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Integrované silniční mosty tvoří dosud nepříliš rozšíře-
nou kategorii mostních konstrukcí. Jejich specifikem je,
že hlavní nosná konstrukce a spodní stavba jsou spojeny
do jednoho celku, čímž dochází k zapojení zeminy za
opěrami do působení celého mostu. Vzhledem k výrazně
nelineárnímu chování zemin není analýza integrovaných
mostů jednoduchou záležitostí. Předkládaný článek
shrnuje výsledky výzkumu vykonaného v tomto oboru
na ČVUT od doby publikování článku [5], zejména pak
poznatky plynoucí z dizertační práce prvního z autorů
[14]. V článku je popsána metoda sloužící ke stanovení
tuhostí pružného podepření spodní stavby inte-
grovaných mostů. Metodu lze použít jako praktickou
pomůcku při navrhování integrovaných mostů. 

1. Úvod
Tradiční trámové mosty se skládají z nosné konstrukce a

spodní stavby. Jejich nedílnou součástí jsou mostní závěry a
ložiska, která nosnou konstrukci od spodní stavby oddělují a
umožňují vzájemné dilatační posuny. Je všeobecně známo,
že životnost mostních závěrů a ložisek je výrazně kratší než
životnost mostu jako celku. Tyto konstrukční prvky jsou
často zdrojem problémů spojených s údržbou nebo případ-
nou výměnou. Největší ekonomické ztráty představuje pře-
rušení provozu na mostě a náklady spojené s údržbou a
výměnou mostních závěrů a ložisek. Snaha o snížení těchto
ztrát vede v řadě zemí ke konstrukčním řešením, která pou-
žití mostních závěrů a ložisek vylučují. 

Pro označení mostní konstrukce bez mostních závěrů a
ložisek se používá pojem „integrovaný most“. V některých
zemích jsou pro překonání krátkých a středních rozpětí tyto
mosty velice populární. Existují zde nejrůznější předpisy a
pomůcky usnadňující navrhování, např. [1], [2], [3], [4].
Spojit opěru s konstrukcí mostu do celku může být výhod-
né i při rekonstrukci [17]. 

V České republice je na pozemních komunikacích posta-
veno integrovaných mostů jen několik [18], byl postaven i
integrovaný most železniční [11]. Na ČVUT v Praze byla
v minulosti odvozena návrhová metoda pro navrhování to-
hoto typu mostů [6], [7], [8], [9], [10]. 

Příčinu malého rozšíření integrovaných mostů u nás lze hle-
dat v komplexnosti návrhu. Mostní konstrukce spolupůsobí s
opěrami a zeminou, což je nutné zahrnout do statického mode-

lu, přičemž zeminu lze zpravidla modelovat pomocí pružné-
ho podepření spodní stavby. Hlavním problémem při navr-
hování integrovaných mostů se ukazuje být stanovení odpo-
vídajících tuhostí pružného podepření jednotlivých částí
spodní stavby. Předkládaná metoda, odvozená prvním auto-
rem tohoto článku, slouží k výpočtu těchto tuhostí. Metodu
lze reálně použít jako výpočetní pomůcku při praktickém
navrhování integrovaných mostů. 

2. Metoda pro výpočet modulů reakce podloží
Jak již bylo zmíněno, metoda se zabývá výpočtem tuhostí

pružného podepření jednotlivých částí spodní stavby inte-
grovaných mostů, které jsou v kontaktu se zeminou. Tuhos-
ti pružného podepření jsou vyjádřeny pomocí modulů reak-
ce podloží (obr. 1), jejichž hodnoty lze pomocí této metody
vypočítat:

– kax je modul reakce podloží na opěrách ve vodorovném
směru, vyjadřující odpor zeminy zásypového klínu při za-
tlačování opěr do zeminy;

– kfz je modul reakce podloží pod plošným základem ve svis-
lém směru, vycházející ze stlačitelnosti zeminy v pod-
loží;

– kfx je modul reakce podloží pod plošným základem ve vo-
dorovném směru, vyjadřující odpor základové spáry proti
vodorovným posunům.

Pružným podepřením pilot se metoda nezabývá. Moduly
reakce kax se vypočítají v závislosti na těchto parametrech:

– výšce opěry,

– délce nosné konstrukce a z ní vyplývajících posunů opěry
vlivem teplotní roztažnosti,

– typu a třídě zeminy v zásypu za opěrou.

Moduly reakce kfx a kfz se pomocí metody vypočítají v zá-
vislosti na těchto parametrech: 

– rozměrech plošných základů,

– svislém a vodorovném zatížení plošného základu,

– typu a třídě zeminy v podloží pod plošným základem.

Na základě stanovených modulů reakce podloží kfz, kfx
a kax je možné určit konkrétní hodnoty tuhosti pružného
podepření integrovaného mostu. Tyto tuhosti lze vložit do
statického modelu sloužícího pro návrh (obr. 1). 

Zdůrazňuje se, že metoda je použitelná pro široké spek-
trum integrovaných mostů o jednom či více polích s libo-
volným typem nosné konstrukce, tj. na mosty ocelobetono-
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vé, železobetonové, popř. prefabrikované, skládající se z před-
pjatých či jiných prefabrikátů. Moduly reakce kax je možné
použít pro železobetonové opěry, u nichž nenastávají
výrazné ohybové deformace vlivem vodorovných zemních
tlaků. Vypočtené hodnoty modulů reakce kax lze aplikovat na
opěry založené na plošných základech nebo pilotách. 

3. Odvození metody 
Metoda byla odvozena pomocí numerického modelování.

K tomuto účelu byly vytvořeny numerické modely metodou
konečných prvků (MKP), zahrnující spodní stavbu mostu a
přilehlou zeminu. Statický program SOFiSTiK [12] se po
prověření dalších možností ukázal pro provádění kombino-
vaných konstrukčně geotechnických analýz a parametric-
kých studií jako optimální. Metoda je odvozena pomocí
modelů:

– opěry a zásypu pro stanovení modulů kax (obr. 2);

– plošného základu a zeminy v podloží, pro stanovení mo-
dulů kfz a kfx (obr. 3).

Vizualizaci modelu opěry a zásypu ukazuje obr. 2. Tento
rovinný model MKP, reprezentující 1 m šířky opěry a 1 m
šířky zásypu, se skládá z těchto prvků: 

– obdélníkových plošných prvků modelujících zásyp za
opěrou;

– prutových prvků, modelujících železobetonovou opěru
mostu;

– fiktivních prutových prvků připojených k hornímu a dol-
nímu konci opěry. Jde o pruty velké tuhosti, které jsou při
analýze zatěžovány rovnoměrnou změnou teploty vyvolá-
vající požadovaný posun horního a dolního konce opěr.
Tím je dosaženo požadovaného zatlačení opěry do tělesa
zásypu;

– pružinových prvků, modelujících kontakt mezi opěrou a
zásypem. Tyto vodorovné pružiny jsou umístěny ve všech
uzlových bodech opěry. Propojují jednotlivé uzly pru-
tových prvků opěry s uzly plošných prvků zásypu;

– pružinových prvků, umístěných ve všech uzlových bo-
dech na spodním a levém okraji zásypu. Tyto pružiny tvo-
ří okrajové podmínky podepření zásypu. Horní povrch je
volný;

– na pravém konci fiktivních prutů jsou umístěny pevné
kloubové podpory, které zajišťují, že při zatížení fik-
tivních prutů rovnoměrnou teplotou zůstane jejich pravý
konec pevný, zatímco levý zatlačuje opěru do zeminy. Na
spodním konci opěry je umístěna vodorovně posuvná
kloubová podpora podepírající opěru ve svislém směru.

Pomocí tohoto modelu [14] byla provedena rozsáhlá para-
metrická studie, ze které byl získán průběh modulů reakcí
kax(z) po výšce opěry pro různé typy zeminy v zásypech,
výšky a přemístění opěr. Výsledky byly statisticky zpraco-
vány. Průběh modulů reakce kax(z) je zobecněn a popsán
v odd. 4 tohoto článku. 

Vizualizaci modelu plošných základů ukazuje obr. 3. 
Vzhledem k symetrii řešené úlohy obsahuje model polo-
vinu plošného základu a polovinu přilehlé zeminové oblasti.
Skládá se z těchto prvků:

– objemových ve tvaru kvádrů, modelujících zemní těleso;

– obdélníkových plošných, modelujících železobetonový
základ;

– pružinových, modelujících kontakt mezi základem a ze-
minou. Pružiny jsou umístěny ve všech uzlových bodech
základu. Disponují osovou a příčnou tuhostí. Osová a
příčná tuhost pružin je ve všech směrech uvažována ne-
konečná. Veškerá svislá a vodorovná zatížení, přenášená
ze základu do zemního tělesa, se projeví pouze deformací
prvků zemního tělesa, prokluz v základové spáře není
umožněn;

– bodových podpor, umístěných ve všech uzlových bodech
na okrajích zemního tělesa. Podpory na spodní ploše zem-
ního tělesa zabraňují svislému a vodorovnému posunu
uzlů, podpory na bočních plochách zabraňují pouze
vodorovným posunům uzlů ve směru kolmém k dané
ploše. Horní povrch zemního tělesa je volný. Další bodo-
vé podpory v uzlech základu na hraně symetrie zabraňují
jeho natočení kolem hrany symetrie.

Numerické modely byly zatěžovány kombinací svislého a
vodorovného zatížení [14]. V rámci rozsáhé parametrické
studie byly získány hodnoty modulů reakcí kfz a kfx pro různé
rozměry základů, velikosti vodorovného a svislého přitížení
základové spáry, zeminy v podloží a úrovně hladiny
podzemní vody. Výsledky byly statisticky zpracovány. Hod-
noty modulů reakce kfz a kfx, získané z parametrické studie,
jsou zobecněny a popsány v odd. 5.

4. Výpočet modulů reakce kax

V tomto oddíle je popsána metoda výpočtu modulů
reakce kax. Je zde uveden obecný postup pro stanovení prů-
běhu modulů reakce kax po výšce opěry.

Obr. 1. Statické schéma a pružné podepření integrovaných mostů
a – založení na plošných základech, b – založení na pilotách

Obr. 2. Numerický model opěry a zásypu

Obr. 3. Numerický model plošného základu
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Průběh modulů reakce kax po výšce opěry 
Průběh modulů kax závisí na způsobu přemístění opěry do

zásypu vlivem teplotních a jiných účinků. Přemístění opěry
do zásypu je definováno vodorovným posunem horního
konce opěry uxh a vodorovným posunem dolního konce opě-
ry uhd. Průběh modulů reakce kax po výšce opěry přitom zá-
visí na způsobu jejího přemístění. Závislost průběhu modulů
reakce kax na způsobu přemístění opěry ukazuje obr. 4. 

Na vodorovné ose jsou vyneseny hodnoty modulů reakce
kax, na svislé hloubka z pod terénem. Metoda rozlišuje tři
způsoby přemístění opěry:

– posunem, přičemž platí uxh = uxd. Průběh modulů reakce
kax se v tomto případě uvažuje pomocí lineární křivky T,
která je definovaná bodem 1 na horním konci opěry a bo-
dem 3t na dolním konci opěry. Mezi body 1 a 3t se v hloub-
ce zb nachází mezilehlý bod 2t;

– rotací, přičemž platí uxd = 0. Průběh modulů reakce kax se
v tomto případě uvažuje pomocí bilineární křivky R, kte-
rá je definovaná body 1, 2r a 3r. Bod 1 je společný s křiv-
kou T, bod 2r se nachází ve stejné hloubce pod terénem zb
jako 2t. Bod 3r se nachází na spodním konci opěry a leží
na svislici s bodem 2r; 

– kombinací posunu a rotace, přičemž platí 0 < uxd < uxh.
Průběh modulů reakce je uvažován bilineárními křivkami
M, které leží v rozmezí křivek T a R. Křivky M jsou defi-
novány body 1, 2m a 3m. Hloubka bodu 2m pod terénem
zb je shodná s body 2t a 2r. Polohu bodů 2m mezi body 2t
a 2r lze získat lineární interpolací podle hodnoty posunu
uxd, nacházejícího se v rozmezí od nuly do uxh. Bod 3m
leží na dolním konci opěry. Jeho polohu lze získat inter-
polací mezi body 3t a 3r.

Vzorce definující křivky T, R a M
Aby bylo možné křivky T, R a M pro konkrétní případ

stanovit, je nutné definovat body 1, 2r a 3t. U každého z vý-
še uvedených bodů je nutné definovat modul reakce kax, u bo-
dů 2r a 2t ještě jejich hloubku zb. K tomu byly odvozeny
vztahy pro výpočet modulů reakce kax v bodech 1, 2r a 3t a
hloubek zb bodů 2r: 

,       (1)

,      (2)

kde kc až kf jsou součinitele závislé na výšce opěry a typu
zeminy;

Edef – deformační modul zeminy zásypu v suchém sta-
vu [MPa];

uxh – vodorovný posun horního konce opěry [mm]. 

Součinitele kc, kd, ke a kf lze pro body 1, 2r a 3t a hloubky zb
odečíst z tabulek nebo grafů v závislosti na výšce opěry Ha
a typu zeminy (písčité nebo štěrkovité). Tabulky a grafy
k odečtení součinitelů kc, kd, ke a kf lze nalézt ve [14].

Rozsah platnosti vztahů (1) a (2)
Odvozené vzorce (1) a (2) jsou platné za těchto podmínek:

�� rozpětí, počet polí a délka mostu – za předpokladu kli-
matických poměrů České republiky a dalších zemí s po-
dobným klimatem jsou vztahy použitelné pro mosty cel-
kové délky do 120 m. Pro země, v nichž normy stanoví
letní teploty vyšší, se maximální délka mostu zkracuje tak,
aby byly splněny předpoklady uvedené níže. Počet polí a
jejich rozpětí mohou být libovolné;

�� opěry mostu – vztahy byly odvozeny pro tuhé železo-
betonové opěry, které se při zatlačování do zásypu příliš
nedeformují. Výška opěr se pohybuje mezi 2-15 m; 

�� založení mostu – vztahy platí v případě plošného i hlu-
binného založení opěr, tj. pro založení na plošných zákla-
dech a pilotách; 

�� zeminy v zásypech – pro zásyp se předpokládají nesou-
držné a nenamrzavé písčité nebo štěrkovité zeminy tříd
S1-S5 a G1-G5 podle klasifikace [13]. Dále se předpo-
kládá, že zásyp je odvodněný a zhutněný na relativní hod-
notu ID = 0,75 a vyšší; 

�� vodorovná přemístění opěr směrem do zásypu – vztahy
jsou platné pro přemístění opěr do zásypu vodorovným
posunem, rotací kolem paty opěry a kombinací těchto po-
hybů. Přitom se předpokládá, že se vodorovné posuny
horního a dolního konce opěry uxh a uxd pohybují v roz-
mezí 0-36 mm; 

�� vodorovné posuny horního konce opěry uxh se dosazují
v milimetrech. Přestože se body 2r a 3t nenacházejí na
horním konci opěry, do vzorců (1) a (2) se ve všech přípa-
dech dosazuje vodorovný posun jejího horního konce ux; 

Při dodržení těchto předpokladů vycházejí ve vztazích (1) a
(2) hodnoty modulů reakce v MN/m3. 

5. Výpočet modulů reakce kfz a kfx

V tomto oddíle je popsána metoda výpočtu modulů
reakce kfz a kfx pro homogenní a vrstevnaté podloží pod ploš-
ným základem. Vztahy zde uvedené vycházejí z předpok-
ladu, že rozložení modulů reakce je po celé ploše základu
konstantní. V odvozených vztazích je také zohledněn vliv
podzemní vody.

Svislé moduly reakce kfz

Vztah (3) pro výpočet modulů reakce kfz vychází z před-
pokladu, že podloží pod plošným základem je tvořeno zemi-
nou jedné třídy. Přitom se vychází z klasifikace zemin uve-
dené v [13]. Modul reakce kfz se vypočte podle vzorce

,       (3)

kde kz1 až kz5 jsou součinitele závislé na rozměrech základu
a typu zeminy;

c def xh d def e xh
ax f4 2 2

k  E  u k  E k  u
k + k

10 10 10
= + +

c def xh d def e xh
b f4 2 2

k  E  u k  E k  u
z + k

10 10 10
= + +

Obr. 4. Průběh modulů kax po výšce opěry
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kwz – součinitel zohledňující úroveň hladiny pod-
zemní vody;

Edef – hodnota deformačního modulu zeminy pod-
loží v suchém stavu [MPa];

fz – svislé zatížení základu uvažované po celé jeho
ploše konstantní [kN/m2].

Vodorovné moduly reakce kfx
Kromě vztahu pro výpočet svislých modulů reakce kfz byl

odvozen vztah pro výpočet vodorovných modulů kfx. Vztah
pro výpočet modulů reakce kfx vychází z předpokladu, že
podloží pod plošným základem je tvořeno zeminou jedné
třídy. Přitom se vychází z klasifikace zemin uvedené v [13].
Modul reakce kfx se vypočte ze vztahu

,   (4)

kde kx1 až kx5 jsou součinitele závislé na rozměrech základu
a typu zeminy;

kwx – součinitel zohledňující úroveň hladiny pod-
zemní vody;

Gdef – smykový deformační modul zeminy podloží
v suchém stavu [MPa];

fz, fx – svislé a vodorovné zatížení základu, uvažo-
vané po celé jeho ploše konstantními hodnota-
mi [kN/m2].

V případě jemnozrnných zemin se ukázalo, že vliv vodo-
rovného zatížení fx na modul reakce kfx je zanedbatelný.
Vztah (4) se pro jemnozrnné zeminy tříd F1-F6 dá reduko-
vat na tvar

.      (5)

Moduly reakce pro vrstevnaté podloží
V praxi nastávají případy, kdy je podloží pod základy

vrstevnaté, to znamená, že je tvořeno zeminou různých tříd.
V tomto odstavci je popsán způsob, pomocí něhož je možné
vypočítat svislé a vodorovné moduly reakce kfz,tot a kfx,tot pro
vrstevnaté podloží pod plošným základem. Přitom se
vychází z obecného principu, že převrácená hodnota cel-
kového modulu reakce vrstevnatého podloží se rovná souč-
tu převrácených hodnot modulů jednotlivých vrstev. Má-li
vrstevnaté podloží n vrstev, výsledné moduly reakce kfz,tot a
kfx,tot se vypočtou ze vztahů 

,                            (6)

,                            (7)

kde kfzi, kfxi jsou svislé a vodorovné moduly reakce i-té vrst-
vy podloží.

Moduly reakce jednotlivých vrstev kfzi a kfxi se vypočtou
podle vzorců

,                             (8)

,                            (9) 

kde kfz, kfx jsou svislé a vodorovné moduly reakce určené dle
vztahů (3) až (5) pro případ, kdy je celé pod-
loží pod základem tvořeno pouze zeminou 
i-té vrstvy;

ur1 – relativní svislý, resp. vodorovný posun na
horním okraji i-té vrstvy (bod 1, viz obr. 5);

ur2 – relativní svislý, resp. vodorovný posun na
dolním okraji i-té vrstvy (bod 2, viz obr. 5).

Pro stanovení relativních posunů ur1 a ur2 byl odvozen jed-
notkový graf závislosti relativních posunů ur na relativních
hloubkách zr (obr. 5). 

Je-li i-tá vrstva omezena body 1 a 2, ležících v hloubkách z1

a z2 pod terénem, lze relativní hloubku bodů 1 a 2 zr1 a zr2

stanovit následovně

,                                 (10)

,                                 (11)

kde z1 a z2 je hloubka bodů 1 a 2, omezující i-tou vrstvu, a
Hs je mocnost zemního tělesa.

Mocnost zemních těles Hs je pro jednotlivé třídy zeminy a
hodnoty svislého zatížení základu tabelizována v [14]. Na
základě relativní hloubky zr1 a zr2 i-té vrstvy lze z jed-
notkového grafu odečíst relativní posuny ur1 a ur2. Relativní
posun ur1 a ur2 pro výpočet svislých modulů reakce kfzi se
odečítá z větve grafu pro svislý směr, relativní hloubka pro
výpočet vodorovných modulů reakce kfxi z větve pro vodo-
rovný směr. 

Odvozené vztahy (3) až (11) jsou platné za těchto pod-
mínek:

– půdorysné rozměry základů: 3 x 6 – 8 x 32 m;

– zemina v podloží: písčité zeminy S1-S5, štěrkovité ze-
miny G1-G5 a jemnozrnné zeminy F1-F6 v efektivních a
totálních parametrech dle klasifikace uvedené v [3].
Deformační moduly Edef a Gdef se dosazují v megapasca-
lech;

– úroveň hladiny podzemní vody: vliv je zohledněn po-
mocí součinitelů kwz a kwx;

– svislá a vodorovná zatížení: pro jednotlivé zeminy a
kombinace svislého a vodorovného zatížení se použijí
hodnoty v rozsahu definovaném v [4] nebo [5]. Svislá a
vodorovná zatížení fz a fx se dosazují v kilopascalech;

x1 x4 x
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Obr. 5. Jednotkový graf vrstevnatého podloží
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– součinitele kz1 až kz5 a kx1 až kx5: dosazují se z tabulek
uvedených v [4] nebo [5]. 

Při dodržení těchto podmínek vycházejí ve vztazích (3) až
(11) hodnoty modulů reakce v MN/m3. 

6. Závěr
Prezentuje se praktická pomůcka pro navrhování inte-

grovaných mostů, která slouží ke stanovení modulů reakce
podloží kfz, kfx a kax, na jejichž základě je možné určit hodno-
ty tuhosti pružného podepření integrovaného mostu, a ty
použít ve statickém modelu pro návrh (obr. 1). Pomůcka je
použitelná pro široké spektrum integrovaných mostů o jed-
nom či více polích, s libovolným typem nosné konstrukce,
tj. na mosty ocelobetonové, železobetonové, popř. prefa-
brikované, skládající se z předpjatých či jiných prefab-
rikátů. Výpočet lze použít pro železobetonové opěry
založené na plošných základech nebo pilotách. 

Odvození prezentované metody výpočtu bylo podpořeno
několika vědeckými projekty, zejména výzkumným zá-
měrem MSM 6840770001. 
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Křížek, J. – Studnička, J.: Integral Road Bridges

Integral bridges represent a special category in bridge
construction. The superstructure and the substructure of
an integral bridge are connected without the use of
bridge bearings and mechanical expansion joints. This
also means that the backfill behind the integral bridge
abutment is integrated into the bridge model. However,
interaction of the bridge and the backfill may also cause
problems and must be taken into account when design-
ing an integral bridge. The results of the decade of
research at Czech Technical University in Prague in this
field and a summary of a doctoral thesis [14] of the first
author are presented in this article.

Křížek, J. – Studnička, J.: Integrierte Straßenbrücken

Integrierte Straßenbrücken bilden bisher eine nicht allzu
verbreitete Kategorie von Brückenkonstruktionen. Ihr
Spezifikum ist, dass die Haupttragkonstruktion und der
Unterbau zu einem Ganzen verbunden sind, wodurch es
zu einer Einbindung des Bodens hinter den Widerlagern
in das Wirken der ganzen Brücke kommt. Angesichts
des erheblich nichtlinearen Verhaltens der Erdstoffe ist
eine Analyse integrierter Brücken keine ganz einfache
Angelegenheit. Der vorliegende Artikel fasst die Ergeb-
nisse der an der TU Prag in diesem Fach seit Erscheinen
des Artikels [5] durchgeführten Forschungsarbeit zu-
sammen, insbesondere jedoch die aus der Dissertation
des ersten der Autoren [14] erwachsenden Erkenntnisse.
Im Artikel wird ein Verfahren beschrieben, das zur
Bestimmung der Steifigkeiten der elastischen Unter-
stützung des Unterbaus integrierter Brücken dient. Das
Verfahren kann auch als praktisches Hilfsmittel beim
Entwurf integrierter Brücken benutzt werden. 
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V článku jsou prostřednictvím počítačové analýzy
predikovány tepelně vlhkostní vlastnosti typických póro-
betonových prvků, určených pro obvodové pláště budov.
Výsledků je dosaženo kombinací dlouhodobé výpočetní
simulace, při níž jako vstupní data slouží experimentál-
ně určené vlhkostní, tepelné a akumulační parametry.
Pro výpočty je použit program TRANSMAT, vyvinutý
na ČVUT v Praze, jako okrajové podmínky jsou použita
klimatická data pro Prahu. Výsledky počítačové simu-
lace umožňují určit rozložení teplotních a vlhkostních
polí v obvodovém plášti, na jejichž základě můžeme
určit jeho životnost.

Úvod
Ačkoli je pórobeton jako stavební materiál široce použí-

ván v celé Evropě, jeho poměrně časté strukturální poruchy
jsou mezi potenciálními investory dobře známé. To ve vý-
sledku vedlo k oslabení pozice pórobetonu na evropském tr-
hu stavebních materiálů. Jde přitom o perspektivní materiál
i z hlediska životního prostředí a své aplikační možnosti
zdaleka nevyčerpal.

Návrh pórobetonového obvodového pláště probíhal dopo-
sud pouze na základě empirických pravidel. To vedlo k to-
mu, že se jednotlivé návrhy lišily případ od případu a poru-
chy pórobetonu byly způsobeny bu� špatnou specifikací,
nebo poruchami konstrukce jako celku. Typickým projevem
takovýchto poruch jsou trhliny vnitřní či vnější omítky, od-
padávání povrchových vrstev (mnohdy i s kusy pórobeto-
nu), vznik trhlin v oblasti oken a dveří nebo nízká mrazu-
vzdornost aplikovaných omítek.

Současné normy nepomáhají projektantům předcházet
poškození, protože vlhkostní analýza v obou normách (čes-
ké i evropské) se zabývá pouze přenosem vodní páry za ustá-
lených podmínek. To představuje značné riziko při návrhu,
nebo	 se nepočítá např. se sáním kapalné vlhkosti, s proudě-
ním vodní páry ve směsi se vzduchem ani s křížovými efek-
ty přenosu tepla a vlhkosti. Tyto jevy poté mohou často vést
k podcenění množství kapalné vlhkosti v obvodovém pláš-
ti nebo k podcenění kondenzačních zón, které se mohou
vyskytnout na jiných místech, než určuje normový výpočet-
ní postup.

V tomto článku je za použití počítačového modelování
popsána simulace tepelně vlhkostních podmínek typických
pórobetonových prvků pro obvodové pláště, což poskytuje
mnohem přesnější informace než aplikace zjednodušených
metod daných současnými normami. Díky tomu můžeme
provést kvalitativně lepší a serióznější odhad trvanlivosti
těchto prvků.

Materiály a obvodový pláš�
Předmětem počítačové simulace bylo teplotní pole a pole

relativní vlhkosti ve čtyřech různých variantách obvodového
pláště budov, založených na nosném pórobetonovém zdivu
se dvěma různými typy tepelné izolace a se dvěma různými
omítkami. Jako materiál pro vnější tepelnou izolaci jsme
uvažovali minerální vlnu s nízkým obsahem hygroskopické
vlhkosti (MV) o tlouš	ce 50 mm a dále expandovaný poly-
styren (EPS) o tlouš	ce 60 mm, který se vyznačuje vysokým
faktorem difúzního odporu. Simulace byla provedena na
dvou nezateplených variantách a na dvou zateplených. Ve
všech případech byla jako interiérová uvažována omítka
vápenocementová (VCO). V případě zateplených obvodo-
vých pláš	ů byla aplikována rovněž v exteriéru, u nezateple-
ných pláš	ů byly v exteriéru pro porovnání vlivu uvažována
omítka vápenocementová a omítka cementová (CO). Po-
drobné schéma skladby analyzovaných obvodových pláš	ů
je znázorněno na obr. 1 a shrnuto do následného přehledu.
Základní materiálové charakteristiky uvedených obvodo-
vých pláš	ů jsou popsány v tab. 1 a tab. 2 [1][2].

Varianta 1:

VCO (1) 15 mm
pórobeton (3) 375 mm
VCO (4) 5 mm

Varianta 2:
CO (1) 15 mm
pórobeton (3) 375 mm
VCO (4) 5 mm

Varianta 3:
VCO (1) 5 mm
MV (2) 50 mm
pórobeton (3) 375 mm
VCO (4) 5 mm

Tepelně vlhkostní poměry obvodových pláš�ů
budov na bázi pórobetonů 

Ing. Václav KOČÍ
Ing. Jiří MADĚRA, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav VÝBORNÝ, CSc.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha
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Varianta 4:
VCO (1) 5 mm
EPS (2) 60 mm
pórobeton (3) 375 mm
VCO (4) 5 mm

Tab. 1. Základní materiálové charakteristiky pórobetonu a omítek

Tab. 2. Základní materiálové vlastnosti tepelných izolací

Obr. 1. Schéma analyzovaného obvodového pláště

Numerické řešení programem TRANSMAT
Pro výpočty byl použit výpočetní program TRANSMAT

4.3 [3], který byl vyvinut na Katedře materiálového inženýr-
ství a chemie Fakulty stavební Českého vysokého učení
technického v Praze. Při matematické formulaci přenosu
tepla a vlhkosti vzniká soustava parciálních diferenciálních
rovnic, která se v současné době řeší nejčastěji metodou
konečných prvků. Toto je základem programového balíku
SIFEL, který byl vyvinut na Katedře mechaniky a byl pou-
žit pro řešení těchto rovnic. Bilanční rovnice vlhkosti (1) a
tepla (2) jsou formulovány na základě Künzelova modelu [4],

(1)

(2)

kde ρv je  parciální hustota vlhkosti, ϕ relativní vlhkost, 
δp permeabilita vodní páry, ps tlak nasycené vodní páry, H
hustota entalpie, Lv skupenské teplo výparné, λ součinitel
tepelné vodivosti a T teplota. Koeficient transportu kapalné
vlhkosti je definován jako

(3)

Volba vhodných počátečních a okrajových podmínek
výpočetního modelu je rozhodujícím faktorem pro správnost
výpočtů. Počáteční obsah vlhkosti pórobetonu byl uvažován
10 % hm. (dle podmínek užívaných v českém stavebním
průmyslu pro pórobeton) a teplota 21 ˚C. Analyzovaný ob-
vodový pláš	 byl při simulaci vystaven z vnitřní strany kon-
stantním podmínkám (teplota 21 ˚C a relativní vlhkost 55 %) a
z exteriérové strany byla aplikována klimatická data kores-
pondující s referenčním rokem pro Prahu. Počátek simulace
byl zvolen ve třech různých datech (T1 = 29. června, tj. 179.
den; T2 = 28. srpna, tj. 239. den;  T3 = 29. září, tj. 271. den),
aby byl zjištěn vliv období, ve kterém byla stěna postavena.

Výsledky simulace
Při posuzování tepelně vlhkostních podmínek uvnitř

obvodového pláště jsme zvolili kritické řezy A-A‘ a B-B‘.
Pro varianty obvodového pláště 1 a 2 (bez tepelné izolace)
byl řez A-A‘ uvažován na rozhraní nosného zdiva a exterié-
rové omítky, v ostatních případech byl uvažován na rozhra-
ní nosného zdiva a vnější tepelné izolace. V tomto řezu byla
sledována časová závislost relativní vlhkosti a teploty. Řez
B-B‘ byl zvolen jako horizontální průřez zdivem směrem od
exteriéru do interiéru a znázorňuje rozložení teploty a rela-
tivní vlhkosti napříč obvodovým pláštěm. V grafech je na
svislé ose vynesena hodnota relativní vlhkosti, resp. hodno-
ta teploty. Na vodorovné ose je vynesen čas, resp. poloha
v obvodovém plášti, kdy 0 mm odpovídá exteriéru.

Obvodový pláš� – varianta 1
Časovou závislost relativní vlhkosti v řezu A-A‘ pro

všechny časy znázorňuje obr. 2. Během zimního období
(přibližně mezi 330. a 420. dnem) jsou hodnoty přijatelné.
Značné množství pórů ve vápenocementové omítce navíc
umožňuje výměnu vodní páry s okolím, což vede ke změ-
nám relativní vlhkosti uvnitř konstrukce. Z obrázku 2 je

Charakteristika
Měřicí 

jednotka
Pórobeton CO VCO

ρ kg/m3 500 2 100 1 550

θ hyg m3/m3 0,046 0,04 0,03

θ sat m3/m3 0,790 0,22 0,40

λdry W/mK 0,092 1,34 0,70

λsat W/mK 1,170 1,45 2,40

κ m2/s 3,5E–9·e1,45θ 3,1E–11.e3,2θ 7,3E–7.e3,2θ

c J/kgK 1 100 1 000 1 200

μ – 5,9 45 7

Charakteristika
Měřicí 

jednotka
EPS MV

ρ kg/m3 50 170

θ hyg m3/m3 0,001 0,0073

θ sat m3/m3 0,97 0,89

λ dry W/mK 0,04 0,055

λ sat W/mK 0,56 1,2

κ m2/s 2,1E–11.e0,0475θ 5,1E–10.e3,12θ

c J/kgK 1 300 840

μ – 50 3

Vysvětlivky k tab. 1 a tab. 2:
ρ – objemová hmotnost, θhyg – hygroskopický obsah vlhkosti, 
θsat – obsah vlhkosti odpovídající plnému nasycení vodou, λdry –
součinitel tepelné vodivosti v suchém stavu, λsat – součinitel
tepelné vodivosti ve stavu plně nasyceném vodou, κ – součinitel
vlhkostní vodivosti, c – měrná tepelná kapacita a μ – faktor
difúzního odporu pro vodní páru



patrné, že během zimy dojde k vyrovnání relativní vlhkosti
v konstrukci a hodnoty se shodují nehledě na počátek vý-
stavby.

Obr. 2. Průběh relativní vlhkosti v čase v řezu A-A‘

Časová závislost teploty v řezu A-A‘ je znázorněna na obr. 3.
Čerchovanou vodorovnou čarou je zároveň znázorněna hra-
nice pro nebezpečí mrznutí vody nebo tání ledu v zimních
měsících, kdy jsou teploty často pod bodem mrazu. V kom-
binaci s nadhygroskopickým obsahem vlhkosti uvnitř kon-
strukce by mohlo dojít k porušení pórobetonu.

Obr. 3. Průběh teploty v čase v řezu A-A‘

Obr. 4. Rozložení relativní vlhkosti v řezu B-B‘

Rozložení relativní vlhkosti uvnitř obvodového pláště
během zimního období (1. prosince) je porovnáno na obr. 4.
Je zřejmé, že čím později je zdivo postaveno, tím větší vlh-
kost během zimního období obsahuje.

Obr. 5. Rozložení teploty v řezu B-B‘

Plynulý nárůst teploty v řezu B-B‘ směrem od exteriéru
do interiéru (1. prosince), způsobený chybějící tepelnou izo-
lací, zachycuje obr. 5. Na rozhraní mezi vnější omítkou a
pórobetonem je teplota opět pod bodem mrazu a hrozí ne-
bezpečí zmrznutí obsažené vody.

Obr. 6. Průběh relativní vlhkosti v čase v řezu A-A‘

Obr. 7. Průběh teploty v čase v řezu A-A‘
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Obvodový pláš� – varianta 2
Závislost relativní vlhkosti na čase v řezu A-A‘ znázorňu-

je obr. 6. Množství relativní vlhkosti je během zimního
období přijatelné pouze pro T1 (začátek simulace 29. červ-
na). Ostatní varianty T2 a T3 nejsou pro příliš vysoký obsah
relativní vlhkosti v kombinaci s průběhem teploty na obr. 7
vhodné. Můžeme si rovněž všimnout výrazného vlivu ce-
mentové omítky, která nedovoluje rychlému uvolnění počá-
teční vlhkosti, jak tomu bylo u omítky vápenocementové
varianty 1. Časová závislost teploty v řezu A-A‘ je znázor-
něna na obr. 7. Z grafu jsou zřejmé momenty, kdy může
dojít k vytvoření mrznoucích cyklů – průběh teplot u T2 a
T3 je identický, proto není pro přehlednost uveden.

Obr. 8. Rozložení relativní vlhkosti v řezu B-B‘

Obr. 9. Rozložení teploty v řezu B-B‘

Průřez obvodovým pláštěm bez tepelné izolace s vápeno-
cementovou omítkou (1. prosince) zachycují obr. 8 a obr. 9.
Negativní vliv cementové omítky na celou konstrukci je
patrný z obr. 8. Jelikož je struktura omítky tvořena CSH
gely, je také celkový obsah pórů relativně nízký. To je důvo-
dem, proč je počáteční vlhkost stále držena uvnitř konstruk-
ce a je obtížné ji odpařit. Proti konstrukci s vápenocemento-
vou omítkou jsou hodnoty relativní vlhkosti vyšší v průmě-
ru o 5 %, jak plyne z porovnání obr. 4 a obr. 8.

Obvodový pláš� – varianta 3
Časovou závislost relativní vlhkosti a teploty v obvodo-

vém plášti s tepelnou izolací z minerální vlny v řezu A-A’
znázorňují obr. 10 a obr. 11. Ačkoli je relativní vlhkost
poměrně vysoká (obr. 10), vezmeme-li v úvahu teplotu nad

bodem mrazu v celé konstrukci za tepelnou izolací (obr. 11),
nepředstavuje to žádné nebezpečí tvorby zmrazovacích
cyklů uvnitř konstrukce.

Obr. 10. Průběh relativní vlhkosti v čase v řezu A-A‘

Obr. 11. Průběh teploty v čase v řezu A-A‘

Obr. 12. Rozložení relativní vlhkosti v řezu B-B‘

Rozložení relativní vlhkosti na průřezu konstrukcí zachy-
cuje obr. 12. Vysychání konstrukce s tepelnou izolací na
bázi minerální vlny probíhá relativně pomalu, proto je rych-
lost výstavby konstrukce pro množství obsažené vlhkosti
důležitá.



Obr. 13. Rozložení teploty v řezu B-B‘

Vliv tepelné izolace na průběh teplot je zřejmý z obr. 13.
Teplota uvnitř celého pórobetonového bloku je nad bodem
mrazu, což je podstatným faktorem, prodlužujícím životnost
konstrukce a předcházejícím případným poruchám.

Obvodový pláš� – varianta 4
Časovou závislost relativní vlhkosti a teploty v obvodo-

vém plášti s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu
znázorňují obr. 14 a obr. 15. Relativní vlhkost zdiva je sice
vyšší než u zdiva s minerální vlnou, nicméně průběh teplot
je také nad bodem mrazu po celý rok, tudíž vysoká vlhkost
nepředstavuje žádné nebezpečí z hlediska mrznutí obsažené
vody, ale bude mít podstatný vliv na smrštění při vysychání.

Obr. 14. Rozložení teploty v řezu B-B‘

Obr. 15. Průběh teploty v čase v řezu A-A‘

Obr. 16. Rozložení relativní vlhkosti v řezu B-B‘

Obr. 17. Rozložení teploty v řezu B-B‘

Rozložení relativní vlhkosti a teploty napříč obvodovým
pláštěm 1. prosince zachycují obr. 16 a obr. 17. Ačkoli je
teplota uvnitř pórobetonového bloku nad bodem mrazu, bylo
by vhodnější začít se stavbou ke konci června (T1), aby měla
konstrukce dostatek času k vyschnutí.

Závěr
Výsledky počítačových simulací provedených v tomto

článku ukazují různorodé tepelně vlhkostní chování obvodo-
vých pláš	ů na bázi pórobetonu v závislosti na jejich struk-
tuře. V případě, že je v exteriéru použita vápenocementová
omítka, neexistuje prakticky žádné časové omezení pro
výstavbu pórobetonového zdiva. Užití cementové omítky
však s sebou přináší značné komplikace a není vhodné tuto
omítku aplikovat u pórobetonových budov vystavěných ve
druhé polovině roku, protože by takováto konstrukce nemě-
la dostatek času do zimy vyschnout a hrozilo by nejen cyk-
lické mrznutí vody uvnitř konstrukce, vedoucí k porušení
materiálů, ale i postupné smrš	ování pórobetonu při vysy-
chání. Podle výsledků simulace je zřejmé, že jako nejvýhod-
nější materiálové kombinace se ukázaly obvodové pláště C
a D, tedy s vnějšími tepelnými izolacemi bez ohledu na
jejich materiál. Sice tím dochází k udržení relativně vysoké
vlhkosti uvnitř pórobetonového bloku, nicméně teplota
uvnitř konstrukce se pohybuje celoročně nad bodem mrazu,
což je ve výsledku mnohem výhodnější a je tak zamezeno
mrznutí vody.
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Kočí, V. et al.: Thermal and Moisture Conditions of
External Skins of Buildings Based on Porous Concretes

Using computer analysis, this article is aimed to predict
thermal and moisture characteristics of typical elements
from pourous concrete to be employed in external skins
of buildings. The results are obtained by means of a com-
bination of long-term computational simulation in which
experimentally determined moisture, thermal and accu-
mulation parameters serve as the input data. For the
computations, the  TRANSMAT software, developed at
the Czech Technical University in Prague, was exploited;
climatic data for Prague were used as the boundary con-
ditions. The results of the computer simulation facilitate
to determine the distribution of temperature and mois-
ture fields in the external skin, based on which its dura-
bility can be identified. 

Kočí, V. u.a.: Die Wärme- und Feuchtigkeitsparameter
der Außenwände von Gebäuden auf Basis von Po-
renbeton  

Im Artikel werden mittels Computeranalyse die wärme-
und feuchtigkeitstechnischen Eigenschaften typischer
für Außenwände von Gebäuden bestimmter Poren-
betonelemente vorausgesagt. Die Ergebnisse werden
durch Kombination einer Langzeit-Berechungs-
simulation erreicht, bei der als Eingabedaten experi-
mentell bestimmte Feuchtigkeits-, Wärme- und Akku-
mulationsparameter dienen. Für die Berechnungen wird
das an der TU Prag entwickelte Programm TRANSMAT
angewandt. Als Randbedingungen werden die Klima-
daten für Prag angewandt. Die Ergebnisse der
Computersimulation ermöglichen es, die Verteilung der
Temperatur- und Feuchtigkeitsfelder in der Außenwand
zu bestimmen, auf deren Grundlage man deren Lebens-
dauer bestimmen kann.

Spřažení modifikovanou perforovanou lištou
Ing. Peter Chromiak

Dizertace se experimentálně i teoreticky zabývá chováním
nového spřahovacího prvku pro ocelobetonové nosníky. Vý-
sledkem jsou ověřené numerické modely založené na soft-
ware ATENA, umožňující provádět optimalizační studie
tvaru lišty a vyztužení procházejícího otvory lišty. Modely
jsou verifikované protlačovacími zkouškami.

Stanovení křehkolomových vlastností 
oceli S460NL
Ing. Pavel Kroupa

Práce se zabývá stanovením kritických napětí v pásnici z jemno-
zrnné vysokopevnostní konstrukční oceli. Experimentálně
byly vyšetřeny hodnoty statické lomové houževnatosti i vru-
bové houževnatosti v místě tupého svaru pásnice tlouš	ky 
20 mm. Výsledky dizertace se použijí při navrhování ocelo-
vých mostů.

Prostorové působení betonových prvků
Ing. Josef Skála

Dizertace se týká navrhování a uspořádání točitých a dvou-
ramenných schodiš	. Je odvozena původní metoda pro návrh
točitého schodiště s mezipodestou. Numerický model umož-
ňuje sledovat vznik a rozvoj trhlin, napětí v materiálu a mez-
ní zatížení při porušení. Dále je provedena analýza dvoura-
menných schodiš	 podepřených po obvodu podest.

Zděné klenbové přesypané mosty
Ing. Tomáš Dvořák

V práci se porovnávají výsledky experimentů se zděnými
klenbovými pásy s výsledky jednoduchých i pokročilých vý-
početních postupů. Je navržen a ověřen dvojrozměrný model
klenbové konstrukce.

Spolehlivost štíhlých tlačených konstrukcí
Ing. Pavel Marek

Práce se týká problematiky štíhlých betonových sloupů.
AUTOR odvodil metodu pro výpočet těchto sloupů s použi-
tím globálních součinitelů spolehlivosti a na základě této
metody a parametrické studie vypracoval nomogramy pro
tyto součinitele. Dizertace tak obsahuje  podklady pro navr-
hování štíhlých sloupů, které bude možné nabídnout při revi-
zi evropské normy pro betonové konstrukce.

Safety, Management and Cost 
of Civil Engineering Infrastructure
Dipl.-Ing. Klaus Eschenbacher

Dizertace je zaměřena na problematiku životního cyklu, spo-
lehlivosti a provozuschopnosti betonových konstrukcí a na
otázky ekonomické efektivnosti zejména s ohledem na trva-
le udržitelný rozvoj.

�dizertace



Syntetický průběh venkovní osvětlenosti 

Ing. Stanislav DARULA, CSc.
Slovenská akademie věd

Bratislava
Ing. Jitka MOHELNÍKOVÁ, Ph.D.

VUT – Fakulta stavební
Brno

K předpovědi denního osvětlení a energetických úspor
v budovách lze použít počítačové programy pro světelně
technická modelování, ve kterých je možné zadat typické
roční profily změn denní osvětlenosti v závislosti na kli-
matických podmínkách posuzovaného místa. Přesnost
modelování pomocí těchto programů závisí též na přes-
nosti vstupních dat. 

Úvod
Posuzování denní osvětlenosti budov se i v současnosti

provádí podle norem [1]-[4] pro nejnepříznivější situaci,
tedy nejhorší světelné podmínky, tj. rovnoměrně zataženou
oblohu s gradací jasu 1 : 3. Nové požadavky na úspory ener-
gie a využití slunečního záření v budovách vyvolávají potře-
bu reálnějšího hodnocení v závislosti na změnách venkovní
osvětlenosti, samozřejmě při zachování kvality vnitřního
prostředí v budovách. 

Hodnoty exteriérové osvětlenosti pro klimatické podmín-
ky České republiky, zpracované na základě dlouhodobých
měření, nejsou k dispozici, a proto údaje o podmínkách
denního osvětlení budov poskytované projektanty nebo
výrobci solární světelné techniky nemohou být seriózní.
Zvláště u nových osvětlovacích systémů, jako jsou světlovo-
dy, solární stínicí a regulační zařízení, by se mělo při hodno-
cení denního osvětlení interiérů přihlížet k situacím venkov-
ních světelných podmínek během celého roku.

Denní osvětlenost se pravidelně měří od roku 1993 na
mnoha stanicích v Evropě, Asii, USA i Austrálii v rámci
programu International Daylight Measurement Programme
(IDMP) Mezinárodní společnosti pro osvětlování CIE [5].
Ve střední Evropě jsou údaje exteriérové horizontální osvět-
lenosti a zenitového jasu dostupné v Ústavu stavebníctva a
architektúry Slovenské akademie vied v Bratislavě. Od roku
1994 se zde pravidelně měří exteriérová osvětlenost a ozáře-
nost v intervalech jedné minuty. Na základě těchto podrob-
ných dat lze provést přesnou analýzu dostupnosti úrovně
difúzní a přímé osvětlenosti, kterou lze využít i k řešení
úloh přenosu světla do interiéru v celoročním profilu. Vý-
sledky pravidelného měření denní osvětlenosti [6] do-
kumentují neustálou proměnlivost její úrovně po dobu celé-
ho roku. Databáze údajů z pravidelných měření, doplňovaná
v rámci projektů VEGA [7], poskytuje přesnější výsledky
než dosud používané meteorologické údaje osvětlenosti
nebo slunečního svitu, které vyjadřují průměrné hodinové
údaje bez informace o proměnlivosti osvětlení. Na základě
zkušeností a výsledků z dlouhodobých měření byl v rámci
řešení bilaterálního slovensko-řeckého projektu SK-GR
4/01 [8] na Ústavu stavebníctva a architektúry SAV vyvinut

algoritmus pro generování referenčních roků denní osvětle-
nosti, založený na jednominutových datech osvětlenosti a
slunečním svitu, jehož výstupem je osvětlenost simulující
reálné změny v příslušném dni v roce.

V České republice se uvedená měření neprovádějí. Pro
stanovení profilů exteriérové osvětlenosti se vycházelo
z vyhodnocení vnější osvětlenosti na základě modelu a
z hodnot relativního slunečního svitu, které je možné získat
z meteorologických záznamů. Byl použit výše uvedený al-
goritmus pro generování referenčních roků denní osvětle-
nosti a sestaven kód programu pro určení charakteristické
celodenní osvětlenosti pro různé lokality. 

Byl vyhodnocen průběh předpokládané vnější osvětlenos-
ti na nezastíněné vodorovné rovině. Předpokládaná osvětle-
nost byla vyhodnocena na základě průměrných hodnot
měsíčního slunečního svitu z období 1995-2005, získaných
z dlouhodobých měření meteorologických stanic Praha,
Hradec Králové, Kuchařovice a Ostrava, které poskytla So-
lární a ozónová observatoř z Hradce Králové. 

Byla vypracována metoda pro modelování denního profi-
lu venkovní osvětlenosti,  jejímž výsledkem je syntetický
celoroční průběh denní osvětlenosti. Výsledky vyhodnocení
vyjadřují charakteristické podmínky v průběhu celého roku
ve středoevropském regionu. Tento úkol byl zahrnut do pro-
jektu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce MŠMT
Kontakt 102 CZ, zaměřené na výzkum celoročních podmí-
nek osvětlenosti pro efektivní využití světlovodů v klimatic-
kých podmínkách ČR a SR. Získané výsledky lze využít
k určení vstupních parametrů pro modelování a posouzení
světlovodných systémů.

Metoda 
Výsledky analýzy výskytu globální a difúzní osvětlenos-

ti, získané z pravidelných jednominutových měření na stani-
ci CIE IDPM Ústavu stavebníctva a architektúry SAV za
desetileté období, ukazují, že každý den je zaznamenána jiná
osvětlenost s originálním průběhem. Navrhovat budovy pro
každou specifickou situaci by nebylo ekonomické, proto
byla vytipována tři období s podobnými denními světelný-
mi charakteristikami:

– zimní (listopad-únor), 
– letní (květen-srpen), 
– přechodné (březen-duben, září-říjen). 

V těchto obdobích byly identifikovány čtyři typické průbě-
hy denní osvětlenosti, v průběhu jasného, zamračeného a
oblačného dne a také dne s dynamickými změnami osvět-
lenosti v krátkých intervalech [9], [10].

Střídání se takovýchto situací v průběhu celého roku je
nepravidelné a vykazuje znaky náhodnosti. Byla zjištěna
vazba mezi měsíčním relativním slunečním svitem a výsky-
tem čtyř typů průběhu. Platí, že čím je vyšší hodnota relativ-
ního slunečního svitu, tím je možné očekávat v měsíci více slu-
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nečných dní. Naopak, jak je hodnota měsíčního relativního
svitu nízká, je předpoklad, že v tomto měsíci bude mnoho
zamračených dnů [11]. Dny s častými změnami osvětlenos-
ti, tj. dny s dynamickou osvětleností způsobenou rychle se
pohybujícími oblaky, se vyskytují hlavně v jarních a let-
ních měsících, méně na podzim. I když se tyto dny objevu-
jí i v zimních měsících, efekt dynamiky není tak výrazný
vzhledem k menšímu rozdílu hodnot mezi celkovou a difúz-
ní osvětleností. Ukázka charakteristického průběhu venkovní
osvětlenosti pro jasný, oblačný, zamračený a dynamický den
je na základě dlouhodobých měření denní osvětlenosti uve-
dena na obr. 1, rozčleněných do skupin podle ročního obdo-
bí [12]. Z obrázku je patrné, že změny oblačnosti vyvoláva-
jí velké rozdíly ve venkovní horizontální osvětlenosti.

Obr. 1. Charakteristický průběh venkovní osvětlenosti [klx] 
(Ústav stavebníctva a architektúry SAV)

Často je možné najít v desetileté databázi dny s rozdíl-
ným průběhem difúzní a globální osvětlenosti v dopolední a
odpolední části dne. Proto byly změny charakteristických
typů oblohy uvažovány v časech odpovídajících situaci
v dopoledních i odpoledních částech dne úměrně měsíčním
průměrům relativního slunečního svitu. Bylo potřeba určit
typy denní oblohy pro dopolední a odpolední dobu na zákla-
dě kritérií odvozených z dlouhodobého měření osvětlenosti
a stanovení procentního zastoupení jednotlivých typů oblo-
hy pro půldny [11]. 

Pro sestavení modelu byla použita tato symbolika: indexy
1 až 4 odpovídají danému průběhu osvětlenosti v návrho-
vých situacích, P je pravděpodobnost, m značí dopoledne
(morning), a odpoledne (afternoon), 

situace 1: jasná obloha, s přímým slunečním světlem; 
situace 2: oblačno s příležitostným vlivem přímého slu-

nečního světla;
situace 3: zataženo bez vlivu přímého slunečního světla;
situace 4: dynamické změny v osvětlenosti s částečně

slunečným a částečně zataženým obdobím, které
se často střídají.

K základním kódům jednotlivých situací je možné uva-
žovat také subkódy, např. 14, což reprezentuje den s osvět-
leností charakteristickou pro jasnou oblohu v dopoledních

hodinách a dynamickou oblohu odpoledne, kód 33 znamená
zataženou oblohu během celého dne.

Pravděpodobnost procentního zastoupení situací oblohy
1 až 4 pro dopolední půldny je označena Pm1, Pm2, Pm3 a Pm4

a pro odpolední půldny Pa1, Pa2, Pa3 a Pa4. Toto zastoupení
koresponduje s reálnými situacemi známými ze světelných
měření. Vztah mezi jednotlivými pravděpodobnostmi je
zadán výpočtovými vztahy. Na základě analýzy dlouhodo-
bých měření vnější osvětlenosti a výpočtů měsíčních hodnot
relativního slunečního svitu s byly odvozeny empirické
vztahy pro stanovení výskytu jednotlivých situací v průbě-
hu dopoledních i odpoledních částí dne:

� pravděpodobnost dopoledního výskytu jednotlivých typů
průběhu venkovní osvětlenosti (situace 1 až 4): 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

� pravděpodobnost odpoledního výskytu jednotlivých typů
průběhu venkovní osvětlenosti: 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Počet půldnů s určitým typem průběhu osvětlenosti je
označen pro dopoledne Nm1, Nm2, Nm3, Nm4 a pro odpoledne Na1,
Na2, Na3, Na4. Vztah pro počet půldnů s průběhem osvětlenos-
ti odpovídající příslušnému dynamickému typu je doplň-
kem:

– pro dopoledne: (13)

kde Nm je celkový počet dopoledních půldnů v daném měsíci;

– pro odpoledne: (14)

kde Na je celkový počet odpoledních půldnů v daném měsíci.

Metodiku pro vytvoření syntetického průběhu osvětlenos-
tí lze popsat v několika krocích:

– zadání dat relativního slunečního svitu pro zvolenou loka-
litu v ČR, postup stanovení pravděpodobnosti a počtu
denní osvětlenosti je znázorněn v blokovém schématu na
obr. 2;

– zjištění pravděpodobnosti výskytu průběhu osvětlenosti –
situace 1 až 4 v dopoledních i odpoledních částech dne
v jednotlivých měsících v roce;

– výběr daného typu průběhu denní osvětlenosti pro dopo-
lední i odpolední část dne ve vybraných ročních obdobích
z databáze Ústavu stavebníctva a architektúry SAV,
výsledné syntetické průběhy osvětlenosti.



Obr. 2. Blokové schéma pro určení počtu oblohových situací 
MM – číslo měsíce, s – relativní sluneční svit v daném měsíci

Pro porovnání slunečního svitu v jednotlivých lokalitách
v ČR je uvedena ukázka celoročního průběhu jeho délky, jak
byla zaznamenána v roce 2005. Měsíční hodnoty jsou uve-
deny v hodinách (tab. 1) a v relativních hodnotách v procen-
tech, vztažených k astronomicky možné délce slunečního
svitu (obr. 3). 

Tab. 1. Sluneční svit v roce 2005 [h] 

Vyhodnocení syntetického průběhu 
Pro sestavení syntetického průběhu venkovní osvětlenosti

pro lokality Kuchařovice, Praha, Hradec Králové a Ostrava
v jednotlivých letech posuzovaného období byl využit rela-
tivní sluneční svit (vzhledem k astronomicky možné době).
Analyzovala se denní osvětlenost pro situace 1 až 4. Pro
mnoho stavebně fyzikálních vyhodnocení je potřeba získat
charakteristické profily venkovní osvětlenosti v jednotli-
vých měsících v roce, odpovídající čtyřem základním ty-

pům oblohy. Byly také stanoveny průměrné hodnoty relativ-
ního slunečního svitu v období 1995-2005 (obr. 4). Příklad
vyhodnocení počtu situací 1-4, vyskytujících se v dopoled-
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Měsíc Kuchařovice Hradec Králové Praha Ostrava

leden 89,4 75,2 62,4 67,6

únor 80,3 84,4 63,7 59,6

březen 182,6 178,1 149,8 160,7

duben 195,9 211,5 212,2 190,5

květen 271,0 271,1 261,9 255,9

červen 280,4 269,3 258,0 198,3

červenec 207,9 219,3 223,8 214,2

srpen 205,5 215,6 204,2 175,6

září 177,9 225,2 212,5 224,1

říjen 167,3 193,3 182,4 150,5

listopad 33,9 38,5 26,4 39,2

prosinec 45,2 27,4 26,6 36,5

Obr. 3. Relativní sluneční svit (2005)

Obr. 4. Průměrný relativní sluneční svit (1995-2005)

1 2 3 4 1 2 3 4

leden 0,221 3 7 17 4 4 6 16 5 31

únor 0,384 5 8 8 7 5 6 8 9 28

březen 0,396 5 9 9 8 6 7 8 10 31

duben 0,481 7 9 6 8 8 6 5 11 30

květen 0,543 9 8 4 10 10 6 4 11 31

červen 0,542 8 8 4 10 9 5 4 12 30

červenec 0,498 8 9 6 8 8 6 5 12 31

srpen 0,566 9 8 4 10 10 5 3 13 31

září 0,443 6 9 7 8 7 7 6 10 30

říjen 0,368 5 9 10 7 6 7 9 9 31

listopad 0,235 3 8 15 4 4 6 15 5 30

prosinec 0,184 2 7 19 3 3 5 18 5 31

celkem – 70 99 109 87 80 72 101 112 365

Celkem 
dnů

Měsíc
Sluneční 

svit 
[%]

Situace                  

 dopoledne odpoledne

Tab. 2. Kuchařovice – počet půldnů v měsíci (1995-2005) 
pro situace 1 až 4 (průměrné hodnoty)
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ních i odpoledních částech dne v jednotlivých měsících
v roce na stanici Kuchařovice, je uveden v tab. 2, předpo-
kládaných situací denního osvětlení v jednotlivých dnech
v roce  pro stejnou stanici pro dopoledne v tab. 3 a pro od-
poledne v tab. 4. Jak je z tabulek patrné, nejčastější situace
na území ČR odpovídající osvětlenosti se vyskytují během
polojasného až zataženého dne a dne s dynamickým střídá-
ním slunečných a neslunečných období. Zcela jasný den
s přímým slunečním zářením se vyskytuje méně než ve čtvr-
tině situací v průběhu celého roku. Z charakteristických
denních průběhů naměřené osvětlenosti byl vyskládán syn-
tetický průběh osvětlenosti ve čtyřech lokalitách podobný
možným změnám venkovní osvětlenosti v příslušném čase.
Příklad syntetického průběhu venkovní osvětlenosti v době
1.-4. března pro Kuchařovice je uveden na obr. 5.

Tab. 3. Vyhodnocení situací pro dopolední půldny 

Poznámka k tabulkám 2 až 5:
1 – jasná obloha, s přímým slunečním zářením, 2 – oblačno s něko-
lika příležitostnými vlivy přímého slunečního světla, 3 – zataženo
bez vlivu přímého slunečního světla, 4 – dynamická osvětlenost s
částečně slunečnými a částečně zataženými obdobími, často se stří-
dajícími

Závěr
Prezentovaný postup sestavení syntetického průběhu

osvětlenosti lze použít pro vstupní data pro světelně technic-
ká posouzení, pokud nejsou k dispozici přesnější data z měře-
ní. Důvodem vytvoření syntetického modelu byla potřeba
porovnání hodnot venkovní osvětlenosti pro den 1. března a
lokalitu zadanou zeměpisnou šířkou 48°, získaných z data-

báze počítačového programu Ecotect [12], s hodnotami
z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV (pomocí nichž byl
sestaven i syntetický průběh osvětlenosti pro jednotlivé
situace). Z výsledků je zřejmé, že reálná globální osvětle-
nost, změřená v celou hodinu v letech 1995 a 2000, repre-
zentující typické úrovně, se značně liší od hodnot, které jsou

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

leden 3 3 3 1 3 2 4 3 3 2 3 2 1 3 4 2

únor 2 2 3 2 1 4 4 4 3 3 2 3 3 1 2 1

březen 3 3 4 1 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 2 1

duben 1 2 3 2 1 4 2 3 3 4 2 1 2 1 4 3

květen 4 2 4 3 1 1 2 4 2 1 2 1 3 2 2 4

červen 2 2 4 1 2 4 4 2 4 3 1 2 1 2 4 1

červenec 4 2 1 3 4 1 3 4 3 4 1 2 1 4 2 4

srpen 1 1 1 2 2 2 1 2 3 4 1 2 4 1 1 3

září 2 3 4 2 2 1 1 3 4 4 4 3 1 1 1 4

říjen 2 3 2 2 4 1 4 3 3 2 1 1 4 3 2 2

listopad 1 4 3 1 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 4

prosinec 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

leden 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 1 3 4 31

únor 1 4 2 4 4 1 2 4 3 3 2 4 1 3 1 28

březen 1 3 2 2 2 3 4 3 2 1 3 2 4 1 4 31

duben 2 1 4 4 1 3 4 2 2 2 1 3 4 4 3 30

květen 1 4 4 2 4 4 3 3 1 1 1 1 2 4 4 31

červen 3 1 4 4 2 1 4 3 1 1 4 2 4 3 2 30

červenec 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 4 4 31

srpen 4 2 3 1 1 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 31

září 2 3 4 3 3 2 2 1 2 3 3 2 4 2 2 30

říjen 3 1 4 3 1 4 3 2 4 3 3 3 2 2 4 31

listopad 2 3 2 3 4 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 30

prosinec 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 4 31

Měsíc
Dny

Měsíc
           Dny Počet 

dnů

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

leden 3 3 4 2 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3

únor 4 4 3 4 1 4 3 2 4 1 1 4 2 4 4 1

březen 4 2 2 4 3 2 3 2 2 4 4 1 4 1 3 3

duben 3 1 1 1 2 4 4 4 4 4 1 2 3 1 1 1

květen 2 4 1 2 4 4 3 1 4 1 4 1 4 2 3 2

červen 1 1 3 1 4 4 2 4 4 4 3 1 4 4 1 1

červenec 4 1 2 1 4 3 1 3 2 2 4 4 2 2 1 4

srpen 4 1 2 1 4 2 3 3 4 2 4 3 4 4 4 1

září 2 4 3 4 4 2 3 1 3 4 4 4 1 2 2 4

říjen 3 3 3 3 2 3 2 4 4 1 1 3 3 3 4 1

listopad 3 4 3 3 1 3 3 2 2 2 1 3 2 1 1 3

prosinec 1 3 4 3 3 2 2 1 3 3 4 3 4 3 3 3

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

leden 3 1 2 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 1 4 31

únor 2 3 3 2 2 1 4 3 3 3 4 4 3 2 2 28

březen 1 3 2 2 3 4 4 3 4 1 1 1 4 3 4 31

duben 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 2 4 4 1 1 30

květen 1 1 1 1 1 4 3 2 4 1 4 3 2 4 4 31

červen 3 1 2 3 1 4 2 1 2 4 4 2 4 4 3 30

červenec 2 4 1 1 1 1 4 4 3 4 3 3 4 4 4 31

srpen 1 1 4 4 2 1 2 4 1 4 1 1 1 4 4 31

září 3 4 4 3 3 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 30

říjen 4 2 1 4 2 2 2 1 4 2 1 4 3 4 4 31

listopad 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 30

prosinec 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 31

Měsíc
Dny

Měsíc
Dny Počet 

dnů

Tab. 4. Vyhodnocení situací pro odpolední půldny 

Obr. 5a. Syntetický průběh venkovní osvětlenosti 
(Kuchařovice, 1. března)



k dispozici pro počítačová modelování (tab. 5). Rozdíly lze
očekávat zejména při porovnání úrovně osvětlenosti, změře-
né nebo vypočtené pro konkrétní čas dne, s průměrnými
hodnotami osvětlenosti, zjištěnými z údajů z určitého inter-
valu dne, např. hodiny.

Článek vznikl za podpory projektů česko-slovenské vě-
deckotechnické spolupráce MŠMT Kontakt CZ102 
„Výzkum reálných celoročních podmínek osvětlenosti pro
efektivní využití světlovodů v klimatických podmínkách
ČR a SR“ a APVV SK-CZ-0038-07, MEB 080804 „Smě-
rové charakteristiky difuzorů pro systémy světlovodů“. 
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Tab. 5. Porovnání dat venkovní osvětlenosti naměřených 
a  z databáze Ecotect [12] 

Obr. 5b. Syntetický průběh venkovní osvětlenosti 
(Kuchařovice, 2. března)

zataženo polojasno jasno zataženo polojasno jasno

7:00 620 2 325 5 114 1 533 1 943 4 384

8:00 3 255 9 402 20 147 4 516 6 118 14 087

9:00 5 114 11 314 36 369 7 037 10 917 27 925

10:00 5 941 8 937 50 782 8 944 14 672 38 354

11:00 8 007 13 483 59 616 10 157 16 868 44 710

12:00 8 834 23 867 62 664 10 509 17 507 46 783

13:00 6 612 8 627 59 564 10 087 16 770 44 470

14:00 6 871 18 649 51 247 8 839 14 405 37 875

15:00 5 528 42 516 38 073 6 871 10 729 27 318

16:00 2 996 4 288 22 885 4 314 5 846 13 343

17:00 672 7 749 5 734 1 378 1 772 4 151

Charakteristické hodnoty pro 
1. březen, Bratislava – měření

Ecotect 

(pro zeměpisnou šířku 48, 
období 1. březen)

Čas
[h]

Obr. 5c. Syntetický průběh venkovní osvětlenosti 
(Kuchařovice, 3. března)

Obr. 5d. Syntetický průběh venkovní osvětlenosti 
(Kuchařovice, 4. března)
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Darula, S. – Mohelníková, J.: Synthetic  Course of
Outside Illumination

For the prediciton of daylighting and energy savings in
buildings, computer programs for light modelling may
be employed. In these models, typical yearly profiles of
changes in daylighting depending on climatic conditions
of the assessed site can be entered. The accuracy of mod-
elling with such programs also depends on the precision
of the input data. 

Darula, S. – Mohelníková, J.: Synthetische Verläufe der
Außenbeleuchtungsstärke  

Zur Vorhersage der Tageslichtbeleuchtung und der
Energieeinsparungen in Gebäuden können Computer-
programme für die technische Lichtmodellierung ange-
wandt werden, in denen die typischen Jahresprofile der
Änderung der Tageslicht-Beleuchtungsstärke in Ab-
hängigkeit von den klimatischen Bedingungen des zu
beurteilenden Ortes eingegeben werden können. Die
Genauigkeit der Modellierung mit diesen Programmen
hängt auch von der Genauigkeit der Eingabedaten ab. 

22. – 26. září 2009
Praha

Jubilejní ročník největšího stavebního veletrhu v Praze, 
který se bude konat ve všech sedmi halách veletržního areálu Letňany, 

bude ve znamení energeticky úsporného bydlení. 

Stěžejní témata 

� Vytápění a úspory energií

�� Dřevostavby a nízkoenergetické bydlení

�� Revitalizace panelových domů

�� Efektivní a komfortní bydlení

�� Budoucnost dopravy v Praze

Veletrh doprovodí třetí ročník soutěže Architect Award ABF, která si klade za cíl pomoci najít studentům a mladým archi-
tektům do 33 let místo na současné architektonické scéně.  Nejde jen o to, aby porota vybrala vítězné projekty a prostřed-
nictvím odborného tisku představila výsledky  úzké skupině lidí věnujících se architektuře. Skutečným cílem je prezento-
vat odborný pohled na soudobou architekturu a její trendy široké veřejnosti, iniciovat diskuzi o architektuře, resp. do dia-
logu o architektuře veřejnost vtáhnout. Tuto diskuzi by měla rozvířit i soutěž Skvrna roku. 

Souběžně se budou konat veletrhy 

FOR ELEKTRO, FOR INVEST a FOR WOOD

� V rámci druhého ročníku FOR ELEKTRO bude uspořádána soutěž pro návrháře, výrobce a prodejce svítidel FOR
LIGHT – Světlo pro zítřek. Část veletrhu bude zaměřena na Design signage – moderní audiovizuální technologie do
hotelů, obchodních domů a jiných veřejných prostor. 

� Veletrh investičních příležitostí a realit FOR INVEST se bude konat již po páté. Praha láká mnoho investorů, kteří víta-
jí prezentace nadnárodních stavebních firem, developerů, investičních a finančních společností k získání kontaktů a
informací.

� Čtvrtý ročník výstavy progresivního stavění ze dřeva FOR WOOD představí dřevo jako strategický materiál, jehož mož-
nosti a využití jako obnovitelné suroviny nejsou v České republice doceněny. 

www.forarch.cz



Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické 
vlastnosti stavební konstrukce
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doc. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc. 
VUT – Fakulta stavební

Brno

Článek se zabývá vlivem kondenzující vodní páry a
jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na
střešní pláště, u nichž se kapilární vodivost kapalné vlh-
kosti projevuje nejčastěji, a vyhodnocením působení na
jejich tepelně technické vlastnosti. 

Úvod
Nejexponovanější stavební částí budovy jsou konstrukce

střešních pláš	ů, zejména z tepelně technického hlediska.
Kondenzuje-li v ploché střešní konstrukci vodní pára, pak
v její části vzniká kapalná vlhkost nerovnoměrně v čase, a
proto je možné tento proces považovat za nestacionární. Dů-
sledkem je vytváření vlhkostního spádu, neboli gradientu
kapalné vlhkosti, který ve struktuře pórovitého materiálu
usnadňuje pohyb kapalné vody v kapilárách v podobě kapi-
lární vodivosti vlhkosti. Technické normy předepisují po-
stup výpočtu pro stanovení roční bilance zkondenzované a
vypařené vodní páry. Nezohledňují však proces kapilární
vodivosti, který v důsledku kondenzace vodní páry téměř
vždy v materiálech nastává, ani skutečnost, že vlivem vlh-
kosti se mění i jejich tepelně technické vlastnosti.

Předmětem zkoumání bylo tedy sledování vlivu kapalné
vlhkosti na fyzikální vlastnosti materiálů, především na te-
pelnou vodivost, a změny jejího výskytu v čase v důsledku
kapilární vodivosti. Posuzovány byly čtyři různé ploché střeš-
ní konstrukce v běžných i extrémních klimatických pod-
mínkách.

Vyjádření vlhkostního pole
Kapalná vlhkost, vznikající ve stavební konstrukci vli-

vem kondenzace vodní páry, je přenášena do okolí. Tento
pohyb závisí nejen na součiniteli vlhkostní vodivosti, ale
také na vlhkostním spádu. Pro hustotu hmotnostního toku
kapalné vody při gradientu vlhkosti platí

(1)

kde κm je součinitel vlhkostní vodivosti při gradientu vlh-
kosti [m2 s–1],

ρs  – objemová hmotnost suchého materiálu [kg m–3],
um – hmotnostní vlhkost [%],

um/dx – gradient vlhkosti [m–1].

Zavedeme-li funkci w(x,τ), vyjadřující množství vody na
jednotkový objem [kg m–3] v závislosti na prostoru (souřad-
nici x) a čase τ, pak musí platit, že časová změna množství

kapalné vody v konstrukci je rovna záporně vzaté prostoro-
vé změně hustoty jejího hmotnostního toku

(2)

kde q je hustota hmotnostního toku kapalné vody 
[kg m–2 s–1],

x – prostorová souřadnice [m],
τ – čas [s].

Po dosazení vztahu (1) do (2)

(3)

V rovnici (3) však vystupuje derivace hmotnostní vlhkosti a
po derivaci podle x

(4)

Dosazením vztahu (4) do rovnice (3) a po úpravě vychází
parciální diferenciální rovnice

(5)

Pro řešení parciálních diferenciálních rovnic je zapotřebí
stanovit počáteční a okrajové podmínky. V tomto případě jde
vzhledem k řádům jednotlivých parciálních derivací o jed-
nu podmínku počáteční a dvě podmínky okrajové. Počáteč-
ní podmínka vychází z úvahy, že konstrukce na začátku sle-
dovaného období neobsahuje žádnou vodu. Proto hodnota
funkce w v čase τ = 0 bude rovněž nulová

w (x, 0) = 0 [kg m–3]. (6)

Pro stanovení okrajových podmínek byla využita iterační
modifikace Dirichletových podmínek.

Nejvhodnější metodou numerického řešení této parciální
diferenciální rovnice vlhkostního pole se jeví metoda sítí.
Z hlediska časové diskretizace je možné hledat řešení jed-
ním ze tří způsobů, lišících se ve stanovení aproximace 
∂ wj /∂τ, a to metodou Eulerovou, implicitní Ruletovou nebo
Crankovou-Nicolsonovou. Při řešení rovnice (5) byla prove-
dena prostorová diskretizace tak, že konstrukce byla rozdě-
lena na 500 prostorových diskretizačních jednotek. Podobně
je tomu v případě časové diskretizace. Délka časové diskre-
tizační jednotky byla stanovena na 36 s.

Vzhledem k tomu, že všechny uvedené metody jsou ite-
rační, lze integraci dílčích řešení považovat rovněž za iterač-
ní postup. Iterační postup integrace dílčích řešení však musí
přihlížet k saturaci a desaturaci kapalné vody v konstrukci,
tedy vliv kondenzace a vypařování. Vzhledem k dostatečně

210 STAVEBNÍ OBZOR 7/2009



STAVEBNÍ OBZOR 7/2009 211

krátkému časovému kroku lze zanedbat spojitost tohoto pro-
cesu v rámci jednoho dne. Navíc je patrno, že konkrétní
hodnoty kondenzátu nebo množství vypařené páry jsme
schopni stanovit pouze diskrétně – pro každou časovou dis-
kretizační jednotku zvlášť. Proto se tento kondenzát, resp.
množství vypařené vodní páry, započítá jako kvantitativní
přírůstek (ať už v kladné, či záporné hodnotě) k počáteční
podmínce dílčího řešení. Rovnice (5) je řešena pro každý
den zvlášť. Rozložení kapalné vody w v časoprostoru je
znázorněno na obr. 1.

Obr. 1. Graf funkce w(x, t)

Z fyzikálního hlediska se dá předpokládat, že v dílčí ča-
soprostorové oblasti bude voda konvergovat k rovnoměrné-
mu rozložení, které lze zapsat:

(7)

(8)

(9)

Konstantu ve vztahu (7) můžeme vzhledem k integrační
korekci vyjádřit

(10)

kde G je množství kapalné vody v daném okamžiku.

I tento předpoklad byl ověřen numerickým výpočtem.
Jeho platnost je zřejmá z obr. 2. Za čas τ byla dosazena
vysoká, avšak konečná hodnota.

Obr. 2. Graf funkce w(x, t), ověření konvergence pro τ → ∞

Aplikace kapilární vodivosti 
v bilančním výpočtu

Výsledky posouzení čtyř plochých střešních konstrukcí
v běžných i v extrémních klimatických podmínkách:

– konstrukce 1
lehká, z hlediska součinitele prostupu tepla vyhovující
požadavku [9],

– konstrukce 2
lehká, nevyhovující [9],

– konstrukce 3
těžká, vyhovující [9],

– konstrukce 4
těžká, nevyhovující [9].

Tab. 1. Skladba konstrukce 1

Tab. 2. Skladba konstrukce 2

Tab. 3. Skladba konstrukce 3

V posouzení byl započítán vliv kapilární vodivosti vlh-
kosti. Výsledky prokázaly, že započtení kapilární vodivosti
do nestacionárního bilančního výpočtu má vliv na výsledné
určení efektivního a extrémního součinitele prostupu tepla i
na zjištění extrémní hodnoty hmotnostní vlhkosti v kritic-

Vrstva Tlouš	ka ρ λ 
(od interiéru) [mm]  [kg m–3] [W m–1 K–1]

omítka
vápenocementová

10 2 000 19 0,99

 dřevo tvrdé 40 600 157 0,22

 perlitbeton 50 450 11 0,13

 Jutafol N 110 Special 0,4 440 210 154 0,39

 ORSIL S 160 100 1,5 0,043

 Polyelast Extra 4,5 1 170 49 250 0,21

μ

Vrstva Tlouš	ka ρ λ 

(od interiéru) [mm]  [kg m–3] [W m–1 K–1]

omítka 
vápenocementová

10 2 000 19 0,99

 dřevo tvrdé 40 600 157 0,22

 perlitbeton 50 450 11 0,13

 ORSIL S 30 100 1,5 0,043

 Polyelast Extra 4,5 1 170 49 250 0,21

μ

Vrstva Tlouš	ka ρ λ 

(od interiéru) [mm]  [kg m–3] [W m–1 K–1]

omítka 
vápenocementová

10 2 000 19 0,99

železobetonová deska 70 2 400 29 1,58

 perlitbeton 50 450 11 0,13

 Jutafol N 110 Special 0,4 440 210 154 0,39

 ORSIL S 160 100 1,5 0,043

 Polyelast Extra 4,5 1 170 49 250 0,21

μ

konst.,

konst.



kých dnech sledovaného období. U konstrukce 4 (těžká,
nevyhovující [9]) byl prokázán nárůst efektivního součinite-
le prostupu tepla téměř o 9 %, nárůst extrémního součinite-
le prostupu tepla téměř o 14 % a nárůst extrémní hmotnost-
ní vlhkosti v nejkritičtějším okamžiku dokonce o 97 %.
Změny v průběhu jednoho roku demonstruje obr. 3, změny
hmotnostní vlhkosti v jejím nejkritičtějším místě obr. 4.

Obr. 3. Časový průběh okamžitého součinitele prostupu tepla 
konstrukce 4

Obr. 4. Časový průběh maximální hmotnostní vlhkosti 
v nejkritičtějším místě konstrukce

a – konstrukce 4, b – konstrukce 2, c – konstrukce 1 a 3

Ověřované konstrukce byly pro porovnání položeny v ex-
trémních klimatických podmínkách Krkonoš. Vstupní hod-
noty okrajových podmínek (teploty a vlhkosti vzduchu exte-
riéru) pro tuto lokalitu byly převzaty z údajů Českého
hydrometeorologického ústavu [1]. Také zde byl prokázán
velký vliv započtení kapilární vodivosti do nestacionárního
bilančního výpočtu na sledované veličiny, a to dokonce
mnohem zřetelněji.

U konstrukce 4 byl v extrémních klimatických podmínkách
zjištěn nárůst efektivního součinitele prostupu tepla o 14 %,
extrémního součinitele prostupu tepla o 22 % a extrémní hmot-
nostní vlhkosti v nejkritičtějším okamžiku dokonce o 146 %.

Závěr
Bylo prokázáno, že kapilární vodivost kapalné vlhkosti

má vliv na nestacionární bilanční výpočet především u plo-

chých střešních konstrukcí a že způsobuje časové změny
vlhkosti v použitých pórovitých materiálech, což ovlivní
jejich tepelnou vodivost. Z tohoto důvodu se mění v čase
také součinitel prostupu tepla celé konstrukce.

Započtení jevu kapilární vodivosti kapalné vlhkosti do
tepelně technických výpočtů přispívá ke komplexnímu
posouzení stavebních konstrukcí i objektů jako celku, a tím
k objektivnějšímu hodnocení tepelně technické kvality objektu. 

Extrémní hmotnostní vlhkost v kritických dnech sledova-
ného období může za jistých okolností poškodit tepelně izo-
lační vrstvu do takové míry, že již dále není schopna plnit
svou funkci. Na základě zjištěných skutečností je možné před-
cházet vadám a poruchám stavebních konstrukcí.

Příspěvek vznikl při plnění dílčích úkolů výzkumného
záměru MSM0021630511 “Progresivní stavební mate-
riály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na ži-
votnost konstrukcí” a díky materiální podpoře ÚPST
FAST VUT v Brně.
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Škramlik, J. et al.: Effect of Capillary Conductivity on
Thermal and Technical Properties of Building Structures

This paper examines the effect of water vapour and its
quantity on building structures, its application to roof
decks where capillary conductivity of liquid moisture
takes place most frequently, and the evaluation of the
effect on thermal and technical characteristics of the
given building structure. In all, four types of flat roof
structures were assessed and compared both in specific
common, as well as extreme conditions.

Škramlik, J. u.a.: Der Einfluss der kapillaren Leitfähig-
keit auf die wärmetechnischen Eigenschaften einer
Baukonstruktion 

Der Artikel befasst sich mit dem Einfluss kondensieren-
den Wasserdampfes und seiner Menge auf Baukonstruk-
tionen, mit der Anwendung für Dachhäute, wo die kapil-
lare Leitfähigkeit von Feuchtigkeit in flüssiger Form am
häufigsten auftritt, und mit der Auswertung der Ein-
wirkung auf die wärmetechnischen Eigenschaften der
gegebenen Baukonstruktion. Gegenstand der Beurtei-
lung waren 4 Typen von Flachdachkonstruktionen und
ihr Vergleich unter konkreten gewöhnlichen und extre-
men Bedingungen.
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Tab. 4. Skladba konstrukce 4



STAVEBNÍ OBZOR 7/2009 213

Expandace cyprisových jílů 
prof. Ing. Petr BURYAN, DrSc.

Ing. Jan MARŠÁK, Ph.D. 
Ing. Serghei SKOBLIA, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická
Praha

Při studiu expandace cyprisových jílů ze skrývky hně-

douhelného dolu, využívaných k výrobě expandovaného

lehkého kameniva, bylo prokázáno, že majoritními plyn-

nými komponentami. determinujícími expandaci jílů,

byly oxidy uhlíku a vodík, minoritními uhlovodíky 

C1-C6. 

Úvod
Surovina vhodná pro nadýmání v žáru musí splňovat

několik podmínek [1], [2]. Musí obsahovat dostatek tavitel-
ných látek, aby tyto při záhřevu na vysokou teplotu vytváře-
ly na povrchu zrn souvislou taveninu, která znemožňuje uni-
kání plynů tvořících se uvnitř zrn do vnějšího okolí, přičemž
uvnitř materiál musí vykazovat dostatečně vysokou viskozi-
tu taveniny, aby propouštění plynů zůstalo omezeno. Obec-
ně stav surovin, vyhovující těmto podmínkám, označujeme
jako pyroplastický. 

Materiál musí mít při dosažení teploty, při níž začíná pro-
ces nadýmání, malý objem pórů a hustou strukturu. Při tom
musí být v surovině přítomna taková směs látek, která uvol-
ní plyny právě v době, kdy se dosáhne stavení povrchu a
pyroplastického stavu. První podmínku splňuje zpravidla
přítomnost určitého množství taviv, jakými jsou oxidy žele-
za, CaO, MgO a alkálií.

Souvislost mezi viskózním chováním jílových materiálů a
jejich chemickým složením shrnul Riley [3]. Vycházel ze
zákonitého předpokladu, že pro vznik expandace je nutné
vytvořit taveninu vyhovující viskozity a povrchového napě-
tí při teplotách kolem 1 000 °C. Za rozhodující podmínku
považoval chemické složení surovin. Na základě analyzova-
ných dat sestavil diagram se složkami SiO2, Al2O3 a skupi-
nou oxidů (MgO, CaO, FeO, Fe2O3, Na2O, K2O), ve kterém
vyznačil hranice mezi oblastí expandujících a neexpandují-
cích jílů. Tyto hranice byly později upraveny Wilsonem [4].

Podle Rileyho jsou nejvýhodnější meze pro vznik pyro-
plastického stavu při obsahu SiO2 55-78 % hm., Al2O3

12-25 % hm. a součet taviva 8-25 % hm. V současných vý-
zkumech se téměř jednoznačně konstatuje, že komplexní
povaha expandačního procesu je příčinou toho, že nelze
najít obecně platný vztah mezi schopností expandace a para-
metry získanými z chemických, spektrografických, petro-
grafických, rentgenografických nebo termických rozborů,
protože každá surovina má charakteristické vlastnosti, a
proto musí být zkoumána individuálně vzhledem ke své
optimální expandovatelnosti [5], [6].

Obsah alkálií by měl dosahovat 3-5 %, oxidů alkalických
zemin 3-6 % a oxidů železa 6-10 % hm. [1]. Nikdy však
nesmí být množstvím taviv snížen bod tání natolik, že by
vznikla řídká tavenina, která by propouštěla plyny do okolí.
Při nadbytku CaO nebo Fe2O3 se nevhodně zmenšuje inter-
val mezi teplotou slinutí a tání. Optimalizace obsahu CaO

má zaručovat, aby vhodného nadýmání mohlo být dosaženo
v intervalu 50-100 °C.

Přítomnost organických látek je příznivá, protože podpo-
ruje proces nadýmání [1]. Jejich velký přebytek (> 4 %)
však způsobuje značné ostření suroviny, což není příznivé
[7]. Vyhořením ve vstupní části rotační pece za vysoké tep-
loty se granule rozpadají, čímž vzniká vysoký podíl prachu
a drobného Liaporu s vysokou hmotností. V případě, že ex-
pandující jíl má sám o sobě dostatečný obsah organických
látek, není vhodné pro podporu expanze přidávat další orga-
nické látky. Jejich přídavkem se v těchto případech zvýší
objemová hmotnost zrna a zhorší se i další kvalitativní para-
metry [8]-[10].

Sirné sloučeniny mohou být přítomny v surovině i ve vět-
ším množství [1]. Jejich zbytek ve finálním výrobku je však
nežádoucí. Pro vznik taveniny je rozhodující především che-
mické složení, resp. mineralogické složení. Dále je potřeb-
né, aby zemina byla vysoce plastická a jemnozrnná (přítom-
nost zrn, v nichž převládá frakce < 10 µm) [2], bez většího
obsahu písku a hrubších přimíšenin, které nadýmání v žáru
podstatně omezují [1], [11]. Pokud se týká struktury, surovi-
na má mít původní laminární texturu, nebo se tato musí
uměle vytvořit, např. jemným semletím a následnou granu-
lací nebo sedimentací z kalu.

Kromě zdánlivé hustoty určuje kvalitu expandovaných
jílů také pevnost, která závisí především na porozitě a ta na
reakcích vznikajících plynů [7]. Kvalitní průmyslové pro-
dukty mají malé, nesouměrné a homogenně rozložené póry.
Nekvalitní produkty jsou buď lehké a křehké, nebo těžké.
Lehké produkty mají méně pórů, zato však větší, a tenká
vrstva mezi stěnami pórů tudíž vykazuje malou pevnost.
Těžké produkty mají silnou centrální zónu s relativně malý-
mi póry a vnější zónu se vzájemně propojenými rozlehlými
póry.

Expandace

Složení expanzních plynů
Expanzní plyn, vznikající při termolýze cyprisových jílů,

tvoří převážně oxid uhličitý, oxid uhelnatý, voda, vodík, sul-
fan a uhlovodíky z rozkladu bitumenu, v našem případě
přírodního charakteru. 

�� Oxid uhličitý
Zdrojem oxidu uhličitého je dokonalá oxidace organické
fáze nebo reakce oxidu železa s elementárním uhlíkem [9].
Tyto závěry byly získány na základě toho, že expandace CO2

byla pozorována nejen v oxidačním prostředí, kdy k uhlíku
mohl být zabezpečen přístup vzdušného kyslíku, ale i v at-
mosféře dusíku [9].

Oxid uhličitý může vznikat i z uhličitanů, které se za
vysokých teplot rozkládají na oxid uhličitý a oxid kovu.
Prakticky se uhličitan vápníku intenzivně rozkládá při 
850-950 °C (někdy až 1 000 °C), uhličitan manganu při 500 až
600 °C a uhličitany železa již při 400-500 °C. Jelikož diso-
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ciace uhličitanů závisí na rychlosti zahřívání a na fyzikálním
stavu minerálů, reakce jejich rozkladu se při rychlém nárůs-
tu teploty mohou posunovat do oblasti vyšších teplot.

�� Oxid uhelnatý 
Zdrojů oxidu uhelnatého je v jílech několik. Předpoklad, že
by veškerý CO pocházel z organické části cyprisových jílů,
se nejeví jako reálný, neboť množství organických složek v
cyprisových jílech by nestačilo na tvorbu takového množství
CO, který je uvolňován při výpalu. Je nutné uvažovat i o
reakcích mezi anorganickou a organickou částí cyprisových
jílů, resp. i o reakcích elementárního uhlíku.

První přímou možností vzniku CO je nedokonalá oxidace
organických podílů cyprisových jílů. Ten se dále oxiduje na
oxid uhličitý. Oxid uhličitý však může vstupovat do dalších
reakcí za vzniku dalšího oxidu uhelnatého. Jde hlavně o reak-
ci s rozžhaveným jemně disperzním uhlíkem (Boudoardova
reakce)

C + CO2 → 2 CO. (1)

Z hlediska expandace je na této reakci významné to, že
z jedné molekuly oxidu uhličitého vznikají dvě molekuly
oxidu uhelnatého, tzn. že zde narůstá dvojnásobně objem
plynné fáze.

Elementární uhlík se nezúčastňuje jen reakcí s oxidem uhli-
čitým, ale i s vodní párou, a to za vzniku oxidu uhelnatého 

C + H2O → CO + H2 . (2)

�� Oxid železitý
Železo, a především jeho oxidy, se velmi intenzivně podíle-
jí na expanzních dějích. Železo má původ v jílových mine-
rálech a pyritu, který je úzce asociován s organickou hmo-
tou. Oxid železitý může být redukován na Fe3O4, FeO, a
nakonec na Fe při 1 220 °C. Redukovadlem se může stát jak
elementární uhlík, tak oxid uhelnatý. Proces redukce oxidů
železa lze charakterizovat souborem dvou současně probíha-
jících přeměn, a to disociací redukovaného oxidu a slouče-
ním redukovadla s kyslíkem. Oxid uhelnatý se při této reak-
ci oxiduje na oxid uhličitý.

Počáteční redukce Fe2O3 uhlíkem probíhá podle rovnice [7]

3 Fe2O3 + C → 2 Fe3O4 + CO. (3)

Vznikající CO difunduje zahřívaným materiálem a reaguje
se zbývajícím Fe2O3 podle rovnice

3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2. (4)

Takto vzniklý oxid uhličitý reaguje se zbývajícím uhlíkem a
vytváří další CO nebo se částečně redukuje 

2 CO2 → 2 CO + O2. (5)

Redukce Fe2O3 probíhá pouze nad 705 °C.

Pro průběh sledu reakcí je zapotřebí nevelkého množství
redukovadel v podobě uhlíku, oxidů uhlíku nebo vodíku,
aby lehce tavitelné železité jíly expandovaly a teplota tvoře-
ní pórovitého produktu se snížila o 150-200 °C. Taková re-
dukovadla v podobě organických příměsí obsahují téměř
všechny lehko tavitelné jílové zeminy (cyprisové jíly obsa-
hují 2-4 % takovýchto organických příměsí).

�� Sírany a sulfidy
Disociace síranu vápenatého probíhá při teplotě 1 204 °C. 
V redukčním prostředí a za přítomnosti ostatních složek
začíná rozklad síranu při mnohem nižších teplotách. Na oxid

siřičitý, který se při tom uvolňuje, je možno nahlížet jako na
jeden z faktorů, jenž jsou příčinou expanze jílu a vytvářejí-
cí se nežádoucí emise. Příměsi v podobě pyritu, markazitu a
dalších sulfidů železa při zahřívání uvolňují síru, která rea-
guje s kyslíkem a vytváří oxidy siřičitý a sírový. Ty mohou
mít též podíl na expanzi jílu [9], [10]. Nelze však vyloučit
ani tvorbu sulfanu, zejména předpokládáme-li přítomnost
vodíku v expanzních plynech. 

�� Reakce na povrchu a uvnitř zrna
Mikroskopickým pozorováním bylo zjištěno [7], že reakce
probíhající uvnitř zrna a na jeho povrchu se liší. Reakce
pyritu závisejí na velikosti zrna, rychlosti ohřevu a reakční
atmosféře.

� Na povrchu zrna
Analýza prokázala, že s přebytkem kyslíku se pyrit oxiduje
při 375 °C na hematit

4 FeS2 + 15 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO3. (6)

Při této teplotě se může tvořit i oxid sírový

2 SO2 + O2 → 2 SO3, (7)

přičemž při teplotách nad 790 °C probíhá tato rovnice opač-
ným směrem. Je-li k dispozici méně kyslíku, magnetit a
pyrhotin se tvoří následovně:

3 FeS2 + 11 O2 → Fe3O4 + 6 SO3, (8)

2 FeS2 +3 O2 → 2 Fel–XS + 2 SO3. (9)

� Uvnitř zrna
Pyrit se uvnitř zrna, kde je nedostatek kyslíku nebo není pří-
tomen, rozkládá podle reakce

2 FeS2 → 2 FeS + S2gas. (10)

Podle Živkoviče [12] na povrchu pyritových částic může
být sorbována síra, která může reagovat se železem z jílo-
vých minerálů a tvořit pyrhotin následujícím sledem reakcí:

Fe2O3 + S2 → 2 Fel–XS + 11/2 O2 , (11)

2/3 Fe3O4 + S2 → 2 Fel–XS + 11/3 O2 , (12)

2 FeO + S2 → 2 Fel–XS + O2 . (13)

Tyto tři reakce probíhají pouze tehdy, jestliže pS2 >> pO2. Tato
podmínka je splněna při parciálním tlaku síry 0,1 MPa při 
680 °C a 1 ± 0,3 MPa při rozkladu pyritu při teplotě 743 °C.
Parciální tlak kyslíku díky přítomnosti uhlíku je velmi malý.
Je možné, že v přítomnosti vody ve struktuře jílových mine-
rálů se z pyritu tvoří i H2S.

3 FeS2 +2 H2O → 3 Fel–XS + SO2 +2 H2S, (14)

3 Fel–XS + 4 H2O → Fe3O4 + 3 H2S + H2. (15)

Protože H2S je silně redukční činidlo, probíhají následně i
reakce: 

2 Fe2O3 +2 H2S → 4 FeO + 2 H2O + S2 , (16)

FeO + H2S → Fel–XS + H2O. (17)

V redukční atmosféře (CO) zůstává pyrhotin stabilní i při
teplotách nad 1 000 °C. V silně oxidační atmosféře se však
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rozkládá na FeSO4, který se může oxidovat na magnetit a
hematit, a uvolnit tak oxid sírový nebo siřičitý. V důsledku
toho je železo z jílových minerálů blokováno a nemůže se
účastnit reakcí s uhlíkem a tvořit CO a CO2. Proto by se
železo mělo v řadě případů do špatně expandujících surovin
přidávat, aby bylo zajištěno, že nebude redukováno předtím,
než se materiál stane pyroplastickým.

Vliv minerální vázané vody
Voda vázaná v jílových minerálech může také představo-

vat zdroj plynů, protože může reagovat s reziduální uhlíka-
tou hmotou, a účastnit se tak expandování jílu při vyšších
teplotách, tj. 

C + 2 H2O → CO2 + 2 H2, (18)

při vyšších teplotách může být CO produkován reakcí

C + H2O → CO + H2. (19)

Tyto endotermické reakce probíhají prudce nad 800 °C, pro-
tože katalytické povrchy, takové jako jíl, reakce urychlují.
CO a H2 mají velkou redukční sílu a vytvářejí produkty
s nízkým bodem tání. Poslední reakce uhlíku a vodní páry je
katalyticky usnadňovaná přítomností sloučenin železa.

Při dehydroxylaci se dvojmocné železo oxiduje na troj-
mocné na úkor hydroxylových skupin podle reakce

Fe2+ + OH– → Fe3+ + O2– + 1/2 H2 , (20)

následované reakcí

2 Fe3+ + 3 O2– → Fe2O3 . (21)

Volná a fyzikálně vázaná voda se vypařuje do 180 °C. Je
zjevné, že ovlivňovat zkoumaný druh expanze jako faktor
vytvářející póry tato voda bezprostředně nemůže. Avšak
volná i fyzikálně vázaná voda, jakož i velká část krystalicky
vázané vody minerálů obsažených v jílovitých zeminách,
vykazuje nepřímý užitečný vliv na procesy podmiňující
expanzi. Při rychlém zahřívání zadržuje předčasné rozvinutí
řady oxidačně redukčních reakcí, které se posunují do oblas-
ti vysokých teplot.

Při postupném zahřívání je základní část konstituční vody
odstraňována při 200-800 °C, určitá část konstituční vody
montmorillonitu, hydroslídy (illitu), vermikulitu, kaolinitu a
dalších minerálů se uchovává v rozmezí teplot 900 až 
1 150 °C, a to i při dlouhodobém vypalování. Při prudkém
vypalování, kdy se tepelné zpracování od 600 do 1 150 °C
provádí 8-70 minut a probíhá rychlostí 55-90 °C/min, jsou
zbytky konstituční vody minerálů odstraňovány při jejich
expanzi a bezesporu se účastní tvorby pórů i expanze pyro-
plastické jílovité masy [11].

Experimentální část 

Vzorková základna analýz
V rámci přípravy podkladových materiálů pro návrh jed-

notky snižující emise z výroby Liaporu byly postupně sle-
dovány čtyři vzorky cyprisových jílů, odebraných z výroby
(tab. 1).

Metodika experimentu
Reaktor, naplněný jemně rozetřenou suchou hlínou, byl

vložen do elektrické pece za pokojové teploty a propláchnut
dusíkem. Poté byl postupně zahříván po stanovených kro-

cích (po 100 °C) až do 1 050 °C. Doba, potřebná ke zvýšení
teploty zhruba o 100 °C, byla přibližně 20 minut.

Těkavé produkty pyrolýzy byly odváděny přes kovový
vodní chladič do baňky pro zachycování kapalných produk-
tů. Plyn byl dále veden do plynoměru a po jeho průchodu
zaváděn do skleněných vzorkovnic ponořených v uzavíra-
cím roztoku. Zachycený plyn byl dále analyzován plynovou
chromatografií. 

Analýza plynu
K analýze plynu, vznikajícího při termickém zpracování

cyprisových jílů, byl použit plynový chromatograf, do něhož
byl plyn dávkován smyčkou. Po zahájení měření a přepnutí
ventilů byl vzorek unášen proudem nosného plynu helia do
náplňové předkolonky, kde došlo k oddělení methanu a per-
manentních plynů (N2, O2, CO2, CO, H2) od ostatních uhlo-
vodíků (C2 a vyšších). Uhlovodíky byly zpětně vyplachová-
ny do nástřikové komůrku s děličem, v níž se rozdělily v
nastaveném poměru. Chromatografická kapilární kolona pro
uhlovodíky Rt –Alumina měla vnitřní průměr 0,530 mm a
délku 50 m. Kapilární kolona PoraPlot Q o délce 30 m a
vnitřním průměru 0,530 mm sloužila k oddělení CO2 od
ostatních permanentních plynů, jež přešly na molekulové
síto. Oxid uhličitý byl eluován přes restriktor. Naměřená
data byla zpracována integrační metodou. Ze záznamu TCD
byly získány informace o koncentraci [% obj.] oxidu uhliči-
tého, vodíku, kyslíku, dusíku, methanu a oxidu uhelnatého.
Na přítomnost vzduchu v analyzovaném vzorku byla prove-
dena korekce, neboť přestože byl reaktor před experimen-
tem propláchnut dusíkem, bylo v odebraném plynu zazna-
menáno určité množství kyslíku. Ze záznamu FID byla urče-
na koncentrace [% obj.] uhlovodíků (ethanu, ethenu, propa-
nu, propenu, i-butanu, n-butanu, acetylenu, trans-2-butenu,
1-butenu, i-butenu, cis-2-butenu, i-pentanu, n-pentanu a 
n-hexanu a ostatních). 

Výsledky a diskuze

Množství plynu uvolněného při pyrolýze
Průměrné hodnoty celkového objemu plynu, který se

uvolnil při pyrolýze suchých vzorků v přepočtu na 1 kg,
uvádí tab. 2. Nejvíce plynu se vyvíjelo při termickém zpra-
cování hlíny 1, nejmenší u hlíny 3. Tato skutečnost pravdě-
podobně souvisí i s faktem, že u vzorků 1 a 4 byl zazname-
nán vývin plynu až do teplot kolem 1 000 °C, u vzorků 2 a 3
se plyn uvolňoval nejvýše do 900 °C. Příklad složení ex-
panzních plynů z pyrolýzy vzorku 1 je uveden v tab. 3.

CO SO2 NOx
*)

hlína 1 dobrá expanze 1 053 1 638 71

hlína 2 dobrá expanze 1 314 1 963 156

hlína 3 dobrá expanze 1 330 2 081 177

hlína 4 dobrá expanze 762 1 609 159

Vzorek Vlastnosti
[mg m–3]

Tab. 1. Technologické a emisní charakteristiky vzorků

*) Celkový obsah oxidů dusnatého a dusičitého vyjádřený jako
oxid dusičitý.



V tabulkách 3 až 8 je výčet jmenovaných uhlovodíků
zkrácen a uváděn součet koncentrací:

C2 – ethanu a ethenu;
C3 – propanu a propenu;
C4 – i-butanu, n-butanu, trans-2-butenu, 1-butenu, 

i-butenu a cis-2-butenu;
C5, C6 – i-pentanu, n-pentanu a n-hexanu;
Cost – ostatních uhlovodíků;
C2-Cost – všech uhlovodíků (C2-C6 +Cost).

Průměrná koncentrace jednotlivých složek z měření
vzorku 1 je uvedena v tab. 4. Jak z ní vyplývá, koncentra-
ce CO pozvolna narůstá do 700 °C, při níž dosahuje 3,4 % obj.
Poté začíná strmější nárůst, který je nejvýraznější v rozmezí
900-1 000 °C. Zde vzrůstá obsah CO více než dvojnásobně.
Obsah CO2 narůstá do 600 °C, kde dosahuje svého maxima
71,2 % obj. Se zvyšující se teplotou koncentrace CO2 téměř
rovnoměrně klesá až na 19,7 % obj. při 1 050 °C. Obsah met-
hanu stejně jako celkový obsah uhlovodíků C2-Cost má vrchol
při 500 °C. Je patrné, že koncentrace dusíku vzrůstá od 
700 do 900 °C. Koncentrace vodíku se pohybuje od 500 do
1 050 °C mezi 20 a 35 % obj.

Průměrná koncentrace jednotlivých složek v pyrolyzním
plynu vzorku 2 je uvedena v tab. 5. Koncentrace oxidu
uhelnatého pomalu narůstá do 550 °C, poté do 700 °C mírně
klesá na 2,6 % obj. Od 700 °C do 900 °C se obsah CO zvýší
více než trojnásobně. Obsah oxidu uhličitého se zvyšuje do
600 °C, kde dosahuje svého maxima 72,4 % obj. Obsah
methanu je stejně jako obsah uhlovodíků C2-Cost největší při
teplotě 500 °C. Koncentrace dusíku vzrůstá od 700 do 
900 °C. Koncentrace vodíku se pohybuje od 500 do 900 °C
mezi 22 a 29 % obj.

Průměrná koncentrace jednotlivých složek v plynu z py-
rolýz vzorku 3 je uvedena v tab. 7. Koncentrace oxidu
uhelnatého narůstá do 550 °C, poté mírně klesá na 2,1 %
obj. při 650 °C. Nejstrmější nárůst obsahu CO, téměř čtyř-
násobný, je zaznamenán v rozmezí 800-900 °C. Koncentrace
oxidu uhličitého dosahuje maxima 71,5 % obj. při 600 °C.
Obsah methanu stejně jako obsah uhlovodíků C2-Cost je
největší při teplotě 500 °C. Koncentrace dusíku vzrůstá od
700 do 900 °C. Koncentrace vodíku dosahuje při 750 °C až
34 % obj.

Tab. 7. Průměrné složení plynu uvolněného při pyrolýzách vzorku 3

Průměrná koncentrace složek v pyrolyzním plynu vzorku 3
je uvedena v tab. 8. Koncentrace oxidu uhelnatého v tomto
případě výrazně narůstá mezi 800 °C a 1 000 °C z 5,6 %
obj. na 30,0 % obj. Obsah oxidu uhličitého dosahuje maxi-
ma při 600 °C, a to 68,9 % obj. Obsah methanu stejně jako
obsah uhlovodíků C2-Cost je největší při teplotě 500 °C. Kon-
centrace dusíku vzrůstá od 700 °C do 950 °C. Obsah vodíku
se pohybuje až do 34,6 % obj. při 800 °C.
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Vzorek V [dm3 kg–1] 

hlína 1 73,55

hlína 2 49,75

hlína 3 48,60

hlína 4 63,60

380 400 450 500 600 700 800 900 1 000 1 050

CO2 3,11 3,43 19,75 45,9 70,98 61,16 53,1 38,61 19,88 20,11

H2 0 0 24,33 35,26 23,91 32,05 33,11 31,95 24,44 19,43

N2 96,66 96,28 44,08 5,53 0,42 1,37 5,98 9,62 6,61 5,91

CH4 0 0 3,44 4,06 1,28 1,66 1,87 1,64 0,54 0,3

CO 0,23 0,28 2,37 3,67 3,04 3,52 5,76 18,06 48,43 54,17

C2 0 0,01 2,09 1,92 0,1 0,07 0,04 0,02 0,01 0,01

C3 0 0 2,08 1,56 0,05 0,03 0,02 0,01 0 0

C4 0 0 0,67 0,71 0,01 0,01 0,01 0 0 0

C5 a C6 0 0 0,19 0,26 0,02 0,01 0,01 0 0 0

Cost 0 0 1,01 1,14 0,18 0,14 0,1 0,08 0,07 0,05

ΣC2-Cost 0 0,01 6,03 5,58 0,36 0,25 0,18 0,11 0,09 0,07

Teplota [˚C]Složky
[% obj.]

400 450 500 600 700 800 900 1 000 1 050

CO2 3,08 16,6 44,85 71,23 59,25 52,37 37,92 20,81 19,73

H2 0,74 19,87 35,49 23,79 33,92 32,8 32,43 25,37 20,46

N2 95,54 54,4 7,16 0,42 1,39 6,13 9,13 6,44 5,59

CH4 0 2,57 3,9 1,13 1,71 1,92 1,67 0,71 0,47

CO 0,57 2,05 3,28 3,02 3,37 6,44 18,63 46,48 53,57

ΣC2-Cost 0,07 4,52 5,3 0,42 0,37 0,33 0,22 0,19 0,18

Teplota [˚C]Složky
[% obj.]

400 450 500 550 600 700 850 900

CO2 2,79 8,41 43,21 69,57 72,35 68,41 60,47 59,59

H2 0 3,49 22,68 23,87 23,13 27,18 28,91 26,45

N2 97,1 86,44 25,69 1,02 0,32 0,53 2,71 3,67

CH4 0 0,38 2,62 1,57 1,14 1,09 1,28 1,2

CO 0,1 0,44 2,23 2,82 2,58 2,59 6,51 8,99

ΣC2-Cost 0,01 0,83 3,57 1,14 0,49 0,21 0,13 0,1

Teplota [˚C]Složky
[% obj.]

450 500 550 600 650 700 750 800 900

CO2 3,1 41,9 71 71,5 68,9 64 59 58,6 47,7

H2 0,43 22,7 22,9 24,3 26,6 30,9 34,1 31,9 28,7

N2 96,1 27,3 0,62 0,24 0,44 0,94 2,34 3,01 6,44

CH4 0 2,56 1,52 1,12 1,23 1,47 1,63 1,52 1,32

CO 0,31 2,33 2,63 2,24 2,11 2,15 2,81 4,4 15,7

ΣC2-Cost 0,09 2,99 0,96 0,36 0,3 0,23 0,2 0,19 0,18

Teplota [˚C]Složky
[% obj.]

Tab. 2. Průměrný objem uvolněného plynu při pyrolýze

Tab. 3. Analýza plynu uvolněného při pyrolýze vzorku 1

Tab. 4. Průměrné složení plynu uvolněného při pyrolýzách vzorku 1

Tab. 5. Průměrné složení plynu uvolněného při pyrolýzách vzorku 2
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Tab. 8. Průměrné složení plynu uvolněného při pyrolýzách hlíny 3

Porovnání z hlediska složení vznikajícího plynu
Pro možnost rozlišení jednotlivých druhů hlíny na zákla-

dě složení plynu vznikajícího při jejich pyrolýze byly vytvo-
řeny porovnávací tabulky (tab. 9 až tab. 11) a grafy (obr. 4
až obr. 7) emisí oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlo-
vodíků C2-Cost. Tabelární i grafické vyjádření prezentuje data
průměrného složení uvolněného plynu. Uvedené grafické
znázornění je podrobnější, v tabulkách jsou porovnávány
pouze hodnoty pro sedm vybraných teplot. 

Tab. 9. Porovnání koncentrací CO [% obj.] 

Z obrázku 1 je patrné, že do 700 °C se emise CO u jed-
notlivých vzorků příliš neliší. Nárůst koncentrace CO je
pozvolný a dosahuje nejvyšší hodnoty 3,6 obj. % u jílu 4. 
S rostoucí teplotou se obsah CO prudce zvyšuje (až na 46,5 %
obj. při 1 000 °C u hlíny 1), a zatímco trend nárůstu obsahu
oxidu uhelnatého je u hlíny 1, 3 a 4 téměř shodný, u hlíny 2
je znatelná odchylka – obsah CO při 900 °C je výrazně
nižší. 

Obr. 1. Porovnání CO

Koncentrace CO2 v závislosti na teplotě (obr. 2) má u
všech čtyř druhů hlíny podobný charakter. Od 450 °C je
zaznamenán u obsahu CO2 v plynu strmý nárůst, který
dosahuje maxima při 600 °C. Je pozoruhodné, že i přestože
vzorek 4 vykazuje při 500 °C nejvyšší koncentraci CO2

v plynu (55,5 % obj.), hranici 70 % obj. při 600 °C nepře-
sáhne. Se zvyšující se teplotou obsah oxidu uhličitého prak-
ticky u všech vzorků rovnoměrně klesá.

Tab. 10. Porovnání koncentrace CO2 [% obj.] 

Průběh závislosti koncentrace uhlovodíků C2-Cost v plynu
na teplotě u jednotlivých druhů hlíny (obr. 3) vykazuje urči-
té rozdíly. Zatímco u vzorků 1 a 4 je nejvýraznější nárůst
obsahu uhlovodíků mezi 400-450 °C, u dalších dvou je toto
rozmezí posunuto mezi 450-500 °C. Nejvyšší koncentrace
uhlovodíků byla zjištěna u hlíny 1 (5,3 % obj.). U všech sle-
dovaných hlín bylo maximální koncentrace uhlovodíků 
v plynu dosaženo při stejné teplotě, tzn. při 500 °C. S ros-
toucí teplotou se obsah uhlovodíků prudce snižoval. Taktéž
maximální koncentrace methanu ve vyvíjeném plynu u všech
sledovaných vzorků byla pozorována při teplotě 500 °C.

Obr. 2. Porovnání CO2

Tab. 11. Porovnání koncentrace C2-Cost [% obj.]

400 450 500 550 600 700 800 900 950 1 000

CO2 2,4 21,1 55,5 68,3 68,9 60,9 54,3 45,6 43,2 32,4

H2 0 16,4 27,8 25,4 26,1 32,9 34,6 29,3 29,2 28,9

N2 97,3 56 7,54 0,41 0,23 1,01 3,89 7,71 8,04 7,8

CH4 0 1,72 2,43 1,43 1,07 1,31 1,43 1,05 0,93 0,74

CO 0,29 1,78 3,29 3,28 3,22 3,63 5,57 16,2 18,5 30

ΣC2-Cost 0,03 2,96 3,41 1,21 0,44 0,28 0,23 0,17 0,14 0,13

Teplota [˚C]Složky
[% obj.]

400 500 600 700 800 900 1 000

hlína 1 0,57 3,28 3,02 3,37 6,44 18,63 46,48

hlína 2 0,10 2,23 2,58 2,59 – 8,99 –

hlína 3 – 2,33 2,24 2,15 4,40 15,68 –

hlína 4 0,29 3,29 3,22 3,63 5,57 16,20 30,03

Vzorek
Teplota [˚C]

400 500 600 700 800 900 1 000

hlína 1 3,08 44,85 71,23 59,25 52,37 37,92 20,81

hlína 2 2,79 43,21 72,35 68,41 – 59,59 –

hlína 3 – 41,90 71,50 63,99 58,58 47,67 –

hlína 4 2,40 55,49 68,91 60,92 54,27 45,61 32,38

Vzorek
Teplota [˚C]

400 500 600 700 800 900 1 000

hlína 1 0,07 5,30 0,42 0,37 0,33 0,22 0,19

hlína 2 0,01 3,57 0,49 0,21 – 0,10 –

hlína 3 – 2,99 0,36 0,23 0,19 0,18 –

hlína 4 0,03 3,41 0,44 0,28 0,23 0,17 0,13

Vzorek
Teplota [˚C]



Obr. 3. Porovnání emise uhlovodíků C2-Cost

Závěr
Ze získaných dat vyplývá, že expandační plyn, vznikající

termolýzou organického i anorganického podílu cypriso-
vých jílů, představuje zejména oxid uhelnatý, oxid uhličitý,
dusík, vodík, methan a různé uhlovodíky. Koncentrace
oxidu uhličitého v plynu dosahuje maxima při 600 °C. Se
zvyšující se teplotou poté klesá, s čímž souvisí nárůst obsa-
hu oxidu uhelnatého, který je nejvýraznější mezi 700-1 000 °C.
Nejvíce uhlovodíků, vznikajících rozkladem bitumenu, bylo
zjištěno u všech vzorků při teplotě 500 °C. U jednotlivých
vzorků byly z hlediska analýzy vyvíjeného plynu zjištěny
jisté odlišnosti, avšak nebyly zásadního charakteru. Přítom-
nost vodíku v expandačních plynech nebyla dosud v od-
borné literatuře publikována. 

Část výzkumných prací byla provedena v rámci projek-
tu 6046137304 MŠMT ČR.
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Buryan, P. et al.: Expandability of Cypris Clays

The study of expandability of cypris clays from the cap-
ping of a brown coal mine used for the production of
expanded lightweight aggregate has proved that major
gaseous components determining expansion of clays
were carbon oxide and hydrogen, minor ones were C1

– C6 hydrocarbons.

Buryan, P. u a.: Expandierung von Cypristonen 

Beim Studium der Expandierung von Cypristonen aus
dem Abraum einer Braunkohlengrube, die zur Herstel-
lung von Leichtzuschlagstoffen (Blähton) genutzt wer-
den, wurde nachgewiesen, dass die die Aufblähung
determinierenden mehrheitlichen gasförmigen Kompo-
nenten der Tone Kohlenstoffoxide und Wasserstoff wa-
ren, die minderheitlichen Kohlenwasserstoffe C1 bis C6. 

Nová budova ČVUT 
Největší stavební investicí v areálu technic-
kých vysokých škol v pražských Dejvicích za
posledních pětadvacet let bude Nová budova
ČVUT. Poslední červnový den k ní položili

základní kámen zástupci vedení vysoké školy v čele s rekto-
rem prof. Ing. Václavem Havlíčekem, CSc., zástupci MŠMT
ČR, Městské části Prahy 6, dodavatelských firem a další
významní hosté.

Nová budova, určená pro studenty Fakulty architektury a
dalších součástí ČVUT, bude vystavěna na pozemku mezi
Fakultou stavební, Studentským domem a Národní technic-
kou knihovnou. Zprovozněna bude uživatelům v letním
semestru akademického roku 2010/2011. Provozně a dispo-
zičně je navržena jako univerzální, s výukovými prostory
pro technické obory. Charakteristickým rysem návrhu je
transparentnost těchto prostor. Prosklené příčky umožňí prů-
hledy do učeben, seminárních místností, ateliérů, ale i do

pracoven vyučujících. V parteru jsou situovány tři kapacitní
posluchárny, ta největší pro 300 studentů. Podzemní garáže
pojmou 320 aut.

Architektonický návrh profesorky Aleny Šrámkové vyšel
vítězně ze soutěže 35 týmů a vybrala jej komise složená
z významných architektů.

Tisková informace

�projekty
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Celoživotní náklady budov
doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Článek se zabývá metodou celoživotních nákladů budov,
která v rámci hodnocení její efektivnosti zahrnuje
všechny relevantní současné a budoucí náklady a užitky.
Rozšiřuje pohled na zkoumanou problematiku efektivní
výstavby budov o náklady a užitky, které vznikají nejen
uvnitř budovy samé, ale i v jejím okolí, a mohou tak
ovlivnit i jiné subjekty, které přímo s výstavbou a uží-
váním budovy nesouvisejí. Jde zejména o problematiku
externalit a celospolečenských nákladů a užitků. 

Úvod
Celoživotní náklady WLC (Whole Life Cost) budov zahr-

nují všechny související a relevantní současné a budoucí
náklady a užitky budovy, které mohou nastat během jejího
životního cyklu [1]. Metoda celoživotních nákladů budovy
navazuje na metodu nákladů životního cyklu stavby BLCC
(Building Life Cycle Costs) a metodu posuzování životního
cyklu LCA (Life Cycle Assessment), které pracují s analý-
zou samotného zkoumaného stavebního objektu. Celoživot-
ní náklady rozšiřují pohled na zkoumanou problematiku
o náklady, které vznikají v okolí budovy a mohou ovlivnit
i subjekty, které přímo s výstavbou a užíváním budovy ne-
souvisejí. 

Metoda BLCC
Metoda nákladů životního cyklu stavby je zaměřena na

optimalizaci nákladů v průběhu celé doby její životnosti.
Definice podle Směrnice EHS [2] je následující: „Životnost
stavby je doba, během níž ukazatele vlastností stavby budou
udrženy na úrovni slučitelné s plněním základních požadav-
ků.“. Jejich výpočet je založen na stanovení současných
i budoucích nákladů spojených s technickými parametry
stavby v jednotlivých fázích jejího životního cyklu. V prů-
běhu realizační fáze to jsou investiční náklady, v průběhu
provozování zejména náklady na opravy a udržování, rekon-
strukce a modernizace, v likvidační fázi potom náklady
spojené s likvidací budovy. Pro výpočet ukazatele je třeba
rozdělit budovu na funkční díly, u nichž lze stanovit dobu
jejich životnosti a definovat cyklus a rozsah oprav M (Main-
tenance). Zkoumanou problematiku lze znázornit schématem
prof. Jarského, uvedeným na obr. 1.

Ukazatel BLCC posuzuje náklady stavby v přítomnosti,
tedy v okamžiku hodnocení, proto musí být všechny budou-
cí náklady přepočteny na současnou hodnotu. Výpočet uka-
zatele lze vyjádřit vztahem

,      (1)

kde BLCC jsou náklady životního cyklu budovy [Kč], Cij –
j-tý náklad spojený technickými parametry budovy v i-tém
roce, i – rok, ve kterém náklad vzniká, n – délka životního
cyklu budovy [roky], r – diskontní sazba [%/100].

Metoda LCA
Metoda se v obecné rovině zabývá enviromentálními

dopady v průběhu životního cyklu výrobku (získání suro-
vin, výroba, užívání a likvidace). Při její aplikaci na staveb-
ní výrobu lze uvažovat např. o surovinové náročnosti, toxic-
kých účincích odpadů nebo meziproduktů na životní prostře-
dí. Neřeší ekonomické a sociální aspekty stavby, soustředí se
pouze na její dopad na životní prostředí. Porovnávají se jí
různé varianty řešení.

Posuzování životního cyklu stavby touto metodou před-
stavuje přístup vedoucí k minimalizaci environmentálních
dopadů, tj. podle ISO 14050 jakákoli změna v životním pro-
středí, nepříznivá i příznivá, která je zcela nebo částečně
způsobena činností, výrobky či službami organizace. Výsled-
ky analýzy lze využít pro porovnání různých variant stavby,
pomoc při návrhu na zlepšení stávajícího stavu stavby vzhle-
dem k jejímu vlivu na životní prostředí [3].

Výstavba budov a jejich provozování patří mezi hlavní
spotřebitele materiálů a energie a významné znečišťovatele
životního prostředí. Během svého životního cyklu spotřebo-
vávají budovy v EU asi 40 % energie, vytvářejí přibližně 
30 % emisí CO2 a 40 % odpadů. Z toho vyplývá potřeba sle-
dovat, a pokud možno zmírňovat negativní dopady výstavby
a provozování objektů pozemních staveb na životní prostře-
dí [4]. Zejména je třeba sledovat: 

– spotřebu neobnovitelných zdrojů surovin,
– spotřebu energie,
– produkci emisí,
– produkci odpadů, 
– působení techniky na okolí hlukem a otřesy,
– spotřebu kvalitní vody. 

V rámci výzkumného úkolu je řešena možnost výroby
stavebních materiálů z druhotných surovin. Problematika je
posuzována i z ekologicko-ekonomického hlediska zmiňo-
vaných negativních vlivů, produkce odpadů a jejich možné
recyklace. Využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví
je nezbytným předpokladem trvale udržitelného rozvoje
výstavby. Musí však platit pravidla, která stanoví srovnatel-
né technické parametry budovaných konstrukcí a zaručí, aby
použitím recyklovaných materiálů nebylo zatíženo životní
prostředí. Trend častějšího používání recyklovaných materiá-
lů souvisí jednak s omezenými zdroji klasických materiálů,
jednak se snahou o minimalizaci odpadů na skládkách.

Obr. 1. Schematické znázornění životního cyklu budovy 
(výstavba, opravy, rekonstrukce a likvidace) [5]
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Metoda WLC
Tato metoda představuje rozšíření hodnocení nákladů sou-

visejících s výstavbou, provozováním a likvidací budovy
o externality a celospolečenské užitky a náklady, které vzni-
kají v souvislosti s její výstavbou v okolí. Schéma na obr. 2
znázorňuje metodu celoživotních nákladů budovy v širo-
kém komplexu jejího možného uplatnění. Jde zejména
o rozšíření hodnocení nákladů spojených s budovou o popis
a ocenění vytvářených externalit a dalších celospolečen-
ských nákladů a užitků. 

�� Externality (Externalities), efekty přelévání, předsta-
vují dopad tržních transakcí na třetí stranu. Vytváření nebo
jejich spotřeba není většinou dobrovolná. Pokud se užitek 
B (Benefit) třetí osoby následkem externality snižuje, jde
o negativní externalitu neboli externí náklad nebo újmu. Po-
kud se užitek třetí osoby následkem externality zvyšuje, je
vytvořena pozitivní externalita, dochází k externímu prospě-
chu nebo úspoře. Externality představují nerovnost mezi
mezním užitkem MB (Marginal Benefit) a mezním nákla-
dem MC (Marginal Cost) při spotřebě nebo poskytování
výrobků nebo služeb. Dochází k tomu, že tržní cena P (Pri-
ce) neodráží mezní užitky společnosti MSB (Marginal Social
Benefits) nebo mezní náklady společnosti MSC (Marginal
Social Costs). 

– Negativní externality (Negative Externalities) předsta-
vují vnější náklady spojené s výrobou nebo spotřebou, v tomto
případě s výstavbou budovy, v nákladech se však neodrazí.
Budovy mohou v rámci svého životního cyklu znečišťovat
životní prostředí, působit škody, které se mohou odrazit na
zdraví lidí snižováním kvality vzduchu, který dýchají, nebo
vody, kterou pijí. Mohou vznikat v jednotlivých fázích ži-
votního cyklu budovy (např. vypouštěním odpadních vod do
toků bez poplatků za škody způsobené na životním prostře-
dí, vytápěním budovy).

Rovnovážné množství a rovnovážná cena vznikne v bodě
střetu poptávky s nabídkou. Poptávka je představena mez-
ním užitkem MB a nabídka mezními náklady MC. V nákla-
dech však nejsou zahrnuty mezní externí náklady, které
poskytováním tohoto statku vznikají. V takovém případě
MC výroby nedosahují skutečných MSC. Mezní společenské
náklady jsou součtem mezních nákladů poskytovatele statku
a mezních externích nákladů, které nese třetí strana. Stát vy-
víjí tlak na snížení tvorby negativní externality např. sankce-
mi za nedodržení zákonů a vyhlášek týkajících se dané ob-
lasti. Bez zásahu státu by bylo vytvářeno stále více negativ-
ních externalit a MEC by se zvyšovaly. 

– Pozitivní externality (Positive Externalities) mohou být
vytvořeny například zabudováním požárních hlásičů v jed-
notlivých místnostech budovy. Z rychlého uhašení nebo
předejití požáru může mít užitek i třetí strana – vlastníci a

uživatelé okolních budov mohou být následků živelné
pohromy uchráněni, aniž by se na těchto nákladech podíleli.

Poptávka a nabídka určitého statku se ustálí v rovnováž-
ném bodě. Poptávku opět představuje křivka mezního užit-
ku MB, nabídku křivka mezního nákladu MC. Mezní spole-
čenský náklad MSC je v tomto případě roven meznímu
nákladu poskytovatele statku. Statek však vytváří pozitivní
externalitu. Mezní společenský užitek MSB je součtem mez-
ního užitku spotřebitele a mezního společenského užitku
MEB (Marginal External Benefit), který je přenášen na třetí
stranu. Proto stát tvorbu pozitivních externalit podporuje,
např. vhodnou dotační politikou.

�� Hodnotu celospolečenských nákladů a užitků, které
vznikají v souvislosti s výstavbou, užíváním a likvidací
budov, lze stanovit metodou CBA (Cost Benefit Analysis).
Lze jí sledovat a monetárně ocenit přímé a nepřímé náklady
a užitky spojené s budovou v investiční, provozní i likvi-
dační fázi. Analýza pracuje s peněžními toky CF (Cash
Flow), které získá ekonomický subjekt (stát, obec, podnik
nebo občan) v souvislosti s výstavbou určité budovy. Za
příjem je považována i úspora výdajů přímo vzniklá realiza-
cí projektu – výstavbou budovy. Analýza CBA rozděluje CF
do dvou skupin: 
– finanční hotovostní toky představují CF odpovídající

pojetí corporate finance (podnikových financí), tedy sku-
tečné příjmy a výdaje finančních prostředků, které vyplý-
vají z jednotlivých fází životního cyklu budovy. V tomto
případě jde o náklady životního cyklu budovy (BLCC);

– ekonomické hotovostní toky jsou všechny s budovou
související užitky a náklady (finanční i nefinanční, hmot-
né i nehmotné, přímé i indukované, vznikající investorovi
i ostatním subjektům v rámci společnosti). Užitek/přínos
je efekt vzniklý realizací projektu (budovy), který nemá
podobu finanční částky (poplatku, ceny). Užitek ovšem
může nepřímo vytvářet příjem (opravou komunikace ob-
čané a podniky ušetří finanční prostředky za opotřebení
pneumatik, za opravy vozidel jezdících po špatné silnici;
funkčně efektivní budovy mohou zvýšit uspokojení uživa-
telů; příjemné pracovní prostředí může zvýšit produktivi-
tu pracovní síly). Pro monetární ocenění celospolečen-
ských užitků a nákladů existuje celá škála metod, nejčas-
těji je využívána metoda nákladů obětované příležitosti.
V současné době se v rámci výzkumného úkolu vytváří

seznam celospolečenských nákladů a užitků, které souvisejí
s životním cyklem budovy, jenž bude podkladem pro tvor-
bu databáze monetárně oceněných celospolečenských nákla-
dů a užitků.  

�� Výpočet ukazatele WLC – rovnici (1), která vyjadřuje
náklady životního cyklu stavby, lze rozšířit na výpočet kom-
plexního hodnocení celoživotních nákladů budovy o exter-
nality a celospolečenské náklady a užitky,

(2)

kde WLC jsou celoživotní náklady budovy (Whole Life
Cost) [Kč], Cij – j-tý náklad (Cost) v i-tém období, SCik – 
k-tý celospolečenský náklad (Social Cost) v i-tém období,
SBik – k-tý celospolečenský užitek (Social Benefit) v i-tém
období, NExim – m-tá negativní externalita (Negative Exter-
nality) v i-tém období, PExim – m-tá pozitivní externalita
(Positive Externality) v i-tém období, r – diskontní sazba

Obr. 2. Schéma celoživotních nákladů (modifikováno) [1]
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[%/100], n – délka životního cyklu budovy, popř. délka hod-
noceného období [roky], t – počet nákladů životního cyklu
budovy, u – počet celospolečenských užitků nebo nákladů,
v – počet negativních externalit nebo pozitivních externalit. 

Závěr
Ukazatel celoživotních nákladů budovy představuje rozší-

ření nástrojů pro rozhodování o realizaci projektů využitel-
né zejména v předinvestiční fázi projektu stavby/budovy.
Jednotlivé části výpočtu ukazují efektivnost budovy z růz-
ných pohledů a pro různé potřeby. Náklady životního cyklu
hovoří o přímých nákladech samotné budovy zejména z po-
hledu technicko-materiálové charakteristiky. Metoda WLC
se zabývá i dalšími relevantními dopady výstavby staveb-
ních objektů, jejichž databáze není v současné době zcela
naplněna. Také v rámci výzkumného úkolu jsou rozvíjeny
metody pro zjištění možných dopadů budovy na okolí, zjiš-
ťování vzniku a následné ocenění pozitivních a negativních
externalit a celospolečenských nákladů a užitků. 

Stanovení hodnoty budovy podle ukazatele WLC může
být také návodem pro rozhodování financování objektů z ve-
řejných zdrojů, o podporách výzkumu a vývoje nových ma-
teriálů a technologií pro výstavbu budov, protože bude mož-
né prokázat, na základě monetárně oceněných celospolečen-
ských nákladů a užitků, nejen výši nákladů spojených
s jejich životním cyklem, ale i hodnotu jejich celospolečen-
ské efektivnosti.

Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného záměru
MŠMT MSM 0021630511 „Progresivní stavební materiá-
ly s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost
konstrukcí“.
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Korytárová, J.: Life Cycle Costs of Buildings

This paper outlines the method of life cycle costs of
buildings which, as part of assessment of its efficacy, cov-
ers all relevant present as well as future costs and bene-
fits. The method of life cycle costs expands the view of the
examined issue of efficient construction of buildings by
costs and benefits arising not only inside buildings, but
also in their surroundings. Thus, they can affect other
subjects directly unrelated to the erection and uses of
buildings. They include, for example, externalities and
all-society costs and benefits. 

Korytárová, J.: Lebensdauerkosten von Gebäuden  

Der Artikel befasst sich mit der Methode der Kosten
über die gesamte Lebensdauer von Gebäuden, die im
Rahmen der Bewertung ihrer Effektivität alle gegenwär-
tigen und zukünftigen relevanten Kosten und Erträge
erfasst. Die Methode der Kosten über die gesamte
Lebensdauer von Gebäuden erweitert die Sicht auf die
untersuchte Problematik der effektiven Errichtung von
Gebäuden um die Kosten und Erträge, die nicht nur im
Gebäude selbst, sondern auch in seiner Umgebung
entstehen und so auch andere Subjekte, die nicht direkt
mit der Errichtung und der Nutzung des Gebäudes
zusammenhängen, beeinflussen können. Es handelt sich
insbesondere um die Problematik von Externalitäten
und gesamtgesellschaftlichen Kosten und Erträgen.

17. – 22. ledna 2011

Nové výstaviště Mnichov

www.bau-muenchen.com
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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.

Výpočet stability skalních svahů
Ing. Veronika Vaněčková

Práce se zabývá stochastickým výpočtem stability skalního
svahu na polygonální smykové ploše. Parametry horninové-
ho masivu se modelují pomocí MC kritéria porušení (nor-
málním, lognormálním a exponenciálním rozdělením) i de-
terministicky. Analýza vstupních dat je provedena metodou
LHS včetně algoritmu pro výpočet stability svahu a progra-
mu ProStabil pro výpočet stupně bezpečnosti svahu na poly-
gonální ploše.

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

Dizertace se zabývá vyhodnocením vodního režimu na expe-
rimentálním povodí, který je ovlivněn předpokládanou kli-
matickou změnou. Vodní bilance se ověřuje na datech srá-
žek a teplot za období 1997-2007 a slouží k verifikaci odvo-
zené metody. Na základě toho se odhaduje vodní bilance pro
období 2071-2100.

Příčné horizontální síly mezi mostovým
jeřábem a jeřábovou dráhou
Ing. Josef Musílek

V práci se analyzuje interakce mostového jeřábu a jeřábové
dráhy. Byl vytvořen analytický dynamický model pohybu
jeřábu po dráze. Model byl ověřen měřením na skutečné
dráze. Na modelu lze interakci jeřábu a dráhy předpovědět.

�dizertace

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

ČBS Servis, s.r.o.
www.cbsservis.eu

pořádá ve spolupráci s
Katedrou betonových konstrukcí a mostů FSv ČVUT v Praze,
Ústavem betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně,

Katedrou betónových konštrukcií a mostov SvF STU Bratislava

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
PODLE NOREM ČSN EN 1992 (EUROKÓDU 2)

ČÁST 1
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

NAVRHOVÁNÍ NA POŽÁR
USTANOVENÍ PRO BETONOVÉ MOSTY 

5. a 12. října 2009 Praha, Masarykova kolej ČVUT
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Úprava rukopisu
� Název příspěvku(arial, 14 bodů, tučně),

popř. oddílů (arial, 12 bodů, tučně) a
odstavců (times, 12 bodů, tučně), se píše malý-
mi písmeny kromě velkých začátečních písmen, bez
teček na konci. Neměl by obsahovat více než 8 slov.
Titulky se nepodtrhávají ani neprostrkávají. Pokud není
článek příliš rozsáhlý, není třeba nadpisy číslovat, ale
graficky odlišit. U rozsáhlejších textů se oddíly (kapito-
ly) mohou číslovat arabskými číslicemi s tečkou, odstav-
ce (podkapitoly) při hierarchickém členění se číslují
dvěma (výjimečně třemi) arabskými číslicemi s tečkou za
každou číslicí. 

� Jméno autora, název a místo jeho pracoviště (nezkráce-
né osobní jméno, příjmení s akademickými tituly a vědec-
kými hodnostmi; je-li autorů více, sdružují se podle pra-
coviš	). 

� Anotace – max. 5 řádků vystihujících obsah článku, ang-
lické a německé résumé stejného rozsahu je překladem
anotace. V případě dodání pouze české verze redakce
zařídí její překlad  (vhodné je dodat cizojazyčné specific-
ké odborné termíny).

� Text článku (times, 12 bodů) – obvyklý rozsah je
8 až 10 stran, neměl by přesahovat 12 stran a obsahovat
více než 7 obrazových předloh (grafy, schémata, fotogra-
fické snímky, tisky počítačových periferií apod.) a tabu-
lek. Stránky se číslují průběžně uprostřed dolního okraje.

� Seznam literatury se zařadí na konec rukopisu. Jednotli-
vé prameny se označí čísly v hranatých závorkách. Uve-
dou se jen prameny citované v článku a v přiměřeném roz-
sahu. Jen výjimečně by měla být citována literatura starší
patnácti let. Počet autocitací nesmí přesáhnout třetinu
všech citovaných prací. Odkazy v textu se uvádějí rovněž
čísly v hranatých závorkách [n], které nelze nahradit
lomítky. 

� Poznámka pod čarou nemá být delší než tři řádky. Píše
se na řádek následující za místem, ke kterému se text pod
čarou vztahuje. Od vlastního textu se odděluje vodorov-
nou čarou. Místo v textu a příslušný text pod čarou se
vyznačují arabskými číslicemi jako mocnitel s oblouč-
kem, např. 1); na rozdíl od poznámek u tabulek, kde se
značí *). Poznámky pod čarou se číslují průběžně v celém
příspěvku. 

Vzorce 
� V textu se odkazy na vzorce uvádějí obyčejnými čísly

v okrouhlých závorkách (n); 
� pro proměnné se v matematických výrazech používá leža-

té písmo (times italica, 12 bodů), pro vektory před-
nostně písmena latinské abecedy (arial italica tučně, 10
bodů), pro matice velká písmena, přednostně latinské abe-

cedy (TIMES TUČNĚ, 12 BODŮ, ITALICA).
Číslice ve vzorcích, a to i v indexech a exponentech, se
píší stojatě;

� indexy a exponenty se píší bez mezery ke znaku, se správ-
ným směrem snížení/zvýšení k základní úrovni řádku; 

� desetinná místa se oddělují od celku desetinnou čárkou; 
� používají se zákonné měřicí jednotky;
� znaménka ve vzorcích (=, +, –,  :,  …, atd.) musí být od

ostatních veličin oddělena mezerou;
� pro násobení se nepoužívá *, ale příslušné znaménko  · ; 
� jednotlivé matematické symboly do textu nelze (na rozdíl

od číslovaných rovnic) vkládat, je nutné je psát jako
souvislý text.

Grafický program QuarkXpress 6.0, ve kterém se časopis
láme, v některých případech nekomunikuje s extenzemi pro
úpravu matematických vzorců různých verzí editoru Word.
U článků s velkým rozsahem vzorců je možné se o vhod-
nosti dané extenze ve studiu informovat (Ing. Milan
Gattringer, tel.: 241 770 220). Předejde se tak složitým
korekturám. 

Úprava obrazových předloh a tabulek
� Obrázky se ukládají jako samostatné soubory s příponou

jpg, tif, eps, bmp s rozlišením 300 DPI. Tabulky a grafy
jako soubory s příponou xls. Prostor pro ně se nevynechá-
vá, do textu se nevlepují. Do textu budou zalomeny podle
možnosti co nejblíže odkazu v závorce. 

� Tabulky se ukládají za poslední stranu textu. Označí se
průběžně arabskými číslicemi (Tab. 1. …) a společně
s názvem (times italica, 12 bodů) se umístí nad
tabulku. Vysvětlivky k obsahu a definice symbolů se píší
pod tabulku jako poznámky pod čarou. 

� Kresby a grafy je nejlépe dodat v poměru 1 : 1, tj. bu� na
šířku jednoho sloupce (max. 77 mm), nebo dvou sloupců
(max. 160 mm); tlouš	ka čar musí odpovídat tištěnému
formátu obrázku. Pro popisování se používá výhradně
písmo arial jednotné velikosti. Pro přehlednost má být
v obrázku co nejméně textu, s počínajícími malými písme-
ny. Vysvětlivky lze uvést v podpisku pod obrázek. V textu
se odvolávky na obrazové předlohy uvádějí v kulatých
závorkách (obr. n). U diagramů se stupnice popisují vždy
vně, na středu za jednosměrnou šipkou následuje značka
veličiny, za ní jednotka veličiny v hranatých závorkách.
U grafu se vyznačuje ukončení obrázku šipkou.  

� Fotografické snímky musí být kontrastní s ostrou kresbou a
stupnicí polostínů, min. velikosti 9 x 12 cm.

� Popisky pod obrázky (times italica, 12 bodů) se
uloží za tabulky. 

Pokyny pro autory
Redakce přijímá články v textovém editoru Word, tištěné po jedné straně papíru formátu A4 

(horní okraj 25 mm, levý 35 mm, pravý 10 mm, dolní 15 mm), řádkování, 1,5. 
Článek je možné zaslat elektronicky na adresu redakce: klimova@fsv.cvut.cz
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Příspěvky do rubrik
Rozsah nemá přesahovat šest stran včetně tabulek a obsaho-
vat více než čtyři obrazové předlohy. Pod textem se vpravo
dole uvede jméno a příjmení autora (bez titulů). Obecné
požadavky platí obdobně jako u hlavních článků. 

Recenze vědeckotechnické literatury
� Záhlaví – je nutné dodržet toto pořadí údajů: příjmení a

iniciály osobního jména autora díla, název (jde-li o dílo
cizí, název v originále, do závorky český překlad), pořadí
vydání (u druhého a dalších), místo vydání, vydavatel, rok
vydání, počet stran, obrázků, tabulek. Název knih psaných
jinak než latinkou se uvede v českém přepisu. 

� Struktura – význam problematiky díla, záměr autora, po-
pis díla po významných částech (kapitolách), hodnocení zá-
měru autora, okruh čtenářů, kterým je dílo určeno. V pra-
vé části rukopisu pod textem recenze jméno a příjmení

recenzenta nebo jeho šifra (značka dohodnutá s redakcí).
Recenze nemá být delší než dvě strany. 

Údaje o autorech 
Na zvláštním listu se uvede jméno a příjmení autora, kontaktní
údaje (adresa, telefonní číslo a e-mail) a podepsané pro-
hlášení, že jde o původní, jinde nepublikovaný článek. Záro-
veň je třeba dodat podepsanou žádost o otištění textu ve Sta-
vebním obzoru.

Autorské korektury
Všechny otisky sazby zaslané autorovi musí byt opraveny a
vráceny obratem. Články se v redakci upravují podle zvyk-
lostí časopisu. V rámci autorské korektury lze opravovat pou-
ze chyby v odborné a stylistické terminologii a technické ne-
dostatky zaviněné tiskárnou. Autor svým podpisem na korek-
tuře znovu potvrdí, že po opravě jím vyznačených chyb
s vytištěním článku souhlasí.

Hlavní články jsou lektorovány odborníky příslušného oboru.

Za obsah článku ručí autor.

Otištěné články nejsou honorovány.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Korekturní znaménka

výměna chybného nebo poškozeného písmene

výměna více chybných písmen, popř. slov

vypuštění přebytečných písmen nebo slov
(deleatur)

vypuštění textu ve více řádcích

chybějící slovo nebo text, popř. spojovací 
znaménko nebo pomlčka

vynechaná řádka

zařazení obrázku nebo tabulky

porušený slovosled

přemístění slov nebo řádek

přemístění přehozených písmen nebo slov

správné pořadí přehozených řádek

zapomenutá zarážka

posunutí textu nahoru nebo dolů

chybějící mezera

zvětšení mezer mezi slovy

zmenšení mezery mezi slovy 

zrušení mezery nebo spojovníku

zrušení mezery mezi řádky

vyznačení odstavce

zrušení odstavce

vysazení slov jiným písmem

index prvního stupně

index druhého stupně

exponent prvního stupně

exponent druhého stupně

chybně vyznačená korektura se 
v textu podtečkuje

Korektury se vyznačují barevně dvěma shodnými znaménky. Jedním se označí opravené místo a druhé se opakuje
na příslušném okraji otisku v účaří opravené řádky. Vpravo vedle znaménka na okraji otisku se napíše správné pís-
meno nebo doplňující text.

�

�

�

�

�

znaménko
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