaných molekul
vody z povrchu materiálu (adsorbentu) nebo adsorbovaných
molekul z objemu látky (absorbentu). Rychlost desorpce zá-
visí na teplotě a tlaku, rychlosti proudění neutrálního plynu

a na povaze exponovaného materiálu a adsorbentu. Při de-
sorpci se tvoří sorpční hystereze (obr. 1), rovnovážná vlh-
kost dosahuje při stejné relativní vlhkosti okolí dvou rozdíl-
ných hodnot podle toho, zda bylo rovnováhy dosaženo
adsorpcí, nebo desorpcí [7]. Tento jev se vysvětluje kónic-
kým tvarem pórů a z toho vyplývajících rozdílných polomě-
rů vytvářených menisků při adsorpci a desorpci. Vychází se
z aplikace fyzikálního principu vyjádřeného bu
 Kelvino-
vou, nebo Youngovou-Laplaceovou rovnicí, ze kterých vy-
plývá, že tlak nad meniskem je proti tlaku nad rovinným po-
vrchem tím menší, čím menší je poloměr křivosti menisku.
Rozdíl tlaků při desorpci je tedy vyšší než při adsorpci, což
umožňuje vyšší mikrokapilární vzlínavost při adsorpci. Dů-
sledkem je tedy vyšší rovnovážná vlhkost při desorpci za
shodné relativní vlhkosti. Uvedená teorie platí pouze pro
kapiláry o r > 10–7 m, tedy pro mezokapiláry a makrokapiláry.

Materiály
Materiály ke studiu byly vybrány na základě podobnosti

chemických, fyzikálních a strukturních vlastností tak, aby co
nejvíce odpovídaly historickým stavebním materiálům nej-
častěji používaným v Čechách: 

– jemně zrnitý našedlý pískovec s nažloutlými až nahnědlý-
mi skvrnami z lomu Brož, Mšené Lázně, je z 95 % tvořen
polooválnými křemennými zrny. Matrice je tvořena jílo-
vými minerály, převážně kaolinitem, s minimální příměsí
ostatních minerálů. Po léta se používal na stavby budov
v ČR [8];

– ze současné produkce cihlářských výrobků jsme zvolily
cihlu Holešov z cihelny Žopa, která se složením a vzhle-
dem nejvíce přibližuje cihlám historickým. Střep je nedo-
konale vypálený, barva přechází ze světle červené po
temně šedou. Na řezu jsou zřetelné různě velké póry ne-
pravidelných tvarů a částice ostřiva. Cihla je značně neho-
mogenní jak svým složením, tak strukturou. V ČR jsou
velmi rozšířené cihlářské suroviny obsahující relativně
malé a proměnlivé množství jílových minerálů (kaolinitu,
illitu, montmorillonitu, chloritu atd.) s převládajícím podí-
lem prachových zrn křemene, slídy a úlomků různých hor-
nin;

– opuku, vzniklou usazováním na mořském dně, tvoří jílo-
vité a prachové částice s obsahem vápencové složky a
mořských hub mikroskopických rozměrů (tzv. spongie).
Jejich množství určuje pevnost a trvanlivost opuky. Za-
barvení se pohybuje od okrově žluté až po načervenale
zlatavou. Hornina je značně porézní s velmi jemnými póry
a málo odolná proti zvětrávání. Vlivem mrazu a vysokého
obsahu vlhkosti puká. V románském a gotickém období
byla jedním z nejrozšířenějších stavebních matriálů;

– vápenec řadíme mezi sedimentární horniny složené z více
než z 90 % z kalcitu (CaCO3), který může obsahovat pří-
měsi dolomitu, jílů či písků. Vápenec z lomu Mořina byl
využíván pravděpodobně už od doby železné, hlavně jako
struskotvorná přísada při hutnění chudých železných rud.
Od dob Jana Lucemburského se používal jako stavební a
dekorační materiál, později našel využití i na štuky a omítky.

Metody 
K určení parametrů materiálů byly použity standardní

měřicí metody – pro určení sorpčních izoterem exsikátorová
metoda [9] za konstantních podmínek v termostatické skříni
při zvolené teplotě. I tak je nutné poznamenat, že absolutní
chyba měření může být až 10 %.

Obr. 1. Hystereze sorpční křivky
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Pro každou relativní vlhkost jak v případě adsorpce, tak i
desorpce, byly ověřovány tři vzorky 40x40x10 mm od kaž-
dého materiálu. V případě adsorpcí byly vzorky vysušeny na
ustálenou hmotnost, výchozím stavem pro desorpce byly
vzorky obsahující ustálenou vlhkost při relativní vlhkosti
97,5 %. Měření probíhala po dobu šesti měsíců. Hodnoty re-
lativní vlhkosti nad nasycenými roztoky solí v závislosti na
teplotě ukazuje tab. 1. U nasycených roztoků je tlak vodní
páry nad nimi dán zejména chemickým složením soli a tep-
lotou a stanovuje se empiricky. Hodnoty relativní vlhkosti se
liší u různých autorů pro stejné soli, přičemž absolutní přes-
nost získaných hodnot relativní vlhkosti vzduchu je ±1 % při
běžných laboratorních podmínkách. 

Při přípravě roztoků solí je nutné dodržovat určité zásady.
Dosažení dobré stability a reprodukovatelnosti relativní vlh-
kosti je podmíněno hlavně čistotou soli a vody použité k pří-
pravě roztoku. Mnoho nečistot ovlivňujících výslednou rela-
tivní vlhkost může být i ve vzduchu, a časem potom dochá-
zí k posunu hodnoty rovnovážné vlhkosti. Staré roztoky se
proto musí včas nahradit novými. Správně se roztok soli při-
pravuje tak, že do daného objemu destilované vody se přidá
příslušné množství soli a za stálého míchání se přivede k va-
ru. Takto připravený nasycený roztok se nalije do exsikáto-
ru, kde v optimálním případě začne při ochlazování krystali-
zovat. Roztok musí mít konzistenci kaše s nadbytkem neroz-
pustných krystalů. Už při chladnutí v exsikátoru je patrná
vlhkost srážející se na horní části víka. Po úplném zchladnu-
tí se do exsikátoru vloží vzorky [10].

Přibližně po měsíci od uložení se vzorky zváží na digitál-
ní váze a hmotnost se zaznamená. Popisované měření se
opakovalo ve čtrnáctidenních intervalech, dokud se hmot-
nost vzorku neustálila. Při vážení je třeba dbát na to, aby
vzorky nebyly příliš dlouhou dobu mimo exsikátor. 

Výsledky 
Základní materiálové parametry, jako je objemová hmot-

nost a pórovitost, byly naměřeny na deseti reprezentativních
vzorcích gravimetrickou metodou. Hustota materiálů byla
přesně stanovena héliovou pyknometrií přístrojem Pycno-
matic ATC. Z výsledků v tab. 2 je zřejmé, že opuka má o 20 %,
pískovec o 30 %, a cihla dokonce o 36 %, vyšší otevřenou
pórovitost než vápenec, což je způsobeno odlišnou distribu-
cí a velikostí pórů jednotlivých materiálů. Přesnější údaje
bude nutné zjistit plynovou a rtu	ovou porozimetrií. Jako
neporézní materiál se jeví vápenec, jehož otevřená porozita
dosahuje asi 1 %. Značně vysoký podíl otevřené pórovitos-
ti, naměřené zejména u pískovce a cihly, je příčinou jejich
malé odolnosti vůči pronikání vlhkosti a solí, což vede k ná-
sledné degradaci jejich porézní struktury.

Mechanická destrukce bývá nejčastěji vyvolána působe-
ním vody, srážkové, tekoucí, vzlínající spodní vody i kon-
denzační. Proto je nezbytné znát schopnost materiálu adsor-
bovat vlhkost. Jak je z průběhu křivek sorpčních izoterem
pískovce na obr. 2 patrné, až do 45 % relativní vlhkosti se
tvoří monomolekulární vrstva adsorbovaných molekul, pak
nastává adsorpce multimolekulární. Maximálních hodnot
dosahují obě křivky při 85% relativní vlhkosti vzduchu.
Znamená to, že již při této hodnotě nastává u pískovce nasy-
cení a dochází ke kapilární kondenzaci. Podle předpokladu
kopíruje sorpční izoterma, měřená při vyšší teplotě, průběh
křivky při nižší teplotě, přičemž s vyšší teplotou klesá adsor-
bované množství molekul vody na povrchu materiálu. 

U sorpční izotermy cihly při 25 ˚C můžeme rozeznat cha-
rakteristické zlomy (obr. 3), kdy monomolekulární adsorpce
přechází v multimolekulární oblast 10-40% relativní vlhkos-
ti. Křivky izoterem pro různou teplotu nekopírují přesně svůj
průběh, což může být způsobeno značně nehomogenní
strukturou cihly. Maximálních hodnot dosahují obě křivky

21 23 25

LiCl 11,1 11,1 11,1

K2CO3 44,1 44,1 44,0

NaCl 75,6 75,5 75,4

KCl 85,1 84,7 84,2

K2SO4 97,8 97,7 97,6

Sůl

Teplota [˚C] 

relativní vlhkost vzduchu [%]

ρ S ρ ψ

[%]

pískovec (SS) 1 670 2 670 37,45

cihla (BR) 1 840 2 675 31,20

opuka (ML) 2 100 2 665 21,20

vápenec (LS) 2 700 2 730 1,10

Materiál
[kg m–3]

Tab. 1. Relativní vlhkost nad nasycenými roztoky solí 
v závislosti na teplotě [11]

Tab. 2. Základní materiálové charakteristiky

Obr. 2. Porovnání křivek sorpčních izoterem pískovce 
pro dvě různé teploty

Obr. 3. Porovnání křivek sorpčních izoterem cihly 
pro dvě různé teploty
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při 97,6% relativní vlhkosti vzduchu. Proti pískovci tedy
cihla adsorbuje až do této hodnoty a pojme až 5 % vlhkosti.
Stejně jako u pískovce i sorpční izoterma cihly, měřená při
vyšší teplotě, leží pod sorpční izotermou měřenou při nižší
teplotě. Jak je patrné z průběhu sorpčních křivek pro opuku
(obr. 4), do 10 % relativní vlhkosti vzniká monomolekulár-
ní vrstva, která plynule přechází v multimolekulární, a to až
do 75 % relativní vlhkosti. Potom dochází ke kapilární kon-
denzaci. Maximálních hodnot dosahují obě křivky při 97,5 %
relativní vlhkosti vzduchu. To znamená, že při této hodnotě
nastává v opuce nasycení. Opět je patrné, že se zvýšením tep-
loty klesá množství adsorbovaných molekul vody.

U sorpční izotermy vápence pro 25 ˚C můžeme zřetelně
rozeznat charakteristické zlomy, tedy přechod monomoleku-
lární vrstvy v multimolekulární oblast 10-85 % relativní vlh-
kosti (obr. 5). Maximálních hodnost dosahují obě křivky při
97,5 % relativní vlhkosti vzduchu. Opět sorpční izotermy,
měřené při různých teplotách, kopírují svůj průběh a křivka
pro vyšší teplotu leží pod křivkou pro teplotu nižší.

Porovnáme-li chování všech ověřovaných materiálů (obr. 6,
obr. 7), ze sorpčních křivek zřetelně vyplývá, že cihla a opu-
ka jsou schopny adsorbovat o 20 % při 21 ˚C a o 13 % při
25 ˚C více vlhkosti než pískovec a vápenec. Z průběhu ad-
sorpční izotermy je zřejmé, že adsorpční kapacita pískovce a
vápence pro vodní páru je velmi malá či spíše téměř zanedba-
telná. U pískovce je to způsobeno absencí malých pórů ve
struktuře materiálu a dominantním zastoupením kapilárních
pórů, u vápence minimální otevřenou pórovitostí. 

Jednou z nejdůležitějších vlastností zkoumaných vzorků,
která významně ovlivňuje tvar a velikost jejich sorpčních
křivek, je pórovitost daného materiálu. Pro posouzení sorpč-

ních vlastností jednotlivých materiálů v závislosti na jejich
otevřené pórovitosti jsme vybraly sorpční křivky pro 21 ˚C
(obr. 8). Největší hystereze dosahuje cihla a opuka, oba
materiály mají velkou otevřenou pórovitost, tvořenou přede-
vším kapilárními póry. Pískovec a vápenec obsahují zejmé-
na malé kapilární póry, tudíž jejich chování nevykazuje
téměř hysterezi. Cihla a opuka se jeví jako hygroskopičtější
materiály v porovnání s pískovcem a vápencem. Maximální
hodnoty obsahu vlhkosti při dvou teplotách naznačují, že
používání těchto materiálů je možné i v prostředí se značně
vysokou relativní vlhkostí.

Obr. 4. Porovnání křivek sorpčních izoterem opuky 
pro dvě různé teploty

Obr. 5. Porovnání křivek sorpčních izoterem vápence 
pro dvě různé teploty

Obr. 6. Porovnání křivek sorpčních izoterem při teplotě 21 ˚C

Obr. 7. Porovnání křivek sorpčních izoterem při teplotě 25 ˚C

Obr. 8. Porovnání sorpčních vlastností daných materiálů 
v závislosti na jejich pórovitosti
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Závěr
Ve výzkumu byly experimentálně stanovovány sorpční

izotermy různých typů stavebních materiálů. Pískovec, cih-
la, opuka a vápenec byly vybrány s ohledem na jejich časté
používání a jejich předpokládané využití jako materiálů pro
renovaci historických objektů. Průběh sorpčních izoterem
při dvou různých teplotách potvrdil předpoklad, že s rostou-
cí teplotou adsorbované množství vlhkosti na povrchu po-
rézního materiálu klesá. 

Článek vznikl za podpory projektu MSM 6840770031
MŠMT ČR.
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Pernicová, R. – Pavlíková, M.: Effect of Temperature on
Sorption Characteristics of Materials of Historic
Buildings

The rehabilitation and reconstruction of historic build-
ings is connected with the necessity to select a suitable
material whose appearance as well as characteristics will
comply with the original material. For sandstone, brick
and arenaceous marl as the most commonly used con-
struction materials, basic parameters have been deter-
mined. Also, their sorption isotherms have been meas-
ured to facilitate assessment of their behaviour in the
structure depending on temperature.

Pernicová, R. – Pavlíková, M.: Einfluss der Temperatur
auf die Sorptionseigenschaften von Materialien his-
torischer Gebäude 

Die Erneuerung und Rekonstruktion historischer
Gebäude ist verbunden mit der Wahl eines geeigneten
Materials, das nicht nur durch sein Aussehen, sondern
vor allem durch die Eigenschaften dem ursprünglichen
Material entsprechen wird. Bei Sandstein, Ziegel und
Pläner (Opuka) als am häufigsten benutzte Baumate-
rialien wurden Grundparameter festgelegt und zur
Beurteilung ihres Verhaltens im Bauwerk in Abhän-
gigkeit von der Temperatur wurden Sorptions-Iso-
thermen eingemessen. 

Důvodem změny názvu akciové společnosti Stavební geologie – Geotechnika, největší a nejstarší české geotechnické
konzultační společnosti, je stále užší spolupráce s mezinárodní skupinou ARCADIS. V České republice patří k jejím kli-
entům jak investoři a největší stavební firmy z oblasti dopravní infrastruktury, tak nejvýznamnější projekční firmy. Jedi-
nečnost, úspěšnost a síla společnosti s více než osmdesátiletou tradicí spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností zís-
kaných na základě dlouholeté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a říze-
ní velkých inženýrských projektů. Zaměřuje se na poradenství, supervize, průzkum a zkušebnictví v inženýrských stav-
bách, především v geotechnice, zakládání staveb, podzemních stavbách a též v oblasti životního prostředí. Ve svých
osmi pobočkách zaměstnává na 180 odborníků.

Skupina ARCADIS, působící v Evropě, Asii, Severní i Jižní Americe, se řadí ke světové špičce v oblasti řízení staveb-
ních projektů, ochrany životního prostředí a investičního poradenství. V této oblasti podnikání je třetí největší firmou
v Evropě a v celosvětovém měřítku patří mezi deset největších společností podobného zaměření. V České republice je
zastoupena prostřednictvím holdingové společnosti ARCADIS CZ, a. s., do které kromě ARCADIS Geotechnika, a. s.,
patří také ARCADIS Project Management, s. r. o. 

Tisková informace
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Zajištění smluvních vztahů 
při výstavbě pozemních komunikací

Ing. David BUREŠ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek pojednává o cíli obohatit tvorbu smluvního proce-
su v oblasti výstavby pozemních komunikací o nové přís-
tupy k jeho konstrukci, modelování a využití analytick-
ých informací, které jeho modely poskytují. Hlavním
výstupem je nová procedura syntetizující poznatky z ope-
račního výzkumu, analýzy procesů a průběhu tvorby
smluvního procesu, jejímž výsledkem je formalizovaný
model hlavního procesu „od veřejné soutěže po počátek
realizace projektu“. Tento model je aplikovatelný obecně,
nebo� použité prvky a vazby jsou typové a nezávislé na
podmínkách konkrétní zakázky nebo firemního prostředí. 

Úvod
Pro naplňování výrobních kapacit stavebních firem čin-

ných v odvětví dopravního stavitelství má velký význam
výstavba pozemních komunikací. Pro každou z těchto firem
je výhodné získat veřejnou zakázku (jakou je např. výstavba
dálnice či rychlostní komunikace), neboť jsou finančně kry-
té a jejich investoři patří k nejsolidnějším zákazníkům. Pro-
tože jsou částečně hrazeny ze státního rozpočtu, popř. z fon-
dů Evropské unie, je důležité, aby byly řízeny, prováděny a
kontrolovány efektivně. Zákon o veřejných zakázkách jasně
stanoví, jak má objednatel (státní sféra) postupovat při zadá-
ní a výběru generálního zhotovitele. Proto by i výběr zhoto-
vitelů, prováděný zvítězivším generálním zhotovitelem (pod-
nikatelská sféra), ale i výběr podzhotovitelů, prováděný ví-
těznými zhotoviteli, měl mít jasný a jednoduchý řád. Objed-
natelé v mnoha případech používají smluvní pravidla prová-
dění pozemních komunikací stanovená např. v „The Red Book“
[4] nebo „Obchodní podmínky staveb pozemních komuni-
kací“. Bylo by účelné, aby všichni účastníci měli při prová-
dění stejné smluvní podmínky vztahující se k realizaci sta-
vebního díla.

Účastníci smluvního procesu
Návrh smluvního procesu není možné vytvořit bez popisu

a respektování standardní a široce používané terminologie.
Uvedeny a vysvětleny jsou nejdůležitější termíny, které se
vztahují k účastníkům výstavby a vztahům mezi těmito
účastníky, jak je uvádí Pavlát [5]. Na základě této standard-
ní terminologie bude navržen způsob rozdělení účastníků
výstavby, který bude lépe odpovídat potřebám popisu hierar-
chických struktur, jež je vytváří při začleňování nových
úrovní podzhotovitelů do stavebního projektu. 

Účastníci výstavby jsou všechny osoby (právnické nebo
fyzické), kterých se konkrétní výstavba nějakým způsobem
přímo dotýká. Dělíme je na hlavní a vedlejší:

– hlavní účastníci jsou dva, a to objednatel (nazývaný také
zadavatel nebo investor) a generální zhotovitel, popř. zho-
tovitel stavby; 

– všichni ostatní jsou vedlejšími účastníky výstavby. Jsou to
osoby, které se ze zákona nebo na základě smluvních
vztahů s hlavními účastníky výstavby účastní výstavby.
Mohou to být projektanti, vlastníci sousedních nemovi-
tostí, orgány státní správy, ale také výrobci a dodavatelé
nižších úrovní, apod.

Nově budou rozděleni na skupiny účastníků primárních
(objednatelů) a sekundárních (zhotovitelů, nazývaných od
úrovně hlavního zhotovitele pouze podzhotovitelé), které se
budou „překlápět“ až po posledního účastníka podle sché-
matu na obr. 1.

Obr. 1. Nové rozdělení účastníků výstavby

Smluvní proces 
K formalizaci smluvního procesu bude použita metodolo-

gie ARIS [8], která je určena k modelování procesů obecně.
Před její aplikací je účelné určit, jaké typy objektů jsou pro
model tohoto procesu relevantní. Jak uvádí Carda a Kunsto-
vá [3], při modelování procesů je po stanovení cíle analýzy
třeba navrhnout závaznou metodiku tvorby procesního
modelu. To znamená určit, které modely se budou používat
a jaké jsou povolené konstrukty (prvky a vazby) v těchto
modelech. K modelování tvorby smluvního procesu byly
použity tyto modely:

� model tvorby přidané hodnoty, který zachycuje hierarchii
procesů, a zároveň procesní návaznosti na každé její úrov-
ni tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem přidaná hodno-
ta vzniká;

� model eEPC (extended Event driven Process Chain)
neboli rozšířený procesní řetězec řízený událostmi, pomo-
cí něhož je možno každý proces detailně modelovat.
„Rozšíření“ spočívá v možnostech používat konstrukty i
jiných než procesních pohledů, např. „funkční místo“
z organizačního pohledu, „cluster“ z datového modelu.

Všechny dále uvedené procesy (mimo procesu 7) názorně
dokumentují vztah mezi hlavním zhotovitelem a jím poptá-
vanými podzhotoviteli. Celý proces popisuje činnosti hlav-
ního zhotovitele od vyzvednutí podkladů do veřejnoprávní
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a) Použité objekty
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b) Použité vazby

MCAKOSA je programový doplněk do MS Excelu, sloužící k řešení úloh vícekriteriálního hodnocení variant.

Hlavní proces: „od veřejné soutěže po počátek realizace projektu“
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soutěže po podepsání smluv s vítěznými podzhotoviteli v
soutěžích soukromoprávních.

Na model nového rozdělení účastníků smluvního procesu
je možné aplikovat celý tento proces s tím, že v další úrovni

pod hlavním zhotovitelem budou mít uváděné pojmy stejný
výklad i pro podzhotovitele. Rozdíl bude pouze v tom, že
pojmy "hlavní zhotovitel" a "podzhotovitel" budou nahraze-
ny primárním a sekundárním účastníkem smluvního procesu.

Proces 1: Zveřejnění podmínek veřejnoprávní soutěže

Proces 2: Rozhodnutí hlavního zhotovitele o účasti v soutěži
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Proces 3: Výběr podzhotovitelů
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Proces 4: Ocenění poptávek hlavního zhotovitele podzhotoviteli

Proces 5: Vyhodnocení soukromoprávních soutěží
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Proces 6: Rozhodnutí o výši nabídkové ceny hlavního zhotovitele

Proces 7: Vyhodnocení veřejnoprávní soutěže

Závěr
Obecným přínosem sledované problematiky procesu tvor-

by uzavírání smluvních vztahů při výstavbě pozemních ko-
munikací je zdokonalení metodiky správného uzavírání
smluvních vztahů a hodnocení zhotovitelů, popř. podzhoto-
vitelů. Celek má aplikační charakter a dosažené výsledky
jsou demonstrovány na příkladech. 

Smlouva o dílo bude sepsána tak, aby měl odpovědný pra-
covník primárního účastníka smluvního procesu zaručeno,
že nezapomněl, popř. neřešil, ustanovení smlouvy nadřaze-
né, ze které by jeho společnosti hrozila rizika z nevýhodně
uzavřených ujednání. Ta mohou spočívat v nepokrytí záruč-
ní doby podzhotovitelem, neuvedení stanovených kvalitativ-
ních podmínek apod. Respektování zde navržených zásad
přispěje podstatnou měrou k vyloučení těchto rizik.
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Hlavním cílem článku bylo obohatit teorii optimalizace
smluvních vztahů při výstavbě pozemních komunikací o no-
vé přístupy k jejich konstrukci, formalizaci a využití jejich
analytických informací.
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Proces 8: Tisk podkladů od podzhotovitelů

Bureš, D.: Securing Contractual Relationships in Road
Construction

This article is aimed to add to the origination of contrac-
tual relationships in the construction of roads new
approaches to their structures, modelling and applica-
tion of analytical information which their models pro-
vide. The main outcome is a new procedure synthetizing
knowledge from operational research, analyses of pro-
cesses and the creation of the contractual relationship,
which result in a formal model of the main process “from
the start of the competitive bidding to the beginning of
the construction“. This model is generally applicable as
the used elements are typical and independent of condi-
tions of a specific order or the corporate environment.

Bureš, D.: Gewährleistung vertraglicher Beziehungen
beim Bau von Landverkehrswegen 

Ziel des Artikels ist es, die Gestaltung des Vertrags-
prozesses auf dem Gebiet des Verkehrswegebaus um
neue Vorgehensweisen zu seiner Konstruktion, Mo-
dellierung und um die Anwendung analytischer
Informationen, die seine Modelle gewähren, zu bereich-
ern. Das hauptsächliche Ergebnis ist eine neue Prozedur,
welche die Erkenntnisse aus der operativen Forschung
sowie Analysen der Prozesse und des Ablaufs der
Gestaltung des Vertragsprozesses synthetisiert, deren
Ergebnis ein formalisiertes Modell des Hauptprozesses
"vom öffentlichen Wettbewerb bis zum Beginn der
Realisierung des Projektes" ist. Dieses Modell ist allge-
mein anwendbar, denn die angewandten Elemente sind
Typenelemente und unabhängig von den Bedingungen
eines konkreten Auftrags oder des Firmenmilieus.
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Oceňování nemovitostí 
ve vybraných evropských zemích

Ing. Kristina GAJDOVÁ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Problematika oceňování nemovitostí je aktuální jak v do-
bě ekonomického růstu, tak v době recese. V České re-
publice se řídí oceňování nemovitostí zák. č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku, a jeho prováděcí vyhláškou. V člán-
ku jsou porovnány legislativa, pravidla, zvyklosti a praxe
v oceňování nemovitostí ve Spolkové republice Německo,
Velké Británii, Ruské federaci, Slovenské republice spolu
s Českou republikou. Důraz je kladen zejména na Slo-
vensko, kde byly přijetím zákonných předpisů nastoleny
poměrně radikální změny v oboru oceňování nemovi-
tostí. 

Oceňování v České republice
V oblasti oceňování nemovitostí je u nás v současné době

situace značně komplikovaná a nepřehledná. Lze se setkat se
dvěma typy odborníků – znalci v oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady, a odhadci, pracujícími na základě koncesní
listiny a také s dvojím typem oceňování – tržním nebo úřed-
ním. Jejich činnosti se prolínají, nemalá část jich je zároveň
odhadcem i znalcem. 

Zvláštním případem je oceňování pro banky či stavební
spořitelny za účelem zjištění ceny nemovitosti jako prostřed-
ku zajištění úvěru. Bankovní ústavy vedou vlastní seznamy
odhadců, se kterými spolupracují a kterým důvěřují. Samy je
také pravidelně školí. Odhady tržních hodnot pro zajištění se
provádějí podle metodik jednotlivých bank. 

Objedná-li si ocenění nemovitosti tržní hodnotou zahra-
niční subjekt, často může vyžadovat po odhadci ocenění po-
dle mezinárodních pravidel. Může jít o ocenění podle „The
Red Book“ [9] britského Královského institutu autorizova-
ných odhadců (RICS), „Mezinárodních oceňovacích stan-
dardů“ (IVS) [5] nebo „Evropských oceňovacích standardů“
(EVS) [11]. 

Někdy se stává, že je vyžadován posudek od znalce, při-
tom však stanovení ceny nemá být provedeno podle zákona
a jeho prováděcí vyhlášky, ale obvyklou cenou (neboli tržní
hodnotou). Takovéto zadání dávají např. soudy nebo notáři
při oceňování v rámci dědického řízení, při dělení majetku
mezi spoluvlastníky či dělení společného jmění manželů,
exekutorské úřady za účelem exekučních řízení apod. 

Za unikát ve světě lze považovat situaci, kdy je možné,
aby stavbu a pozemek, na kterém stojí, vlastnili rozdílní
vlastníci. Tuto situaci v naší republice umožňuje ustanovení
§ 120, odst. 2 Občanského zákoníku, které říká, že stavba
není součástí pozemku.

Z výše uvedeného je patrné, že v České republice nepanu-
je jednotná metodika a oceňování nemovitostí je obor znač-
ně nesourodý a nepřehledný [15], [16].

Oceňování ve vybraných zemích
V důsledku různých historických, ekonomických, politic-

kých, právních, finančních a fiskálních podmínek se v růz-
ných zemích světa i v rámci Evropy liší také legislativa a
systém oceňování nemovitostí. Pro stanovení hodnoty ma-
jetku se používají různé metody, jsou vyžadovány znalecké
posudky pro odlišné účely a také způsob práce a postavení
odhadců je v každé zemi specifický (tab. 1).

� Česká republika
U nás existují dva způsoby oceňování nemovitostí (úřední a
tržní) a působí dva druhy odborníků (znalci a odhadci). Kaž-
dá tato činnost se řídí zvláštními pravidly a zákony, proto je
situace v oboru nepřehledná a komplikovaná. Hodnota ne-
movitostí se stanovuje třemi metodami (nákladovou, výno-
sovou a porovnávací), avšak ty jsou různé při použití oceňo-
vací vyhlášky a při stanovení tržní hodnoty. Odhadci, stano-
vující tržní hodnotu nemovitostí, se řídí pravidly profesních
sdružení či certifikačních orgánů. Lze konstatovat, že pravid-
la pro tržní oceňování jsou shodná s evropskými i celosvěto-
vými zvyklostmi. 

V České republice se oceňuje „úřední“ neboli „administ-
rativní“ cenou zejména pro účely daně dědické, darovací a
z převodu nemovitostí. Pro vypořádání dědictví, společného
jmění manželů či jiného spoluvlastnictví majetku, exekuč-
ních řízení či dalších majetkových soudních sporů již větši-
nou zadavatelé požadují zjištění ceny obvyklé podle pravi-
del pro tržní oceňování. 

� Spolková republika Německo 
Stejně jako v České republice také zde figurují znalci a
odhadci. Znalci jmenovaní soudem se řídí příslušnými práv-
ními předpisy. Odhadci fungují jako volná profese a oceňu-
jí převážně podle tržních principů popsaných v evropských
a mezinárodních oceňovacích standardech. V německém
stavebním zákoně je definována aktuální cena na trhu, jejíž
definice v podstatě odpovídá české definici obvyklé ceny
uvedené v zákoně o oceňování majetku. K aktuální ceně na
trhu odhadce dojde použitím jedné, dvou, nebo kombinací
všech tří metod, které jsou blíže popsány v nařízení „WertV“
[24]. Jde o metodu věcné ceny, metodu výnosovou a meto-
du porovnávací. V odhadní praxi mezinárodních společnos-
tí se používá tržní ocenění podle britské „The Red Book“ [9].
Veřejné výbory znalců jsou profesní organizace zřízené při
veřejných odhadních institucích. Jejich úkolem je mimo jiné
dbát na odbornost znalců a na kvalitu odhadů, vypracovávat a
aktualizovat metodiku oceňování, shromaž
ovat data z realit-
ního trhu a zpracovávat směrné ceny pozemků. Obdobná in-
stituce v České republice chybí. 

Situace v oboru je v Německu stejně jako v České repub-
lice komplikovaná – pro různé účely oceňování platí různá
pravidla, jinými předpisy se řídí např. stanovování hodnoty
pro účely daňové, jinými pro účely pojištění nebo hypoték.
Avšak v Německu je stavba vždy součástí pozemku. Stejně
jako v ostatních evropských zemích, také v Německu jsou
patrné snahy o harmonizování problematiky oceňování
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nemovitostí s ostatními zeměmi prostřednictvím meziná-
rodních a evropských oceňovacích standardů [10].

� Velká Británie
Ve Velké Británii na rozdíl od České republiky nebo Ně-
mecka oceňování nemovitostí neřídí stát. Neexistují ani stát-
ní oprávnění nebo licence pro odhadce. Regulací a dohledem
nad kvalitou práce a dostatečným vzděláním odborníků se
zabývají profesní sdružení, která mají značný vliv a meziná-
rodní význam. Jsou to zejména „Královský institut autorizo-

vaných odhadců“ (RICS) a „Institut ohodnocování zisků a
oceňování“ (IRRV). Tato sdružení společně publikovala od-
hadní a oceňovací manuál „The Red Book“ [9], který je
základní příručkou pro práci autorizovaných odhadců nejen
ve Velké Británii, ale je uznáván po celém světě. Obsahuje
mimo jiné pravidla, principy a návody k oceňování, použití
jednotlivých metod v různých případech ocenění, požadav-
ky na profesní kvalifikaci a morální kodex odhadců. Odhad-
ci sdružení v jedné z těchto organizací jsou zárukou kvality
a vysoké odbornosti.

Specifika Česká republika Německo Velká Británie Rusko Slovensko

znalci znalci znalci

x x x
odhadci odhadci odhadci

BauGB (stavební 
zákon), WertV, WertR

– zákon č. 157, 
   o oceňovacích 
   aktivitách 
   v Ruské 
   federaci

– federální 
   oceňovací  
   standardy

– standardy 
   profesních 
   organizací

– Komora 
   soudních znalců

– Spolkový svaz 
   veřejně    ustano-
   vených přísežných 
   a kvalifikovaných 
   znalců

– Královský institut 
   autorizovaných 
   odhadců

– Ruská 
   společnost 
   odhadců

– Slovenská 
   komora znalcov

– Česká komora 
   odhadců majetku

– Svaz veřejně 
   ustanovených 
   zeměměřicských 
   inženýrů

– Institut 
   ohodnocování 
   zisků a oceňování

– Ruský výbor 
   odhadců

– Slovenská 
   asociácia 
   slovenských 
   znalcov

– Asociace znalců 
   a odhadců

– Německý spolek 
   pro zeměměřicství

– Společenství 
   ruských 
   odhadních 
   společností

– Česká komora 
   certifikovaných 
   odhadců majetku

– stavba není 
   součástí pozemku

– veřejné výbory 
   znalců

– zásadní role 
   profesních 
   organizací

– sjednocení 
   odhadů a 
   znaleckých 
   posudků

– komplikovanost 
   celé oblasti 
   oceňování

– komplikovanost 
   celé oblasti 
   oceňování

– jeden druh 
   odborníků a jedna 
   pravidla 
   pro oceňování

– oceňování podle 
   vyhlášky se blíží
   tržnímu 
   oceňování

– stabilní realitní trh – stabilní realitní trh

hlavní profesní 
organizace

specifika

realitní trh i samotná 
pravidla pro 
oceňování se teprve 
vyvíjejí

– mezinárodně uznávaná pravidla 
(EVS, IVS)

– pravidla profesních organizací 
a certifikačních orgánů

The Red Book

oceňování majetku odhadci znalci

pravidla

znalci

vyhl. 492/2004 Z. z. 
i stanovení 
všeobecné hodnoty 
majetku 
ve znění vyhl. 
č. 626/2007 Z. z. 
a č. 605/2008 Z. z.

zák. č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku

The Red Book
nemají závazná 

pravidla

odhadci

Tab. 1. Oceňování nemovitostí ve vybraných zemích 
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� Ruská federace
Po politických a ekonomických změnách na konci minulého
století se zde oceňování nemovitostí teprve stabilizuje. Ruské
standardy pro oceňování jsou většinou převzaty z osvědčených
standardů mezinárodních a evropských. Jsou závazné pro
všechny odhadce oceňující podle tržních principů, a to ze-
jména pro jiné než soudní účely. Kromě nich existují soudní
znalci, oceňující pro účely soudů, kteří nejsou při své práci
vázáni žádnými pravidly, a dokonce nemusí mít speciální
vzdělání či kvalifikaci. Podle nových ustanovení musí být
každý odhadce členem některé z profesních organizací. Ze-
jména dvě největší profesní organizace – Ruská společnost
odhadců a Ruský výbor odhadců – dbají na kvalitu práce
odhadců a jsou zárukou budoucího vývoje tržního oceňová-
ní směrem k úrovni v dalších evropských zemích. Důsled-
kem rozsáhlé daňové reformy na konci devadesátých let je
ocenění všech pozemků v Ruské federaci za účelem zdaně-
ní v rámci hromadného ocenění, které provádějí katastrální
úřady. Obecně lze říci, že oceňování nemovitostí se v Ruské
federaci pomalu blíží oceňování na tržních principech a že
celé odvětví se bude ubírat směrem k praxi, která panuje ve
státech Evropské unie [8], [22], [23].

� Slovensko
V oblasti oceňování majetku se Slovenská republika v po-
sledních letech ubírá jiným směrem než naše země. V sou-
časné době se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti Slo-
venské republiky č. 492/2004 Z. z., o stanovení všeobecné
hodnoty majetku, ve znění vyhlášek 626/2007 Z. z. a 605/
/2008 Z. z [18]. Svým pojetím se více blíží předpisům a zvy-
klostem ve vyspělejších zemích Evropy. Například se zde
striktně používá výraz hodnota ve všech případech odhadů a
termín cena se používá pouze pro částku sjednanou mezi
prodávajícím a kupujícím. Podle vyhlášky se nestanovuje
žádná úřední či administrativní cena, ale pouze obvyklá hod-
nota (ve slovenských právních předpisech je uveden termín
všeobecná hodnota), která se používá až na výjimky pro
všechny účely oceňování. Vyhláška je fakticky pouze jako-
by metodickým návodem stanovení hodnoty majetku, je ne-
cháván poměrně větší prostor znalostem a zkušenostem od-
hadce, než tomu bylo v předchozích právních úpravách. 

Současná situace je proti dřívější (a proti situaci v ČR)
značně jednodušší. Přijetím nových předpisů se zejména
sjednotila práce znalců a odhadců. Výstupy jejich práce,
tedy původně (a v ČR dodnes) odhady a znalecké posudky,
se sjednotily v univerzální výsledek – znalecký posudek
o všeobecné hodnotě daného majetku. Tento posudek uzná-
vájí jak státní orgány jako původní znalecký posudek, tak
např. banky či jiné subjekty, jako původní tržní odhad hod-
noty majetku. Toto zjednodušení situace a sjednocení práce
bylo jistě prospěšným krokem, avšak kromě kladů převza-
tých z obou systémů, se zde objevují také záporné prvky. 

Právě proto, že je to „univerzální“ způsob stanovení hod-
noty, jde o jakýsi kompromis mezi hodnotou tržní a hodno-
tou stanovenou podle oceňovací vyhlášky. I když má tento
kompromis blíže k tržní hodnotě, nelze obecnou hodnotu,
stanovenou podle nových předpisů, považovat za tržní hod-
notu podle mezinárodních definic (např. definice v meziná-
rodních či evropských oceňovacích standardech nebo podle
uznávané definice „The Red Book“ [9], a to zejména pro
nedodržení požadavku na striktní původ všech vstupních dat
z trhu. Stanovení výše některých koeficientů je ponecháno
zcela na znalci, jiné koeficienty mají ve vyhlášce doporuče-
né hodnoty, a některé koeficienty jsou dokonce striktně
dané, např. při ocenění pozemků metodou polohové diferen-
ciace [18].

Závěr
Způsob ocenění podle vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb.

vyžaduje po znalci uplatnění znalostí a zkušeností v rozsahu
jí vymezeném. Po legislativních změnách na Slovensku se
ocenění podle vyhlášky přiblížilo principům tržního oceňo-
vání. Pokud by v České republice proběhly změny v legisla-
tivě, mohl by se veškerý majetek pro všechny účely oceňo-
vat tržní hodnotou. Tímto opatřením by se praxe v oceňová-
ní nemovitostí v České republice přiblížila praxi v ostatních
vyspělých zemích. 
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Gajdová, K.: Valuation of Real Estate in Selected
European Countries

Valuation of real estate is topical both during the time of
economic growth and recession. In the Czech Republic,
it complies with Act No. 151/1997 on property valuation,
and the decree implementing the Act. This paper com-
pares legislation, rules, usage and practice of valuation of
real estate in the Federal Republic of Germany, Great
Britain, the Russian Federation, the Slovak Republic and
the Czech Republic. Emphasis is laid particulalry on
Slovakia, where the recent adoption of lawful orders has
introduced relatively radical changes in real estate valu-
ation.

Gajdová, K.: Bewertung von Immobilien in ausgewähl-
ten europäischen Ländern

Die Problematik der Bewertung von Immobilien ist so-
wohl in einer Zeit wirtschaftlichen Wachstums, als auch
während einer Rezession aktuell. In Tschechien richtet
sich die Immobilienbewertung nach dem Gesetz Nr.
151/1997 Slg. über die Vermögensbewertung und dessen
Durchführungsverordnung. In diesem Beitrag werden
die Legislative, die Regeln, Gewohnheiten und die Praxis
bei der Immobilienbewertung in Deutschland, Großbri-
tannien, Russland und der Slowakei mit denen in
Tschechien verglichen. Nachdruck wird insbesondere
auf die Slowakei gelegt, wo kürzlich durch den Beschluss
gesetzlicher Vorschriften verhältnismäßig radikale
Änderungen auf dem Fachgebiet der Immobilienbe-
wertung eingeführt worden sind.

ČVUT v Praze
Fakulta stavební

Katedra betonových a zděných konstrukcí

pořádá

5. mezinárodní konferenci

Fibre Concrete 2009
Technologie, navrhování, aplikace

17. – 18. září 2009, Praha

http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2009

�dizertace
Change-Point Detection in Temperature
Series
Mgr. Monika Rencová

Dizertace se zaměřuje na některé problémy detekce bodu
změny, především v extremálním chování časových řad s
použitím na změny v ročních maximálních a minimálních
teplotách a detekce změny ve střední hodnotě posloupnosti
strong mixing s použitím na změnu v četnosti výskytu
extrémně teplých a studených dnů. 

Kalibrace digitálních nivelačních přístrojů 
Ing. Zdeněk Vyskočil

Autor obhájil vlastní konstrukci horizontálního komparátoru
nivelačních latí a uvedl výsledky prvních měření. Kompará-
tor je chráněn patentem.

Spřažené ocelobetonové integrální mosty
Ing. Roman Šafář

Práce se zabývá vlivem materiálových vlastností betonu na
působení spřaženého ocelobetonového mostu z hlediska
únosnosti i deformace. Práce je podpořena výsledky dlouho-
dobého měření.

Vybrané faktory růstu koncentrace síranů 
v podzemních vodách
RNDr. Libuše Ďur�ová

Dizertace se zabývá obsahem síranů v podzemních vodách
vybraných okresů a vlivem síranů na proces denitrifikace.
Zabývá se také odstraňováním síranů z vod a porovnáním
genetické vazby chemismu podzemní vody v Kněžpoli a Lu-
hačovicích.

Analýza povodňových rizik osob
Ing. Martin Salaj

Autor v dizertaci experimentálně zjistil rychlost pohybu
chodce ve vodě a stabilitu chodce v proudící vodě. Z těchto
údajů pak odvodil povodňové riziko chodců. Práce může mít
uplatnění při zpracování povodňových plánů a mapování
povodňových rizik.

Moderní 3D skenovací systémy
Ing. Tomáš Křemen

Práce se dá shrnout do tří bodů: a) navržení a realizace testů
základních parametrů terestrických laserových skenovacích
systémů, b) navržení a realizace testů sledujících vliv geo-
metrického tvaru a povrchu měřeného objektu na kvalitu
měřených dat, c) vyhledání a ověření vhodných aplikací
terestrických skenovacích systémů v oblasti inženýrské geo-
dezie. 
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Trigonometrická nivelace pro určování nadmořské
výšky bodů kombinované měřické sítě

Ing. Lubomír CHAMOUT
ČZU – Fakulta životního prostředí

Praha

V článku se posuzuje možnost určování nadmořských
výšek bodů kombinované měřické sítě metodou trigono-
metrické nivelace za použití geodetické totální stanice.
Popisuje technologický postup prací při použití této
metody. Porovnává tuto metodu s klasickou metodou
technické nivelace jak z hlediska přesnosti, tak časové
úspory při měření v terénu. V závěru autor dokládá, že
při dodržení popsaného technologického postupu je me-
toda trigonometrické nivelace výhodnější z obou posuzo-
vaných hledisek.

Úvod
Přelom tisíciletí byl v geodetické praxi ve znamení nástu-

pu moderních elektronických měřicích přístrojů, označova-
ných jako geodetické totální stanice. Těmito přístroji lze
měřit současně vodorovné i svislé úhly a šikmé vzdálenosti.
Z požadovaných veličin přístroj určí vodorovnou a svislou
vzdálenost (převýšení). Naměřená data lze zaznamenat do
jeho vnitřní paměti nebo na přenosné médium. V neposled-
ní řadě umí tento přístroj řešit jednoduché i složitější geode-
tické úlohy (množství a složitost závisí na použitém modelu
přístroje). Vysokou pořizovací cenu přístroje kompenzuje
rychlost měření a přesnost naměřených veličin.

Technologické postupy měření geodetickou totální stani-
cí, jako je hromadný sběr dat (přesná tachymetrie) nebo
vytyčování přímo z projektovaných souřadnic, nedělaly při
zavádění do praxe žádný problém. Jiná situace byla při určo-
vání nadmořské výšky u bodů kombinované měřické sítě.
Někteří měřiči, především starší, upřednostňují klasické
určování metodou technické nivelace s klasickým nivelač-
ním přístrojem před použitím geodetické totální stanice a
metody trigonometrické nivelace. Nedůvěra k této metodě
vedla autora článku ke stanovení přesné technologie měření
trigonometrické nivelace při využití pouze jedné geodetické
totální stanice a odrazného hranolu na výsuvné výtyčce,
umístěné ve stojánku. Dále popsaný postup předpokládá, že
na každý určovaný bod lze postavit geodetickou totální sta-

nici. Tato metoda je porovnána s klasickou metodou technic-
ké nivelace. 

Technologický postup měření 
� Převýšení je třeba určovat pomocí geodetické totální sta-

nice dvakrát (v obou polohách dalekohledu) a pořídit zápis
do zápisníku (obr. 1). Směrodatné odchylky by neměly
přesáhnout pro měření délek 2 mm + 2 ppm . D, přičemž
D je měřená délka [km], a pro měření úhlů 1,5mg˚n [4];

� výchozí a koncový bod výškového pořadu musí mít ově-
řenou nadmořskou výšku;

� převýšení měřit zásadně tam a zpět (platí průměr absolut-
ních hodnot doplněný znaménkem příslušným ve směru
výškového pořadu);

� mezi měřením převýšení tam a zpět by měla být minimál-
ní prodleva;

� výšku totální stanice nad stabilizovaným bodem měřit
s přesností na milimetry kvalitním svinovacím pásmem,
nejlépe k horizontované třínožce, plus konstanta přístroje;

� výšku koutového hranolu nastavovat s přesností na
milimetry;

� teleskopickou tyč s koutovým hranolem umístit při
měření převýšení na stabilizovaný bod do stojánku na
výtyčky a urovnat do svislé polohy pomocí krabicové
libely (v případě, že je stabilizací železná trubka, je třeba
otvor zaslepit, např. mincí); 

� vlastní výpočet pořadu trigonometrické nivelace prová-
dět ve výpočetním formuláři (obr. 2);

� do výpočtů zavádět opravu převýšení ze zakřivení Země,
q = D2/2 R, kde D je vodorovná vzdálenost, R = 6 380 000 m
[2]. U novějších typů geodetických totálních stanic je
možno tuto opravu zavést do předem určeného převýšení.
Není to však prováděno automaticky, a proto je třeba se
vždy přesvědčit, zda je oprava skutečně zavedena [4];

� po splnění nerovnosti oh < Δh je možné provést opravu
jednotlivých převýšení ve výškovém pořadu přímo úměr-
ně vodorovným vzdálenostem mezi jednotlivými body vi

= Di.oh/r (čím větší vzdálenost D, tím větší oprava v), mu-
sí platit Σv = oh, přičemž oh je rozdíl mezi daným a ur-
čeným převýšením výškového pořadu, Δh = 40 mm · √r,
kde r je délka výškového pořadu v kilometrech [1].
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Výsledky
Určování nadmořské výšky bodů kombinované sítě tímto

postupem bylo poprvé provedeno po získání geodetické
totální stanice TOPCON GTS 212 do přístrojového vybave-
ní ČZU v Praze v létě roku 2003. Těmito stanicemi je urče-
na většina nadmořských výšek kombinované měřické sítě,
vybudované Katedrou biotechnických úprav krajiny ČZU
pro potřeby výzkumného záměru „Možnosti zvyšování eko-
logické stability, retence a akumulace vody v krajině“. Kom-
binovaná měřická sí	 obsahovala 94 bodů určených šesti

polygonovými pořady, a tedy i šesti identickými trigonome-
trickými výškovými pořady. Měřické body byly voleny
podél toku Jalového potoka od pramene v Kostelci nad Čer-
nými lesy za obec Přistoupim. Vzhledem k potřebě dalšího
využití měřických bodů překonávaly trigonometrické výško-
vé pořady značné výškové rozdíly a procházely terénem s
hustým vegetačním krytem. I přes tyto nepříznivé okolnosti
bylo ve všech výškových pořadech splněno přísnější kritérium
pro technickou nivelaci Δ h = 20 mm · √r, přičemž r byla
délka výškového pořadu [km] (tab. 1).

Výsledky měření byly získány geodetickou totální stanicí TOPCON GTS 212, v převýšeních nebyla zahrnuta oprava ze zakřivení Země, ta se
zaváděla až do výpočtu (sloupec 4). Uváděná převýšení splňovala body 1 a 3 Technologického postupu měření metodou trigonometrické

nivelace.

Obr. 2



STAVEBNÍ OBZOR 6/2009 187

Tab. 1.Výsledky měření

Na počátku roku 2007 byla pro ČZU v Praze získána dota-
ce z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a její
část poskytnuta na nákup dalších deseti totálních stanic od
stejného výrobce se stejnými parametry přesnosti. Byly vyu-
žity k měření v rámci geodetické praxe studentů v Kostelci
nad Černými lesy. Její součástí bylo vytvoření kombinované
měřické sítě. Nadmořskou výšku bodů této sítě studenti
určují výše uvedeným postupem. Přes jejich nezkušenost
splňují dosažené výsledky stejné kritérium jako u technické
nivelace. 

Závěr
Zkušenosti autora článku z měření v roce 2003 i z měření

šestatřiceti měřických skupin studentů z let 2007/2008 po-

tvrdily, že trigonometrická nivelace, prováděná podle výše
uvedených pravidel, je nejen rovnocenná nivelaci technické,
ale že přesnost takto získaných hodnot je vyšší, zvláště v za-
rostlém a obtížně přístupném terénu. Postup výpočtu a kva-
litu takto určených výšek dokládá obr. 2, výpočet trigono-
metricky určeného výškového pořadu č. 3 z tab. 1. U nad-
mořských výšek bodů kombinované měřické sítě, určených
metodou trigonometrické nivelace, se proti určení těchto
bodů metodou technické nivelace a při současném měření
dat pro výpočet polygonového pořadu projevila výrazná
úspora času. Pro technickou praxi lze tedy tuto metodu
doporučit. 

Existuje i postup měření, při němž se geodetická totální
stanice přemís	uje postupně z počátečního bodu pořadu na
koncový a odrazný hranol se umís	uje na jednotlivé body
tak, že každý úsek bude měřen obousměrně. Výhodou je, že
není třeba určovat opravu převýšení ze zakřivení Země a
vliv refrakce bude minimalizován.
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Výškový

Největší 
převýšení

Délka 
pořadu

pořad dosažená mezní min. max.

1 20 21 9 63 180 18,5 1 093

2 -26 41 33 50 720 16,6 4 375

3 34 36 21 58 642 32,1 3 340

4 1 21 12 35 214 26,6 1 126

5 –20 25 14 47 178 17,4 1 563

6 13 22 5 70 330 27 1 184

Odchylka [mm] Nově 
určené 
body

Délka strany 
[m]

[m]

Chamout, L.: Trigonometric Levelling Method and its
Use for Determination of Elevation above Sea-Level
Points of Combined Metrical Network

The presented paper deals with the possibility of deter-
mination of elevation above sea-level points of the com-
bined metrical network with trigonometric levelling
method using the geodetic total station. This study pres-
ents the technological procedure of this method and com-
pares it with the classical technical levelling method. The
comparison is aimed at the exactness aspect and time
reduction within measuring in the field. The author sup-
ports that if the described technological procedure is
observed, the trigonometric levelling method is prefer-
able with respect to both the considered aspects.

Chamout, L.: Trigonometrisches Nivellement zur
Bestimmung der Meereshöhe von Punkten eines kom-
binierten Messnetzes

Im Artikel wird die Möglichkeit der Bestimmung der
Meereshöhen von Punkten eines kombinierten Mes-
snetzes mit der Methode des trigonometrischen Nivel-
lements bei Einsatz einer geodätischen Totalstation
beurteilt. Er beschreibt das technologische Verfahren
der Arbeiten bei der Anwendung dieser Methode. Er
vergleicht diese Methode mit der klassischen Methode
des technischen Nivellements sowohl hinsichtlich der
Genauigkeit, als auch der Zeitersparnis bei der Messung
im Gelände. Am Schluss weist der Autor nach, dass bei
Einhaltung des beschriebenen technologischen Verfah-
rens die Methode des trigonometrischen Nivellements
aus beiden beurteilten Aspekten günstiger ist. 

�dizertace
Problémy současné ochrany krajinného
rázu v ČR
Ing. Adam Záruba

Cílem práce bylo identifikovat hlavní problémy v ochraně
krajiny a navrhnout opatření pro zlepšení systému, který by
krajinný ráz ČR chránil. Situace v ČR se porovnává se sta-
vem ve Velké Británii. Výsledky práce mohou posloužit
k úpravě legislativy územního plánování.

Vliv klimatických změn na růst vegetace 
v Jizerských horách
Ing. Michaela Remrová

Dizertace se zabývá vyhodnocením vodního režimu na
experimentálním povodí, který je ovlivněn předpokládanou
klimatickou změnou. Vodní bilance se ověřuje na datech
srážek a teplot za období 1997-2007 a slouží k verifikaci
odvozené metody. Na základě toho se odhaduje vodní bilan-
ce pro období 2071- 2100.
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�normy
Nové evropské normy pro vzduchotechniku

Článek upozorňuje na normy, jež se zatím objevily v ČR
v angličtině, a to pod zorným úhlem jejich významu pro
práci projektanta klimatizačních zařízení, tj. v tomto
případě i pouze větracích a vytápěcích systémů.

� ČSN EN 13 779  Větrání nebytových budov –
Základní požadavky na větrací a klimatizační
zařízení

V kapitole 5.1 se zavádí pojem „transferovaný“ (transferred)
vzduch, čímž se rozumí vzduch přecházející z jednoho vět-
raného nebo klimatizovaného prostoru do druhého. Výraz je
převzat z korespondujícího standardu ASHRAE a lze jen
litovat, že nedošlo k převzetí i termínu pro vzduch upravený
recyklací energie nebo vodní páry („make-up“). V tab. 2 této
kapitoly jsou také uvedeny různé barvy pro značení jednot-
livých druhů vzduchu, např. venkovní a infiltrovaný je zele-
ný, vzduch odcházející z větraného prostoru (extract air) je
žlutý, vzduch v interiéru, transferovaný, unikající (leakage
air) a exfiltrační šedý, recirkulační a sekundární oranžový,
odcházející do atmosféry hnědý.

V tab. 3-4 kap. 5.2 se zavádějí jednak čtyři kategorie
vzduchu odváděného z větraného nebo klimatizovaného pro-
storu (ETA – extract air), jednak odváděného do atmosféry
(EHA –exhaust air). Vzduch přiváděný z venku je sice roz-
dělen dokonce do pěti kategorií ODA 1 (čistý vzduch, jen
občas prašný) až ODA 5 (velmi značně znečištěný vzduch),
ale pro praxi to nemá význam, nebo	 pro projektování jsou

k dispozici pouze roční průměrné koncentrace (tab. 6), u kte-
rých je ještě uvedeno, že skutečné koncentrace mohou být
vyšší.

Dominantou standardu je kvalita vnitřního vzduchu, jež je
dosahována ventilací a klimatizací.

Poznámka:
a) výměna vzduchu v m3/h.p platí pro aktivitu člověka 1,2 met, pro

vyšší aktivity je nutno uvedené hodnoty zvýšit násobením pomě-
rem met/1,2;

b) nejnovější výzkumy ukazují, že optimálním kritériem je pouze
vnitřní koncentrace CO2. Hodnoty vnitřních koncentrací v tabul-
ce by měly být navýšeny o koncentrace venkovního vzduchu,
jejichž měření pak odpadá;

c) v místnostech, kde se nepředpokládá dominantní pobyt osob (jako
příklad jsou uvedeny skladovací prostory), a to pouze pro katego-
rie IDA 2 až IDA 4, se zavádí nepřímá klasifikace výměnou z pří-
pustných koncentrací VOC (těkavých organických látek).

Uvedené tabulky způsobují do jisté míry převrat v dosa-
vadní praxi, nebo	 umožňují posoudit výměnu vzduchu
v interiéru na základě koncentrací CO2 všude tam, kde je
kvalita vzduchu dána převážně přítomností osob (kouření
není dovoleno). Náročné měření výměny vzduchu lze nahra-
dit stanovením rozdílu koncentrace CO2 uvnitř a venku a
automatickou regulaci ovládat čidly na CO2.

V kap. 6.3 – Tepelné prostředí se zavádí (v souladu s vlád-
ním nařízením č. 361/2007 Sb.) pro hodnocení v létě oděv
0,5 clo, v zimě 1,0 clo a pro obě období aktivita 1,2 met
(70 W/m2). Tomu odpovídá minimální operativní teplota
v interiéru v otopném období 21 ˚C a v letním období s klima-
tizací (chlazeném) maximální operativní teplota 26 ˚C (u nás
po celý rok s vytápěním 22±2 ˚C, bez klimatizace 28 ˚C). Zde

Hladina 
znečištění

Popis

ETA 1 EHA 1 nízká 
bez výrazných zdrojů škodlivin, 
kouření není dovoleno

ETA 2 EHA 2 mírná 
bez výrazných zdrojů škodlivin, 
ale kouření je povoleno

ETA 3 EHA 3 vysoká 
WC, umývárny, sauny, kuchyně, 
kopírky, sušárny

ETA 4 EHA 4
velmi 
vysoká

grily, garáže, dopravní tunely, 
sklady barev a rozpouštědel, 
sklady nevypraného prádla

Kategorie

CO2 CO NO2 SO2
Celkový 

PM
PM10

[ppm]

venkov, žádné 
význačné zdroje

350 <1 5–35 <5 <0,1 <20

menší město 375 1–3 15–40 5–15 0,1–0,3 10–30

znečištěný střed 
města

400 2–6 30–80 10–50 0,2–1,0 20–50

Místo
[mg/m3]

* roční průměry, maximální hodnoty jsou vyšší – pro projekt použijte místní měření a národní 
   směrnice

Tab. 3-4. Klasifikace vzduchu „extract air“ a „exhaust air“ 

Tab. 6. Koncentrace škodlivin ve venkovním vzduchu*

nad vzduchem 
venku [ppm]

v interiéru 
[dCd]*

[m3/h·p] [m3/h·m2]

IDA 1 vysoká ≤400 (350) ≤17 >54 (72) **

IDA 2 střední 400–600 (500) 17–26 36–54 (45) >2,5 (3)

IDA 3 mírná 600–1 000 (800) 26–40 22–36 (29) 1,3–2,5 (2)

IDA 4 nízká >1 000 (1 200) >40 <22 (18) <1,3 (1)

* pro venkovní vzduch 350 ppm;    ** nelze použít

Kategorie
Kvalita 

vzduchu

CO2
Venkovní přívod 

vzduchu

Tab. 8, 9, 11, 12. Klasifikace kvality vnitřního vzduchu

Obr. 1. Nový způsob hodnocení tepelného stavu prostředí 
dle EADS
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standard zaostává za novým EN 4666:2009 pro interiér
letadel, vypracovaným Evropskou agenturou pro kosmický
výzkum a letectví, který již zavádí vedle operativních teplot
novou stupnici v decitermech, korespondující jednotkám
decibel pro hluk svými absolutními hodnotami (obr. 1). Ten-
to nový způsob hodnocení byl poprvé v globálním měřítku
publikován v časopise TOPIN.

Příjemným překvapením je naopak zavedení jednoduché-
ho údaje přípustné lokální rychlosti vzduchu při určité teplo-
tě (tab. 21) v souladu s EN 4666:2009. Odpadá tedy problém
s použitím speciálního přístroje, který měří DR (draught
rate) nebo alespoň turbulenci Tu. Pokud se projektant nespo-
kojí s údaji z tab. 8, 9, 11, 12, nalezne v kap. 6.4 vzorce
k přesnému stanovení množství přiváděného vzduchu jed-
nak s ohledem na odstraňování chemických škodlivin z inte-
riéru, jednak pro potřeby vytápění a chlazení interiéru. Vlh-
kost vzduchu je v kap. 6.5 pro rozmezí teplot 20-26 ˚C
doporučována 30-70 %.

Tab. 21. Přípustná (lokální) rychlost vzduchu po 3 min. měření 
dle EN 13 182

V příloze A jsou shrnuty požadavky na přívodní a odvod-
ní otvory (např. jejich minimální vzdálenost), doporučení
pro volbu filtrů vzduchu, vhodnou aplikaci regenerace vzdu-
chu přiváděného odváděným (heat recovery), požadavky na
těsnost budovy a vzduchotechnických zařízení, požadavky
na regulaci, na dispozici vzduchotechnických strojoven.

Příloha B je věnována ekonomickým otázkám, přičemž je
uváděna i životnost jednotlivých součástí vzduchotechnic-
kých zařízení a roční náklady na údržbu v procentech vstup-
ních investičních nákladů.

Zajímavá je i příloha C, jež je shrnutím doporučení pro
projektanty, jak se vyhnout problémům v důsledku selhání
vzduchotechnického zařízení s ohledem na diskomfort v
interiéru a příliš vysokou spotřebu energie, volbu jednotli-
vých součástí vzduchotechnických systémů, minimalizaci
spotřeby energie a provoz vzduchotechnického zařízení.

�� ČSN EN 15 251  Vstupní parametry vnitřního
prostředí pro návrh a provedení energetické
náročnosti budov s ohledem na kvalitu
vnitřního vzduchu, teplotního prostředí,
osvětlení a akustiky 

Norma se odvolává na celý soubor předcházejících norem,
které vstupní parametry vnitřního prostředí udávají, a to bez
uvedení konkrétních hodnot. Určitým překvapením jsou pak
přílohy (pouze informativní), v nichž jsou seznamy doporu-
čených hodnot, které však nejsou totožné se souborem před-
cházejících norem. Hodnoty jsou rozdělené vždy do čtyř ka-

tegorií dle tab. 1 (v tabulkách se objevují jen pro tři katego-
rie). Dále jsou hodnoty rozděleny na určené: 

a) pro návrh HVAC (vytápěcí, větrací a klimatizační) zařízení, 

b)určené pro energetické výpočty. 

Jejich rozdíl je minimální: 

– operativní teploty ad a) jsou uváděny minimální pro zimu
a maximální pro léto (nesouhlasí se závazným vládním
nařízením č. 361/2007 Sb.), hodnoty ad b) mají rozmezí
jednak pro chlazení, jednak pro vytápění;

– výměna vzduchu pro nebytové budovy se pohybuje od 
36 m3/h. p (kategorie I) do méně než 14,4 m3/h.p (katego-
rie IV), a to jak ad a), tak ad b). Lze tudíž konstatovat, že
jsou nejen v rozporu s vládním nařízením č. 361/2007 Sb.,
ale i s ČSN EN 13 779 a jejich použití nepřipadá v úvahu;

– výměna vzduchu pro bytové budovy není u nás předepsá-
na zákonným předpisem – většinou se aplikují hodnoty
pro nebytové budovy dle vládního nařízení č. 361/2007
Sb., tudíž zde uváděné hodnoty stojí za úvahu i v našich
podmínkách, viz tab. B.5. 

Tab. 1. Kategorie a jejich aplikace

Tab. B.5. Příklad výměny vzduchu pro bytové stavby (předpoklad
nepřetržité větrání během přítomnosti osob, dokonalé míšení
vzduchu v interiéru)

(a) platí pro výšku stropu 2,5 m; (b) počet obyvatel lze měřit podle
počtu ložnic; (1), (2) volí se hodnota vyšší z vypočitatelných jednak
dle podlahové plochy, jednak dle počtu obyvatel; (4a), (4b) hodnoty
pro byty s malou podlahovou plochou mohou být nižší, pro byty
s velkou podlahovou plochou vyšší; (4) přívod vzduchu situovat do
ložnic a obývacích pokojů

�� ČSN EN 15 240  Větrání budov – Energetická
náročnost budov – směrnice pro inspekci
klimatizačních systémů

Účelem normy je snaha o vypracování metodických postupů
pro kontrolu klimatizačních zařízení z hlediska spotřeby
energie. Klimatizací se zde rozumí vše, co provádí úpravu

Typické rozmezí Přípustná  hodnota*

20 0,10–0,16 v  ≤ 0,13 

21 0,10–0,17 v  ≤ 0,14 

22 0,11–0,18 v  ≤ 0,15 

24 0,13–0,21 v  ≤ 0,17 

26 0,15–0,25 v  ≤ 0,20 

[m/s]

*  Je-li umožněna individuální regulace rychlosti, lze připustit i hodnoty 
   vyšší.

Lokální teplota 
vzduchu

[˚C] Kategorie Vysvětlení 

I
vysoká úroveň očekávání – doporučeno pro velmi citlivé 
a křehké osoby se speciálními požadavky (hendikepovaní, 
nemocní, velmi mladé děti a staré osoby)

II normální úroveň očekávání – pro nové budovy a renovace

III
přijatelná, mírná úroveň očekávání – pro existující 
budovy

IV
hodnoty mimo předcházející tři kategorie lze  použít 
pouze po omezenou část roku

Kuchyně Koupelny WC

(4a) (4b) (4)

[m3/h·m2] [m3] [m3/h·m2]

(1) (2), (b) -3

I 1,8 0,7 36 5 100 72 50

II 1,5 0,6 25 3,6 72 54 36

III 1,3 0,5 14 2 50 36 25

[1/h]
odsávaný vzduch

[m3/h]

Kategorie

vzduchu
(a)

Obývací pokoje 

a ložnice



190 STAVEBNÍ OBZOR 6/2009

vzduchu, tj. také větrání, vytápění a filtrace vzduchu. Zjiš	u-
je se:

– zda systém odpovídá původnímu návrhu a případným dal-
ším modifikacím, současným požadavkům a současnému
stavu budovy;

– funkce a nastavení regulace;

– funkce a nastavení jednotlivých součástí;
– energetický vstup a výsledný energetický výstup.

Netýká se regulování vzduchotechnických systémů, které
řeší EN 15 239. 

Miloslav V. Jokl

�technologie

č. Část Detaily C B A

E.2.1.1 dokumentace není  �        neúplná  �          není  � x x x

E.2.1.2 chybějící části …………………………………. x x

E.2.2 číslo/typ …………………………………. x x x

E.2.3 celkové množství vzduchu ……. m3/h x x

E.2.4 celkový chladící výkon …….. kW x x x

E.2.5.1 doba provozu   navržená …...... h/a x

E.2.5.2                   změřená …...... h/a x x

E.2.6.1 celk. výkon vent. vypočítaný …….. kW x x

E.2.6.2                změřený …….. kW x

E.2.7 spec. výkon ventilátoru ……. W.m-3.s x

E.2.8 stav údržby pravidelný �   na požádání �  žádná � x x x

E.2.9 úroveň provozu uspokojivé  �      neuspokojivé  � x x x

E.2.10.1 regulační systém není  �       je  �   typ …………….. x x x

E.2.10.2             nastavení uspokojivé  �      neuspokojivé �� x x

volitelné

 FAN-COIL
Třída 

aplikovatelnosti 

Obr. 2. Vzor formuláře pro hodnocení vzduchotechnických zařízení 

Vypínače dokáží ničit bakterie a viry

Zdravotnická zařízení, restaurace, kina, administrativní
budovy či sportoviště a školy. Tato místa s velkou koncent-
rací lidí jsou vždy nejlepším prostředím pro šíření bakterií a
virů. Také proto se vědecké a firemní výzkumy stále častěji
zaměřují na nové technologie a prostředky, které dokáží eli-
minovat zdravotní rizika, způsobená škodlivými mikroorga-
nizmy. Převratnou novinkou na tomto poli jsou vypínače se

speciální antibakteriální úpravou, která do 24 h umí zahubit
viry, bakterie i kvasinkové plísně. Tento povrch mohou mít
i termostaty, ovladače žaluzií, detektory pohybu či stmívače. 

Vypínače Merten, které na český trh dodává společnost
Schneider Electric, jsou vyrobeny ze speciálního plastového
materiálu, obsahujícího kladně nabité ionty stříbra. Ty rea-
gují s mikroorganizmy, které mají náboj záporný a tím cho-
roboplodné zárodky ničí. Na rozdíl od dezinfekčních pro-
středků ionty stříbra zabraňují dalšímu množení odolných
mikroorganizmů. Antibakteriální efekt je trvalý a zůstává po
celou dobu používání přístrojů. Především však ionty stříbra
nemají vedlejší účinky na lidský organizmus a nezatěžují
životní prostředí. 

Vysoká účinnost stříbrných iontů při snižování počtu mik-
robů a bakterií byla prokázána a certifikována již v roce
2004 hned několika renomovanými institucemi (Ústav
medicíny a mikrobiologie v Miláně, SIK Institut v Gotebor-
gu, Lawlabs v Birminghamu či Ústav mikrobiologie a epide-
miologie Vojenské akademie lékařské vědy v Pekingu). 

Tisková informace
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�ČVUT

Ústřední knihovna ČVUT 
V důsledku výstavby Národní technické kni-
hovny a účasti ČVUT v tomto projektu do-
chází k systémové změně, která se týká jak
knihoven, tak celé akademické obce. K 1. led-

nu 2009 vznikla jako nová součást Ústřední knihovna ČVUT
(ÚK ČVUT), do které byly soustředěny fakultní knihovny a
knihovny vysokoškolských ústavů, tj. všechny knihovní fon-
dy, služby a pracovníci. Centrálním pracovištěm bude bu-
dova NTK, kde budou umístěny původní knihovny dejvic-
kých fakult a součástí, mimodejvická pracoviště zůstávají
zachována jako dílčí (lokální) knihovny. 

� Pro ČVUT je stěhování knihovních fondů historickou
událostí. Můžete odborné veřejnosti přiblížit, jak bude
probíhat?

Do 30. 6. 2009 zůstávají fakultní knihovny v původních pro-
storách ve stejném režimu jako dosud, pouze budou omezo-
vány rezervace a prodlužování výpůjček tak, aby se vypůj-
čené dokumenty daly stáhnout zpět do knihovny a připravit
k přestěhování. V průběhu letních měsíců budou uzavřeny.
Všechny dosavadní knihovní fondy (FSv, FA, FS, FEL, KÚ
a VIC) budou od září umístěny v nových prostorách v budo-
vě NTK. Část tohoto fondu (studijní literatura) bude ulože-
na ve skladu v 1. podzemním a odtud expedována k centrál-
nímu výpůjčnímu pultu ve 2. nadzemním podlaží, kde jim

knihovníci ČVUT budou poskytovat výpůjční služby. Stu-
denti si budou moci objednávat a rezervovat své požadavky
přímo v Souborném katalogu ČVUT, podobnou praxi již
znají z fakultních knihoven. 

Další služby budou poskytovány ve velké chráněné studov-
ně v 5. nadzemním podlaží, kde bude umístěn knihovní
fond, převážně k prezenčnímu studiu. Do centrálního praco-
viště budou přeneseny všechny služby, které dosud knihov-
ny zajiš	ují, důraz bude kladen zejména na e-služby a pří-
stup k e-zdrojům v síti ČVUT. K té budou uživatelé z ČVUT
v budově NTK přistupovat obvyklým způsobem – autorizací. 

Na základě dohod mezi ÚK ČVUT a příslušnými fakultami
pracovníci ÚK ČVUT zajiš	ují akvizici, evidenci a zpraco-
vání všech fondů (financovaných z různých zdrojů), budou
nad nimi provádět revize a inventarizace – v podobném reži-
mu, jako to dosud zajiš	ovaly na fakultách ústřední knihov-
ny fakult. 

� Knihovny kateder a ústavů se také budou stěhovat?

Nikoli, ty zůstanou zachovány na všech fakultách. V kni-
hovnách kateder a ústavů fakult (FSv+FA, FS, FEL) budou
i nadále umístěny knihovní fondy, evidované v ÚK ČVUT.
Mimodejvické knihovny FJFI, FD, FBMI a MÚVS jsou
zachovány jako detašovaná pracoviště ÚK (lokální knihov-
ny) s nabídkou služeb pro akademickou obec v dané lokalitě. 

� Jak to bude se službami, na které jsou studenti 
i pracovníci fakult zvyklí?

Veškeré služby bude zajiš	ovat ÚK ČVUT. Jejich výčet i
způsob poskytování bude uveřejněn na stránkách ÚK
ČVUT, které se v současné době připravují. Cílem je, aby se
v novém prostředí a v nové struktuře podařilo zachovat do-

Pro odpovědi na otázky kolem provozu od 9. září 2009,
kdy bude Národní technická knihovna otevřena, jsem
zašla za PhDr. Barborou Ramajzlovou, pověřenou ředi-
telkou ÚK ČVUT.
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savadní kvalitu poskytovaných služeb. Důležité je, aby zůs-
taly zachovány osobní kontakty a dlouholeté vazby na pra-
covníky kateder a fakult. 

� Bude mít k fakultním fondům přístup i odborná 
veřejnost?

K fondům umístěným v ÚK ČVUT (a	 v centrálním praco-
višti, nebo v lokálních knihovnách) má přístup i odborná ve-
řejnost, zejména v prezenčnímu režimu. Zapůjčení titulů,
které jsou umístěny v knihovnách kateder a ústavů, ÚK
ČVUT může zprostředkovat uživateli na krátkou dobu, ale
pouze v případě, že požadovaný dokument není zapotřebí
pro řešení výzkumného úkolu.  

� Kromě knihovních fondů z majetku ČVUT se bude stě-
hovat do NTK i Ústřední knihovna VŠCHT. Podle
informací není díky neprůchodným zákonům možné
sloučit majetek státní (STK) a veřejnoprávní organiza-
ce (ČVUT, VŠCHT) do jednoho celku (NTK). Rozumím
tomu dobře, že technická literatura bude sice v jedné
budově, ale v různých výpůjčních systémech? Jak tedy
bude postupovat zájemce o výpůjčku z fondů dosavad-
ních fakultních knihoven a z fondu STK?

Původní záměr, že NTK bude integrovanou institucí tří sub-
jektů (ČVUT, VŠCHT a Státní technické knihovny) se sku-
tečně nepodařilo naplnit. Jejich současné organizačně-práv-
ní uspořádání nedovoluje vytvoření společného právního
subjektu, což byl pochopitelný požadavek obou vysokých

škol, související s řízením a financováním společné institu-
ce. Proto vstupuje ÚK ČVUT do budovy NTK jako samo-
statné pracoviště. Není to ideální stav, ale budeme se snažit
jej společně překonávat a připravovat postupnou integraci. 
Uživatel z ČVUT (student, akademický pracovník) by měl
vědět, že se do budovy NTK dostane na svůj studentský
nebo zaměstnanecký průkaz, protože identifikační údaj jeho
průkazu (ID) bude předem zaznamenán v přístupovém
systému NTK. Pak už je na něm, aby si vyhledal příslušný
dokument k výpůjčce (bu
 v knihovním katalogu ČVUT,
nebo NTK, nebo přímo na místě v regálu) a podle přísluš-
nosti provedl výpůjčku. U první výpůjčky mu pak služba
u výpůjčního pultu aktivuje jeho registraci. V případě, že má
zájem o výpůjčky z obou knihoven, musí se zaregistrovat na
obou výpůjčních místech – ČVUT i NTK. Zatím totiž budou
v provozu dva oddělené knihovní systémy, ale odstranění
této bariéry bude prvořadým úkolem obou knihoven.
Podrobné informace k výpůjčnímu systému (také k rezerva-
cím, objednávání, prodlužovaní výpůjček atd.) budou uve-
deny na webových stránkách, na infostojanech a vývěskách
přímo v budově NTK, dále pak na plakátech a propagačních
letácích, které budou umístěny na fakultách a ve Vydavatel-
ství průkazů ČVUT. V neposlední řadě se uživatelé mohou
obracet na všechny pracovníky ÚK ČVUT – osobně, telefo-
nicky či e-mailem.

Děkuji za odpovědi.
Marcela Klímová

„Národní technická knihovna je nové jméno staré instituce. Před 223 lety jí profesor stavovské inženýrské školy Franz
Leonhard Herget našel místo ve zrušeném svatováclavském semináři v dnešní Husově ulici, před 74 lety pro Knihovnu vyso-
kých škol technických, jak se tehdy nazývala, vytvořil na tehdejší dobu ideální podmínky ve východním křídle Klementina
Antonín Moucha ve spolupráci s architektem Ladislavem Machoněm. Nyní se Státní technická knihovna (STK) s novým
jménem vrací co nejblíže ke svým hlavním uživatelům, dvěma největším českým technickým školám, aby jejich informační
zázemí posunula na evropský, ba světový standard. Přívlastek „Národní“ ale naznačuje, že i zde hodlá rozvíjet svou roli
garanta informační infrastruktury pro český výzkum a vývoj v technických a přírodovědných oborech, a být tak pevnou sou-
částí tradičního motoru české ekonomiky,“ uvedl ředitel STK Martin Svoboda.
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