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Článek se zabývá modelováním nosné konstrukce kated-
rály sv. Víta. Je analyzován vliv délkové teplotní
roztažnosti na napjatost a deformaci konstrukce. Pro
zachycení jejího skutečného chování bylo nutné zjistit
rozložení teplot, které je ovlivněno slunečním zářením a
kolísáním teplot vzduchu v blízkém okolí. Teplota byla
měřena in situ, a zároveň počítána numericky. 

Úvod
Pražský hrad patří mezi kulturní bohatství českého národa

a je dominantou hlavního města. Součástí areálu je katedrá-
la sv. Víta, jejíž stará část byla postavena ve 14. století. Sna-
ha zachovat tuto památku i pro další generace vedla ke sle-
dování a geodetickému monitorování posunů nosné kon-
strukce. Cílem bylo z naměřených deformací získat údaje
o její degradaci. Dalším přínosem monitorování je možnost
ověření příčin degradace i účinnosti navržených oprav na
numerických modelech. Podobně se postupovalo i při návr-
hu oprav katedrály v Kutné Hoře [7], [8].

Od roku 2000 probíhají ve staré části katedrály měření
svislých a vodorovných deformací v řezu, který obsahuje
čtyři body umístěné na sloupech hlavní lodi. Spodní dvojice
bodů je v úrovni cca 2 m nad podlahou, vrchní dvojice cca 
17 m nad podlahou. Mezi nimi se měří svislé a vodorovné
vzdálenosti během různých období roku, většinou v 18 h po
uzavření katedrály pro veřejnost. Během let 2000/2001 byly
vzdálenosti změřeny pětkrát (včetně základní, tj. nulté
etapy). Z rozdílů délek jsou vypočtena relativní posunutí
bodů, vztažená k základní etapě (10. 7. 2000). Během měře-
ní byly zjištěny posuny mezi sledovanými body, o nichž se
předpokládalo, že jsou způsobeny zejména délkovou teplot-
ní roztažností [1]. 

Katedrála sv. Víta se skládá z hlavní lodi, dvou nižších
podélných lodí, kaplí a příčné lodi. Stěny mezi kaplemi pod-
porují hlavní pilíř opěrného systému, který je spojen se slou-
py hlavní lodi opěrnými oblouky. Opěrný systém je celý
v exteriéru a je vystaven působení klimatických změn (tep-
lotě vzduchu, slunečnímu záření, dešti, sněhu, změnám vlh-
kosti vzduchu). Konstrukce katedrály je z kamenného zdi-
va, doplněného ocelovými táhly. 

Teplotní analýza
Jedním z cílů článku je porovnat deformace získané geo-

detickým monitorováním sloupů hlavní lodi katedrály s hod-
notami zjištěnými výpočtem. Předpokládalo se, že deforma-
ce jsou způsobeny zejména teplotními změnami konstrukce.
Je proto nutné zjistit rozložení teplotních polí v konstrukci
během jednotlivých geodetických měření vzdáleností. Bylo
použito numerické řešení parciální diferenciální rovnice
vedení tepla v komerčním programu Adina [2]

.                              (1)

Formulace okrajových podmínek
Teplotu konstrukce ovlivňuje několik faktorů – teplota a

rychlost proudění vzduchu v jejím okolí, intenzita dopadají-
cího slunečního záření, odpařování vody z povrchu a z pórů,
kondenzace vodní páry na povrchu a v pórech, adsorpce
vodní páry a desorpce vody. Těchto faktorů je mnoho, proto
byl problém zjednodušen a byl uvažován pouze vliv teploty
vzduchu v okolí konstrukce a intenzita slunečního záření.
Přestup tepla ze vzduchu do konstrukce a opačně byl simu-
lován podle rovnice

,                            (2)

kde α je součinitel přestupu [W m–2 K–1] 
(podle ČSN 72 2430);
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qv – hustota tepelného toku [W m–2] (s kladným zna-
ménkem směřuje tok dovnitř konstrukce, tzn.
ohřívá ji, se záporným směřuje ven z konstruk-
ce, tzn. ochlazuje ji);

Tv – teplota vzduchu v okolí konstrukce;

Tp – teplota povrchu konstrukce.

Za teplotu vzduchu v okolí konstrukce byly vzaty údaje
získané z meteorologických stanic a od Správy Pražského
hradu. Pro povrchy v exteriéru byly v analýze použity teplo-
ty získané z meteorologických stanic Praha-Ruzyně a Praha-
Karlov, pro povrchy v interiéru hodnoty získané z teplotních
čidel umístěných Správou Pražského hradu uvnitř katedrály. 

Tato okrajová podmínka byla předepsána pro všechny
povrchy katedrály. Severní strana je stíněna střechou hlavní
lodi, proto je zde vliv slunečního záření malý a byl zane-
dbán. Ovšem jižní strana je vystavena silnému slunečnímu
záření, a proto je nutné s tímto vlivem počítat. 

Energie přenášená zářením v atmosféře má několik složek
– přímé krátkovlnné sluneční záření, rozptýlené (difúzní)
krátkovlnné sluneční záření, dlouhovlnné záření vyzářené
povrchem konstrukce a dlouhovlnné záření odražené od
atmosféry. Celková bilance energetických toků na povrchu
konstrukce může být kladná, nulová, nebo záporná. Kladná
znamená absorpci energie, záporná vyzařování energie.

Vzhledem k tomu, že se v Praze měří pouze intenzita glo-
bálního slunečního záření, bylo uvažováno, že veškeré záře-
ní dopadající na povrch konstrukce je přímé, což platí přede-
vším pro slunečné dny (obr. 2). Vyjádření této okrajové pod-
mínky je popsáno rovnicemi (3)-(5). 

,                                (3)

kde I0 je intenzita slunečního záření dopadajícího na povrch
kolmý ke směru záření [W m–2], Ih intenzita záření dopada-
jícího na vodorovný povrch (Praha-Karlov) [W m–2] a γ je
výška slunce nad obzorem;

,                              (4)

kde nf je jednotkový vektor normály příslušného povrchu, 
rs jednotkový vektor polohy slunce na obloze a cos ß skalár-
ní součin mezi vektorem normály a vektorem polohy slunce
na obloze;

,                             (5)

kde α je součinitel pohltivosti povrchu konstrukce, jenž
může nabývat hodnot (0;1), a qa intenzita absorbovaného
výkonu povrchem konstrukce [W m–2]. 

Okrajová podmínka, předepsaná rovnicí (5), nabývá klad-
ných hodnot. V případě zastínění povrchu je blízká nule,

v simulaci je zjednodušeně uvažována nulovou hodnotou.
Informace o poloze slunce na obloze (hodnoty γ a rs) byly
získány v programu Skymap pro 11. 

Šíření tepla konstrukcí je simulováno numerickým řeše-
ním parciální diferenciální rovnice vedení tepla. V této ana-
lýze není zahrnut vliv fázových změn vody. Simulace je pro-
vedena za konstantních materiálových charakteristik, které
nejsou závislé na její teplotě a vlhkosti. Výsledné rozložení
teplot, zejména v zimě, může být ovlivněno zamrzáním
vody v konstrukci, při němž dochází k uvolňování skupen-
ského tepla tuhnutí. V tomto případě se simulace rozložení
teplot liší od skutečného rozložení teplot v konstrukci. 

Teplotní setrvačnost 
Jelikož není teplota v konstrukci známa, je nutné simulo-

vat teplotní chování konstrukce po určitou dobu tak, aby
v poslední fázi numerické simulace bylo rozložení vypočte-
ných teplot blízké skutečnému. Proto byla provedena simu-
lace, při níž je teplota celé konstrukce na počátku 0 ˚C, a hned
poté je v okolí průřezu předepsána teplota vzduchu 10 ˚C.
Cílem je zjistit, za jak dlouho se minimální teplota uvnitř
konstrukce přiblíží 10 ˚C. Graf v obr. 3 znázorňuje závislost
minimální teploty v konstrukci na době jejího ohřívání
vzduchem o teplotě 10 ˚C. 

Výpočet byl proveden pro hlavní pilíř opěrného systému a
spodní opěrný oblouk. Hlavní, nejmohutnější pilíř, má roz-
měry 1,1x6,6 m a teplotní setrvačnost cca 300 h. Spodní
opěrný oblouk má podstatně menší rozměry a jeho „tlouš�-
ka“ je 0,4-0,6 m. Jeho teplotní setrvačnost je cca 50 hodin
(obr. 3). V tomto okamžiku jsou minimální teploty uprostřed
průřezů okolo 9,75 ˚C, její odchylka od asymptotické hod-
noty (10 ˚C) je menší než 3 %. V ostatních částech průřezů
jsou hodnoty vyšší, tudíž průměrná teplota pilíře a oblouku
bude vyšší než 9,75 ˚C. Vzhledem ke spolehlivosti vstup-
ních údajů je dosažená přesnost dostačující.

Dvojrozměrné modely
Nejprve byla provedena simulace zmíněných efektů na

dvojrozměrných modelech, které reprezentují průřez kon-
strukce nebo její tlouš�ku. Toto zjednodušení je možné
u konstrukcí s konstantním průřezem nebo tlouš�kou. U kon-
strukcí s proměnným průřezem je třeba simulovat vedení
tepla na modelu trojrozměrném.

γsin0
hII =

sf rn=βcos

βα cos0Iqa =

Obr. 2. Schémata pro výpočet absorbovaného výkonu – svislý řez

Obr. 3. Průběh minimální teploty v konstrukci v závislosti na čase
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Konstrukci katedrály tvoří zdivo z pískovcových kvádrů,
jehož spáry jsou vyplněny maltou. V některých částech opěr-
ného systému jsou spáry na povrchu vyplněny olovem.
Z hlediska vedení tepla lze konstrukci považovat za homo-
genní (byly použity materiálové charakteristiky typické pro
pískovec [2]-[4]):

λ = 5 040 / 3 600 = 1,4 W m–1 K–1 tepelná vodivost

ρ = 2 600 kg m–3 objemová hmotnost

c = 840 J kg–1 K–1 měrná tepelná kapacita

k = 81 000/3 600 = 22,5 W K–1 m–2 součinitel přestupu
tepla v exteriéru v zimě

k = 54 000/3 600 = 15 W K–1 m–2 součinitel přestupu
tepla v exteriéru v létě

k = 24 000/3 600 = 6,67 W K–1 m–2 součinitel přestupu
tepla v interiéru

Rozložení teplot ve spodním opěrném oblouku 2. červen-
ce 2001, kdy probíhalo měření etapy č. 4 v katedrále sv.
Víta, je vidět na obr. 4. Počasí bylo slunečné a na toto roční
období chladné. Z obrázků je patrný značný vliv slunečního
záření na nárůst a charakter rozložení teplot. 

U spodního opěrného oblouku dopadá přímé sluneční
záření pouze na horní povrch, ostatní povrchy jsou zastíně-
ny převislým okrajem nebo na ně dopadají sluneční paprsky
pouze po velmi krátkou dobu. Tomu odpovídají nejvyšší
teploty v blízkosti horního povrchu. 

U hlavního pilíře opěrného systému jsou nejvyšší teploty
v blízkosti jižního povrchu. Dále je patrná zóna s vyššími
teplotami v blízkosti západního a východního povrchu,
směrem k severnímu okraji jsou teploty nižší, protože tato
část hlavního pilíře opěrného systému je více zastíněna
ostatními konstrukcemi katedrály.

Trojrozměrné modely
Pro přesnější zachycení rozložení teplot v konstrukci spod-

ního opěrného oblouku byl vytvořen trojrozměrný model.
Použitá geometrie představuje idealizovaný tvar konstrukce, v
modelu nejsou ozdoby opěrných oblouků složitého tvaru.
Obdobným způsobem byl vytvořen i trojrozměrný model hor-
ního opěrného oblouku s přilehlými konstrukcemi.

Vlivem slunečního záření dochází k poměrně výraznému
nárůstu teplot v horní části opěrného oblouku. Maximální
teplota konstrukce je v době, kdy na konstrukci již nesvítí
slunce, 10-15 cm od horního povrchu. Rozdíl mezi nejteplej-
ším a nejchladnějším místem opěrného oblouku, vystavené-
ho během dne slunečnímu záření, je v podvečer cca 10 ˚C.
Ovšem nutno podotknout, že v okamžicích, kdy na kon-
strukci svítí slunce, jsou teploty povrchu daleko vyšší a v let-
ním období běžně přesahují 40 ˚C. 

Teplota povrchu vybraných částí katedrály
Výsledky získané měřením posloužily k následnému po-

rovnání s hodnotami získanými teoreticky.

Dálkový teploměr
Teplota povrchu katedrály se měřila koncem června a

začátkem července roku 2006 a také koncem srpna a začát-
kem září 2007 pyrometrem AMIR 7811-50, s přesností mě-
ření ±2 ˚C. Byla zjiš�ována teplota povrchu hlavního pilíře
opěrného systému, dolní části spodního opěrného oblouku,
vnějšího povrchu sloupu hlavní lodi a povrchu vnitřních
částí konstrukce v blízkosti sledovaných bodů. V roce 2007
se navíc měřila teplota povrchu horní části vrchního opěrné-
ho oblouku. 

Hlavní pilíř opěrného systému se měřil podrobněji. Jeho
východní a západní povrch byl rozdělen na šest sektorů,
v každém z nich se měřila teplota na několika místech a do
tabulky byl zaznamenán interval teplot povrchu v přísluš-
ném sektoru. Rozdíl od 0,2 ˚C do 2 ˚C může být způsoben
různou pohltivostí příslušného povrchu konstrukce a také
rozdílnou tepelnou vodivostí materiálu v daném místě. Nej-
vyšší teploty byly naměřeny na jeho jižním povrchu a dosa-
hovaly až 40 ˚C. 

Uvnitř katedrály se teploty povrchu jednotlivých kon-
strukcí příliš neliší. Během měření byl rozdíl nejnižší a nej-
vyšší teploty cca 2 ˚C. Dále bylo zjištěno, že teplota povrchu
je tím vyšší, čím je daný povrch více vzdálen od podlahy
katedrály, teploty povrchů u konstrukcí na jižní straně jsou
o něco vyšší než teploty povrchů konstrukcí na severní stra-
ně katedrály. 

Termokamera
Důvodem měření teplot povrchu termovizí Thermacam

SC 3000 bylo získání ucelené představy o rozložení teplot
na površích opěrného systému. Přesnost měření je v interva-
lu od –20 ˚C do 150±1˚C nebo ±1 %. Měření probíhala 

Obr. 4. Rozložení teplot ve střední části spodního opěrného
oblouku v době měření etapy č. 4 

A – s vlivem slunečního záření, B – pouze s vlivem teploty
vzduchu v okolí konstrukce
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13. září 2007, kdy v Praze bylo ráno zataženo, ale během
dne se oblačnost protrhala a svítilo slunce. Dvě hodiny bylo
snímáno rozložení teplot horní části opěrného systému na
jižní straně katedrály. 

Porovnání hodnot
Porovnáním vypočtených a naměřených údajů byla prove-

dena kalibrace navrženého modelu teplot. Mezi vstupní
údaje, které bylo třeba zjistit, patřil součinitel pohltivosti
povrchů konstrukce a výběr nejpřesnějších meteorologic-
kých údajů o teplotě vzduchu. Posloužily i pro následné vý-
počty teplot jiných meteorologických situací (zatěžovacích
stavů).

Pro verifikaci byly zvoleny výsledky měření dálkoměrem
opěrného pilíře katedrály v roce 2006 a měření horního
opěrného oblouku termokamerou v roce 2007. Při měření
teplot povrchů hlavního opěrného pilíře dálkoměrem byly
zaznamenávány intervaly teplot, které se v dané části povr-
chu vyskytují. Pro porovnání s numerickým výpočtem byla
vzata průměrná teplota. V numerické simulaci byla pro for-
mulaci okrajové podmínky (viz rov. (4)) použita konstantní
hodnota součinitele pohltivosti. Jinými slovy, bylo předpo-
kládáno, že pohltivost všech povrchů hlavního pilíře je stej-
ná (byly zkoušeny hodnoty součinitele pohltivosti: 0,58;
0,64; 0,7, blízké tabulkovým hodnotám pro pískovec). 

K nejlepší shodě naměřených a vypočtených hodnot
došlo u hlavního pilíře opěrného systému na jižní straně ka-
tedrály při použití teploty vzduchu z meteorologické stani-
ce Praha-Karlov a součinitele pohltivosti 0,64. Směrodatná
odchylka, vypočtená z rozdílu vypočtené a naměřené teplo-
ty povrchu, je 1,59 ˚C, počet porovnávaných údajů je 60. Na
severní straně katedrály je nejlepší shody dosaženo při tep-
lotě vzduchu z meteorologické stanice Praha-Ruzyně. Smě-
rodatná odchylka, vypočtená z rozdílu teploty povrchu vy-
počtené a naměřené, je 1,17 ˚C, porovnávaných údajů je 32. 

Snímání povrchu termovizí probíhalo 13. září 2007.
Z celého snímku byly vybrány dva body, ležící na horním
povrchu horního opěrného oblouku, a v nich odečteny teplo-
ty povrchu. Získané údaje byly porovnány s výsledky teo-
retické simulace (obr. 5).

K dobré shodě mezi vypočtenými a naměřenými hodno-
tami došlo, při stejných podmínkách jako v předešlém pří-
padě při součiniteli pohltivosti 0,64 a teplotě z hydrometeo-
rologické stanice Praha-Karlov. Z grafu na obr. 5 vyplývá,
že maximální odchylka mezi vypočtenými a naměřenými
teplotami je menší než 2 ˚C.

Z dosažených výsledků vyplývá realističnost provedené
simulace teplot. Ovšem nutno podotknout, že tento závěr
platí pouze pro sledované období (červen a červenec 2006,
září 2007), tedy když je v Praze slunečné počasí nebo oblač-
no až polojasno beze srážek. Za jiných podmínek toto ově-
ření dosud nebylo provedeno [5]. 

Statický model pole staré části katedrály
Důvodem vytvoření numerického statického modelu

katedrály byla snaha o lepší porozumění chování celé kon-
strukce (případně její ucelené části) vlivem teplotních změn.
Model byl použit pro výpočet deformací katedrály, které
byly následně porovnány s hodnotami získanými geodetic-
ky. Účelem bylo zjistit, zda jsou naměřené deformace způ-
sobeny cyklickými teplotními změnami, nebo jinými vlivy. 

Numerický model
Numerický model, vytvořený programem Feat, zahrnuje

jedno pole konstrukce (obr. 6). Klenby byly aproximovány

6-12 rovinnými plochami, žebra byla aproximována 6-12
přímými pruty. Žebra jsou dle skutečnosti tuze spojena po
celé délce s plochou klenby.

V místech uložení konstrukce do základů jsou sloupy a
stěny podepřeny vetknutím. V oblasti, kde končí numerický
model a reálná konstrukce zde pokračuje (na rovinách
symetrie), je v modelu fixován posun ve směru osy x a rota-
ce kolem os y a z. Krovy hlavní lodi, krovy ochozů a kaplí
nejsou součástí statického modelu. 

Konstrukce katedrály je z pískovcových kvádrů. K výpoč-
tu deformací byly použity materiálové charakteristiky typic-
ké pro kamenné zdivo. V numerickém výpočtu byl použit
fyzikálně lineární materiálový model, v němž E = 18 GPa 
je modul pružnosti, ν = 0,15 Poissonův součinitel, α =
= 0,000 008 5 součinitel délkové teplotní roztažnosti zdiva.

Výpočet deformací sloupů hlavní lodi 
Cílem bylo ověřit, zda změny vodorovných posunů slou-

pů, získaných geodetickým měřením v různých časových

Obr. 5. Porovnání vypočtené a naměřené teploty povrchu
(13.9.2007)
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etapách, jsou způsobeny teplotou. Do statického modelu
vstupuje zatížení od nerovnoměrného rozložení teploty po
konstrukci, které bylo uvažováno podle následujících va-
riant: 

1. Získání průměrných teplot konstrukce z jejího povr-
chu. Při této hypotéze byly k dispozici pouze údaj o teplotě
povrchu uvnitř katedrály a údaj o teplotě vnějšího povrchu
katedrály. Všechny konstrukce uvnitř byly zatíženy stejným
teplotním gradientem, vypočteným z rozdílu teplot. Obdob-
ným způsobem byly zatíženy konstrukce katedrály v exterié-
ru, jen pro výpočet rozdílu byla použita teplota vnějšího
povrchu. Konstrukce na rozhraní exteriéru a interiéru byly
zatíženy teplotním gradientem, který měl určitý ”spád” (na
vnějším povrchu byl jiný rozdíl teplot než na vnitřním povr-
chu).

2. Předpokladem bylo, že se průměrná teplota konstrukcí
v exteriéru blíží průměrné teplotě vzduchu za týden, který
předcházel měření deformací. Předpoklad o teplotě kon-
strukce v interiéru zůstal stejný jako u předchozí varianty.

3. Rozdíly teplot byly získány analýzou se simulací pře-
stupu tepla mezi konstrukcí a vzduchem, vliv slunečního
záření nebyl uvažován. Vstupními údaji byla teploty vzdu-
chu na meteorologických stanicích a teplota uvnitř katedrá-
ly. Výpočet teplotních polí uvnitř konstrukce byl již popsán.
Z těchto teplotních polí, vypočtených v programu Adina,
byla získána průměrná teplota jednotlivých částí konstrukce
a z nich pak teplotní rozdíly, kterými byl zatížen numerický
model katedrály v programu Feat [6]. 

4. Jde o stejnou variantu jako předchozí, rozšířenou o vliv
slunečního záření. 

Porovnání naměřených deformací 
s vypočtenými

Poloha monitorovacích bodů je zřejmá z obr. 1. Mezi
body 3 a 1 a body 4 a 2 jsou měřena vodorovná a svislá
posunutí. Bylo zpracováno prvních pět měření. První měře-
ní proběhlo v roce 2000, všechna další jsou k němu výsled-
kově vztažena. Výpočetně šlo o čtyři zatěžovací stavy v kaž-
dé teplotní variantě. Rozdíly měření a výpočtů zatěžovacích
stavů pak byly statisticky zpracovány zvláš� pro jednotlivé
varianty. Směrodatné odchylky rozdílů měření a výpočtů
jsou v tab. 1, v níž jsou všechny teplotní varianty porovná-
ny. Pro úplnost – měřením byl zjištěn vodorovný posun 1 mm,
svislý posun 2 mm.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo u poslední varianty
zatížení numerického modelu. Hodnoty směrodatné odchyl-
ky u vodorovných posunutí jsou na obou stranách katedrály
přibližně stejné. Před zahrnutím vlivu slunečního záření do
analýzy se předpokládalo, že ovlivňuje deformace zejména
na jižní straně. Po zahrnutí tohoto vlivu se snížila směrodat-
ná odchylka více na severní straně katedrály. Dá se tedy
předpokládat, že se katedrála deformuje ve vodorovném
směru jako kompaktní celek a deformace konstrukce na jižní
straně ovlivní vodorovná posunutí na severní straně. 

sever jih sever jih

1 0,293 0,161 0,289 0,239

2 0,269 0,109 0,299 0,255

3 0,194 0,167 0,279 0,189

4 0,165 0,177 0,283 0,189

Teplotní 
varianty 
zatížení 
modelu

Směrodatná odchylka [mm]

vodorovná posunutí svislá posunutí

Obr. 6. Numerický model staré části katedrály sv. Víta
1 – klenba hlavní lodi, 2 – opěrný systém, 3 – klenba ochozu,

4 – klenba kaple, 5 – stará sakristie, 6 – opěrný systém,
7 – královská oratoř

Obr. 7. Vodorovná posunutí – numerický model ve staré části 
katedrály

Tab. 1. Směrodatné odchylky rozdílů posunů výsledků výpočtů 
a měření
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Závěr
Výsledky výpočtů ukázaly, že pro zjištění rozložení tep-

lotního pole vnějších částí konstrukce katedrály je nutné
zahrnout vliv slunečního záření i s vlivem stínění ostatních
částí konstrukce. 

Nejpřesnějších výsledků teoretické analýzy bylo dosaženo
u varianty, která zahrnovala výpočet teplot s vlivem sluneč-
ního záření. Prokázala, že deformace jsou cyklické a jsou
způsobeny zejména změnami teploty konstrukce. Na kated-
rále nebyl zaznamenán detekovatelný degradační proces,
kromě zmíněného cyklického namáhání. 

Pískovcové zdivo je pórovitý materiál, který obsahuje
určité množství vody, závisející na okolních proměnných
podmínkách. Z tohoto důvodu může být rozdíl mezi vypo-
čtenými a naměřenými posuny zčásti způsoben i délkovou
vlhkostní roztažností. 

Porovnáním vypočtených teplot povrchu konstrukce s
naměřenými byla ověřena reálnost navrženého postupu tep-
lotní analýzy konstrukce katedrály a možnost teoreticky
simulovat deformace způsobené délkovou teplotní roztaž-
ností. Teplotně mechanická analýza vyžaduje ověření (kalib-
raci) ve dvou fázích. První z nich je ověření reálnosti výpoč-
tu měřením skutečných teplot povrchu konstrukce, druhou
ověření chování statického modelu měřením deformací
počítané konstrukce. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/07/1522 GA
ČR “Stabilita historických budov a monumentů”, a vý-
zkumného záměru MŠMT ”Rozvoj algoritmů počíta-

čových simulací a jejich aplikace v inženýrství” a institu-
cionálního výzkumného plánu AV0Z20710524. 

Literatura
[1] Procházka, J. – Vobořilová, P.: Měření posunů a přetvoření his-

torických staveb geodetickými metodami. Stavební obzor, 8,
2003, s. 232-238. /ISSN 1210-4027/

[2] Hens, H.: Building Physics – Heat, Air and Moisture. Berlin,
Ernst & Sohn Verlag 2007. / ISBN 978-3-433-01841-5/

[3] Sýkora, J. – Vorel, J. – Krejčí, T. – Šejnoha, M. – Šejnoha, J.:
Analysis of Coupled Heat and Moisture Transfer in Masonry
Structures. Submitted for Publication in Materials & Structures,
2007.

[4] Databáze programu Teplo 2005 – Svoboda Software.
[5] Beran, P. – Máca, J.: On the Influence of Sun Radiation to the

Deformation of St. Vitus’ Cathedral. [Proceeding], Eleventh
International Conference on Civil, Structural and Environmental
Engineering Computing [CD-ROM], Stirling: Civil-Comp Press
Ltd, 2007. /ISBN 978-1-905088-16-4/

[6] Beran, P. – Máca, J.: The Influence of Temperature on the Defor-
mation of Columns in the Nave of Saint Vitus Cathedral at the
Prague Kastle. Journal of Building Appraisal 2007, Vol. 2, No.
4, pp. 313-322. /ISSN 1742-8262/

[7] Fajman, P. – Kott, J.: Teplotní zatížení opěrného systému chrámu
sv. Barbory v Kutné Hoře. [Sborník], 5th International Con-
ference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
Bratislava, 2006, s. 5-9. /ISBN 80-227-2479-3/

[8] Fajman, P. – Kott, J: Temperature Loading and Structural
Defects of Gothic Cathedral. [Proceeding], the Third
International Conference on Structural Engineering, Mechanics
and Computation, Cape Town, South Africa, 2007, 
pp. 725-726

Beran, P. at al.:  Impact of Temperature on Deforma-
tions of Columns of St. Vitus Cathedral

This paper deals with modelling of the load bearing
structure of St Vitus Cathedral. The impact of thermal
expansion on the stresses and deformations of the struc-
ture was analyzed. It was necessary to compute the real
distribution of temperatures in the structure to get to
know the real behaviour of the structure. The tempera-
ture analysis included simulation of the solar radiation
and the impact of the air temperature around the struc-
ture. The temperature was measured in situ and comput-
ed numerically, consequently the results were compared. 

Beran, P. u. a.: Der Einfluss der Temperatur auf die
Verformungen der Säulen des Hauptschiffs des St. Veits
- Doms 

Der Beitrag befasst sich mit der Modellierung der
Tragkonstruktion des St. Veits – Doms. Es wird der Ein-
fluss der Längswärmedehnung auf den Spannungs-
zustand und die Verformung der Konstruktion analy-
siert. Zur Erfassung des realen Verhaltens der Kon-
struktion war es notwendig, die tatsächliche Tem-
peraturverteilung in der Konstruktion festzustellen, die
von der Sonnenstrahlung und der Schwankung der Luft-
temperatur in der nahen Umgebung beeinflusst wird.
Die Temperatur wurde in situ gemessen und gleichzeitig
numerisch errechnet. Die Ergebnisse waren dann in
guter Übereinstimmung. 
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Dynamická a akustická analýza pružného upevnění
kolejnic bez podkladnic

prof. Ing. Jaroslav SMUTNÝ, Ph.D.
Ing. Vladimír TOMANDL

prof. Ing. Luboš PAZDERA, CSc.
VUT – Fakulta stavební

Brno

Příspěvek je věnován měření, analýze a porovnání dy-
namických a akustických parametrů pružných bezpod-
kladnicových upevnění kolejnic, standardně užívaných
v běžné koleji na hlavních železničních tazích SŽDC.
Měření byla prováděna in situ dle speciálně utvořené
metodiky s využitím vhodného matematického aparátu
pro hodnocení naměřených parametrů. Dalším cílem
prací bylo získat výsledky vhodné pro zpřesňování
výpočetních modelů komponentů železničního svršku.

Úvod
Se zvyšující se životní úrovní obyvatel dochází ke vzniku

řady negativních průvodních jevů souvisejících s činností
lidstva. Jedním z nich je i vznik nadměrného hluku a vibra-
cí od neustále sílící dopravy. Kolejové dopravní prostředky
patří k významnému činiteli hluku a vibrací, který není
v zásadě vázaný na pevné místo. Nepříznivý vliv železniční
dopravy je nejvíce hmatatelný v blízkosti hlavních železnič-
ních tahů, kde velikost a způsob zatížení vibračními a akus-
tickými jevy přímo závisí na rychlosti, druhu, počtu a způ-
sobu jízdy (akcelerace, decelerace) vlaků, směrovém a výš-
kovém uspořádání trati, přilehlých terénních podmínkách a
v neposlední řadě na konstrukci, stavu a údržbě železniční-
ho svršku, spodku a kolejových vozidel.

Všeobecná tendence zvyšování celkové tuhosti konstruk-
ce železničního svršku (betonové pražce, pevná jízdní dráha
apod.) je na jedné straně nutnou podmínkou provozování ko-
ridorových a ostatních hlavních tratí Správy železniční do-
pravní cesty (SŽDC) rychlostmi 160 km h–1 a více, na druhé
straně však také zdrojem zvýšených dynamických interakč-
ních sil kolo/kolejnice, které při nezajištění optimálních
pružných a tlumících vazeb mezi kolejnicí a pražcem nepříz-
nivě ovlivňují nejen kolejové vozidlo, ale též konstrukci že-
lezničního svršku a spodku, geometrické parametry koleje a
z toho vyplývající vysoké náklady na údržbu. Právě vibrace
vzniklé na kontaktu kola a kolejnice zachycuje a tlumí pri-
mární vypružení, jež představuje konstrukce upevnění ko-
lejnice/pružné podložky a svěrky (spony). Sekundární vy-
pružení je v konstrukci tratě zastoupeno kolejovým ložem –
zachycuje a tlumí zejména nižší frekvence. Na základě těch-
to skutečností se jeví jako velice významná aplikace odpoví-
dajícího systému pružného upevnění.

Konstrukce pružného upevnění kolejnic
Jednou z podmínek zajištění technického propojení ev-

ropského železničního systému, jak je definována ve směr-
nici Evropského parlamentu a Rady č. 2001/16/ES, o inter-
operabilitě transevropského konvenčního železničního

systému ve znění pozdějších předpisů, je dosažení potřebné
únosnosti železničního svršku. Tato únosnost je dle základ-
ní myšlenky interoperability zajištěna vhodným konstrukč-
ním uspořádáním železničního svršku. Interní dokumenty
SŽDC [1] a [2] stanovují možné typy pružných upevnění
použitelných na optimalizovaných, modernizovaných či
rekonstruovaných úsecích vybrané sítě SŽDC a u novosta-
veb. Jako pružné definujeme upevnění, při němž je pata
kolejnice trvale přitlačována pružným prvkem, a to i pod
zatížením při průjezdu vlaku. Tímto pružným prvkem může
být hřeb, svěrka nebo spona, a� už z kruhové, nebo ploché
oceli různých tvarů, s různým způsobem uchycení a přede-
pnutí.

Schopnost tlumit dynamické účinky projíždějící vlakové
soupravy zastává v konstrukci pružného kolejnicového
upevnění především pryžová podložka umístěná pod patu
kolejnice, popř. penefolová nebo polyetylenová, umístěná
pod podkladnici. Zásadní charakteristikou těchto pryžových
podložek je bezesporu jejich statická a dynamická tuhost.

Statická tuhost upevnění (pérová konstanta) k [N m–1] je
přímo definována jako poměr mezi zatížením F a poklesem
kolejnice vůči podkladu z, jež jsou funkcí času t podle vzta-
hu

(1)

Je ovšem známo, že celý systém od železničního svršku až
po podloží vykazuje nelineární chování a významný vliv na
správné stanovení tuhosti má rovněž kontakt mezi pražcem
a kolejovým ložem. V těchto případech je určení statické
tuhosti výrazně složitější a do popředí zájmu se tak dostává
dynamická tuhost, na jejímž základě lze určit, jak mecha-
nický systém deformačně reaguje na časově proměnný prů-
běh vstupujícího silového působení. Dynamická tuhost je
definována jako absolutní hodnota komplexní mechanické
impedance ZM(ω) [Ns m–3], kterou lze ve Fourierově trans-
formaci definovat jako

(2)

kde je ω úhlová rychlost [rad s–1], RM reálná část impedance
[Ns m–3] a XM imaginární část impedance [Ns m–3]. Vyjádře-
ním absolutní hodnoty z rovnice (2) tak dostáváme vztah
pro dynamickou tuhost upevnění [Ns m–3]

(3)

Postup pro praktické zjiš�ování a hodnocení statické a dy-
namické tuhosti pružného upevnění kolejnic je uveden
v Obecných technických podmínkách ČD pro upevnění ko-
lejnic, resp. pro jeho dílčí prvky (pružné svěrky a spony,
pružné podložky), viz např. [11].

Měkké podložky mohou poměrně významně snížit veli-
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kost vybuzených vibrací, šířících se z kolejnicových pásů
přes upevnění do pražců a pražcového podloží. Tím je zajiš-
těna ochrana štěrkového lože před nadměrnými vibracemi,
jež by mohly vést k degradaci geometrických parametrů ko-
leje, popř. pražcového podloží. V literatuře se uvádí průměr-
né zeslabení vibrací kolem 5 dB, mírně se zvyšující v ob-
lasti kolem 20 Hz až na 10 dB [3]. Také je však nutné podot-
knout, že příliš měkké podložky mají za následek vyšší hla-
dinu venkovního hluku a hluku šířícího se zemí (vibrace
v pásmu 30 ÷ 200 Hz, které způsobují zpětně vyzářený hluk
v budovách).

Tlumení způsobuje přeměnu mechanické energie při vib-
racích struktury na jiné formy energií, především na teplo.
Tento děj je nevratný. Strukturální tlumení dosahuje nejvý-
raznějšího efektu při rezonanci systému nebo v jeho blíz-
kém okolí. Při buzení se budicí silou dodává do konstrukce
energie, čímž narůstá amplituda kmitavého pohybu až na
hodnotu, při které dochází k rovnováze mezi energií dodá-
vanou a energií disipovanou (ztracenou). Útlum chvění D [–]
v konstrukci upevnění kolejnic je vyjádřen základním vzta-
hem

(4)

Z uvedeného vyplývá, že čím větší bude rozdíl mechanic-
kých impedancí  ZM1 a ZM2 v určitém místě konstrukce upev-
nění (přechod mezi kolejnicí a podložkou, resp. mezi pod-
ložkou a pražcem), tím dojde k většímu útlumu chvění.
Naopak, při rovnosti impedancí ZM1 = ZM2 bude útlum nu-
lový.

Vibrace od kolejové dopravy
Každý dynamický účinek, vyvolaný průjezdem vlakové

soupravy, se elasticky lineárním prostředím konstrukce
železničního svršku šíří jako postupná vlna, vzniklá super-
pozicí množiny sinusových vln. Každý pohyb prvku lze
popsat pohybovými rovnicemi, které mají v kartézské (pra-
voúhlé) soustavě souřadnic tvar:

(5)

kde u, v, w jsou složky vektoru posuvu s, Δ je kubická dila-
tace a ωx, ωy, ωz jsou složky rotace.

Vnitřní strukturou materiálu pružných svěrek. popř. spon
kolejnicového upevnění, se vlivem dynamických účinků na
styku kola a kolejnice přenášejí přes patu kolejnice rovinné
vlny, a to bu	 příčné (ekvivolumetrické), nebo podélné
(dilatační, nerotační).

Vektor posuvu s příčné vlny stojí kolmo k vlnové nor-
mále a její rychlost šíření c2 [m s–1] je vyjádřena vztahem

dvojnásobný kořen.     (6)

Směr vektoru posunu s vlny dilatační se shoduje se smě-
rem vlnové normály. Rychlost šíření podélné vlny c1 [m s–1]

lze definovat rovnicí

(7)

kde λ a G jsou Laméovy konstanty.
Tyto zmiňované rychlosti vlnění nejsou vzhledem k rela-

tivní izotropii materiálu svěrek a spon závislé na směru po-
stupu vlny. Ve skutečnosti však bude rychlost šíření podél-
né vlny c0 kolejnicovým upevněním o něco menší. Je to dáno
větší tuhostí neomezeného prostředí, z něhož jsou výše uve-
dené vztahy odvozeny, proti skutečné struktuře přítlačných
prvků pružného upevnění.

Povrchovými strukturami prvků upevnění kolejnic se
účinky od dynamického namáhání trati přenášejí v podobě
Rayleighových vln. Jejich amplituda klesá exponenciálně
s hloubkou pod povrchem. Tyto vlny vyvolávají ve struktu-
ře materiálu pružných svěrek, resp. spon, rovinné přetvoře-
ní. Jejich amplituda leží v rovině dané směrem postupu vlny
a normálou k povrchu upevnění. Posuvy prvků kolmé k té-
to rovině amplitud jsou nulové. Rychlost Rayleighových vln
cR [m s–1] je pak dána vztahem

(8)

Rychlost Rayleighových vln není závislá na vlnové délce.
Poměr rychlostí cR / c2 je funkcí pouze Poissonova čísla μ.
Rayleighovy vlny lze interpretovat jako pohyb myšleného
bodu po elipse, která se pohybuje stálou rychlostí cR rovno-
běžně s povrchem. Poměr poloos této elipsy se mění s hloub-
kou z pod povrchem. Tím se mění také smysl oběhu myšle-
ného bodu. Vodorovné posuvy prvků velmi rychle klesají
s rostoucí hloubkou pod povrchem – Rayleighovy vlny tak
mají charakter povrchových vln. Vlny vysokých frekvencí –
malých vlnových délek – ztrácejí amplitudy posuvů rychleji
v závislosti na hloubce z, z čehož plyne, že u takovýchto
vln se energie jimi nesená transportuje v tenké zóně u povr-
chu pružných svěrek (spon) upevnění kolejnic – skin efekt.

Popis experimentu
Na hlavních tratích v České republice se v běžné koleji a

v hlavních staničních kolejích mimo výhybky můžeme v sou-
ladu s [1] nejčastěji setkat se dvěma typy pružných bezpod-
kladnicových systémů upevnění kolejnice k podporám –
upevněním Vossloh W 14 a upevněním Pandrol FC. Tyto
systémy proto byly podrobeny důkladné vibrodiagnostické
analýze, při níž zkoušené upevnění Pandrol nezajiš�ovalo
druhotnou tuhost (FC I).
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Obr. 1. Osazení kolejového roštu snímači in situ – upevnění
Pandrol FC I
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Měření v terénu bylo absolvováno ve čtyřech měřicích
kampaních v lokalitách:

– Hranice na Moravě, upevnění Vossloh,
– Hranice na Moravě, upevnění Pandrol,
– Bílovice nad Svitavou, upevnění Pandrol,
– Bílovice nad Svitavou, upevnění Vossloh.

Vyčerpávající informace jsou uvedeny v [6]. Pro potřeby
tohoto příspěvku vybíráme k podrobnější analýze pouze
záznamy průjezdu vybraných referenčních vlaků (srovnatel-
ná rychlost jízdy, hnací jednotka stejné řady, stejný počet
vozů apod.) kategorie SC, EC, R a Os z lokality Bílovice
nad Svitavou.

Měřicí stanoviště leží v přímém úseku dvojkolejné trati 
č. 260 v km 166,140 mezi zastávkami Bílovice nad Svitavou
a Babice nad Svitavou. Tra� je zde vedena skalním odřezem
údolí řeky Svitavy, sklonově tra� stoupá 3,65 ‰ ve směru
na Babice nad Svitavou. Umělé stavby jsou od tohoto stani-
čení natolik vzdáleny, že měření nemohly ovlivnit. Zájmový
úsek trati 1. TŽK, který v současnosti slouží pro potřeby
SŽDC jako zkušební, počal být budován v březnu 1996. Prá-
ce byly ukončeny v červnu 1998. Na trati je zaveden pra-
vostranný provoz. Měření dynamicko-akustických paramet-
rů upevnění Pandrol bylo uskutečněno v koleji č. 2 dne 
10. 8. 2007, při oblačném počasí s teplotou vzduchu 20-22 ˚C.
Zaznamenávány byly pouze soupravy jedoucí ve směru
Brno – Česká Třebová. O den později, tj. 11. 8. 2007, pro-
běhlo měření v koleji č. 1 s upevněním Vossloh. Panovalo
oblačné počasí v závěru měření s mírnými přeháňkami,
teplota vzduchu dosahovala 18-20 ˚C. Tentokráte byly za-
znamenávány výhradně vlaky jedoucí směrem od České
Třebové do Brna. Charakteristiky vyhodnocovaných vlaků
jsou přehledně uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Výpis vlaků a jejich charakteristika

Výběr a umístění snímačů
V rámci každé měřicí kampaně byl kolejový rošt osazen

osmi jednoosými a jedním tříosým snímačem zrychlení vib-
rací. Sestavu snímačů zrychlení pak doplnil mikrofon pro

snímání akustického tlaku. Umístění jednotlivých snímačů
v kolejovém roštu je patrné z tab. 2. Toto uspořádání vychá-
zí z teoretických předpokladů popsaných v dalším textu.
Citlivost a pracovní rozsah snímačů byly vybrány s při-
hlédnutím k výsledkům měření obdobného charakteru [7].
Snímače zrychlení vibrací a akustického tlaku byly před po-
užitím v trati ověřeny kalibrátory. Rychlost vlakových sou-
prav byla získána měřením laserovým rychloměrem
Buschnell 10-1900.

Tab. 2. Tabulka použitých typů snímačů a jejich umístění 
v konstrukci železničního svršku

Akcelerometry vertikálních vibrací, umístěné těsně před
uzel upevnění AZK2 (na patu kolejnice) a těsně za uzel
upevnění AZP2 (na pražec), jsou situovány v souladu s mě-
řením v laboratorních podmínkách [8]. Tendence přiblížit
se co možná nejtěsněji uzlu upevnění (v závislosti na uspo-
řádání upevnění) je dána snahou o co nejobjektivnější
zachycení tlumicích vlastností tohoto uzlu, přičemž bude
minimalizován vliv prostředí mimo upevnění, kterým se vib-
race vybuzené železniční dopravou šíří. Analyzována byla
pouze část konstrukce upevnění kolejnic, umístěná vně roz-
chodu koleje (na hlavě pražce). Rozhodla tak skutečnost, že
v tomto místě je pražec namáhán přibližně stejným ohybo-
vým momentem od svislého zatížení, a� už  jde o případ,
kdy je pražec podepřený na ložných plochách pod kolejnice-
mi pouze v části své délky, anebo o případ, kdy je pražec
podepřen po celé délce. Tím se do určité míry eliminuje vliv
kvality podbití štěrkového lože v oblasti hodnocených praž-
ců. První případ je typický zejména pro čerstvě podbitou
kolej, druhý pak pro kolej za provozu.

čas
kategorie 

vlaku
hnací 

vozidlo
počet vozů

rychlost

 [km h–1]

15:46 Os 4750 560 5 66

15:58 R 1972 363 4 69

17:00 R 974 363 5 70

17:17 SC 74 680 7 90

18:05 EC 278 350 9 71

čas
kategorie 

vlaku
hnací 

vozidlo
počet vozů

rychlost

 [km h–1]

9:08 R 873 363 6 69

9:49 Os 4711 560 5 64

10:15 EC 279 350 9 70

10:45 SC 73 680 7 90

11:11 R 973 363 5 69

Pandrol FC I

Vossloh W 14

Kód 
kanálu

Umístění snímače

M
mikrofon ve vzdálenosti 185 cm od osy koleje ve výšce 
8 cm nad úložnou plochou pražce; v ose mezipražcového 
prostoru

AZP1
na hlavě prvního pražce (z hlediska projíždějícího vlaku); 
v ose pražce ve vzdálenosti 18,5 cm od stěny stojiny 
kolejnice na straně přilehlé k ose os dvojkolejné tratě

AZP2
na hlavě prvního pražce (z hlediska projíždějícího vlaku);
 v ose pražce ve vzdálenosti 18,5 cm od stěny stojiny 
kolejnice na straně odvrácené od osy os dvojkolejné tratě

AZP3
na hlavě druhého pražce (z hlediska projíždějícího vlaku);
v ose pražce ve vzdálenosti 18,5 cm od stěny stojiny
kolejnice na straně odvrácené od osy os dvojkolejné tratě

AZK1
na patě kolejnice; v ose prvního pražce ve vzdálenosti 3 cm 
od stěny stojiny kolejnice na straně přilehlé k ose os 
dvojkolejné tratě

AZK2
na patě kolejnice; v ose prvního pražce ve vzdálenosti 3 cm 
od stěny stojiny kolejnice na straně odvrácené od osy os 
dvojkolejné tratě

AZK3
na patě kolejnice; v ose druhého pražce ve vzdálenosti 3 cm 
od stěny stojiny kolejnice na straně odvrácené od osy os 
dvojkolejné tratě

AXK4
na vnější hraně paty kolejnice; v ose mezipražcového 
prostoru na straně přilehlé k ose os dvojkolejné tratě

AXK5
na vnější hraně paty kolejnice; v ose mezipražcového 
prostoru na straně odvrácené od osy os dvojkolejné tratě

AXS
na podkladní litinové polokouli umístěné ve štěrkovém loži 
v průsečíku osy koleje a osy mezipražcového prostoru
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Snímače AZK1, resp. AZP1, byly stejným způsobem
umístěny také k uzlu upevnění druhého kolejnicového pásu.
Důvodem byla předpokládaná odlišnost namáhání kolejni-
cového pásu přilehlého k ose os dvoukolejné trati a pásu od
této osy odvráceného. Ve směrových obloucích je tento jev
způsoben především nedostatkem, resp. přebytkem, převý-
šení pro vlakové soupravy jedoucí různou rychlostí, kdy
okolek dvojkolí soupravy s nedostatkem převýšení se opírá
o vnější (převýšenou) pojížděnou hranu hlavy kolejnice,
čímž na tento kolejnicový pás působí příčná vodicí síla.
U souprav s přebytkem převýšení je princip opačný – oko-
lek dvojkolí tlačí na vnitřní (nepřevýšený) kolejnicový pás,
čímž působící příčná síla získá opačné znaménko. V přípa-
dě koleje v přímé, kdy vlaková souprava vykonává sinuso-
vý pohyb, se do popředí problematiky rozdílně dynamicky
zatížených kolejnicových pásů dostávají zejména různé
imperfekce na jízdních plochách kol a hlav kolejnic.

Ze snahy vysledovat rozptyl v hodnotách velikosti pří-
tlačné síly pružných svěrek a spon v jednotlivých uzlech
upevnění, byly akcelerometry AZK3, resp. AZP3, osazeny
také následující pražec a pata kolejnice ve směru jízdy
vlaku. Zmíněný rozptyl může výrazně ovlivnit velikost a
rovnoměrnost odporu proti podélnému posunu kolejnice
v upevnění po délce kolejnicového pásu, a nepříznivě tak
působit na namáhání a na funkci prvků konstrukce koleje.

Snímač zrychlení příčných vibrací AXK5, kolmých na
osu koleje, byl umístěn na vnější hranu paty vzdálenějšího
kolejnicového pásu (vzhledem k ose os dvojkolejné tratě)
tak, aby ležel v ose mezipražcového prostoru. Tato poloha
zajiš�uje stejnou vzdálenost od obou měřených uzlů upev-
nění kolejnicového pásu. Mimo to je tato pozice, budeme-li
vycházet ze standardního modelu kolejnicového pásu jako
spojitého nosníku na diskrétních pružných podporách [9], z
hlediska dynamického zatížení pohybující se horizontální
silou, velice zajímavá. Z výše uváděných příčin nestejného
zatížení přilehlého a odvráceného kolejnicového pásu byl
jeden snímač příčných zrychlení vibrací AXK4 obdobným
způsobem umístěn také na protilehlý kolejnicový pás.

Vibrace šířící se štěrkovým ložem dále do konstrukčních
vrstev tratě jsou z hlediska stability stavební konstrukce klí-
čové. Jde o vibrace převážně nízkých frekvencí. Úkolem
optimálně navrženého upevnění kolejnic je mimo jiné tyto
vibrace co nejvíce eliminovat, což má pozitivní vliv na za-
chování navržených GPK. Tato skutečnost vedla k rozhod-
nutí umístit snímač zrychlení vibrací (AXS, AYS, AZS) také
do kolejového lože. Byl situován do průsečíku osy koleje
s osou mezipražcového prostoru. Stejně vzdálen od všech
měřených uzlů upevnění tak reflektoval dynamické chování
celého kolejového roštu s konkrétním typem upevnění.
K fixaci trojosého snímače ve štěrkovém loži posloužil spe-
ciální přípravek ve tvaru polokoule. Měřicí polokoule o prů-
měru 12 cm byla vyrobena ze šedé litiny a její hmotnost
přesahuje 4 kg. Její výhodou je, že ji zrna štěrku kolejové-
ho lože obklopují ze všech stran, čímž se proti klasicky uží-
vaným deskám či trnům zvětší plocha umožňující přenos
vibrací, a měření se tak stává objektivnější.

Vzhledem k tomu, že další důležitou vlastností upevnění
je útlum hluku, na měřicím stanovišti byl aplikován také
snímač akustického tlaku M. Účelům měření posloužil mik-
rofon pro volné pole. Správné fungování takového mikrofo-
nu vyžaduje, aby snímané zvukové vlny dopadaly pokud
možno pod nulovým úhlem. Výškově byl proto umístěn co
nejblíže k úrovni upevnění – do těžiště kolejnicového pásu.
Půdorysně byl situován co nejblíže k měřenému zdroji (pá-
su kolejnice), a to do osy mezipražcového prostoru. Z hle-
diska dostupnosti byl umístěn pouze na straně drážní stezky
na speciálně uspořádaný trojnohý stativ (obr. 2).

Měřicí řetězec
Měřená data byla zaznamenána a uchována k pozdějšímu

vyhodnocení integrovanou počítačovou sestavou DEWE
2502 od firmy Dewetron. V lokalitě u Bílovic nad Svitavou
bylo  měřeno zrychlení vibrací na jedenácti kanálech. Dva-
náctý kanál byl využit pro záznam akustického tlaku.

Vyhodnocení dat
Po rozboru problematiky, kontrolních měřeních v labora-

toři i terénu a výpočtech byly použity k analýze naměřených
dat následující metody a parametry: 
– časové zobrazení průběhu zrychlení kmitání, dále extrémy

zrychlení kmitání a efektivní hodnoty zrychlení kmitání;
– frekvenční analýza s využitím průběhu amplitudového

spektra (pro přechod z časové do frekvenční oblasti byl
použit jednak algoritmus rychlé Fourierovy transformace,
jednak algoritmus Welchovy metody, tj. v podstatě prů-
měrovací metody založené na aplikaci rychlé Fourierovy
transformace);

– třetinooktávová frekvenční analýza;
– časově frekvenční spektrální analýza (pro přechod z ča-

sové do časově frekvenční oblasti je použit algoritmus
Bornovy – Jordanovy transformace).
Efektivní hodnota je z hlediska hodnocení vibrací v ča-

sové oblasti velmi důležitá, protože odráží časový průběh
amplitud vibrací, a zároveň má přímý vztah k jeho energe-
tickému obsahu. Je tedy i měřítkem nebezpečnosti a škodli-
vosti vibrací. Efektivní hodnota zrychlení aef [m s–2] je defi-
nována podle vztahu [4] 

(9)
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Obr. 2. Upevnění mikrofonu do trojnohého stativu – Vossloh W 14

( )∫=
T

dtta
T

a
0

2
ef

1
,

obzor_8_2009.qxp  7.10.2009  18:04  Stránka 234



STAVEBNÍ OBZOR 8/2009 235

kde a(t) je okamžitá hodnota zrychlení a T je doba, pro kte-
rou je potřeba určit efektivní zrychlení, tedy doba průjezdu
soupravy před měřícím stanovištěm, resp. snímačem. 

Frekvenční spektra zrychlení byla vypočítána aplikací
Fourierovy transformace podle definičního vztahu [10]

(10)

kde f je frekvence, t čas, a(t) průběh zrychlení v časové
oblasti a ASa(f) jeho reprezentace ve frekvenční oblasti, j od-
povídá imaginární jednotce. Pro analýzu naměřených dat je
často velmi výhodná časová lokalizace významných frek-
vencí obsažených v měřeném signálu. Pro určení časové
lokalizace frekvenčních komponent u naměřených signálů
nelze použít klasický postup frekvenční analýzy, ale je nutné
využít jiné transformační postupy a jiné výpočetní metody.
Jedním z možných postupů je aplikace časově frekvenčních
transformací. V rámci příspěvku je prezentováno použití
Bornovy – Jordanovy časově frekvenční transformace, defi-
nované základním vztahem

(11)

kde symbol τ představuje časové posunutí, ω je úhlová frek-
vence, θ frekvenční posunutí, ψ (θ, τ) je jádrová funkce pří-
slušné časově frekvenční transformace a Ax (θ, τ) je funkce
dvou proměnných τ a θ (relativních proměnných funkce sig-
nálu x(t). Tato funkce je dána rovnicí

(12)

Je vhodné podotknout, že tato „úzkopásmová“ funkce je
komplexní a představuje měřítko časově frekvenční korela-
ce signálu neboli vyjadřuje stupeň podobnosti mezi signá-
lem a jeho posunutou verzí v časově frekvenční rovině. Jád-
rová funkce pro Bornovu – Jordanovu transformaci je defi-
nována vztahem

(13)

Je třeba podotknout, že amplitudová frekvenční a časově
frekvenční spektra jsou většinou prezentována v jednotkách
[m s–2] nebo [dB] se vztažnou hodnotou pro vibrace a0 =
= 10 –6 m s–2. 

Analýza dynamicko-akustických parametrů 
K práci s naměřenými signály včetně jejich vyhodnoce-

ní byl použit software měřicí základny DeweSoft a pro tyto
účely speciální program „VibroDiagRail“, vytvořený v ja-
zyce Visual Basic. Podotkněme, že pro omezený rozsah je
prezentována analýza vibrací u snímačů AZK1, dále AZP1 a
M. Analýza byla provedena na časových výřezech signálů
z paty kolejnice (AZK1) a z hlavy pražce (AZP1), zazname-
návajících průjezd celé vlakové soupravy (kategorie SC a
Os), resp. průjezd pouze hnacího vozidla (kategorie EC a R).
Snímače umístěné blíže k ose trati byly zvoleny pro zajiště-
ní nejlepších podmínek pro porovnání, kdy jsou dané pozi-
ce akcelerometrů natolik blízké, že lze v podstatě vyloučit
vliv rozdílného konstrukčního uspořádání pražcového pod-

dtetafAS ftj
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∞
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Obr. 3. Průběh zrychlení vibrací a frekvenční závislost amplitudového spektra
Bílovice nad Svitavou; souprava SC; upevnění Pandrol FC I
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loží. Vibrodiagnostika upevnění byla rozdělena na nízko-
frekvenční v pásmu 1 ÷ 80 Hz, resp. středně frekvenční
v pásmu 80 ÷ 600 Hz. Akustické parametry byly analyzová-
ny na základě ořezaného signálu z mikrofonu M v rozsahu
frekvencí 16 ÷ 5 000 Hz.

Analýza vibrací
Z časových průběhů signálů SC je patrné, že na kolejni-

cový pás AZK1, upevněný pomocí systému FC I, působí
výrazně vyšší svislé dynamické účinky zatížení, než je tomu
v případě vystrojení W 14 (obr. 3 a obr. 4, graf vlevo naho-
ře). Vypovídající je zejména efektivní zrychlení vibrací
RMS, uvedené v tab. 3 (tyto hodnoty jsou u všech kategorií
vlaků přibližně dvojnásobné v případě konstrukce Pandrol).
Zrychlení vibrací dosahuje v lokálních extrémech u upevně-
ní Pandrol hodnot až 180 m s–2, zatímco u upevnění Vossloh
pouze 100 m s–2. Časový záznam průjezdu soupravy SC je
dobře identifikovatelný pouze u upevnění Vossloh, kdy lze
bez problémů vypozorovat jednotlivé podvozky vozových
skříní (výrazné amplitudy), a určit tak počet vozů v soupra-
vě. Dynamická odezva upevnění Pandrol je poměrně veliká
také mimo vlastní průjezd jednotlivých náprav, čímž je bliž-
ší lokalizace vozů soupravy prakticky nemožná. Toto chová-
ní bylo typické pro všechny snímače ve všech směrech půso-
bení vibrací. Výjimku tvoří pouze vertikální zrychlení ve
štěrku AZS, podle nichž se projíždějící vozidlo identifikovat
dařilo [6].

Časový průběh vertikálních zrychlení vibrací na pražci
AZP1 (obr. 3 a obr. 4, graf vlevo dole) je naopak výrazněj-
ší u konstrukce W 14, kdy zrychlení dosahuje v extrémech
až 17 m s–2, zatímco u FC I pouze 7 m s–2. Také efektivní
hodnoty RMS vycházejí u upevnění Vossloh pro všechny
kategorie vlaků přibližně dvojnásobné. Uvedená fakta tak

vypovídají o lepších tlumicích schopnostech systému upev-
nění Pandrol FC I. Na základě časové analýzy však nelze
stanovit, zda utlumené složky jsou z hlediska frekvenčního
působení pro stabilitu koleje významné. Pro věrohodnou
diagnostiku systémů upevnění je proto nezbytné doplnit
časovou analýzu dat také o analýzu frekvenční.

Z amplitudového spektra, získaného Fourierovou trans-
formací časového průběhu dynamických účinků vlaku SC,
lze na patě kolejnice AZK1 (obr. 3 a obr. 4, graf vpravo
nahoře) vysledovat v pásmu nízkých frekvencí dominantní
frekvenci 8 Hz pro obě upevnění. Existenci této frekvence
lze pravděpodobně odůvodnit silovým působením jednotli-
vých podvozků soupravy. U upevnění FC I dosahuje zrych-

Tab. 3. Efektivní hodnoty RMS zrychlení vibrací pro různé typy
vlaků

Obr. 4. Průběh zrychlení vibrací a frekvenční závislost amplitudového spektra
Bílovice nad Svitavou; souprava SC; upevnění Vossloh W 14

AZK1 AZP1 AZK1 AZP1

SC 74; 
souprava

17,0 0,9 7,6 1,4
SC 73; 
souprava

EC 278; hnací 
jednotka

58,7 4,5 26,6 6,4
EC 279; hnací 
jednotka

R 1972; hnací 
jednotka

57,8 3,6 24,3 7,5
R 873; hnací 
jednotka

R 974; hnací 
jednotka

39,4 2,7 18,8 5,9
R 973; hnací 
jednotka

Os 4750; 
souprava

55,8 2,6 21,8 5,0
Os 4711; 
souprava

Pandrol FC I Vossloh W 14

vozidlo vozidlo
a_RMS [m s–2]
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lení vibrací na této frekvenci 0,073 m s–2, což je 1,5krát více
než v případě konkurenčního upevnění. Další důležité frek-
vence leží v pásmu kolem 49 Hz. Co se týče maximálního
zrychlení, jsou u obou konstrukcí hodnoty srovnatelné, pou-
ze u vystrojení FC I působí v širším pásmu frekvencí. Na
základě těchto kmitočtů můžeme poukázat na dynamické
zatížení trati nápravovými tlaky. Až dvojnásobných hodnot
zrychlení vibrací proti frekvenci 8 Hz dosahuje upevnění
Pandrol v širokém pásmu středních frekvencí 230 ÷ 520 Hz.
V extrému jde zejména o frekvenci 410 Hz se zrychlením
0,178 m s–2. V tomto směru se upevnění Vossloh chová mno-
hem příznivěji, s dominantní frekvencí 375 Hz (0,098 m s–2)
a pásmem středních frekvencí 435 ÷ 490 Hz (0,082 m s–2).
Velikost amplitud ve středně frekvenčních pásmech je
ovlivněna zejména rychlostí jedoucího vozidla a mírou im-
perfekcí na pojížděných plochách železničních kol a kolejni-
cových pásů.

Z pásma nízkých kmitočtů lze z hlediska svislých zrych-
lení vibrací na pražci AZP1 (obr. 3 a obr. 4, graf vpravo
dole) určit jako stěžejní obdobné frekvence, resp. pásma
frekvencí jako na patě kolejnice. Vossloh W 14 vykazoval
na kolejnici zrychlení 0,052 m s–2 při frekvenci 8 Hz, ampli-
tuda na pražci se pak nepatrně snížila na 0,046 m s–2. Proti
tomu vykazuje upevnění Pandrol FC I méně než poloviční
hodnoty zrychlení vibrací na pražci (0,034 m s–2) vzhledem
ke kolejnicovému pásu. Stejné závěry lze pak učinit také
pro ostatní frekvence do 80 Hz, kdy upevnění Pandrol vyka-
zuje vždy menší amplitudy než Vossloh, pouze frekvence
70 Hz je srovnatelná. V pásmu středních frekvencí pak
upevnění FC I nevykazuje žádné výrazné kmitočty – ampli-
tudy od frekvence 70 Hz plynule klesají k zanedbatelným
hodnotám. U upevnění W 14 lze za důležité považovat pás-
mo 110 ÷ 140 Hz, kde se velikosti amplitud zrychlení vibra-
cí téměř shodují s frekvencí 8 Hz. Tento zajímavý úkaz lze
přičíst všeobecně vyšší tuhosti upevnění Vossloh W 14.
Z hlediska dynamiky železniční tratě jsou zásadní zejména
nízké frekvence 30 ÷ 50 Hz (na tomto poznání je založen
princip mnoha stavebních strojů). Z toho důvodu lze kon-
strukci upevnění Pandrol FC I hodnotit jako příznivější.

Pro komplexní informace o vlastnostech upevnění bylo
vyhodnocení doplněno o časově frekvenční analýzu. Ta
umožňuje, kromě získání velikosti amplitud na konkrétních
kmitočtech, ukázat, v jakém okamžiku tyto frekvence půso-
bí. Jde tedy o prostorovou problematiku. Bornova – Jorda-
nova časově frekvenční transformace byla aplikována pouze
na signál ze snímače na hlavě pražce AZP1 při průjezdu
vlaku kategorie SC. Trojici navzájem svázaných grafů, tzv.
trojčata, představují obr. 5 a obr. 6. Je na nich znázorněn
časový průběh dynamického zatížení (graf nahoře), frek-
venční rozložení amplitudového spektra v logaritmické
stupnici (graf vlevo dole) a dvojrozměrný hustotní spektro-
gram čas/frekvence/amplituda (graf vpravo dole). Podotkně-
me, že amplitudové spektrum (graf vlevo dole) bylo vypo-
čteno Welchovou metodou. Tyto grafy potvrzují již popiso-
vaná zjištění. Spektrum barev hustotního spektrogramu
názorně dokládá, že pražec vystrojený systémem Vossloh W
14 je více exponován vibračními jevy než pražec s upevně-
ním Pandrol FC I. Je to obzvláště patrné na již zmiňovaných
frekvencích 110 ÷ 140 Hz. Dále je možné z grafu odečíst,
v jakém okamžiku působí na snímač vždy dvojice podvoz-
ků sousedních vozů. Lokalizace vlakové soupravy je tedy
mnohem jednodušší než pouze na základě časového průbě-
hu zrychlení vibrací (platí zejména pro upevnění Pandrol).

Analýza hluku
Podle třetinooktávového vyhodnocení průměrných hla-

din akustického tlaku Lp na soupravách vlaků SC (snímač M,
obr. 7) vykazuje upevnění Pandrol ve frekvencích do cca
200 Hz lepší akustické vlastnosti než upevnění Vossloh, nad
200 Hz je tomu právě naopak. Rozdíly průměrných hladin
akustického tlaku však nejsou vyšší než 3 dB a u kmitočtů
nad 3 kHz se tento rozdíl stírá úplně. Nejvyšších hladin
dosahují oba konstrukční systémy v pásmu nízkých frekven-
cí se středním kmitočtem 16 Hz – upevnění Pandrol 91 dB a
upevnění Vossloh 93 dB. Dalším výraznějším kmitočtovým
pásmem jsou frekvence 300 ÷ 2 000 Hz (FC I), resp. 300 ÷
1 300 Hz (W 14). Ve středně frekvenčních pásmech se s nej-

Obr. 5. Časově frekvenční transformace 
Bílovice nad Svitavou; souprava SC; snímač na hlavě pražce AZP1; upevnění Pandrol FC I
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větší pravděpodobností projevuje valivý hluk. Upevnění
Pandrol vykazuje schopnost výrazněji tlumit frekvence
v pásmu 100 ÷ 200 Hz (až 16 dB proti nízkým kmitočtům),
upevnění Vossloh pak frekvence v pásmu kolem 200 Hz (až
18 dB proti nízkým kmitočtům). Z celkového pohledu lze
příznivější akustické vlastnosti pozorovat u upevnění W 14,
nebo� na frekvence 500 ÷ 4 000 Hz je lidský sluchový orgán
nejcitlivější. Tento závěr lze navíc podložit výsledky stano-
vené ekvivalentní hladiny hluku Leq,T, která u většiny katego-
rií vlaků vychází o 1 ÷ 2 dB nižší v případě upevnění Vos-
sloh (tab. 4).

Tab. 4. Ekvivalentní hladiny hluku Leq,T

Závěr
Se zvyšujícími se rychlostmi železniční dopravy dochází

k nárůstu dynamických účinků na konstrukci železničního
svršku a ke zvyšování hlukové zátěže. Nárůst dynamických
účinků je významný zejména na nízkých frekvencích vibra-
cí do 12 Hz, za jejichž vznikem stojí dynamické působení
podvozků kolejových vozidel. Z hlediska akustiky jsou nej-
důležitějším projevem vyšších jízdních rychlostí kmitočty
16 ÷ 35 Hz, které tak mohou – podle časového působení před
fyzickým průjezdem vlakové soupravy – dokládat existenci
zvukové hradby, jež si rychlejedoucí vlaky hrnou před

sebou. Technický stav vozidel a jízdní dráhy má na dynami-
ku tratě zásadní vliv. Vibračně se projevuje nejčastěji v pás-
mu středních frekvencí kolem 330 ÷ 500 Hz. Z pohledu
akustiky je tento technický stav detekován zejména mírou
valivého hluku, působícího na frekvencích 600 ÷ 1 000 Hz. 

Z porovnání obou systémů upevnění vyplývá horší schop-
nost upevnění Vossloh W 14 tlumit vertikální vibrace o kmi-
točtech do 200 Hz. Přestože energie zejména vertikálních
vibrací na patě kolejnice uchycené k pražci pomocí systému
Pandrol FC I je 1,5–3,0násobná, tak vlivem obecně lepších
útlumových vlastností upevnění přechází přes pražec do
štěrkového lože energeticky méně významná vibrační slož-
ka (cca poloviční) než v případě použití W 14. Popisovaný
jev je způsoben nižší tuhostí upevnění Pandrol jako celku,
což nejpravděpodobněji souvisí se speciální podložkou pod
patou kolejnice, upravenou do podoby několika řad indivi-
duálně stlačitelných válečků. Tlumicí schopnosti obou upev-
nění výrazně stoupají s růstem frekvencí nad 200 Hz. Ten-
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Obr. 7. Třetinooktávová analýza průměrných hladin akustického
tlaku Lp – snímač M

Obr. 6. Časově frekvenční transformace
Bílovice nad Svitavou; souprava SC; snímač na hlavě pražce AZP1; upevnění Vossloh W 14

vozidlo vozidlo

SC 74; souprava 97 97 SC 73; souprava

EC 278; hnací jednotka 95 95 EC 279; hnací jednotka

R 1972; hnací jednotka 100 98 R 873; hnací jednotka

R 974; hnací jednotka 103 99 R 973; hnací jednotka

Os 4750; souprava 100 99 Os 4711; souprava

Pandrol FC I Vossloh W 14

L eq,T  [dB]
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to trend se začíná měnit v pásmu nad 1 000 Hz, kde se útlu-
mové vlastnosti obou upevnění opět rapidně zhoršují. Zde je
nutné doplnit, že menší tuhost upevnění Pandrol, a s tím
související zvýšené kmitání kolejnicových pásů, zapříčiňuje
horší akustické vlastnosti tohoto upevnění. Chování kolejni-
ce lze v tomto případě s trochou nadsázky přirovnat k „brn-
kání na kytarovou strunu“.

V započatém měření i následných analýzách je vhodné
pokračovat a doplnit měřicí řetězec o další snímače zrychle-
ní vibrací, zejména pak v příčném směru na patě kolejnico-
vých pásů v blízkosti uzlu upevnění a na hlavách pražců. Je
nezbytné objasnit vztahy mezi vyšší hladinou vibrací v ko-
lejovém loži u upevnění Vossloh a dlouhodobými kvalitativ-
ními změnami GPK. Dále je nutné zjistit, do jaké míry při-
spívá zvýšené kmitání kolejnicových pásů, uchycených po-
mocí Pandrolu, ke zhoršování mikrogeometrie hlavy kolej-
nice s následným poklesem kvality GPK a k únavovým
vadám konstrukčních součástí tohoto upevnění. Tyto otázky
bude možné zodpovědět pouze na základě spolupráce s ma-
nažerem infrastruktury a po poskytnutí dokumentů vztahu-
jících se k dlouhodobému měření GPK v zájmových úse-
cích hlavních železničních tras a únavových vlastností mate-
riálů použitých ve sledovaných systémech pružného bez-
podkladnicového upevnění kolejnic.

Publikovaných výsledků bylo dosaženo za podpory pro-
jektu č. 1M0579 MŠMT v rámci činnosti výzkumného
centra CIDEAS a projektu č. 103/07/0183 GA ČR.
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Smutný, J. et al.: Dynamic and Acoustic Analysis of
Elastic Rail Fastening without Sole-Plates

This paper studies the measurement, analysis and com-
parison of dynamic and acoustic parameters of elastic
rail fastening without sole-plates, which is commonly
used in standard rails of the main railway passages. The
measurements were conducted in situ according to spe-
cial methodology, using mathematical means for the
evaluation of the parameters gained. The project was
also aimed at collecting results suitable for making com-
putational models of components of the railway super-
structure more accourate.

Smutný, J. u. a.: Dynamische und akustische Analyse der
elastischen Befestigung von Eisenbahnschienen ohne
Unterlagsplatten  

Der Beitrag ist der Messung, Analyse und dem Vergleich
der dynamischen und akustischen Parameter der stan-
dardmäßig im üblichen Gleis auf den Hauptschienen-
wegen angewandten elastischen Befestigung von Schienen
ohne Unterlagsplatten gewidmet. Die Messungen wur-
den in situ nach einer speziellen Methodik und mit
Einsatz eines mathematischen Apparats zur Bewertung
der erhaltenen Parameter durchgeführt. Ziel der Ar-
beiten war gleichzeitig die Gewinnung von Ergebnissen,
die für die Präzisierung der Berechnungsmodelle der
Komponenten des Eisenbahn-Oberbaus geeignet sind.

Factory Office Center

Termínově a koordinačně velmi ná-
ročná stavba budovy „F“ projektu
Factory Office Center vyrostla na-
proti Smíchovskému nádraží v Praze.

Moderní devítipodlažní budova kromě kanceláří, obchodů a
služeb přináší i nové řešení vstupu do stanice metra. Admi-
nistrativně obchodní objekt, nacházející se na nároží ulic
Nádražní a Rozkošného, vzhledem respektuje tradiční indu-
striální atmosféru zástavby Smíchova. Rohovým umístěním
a půdorysným tvarem L vytváří v severní části kompaktní
blok, a citlivě tak odkazuje na styl smíchovského urbanismu
předminulého století. 

Tisková informace

�projekty
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Mikroflóra při průzkumu a rekonstrukci 
krypt a hrobek 

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

Praha

Mikroorganizmy jsou všudypřítomné. Jsou nacházeny
ve vodách, v atmosféře, v půdě i na stavbách, kde rozru-
šují zdivo a stavební kámen. Jsou přítomny také v pod-
zemí hrobek, kde kromě kamene spolupůsobí při rozkla-
du tělesných pozůstatků zemřelých. Velmi často se obje-
vují na uměleckých artefaktech a textiliích vyjmutých
z hrobů a mohou být při restaurátorských pracích s po-
zůstatky pohřbů nebezpečné. To se ostatně v minulosti
ukázalo při otevření hrobky v krakovském Wawelu, i při
občasných stížnostech restaurátorů na nespecifické
zdravotní potíže při práci s hrobovými textiliemi.

Úvod
Od historických dob až téměř po současnost se pohřby

konaly v jednotlivých hrobech na pohřebištích, později hřbi-
tovech, šlechtické, panovnické a církevní pohřby se ukláda-
ly do různě konstruovaných hrobek a krypt. Zděné hrobky se
budovaly s podlahou maltovou nebo z pálených dlaždic,
stěny omítnuté, prostory krypty mohly být zdobené řadami
sloupů a křížovými, případně valenými klenbami. Hrobky
byly různě hluboko pod úrovní chrámové podlahy. Bohatě
zdobené tumby byly umis�ovány spolu s ostatky nad úrovní
podlahy, v některých případech byl pohřeb, krytý náhrobní
deskou, umístěn do hrobové jámy hluboko pod tumbou.
Rakve byly dlabané, nebo z borových, či smrkových fošen,
pouze sarkofágy knížat a králů byly z cínu, později z mra-
moru.

Zatímco práce na odkrytí venkovních pohřbů jsou z hle-
diska mikrobiologa (při zachování základních hygienických
norem) relativně bezpečné, práce při odkrývání hrobů v uza-
vřených kryptách i hrobkách vyžadují zvýšenou opatrnost.
Je to proto, že v uzavřeném prostoru funebrálního objektu
(tab. 1) stoupají mnohonásobně rizikové faktory, zejména
prašnost a s tím spojená možnost mikrobní infekce (tab. 2) a
zvýšená přítomnost mikrobních těkavých látek (MVOC, 
tab. 3), které mohou mít někdy až fatální důsledky. Proto je
nutné při práci v těchto podmínkách dodržovat určité, avšak
velmi často porušované hygienické postupy (tab. 4).

Hroby bývaly v dřívější době poměrně často otvírány a
rakve v průběhu věků rozmanitě transportovány, vylupová-
ny či měněny. Potvrdilo se však, že rezistentní bakterie, kte-
rými jsou bacily, nepatogenní mikrokoky a korynebakteria,
nalézané ponejvíce v ovzduší a v povrchové vrstvě půdy,
jsou také nejčastějšími kontaminanty těchto lokalit. Obdob-
né nálezy, které se lišily pouze frekvencí izolovaných
rodů Bacillus (mycoides, megatherium, licheniformis), byly
učiněny také při analýze hrobových textilií hraběte Antoní-
na Šporka staršího [2], pochovaného v Kuksu, Imricha Thur-
zu, uloženého v hrobce Oravského hradu [3], hraběte Lob-
kowitze, pochovaného v Brně [4], v Pernštejnské hrobce

Voda

zprostředkuje difúzi rozpuštěných látek přes cytoplazmatickou membránu,
plísně rostou při aw 0,60-0,95, bakterie při aw 0,90-0,98

Teplota

psychrofily minimum 0-5, optimum 6-10, maximum 25 ¯C

mezofily minimum 5-10 optimum 26-40 ¯C, maximum 45 ¯C

termofily optimum 40-55 ¯C, např. Bacillus, Clostridium, Actinomyces spp.

pH, rozmezí koncentrace H iontů

bakterie pH 7-8 (max.12), min. 4-5

sirné bakterie pH 3-5 (min. 1) Acidithiobacillus Dithiobacillus

nitrifikační bakterie pH 6-10 (max. 13) Nitrobacter

plísně a kvasinky pH 4-6

Kyslík

aerobi/anaerobi

fakultativní aerobi / anaerobi, hrobové podmínky anaerobní

Tab. 1. Podmínky vhodné pro růst mikrobů

Mykotoxiny v zárodcích plísní mohou interferovat s imunitním systémem
plic s dosud ne zcela jasnou imunitní reakcí.
Při inhalaci inhibují tělní obranu proti mikrobům. Trichothecen T-2
toxin má silný cytotoxický vliv na alveolární makrofágy a výrazně
redukuje jejich aktivitu (produkují termofilní aktinomycety Aspergillus,
Penicillium, Streptomyces, Alternaria, Mucor spp).
Zdroj mykotoxinů: plesnivý textil, senný prach na podlaze krypt
Za alergické reakce odpovědný infikovaný a transformovaný rostlinný
materiál. Řada nespecifických onemocnění: alergické rýmy, astma, kožní
mykózy, chřipkové symptomy, celková malátnost.

Tab. 2. Inhalace mykotoxinů

Mikrobní těkavé látky tvoří alkoholy, ketony, aldehydy, aromati
aminy, terpeny, chlorované uhlovodíky, sirné sloučeniny. Jsou ty
určité druhy mikrobů (Aktinomycety).
Zápach plísní působí únavu, bolesti hlavy, očí, nosní dutiny a krk
Odér plísně Paecilomyces varioti má dokonce cytotoxické účinky.

Koncentrace 2 μμg m–3 působí vážné zdravotní potíže, migrény hla
a očí, únavové syndromy.

Tab. 3. Těkavé látky produkované mikromycetami

� Používat ústenku.
� Používat operační rukavice, ty po ukončení práce nejdříve přestříkat
dezinfekcí (Incidur Spray), a teprve potom sejmout.
� Pokud možno nechat udělat mikrobiologický profil, a teprve potom
rozhodnout, zda je, či není nutná dezinfekce biocidy a jakým způsobem
s artefakty pracovat.
� Ústenku a rukavice používat i při rekonstrukci krypt do té doby, pokud
nebudou provedena sanační opatření proti mikroorganizmům.

Tab. 4. Ochranná opatření při práci v kryptách
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v Pardubicích [5] a hrobových textilií Břetislava II, uložené-
ho v chrámu sv. Víta v Praze [6].

Výjimku tvořil velmi pozoruhodný výskyt zástupců rodu
Candida v hrobové jámě knížete Břetislava II. (chrám sv.
Víta v Praze [6] a v hrobových textiliích Václava Viléma
Popela z Lobkowitz [7]. Candida patří mezi nepravé kvasin-
ky. Zahrnuje jak druhy saprofytické, tak potenciálně pato-
genní. Potenciální patogen Candida albicans je za určitých
podmínek původcem chronické infekce v dutině ústní.
Adheruje na povrch lidské kůže, kde tvoří součást gastroin-
testinální flóry. Příležitostně působí endokarditidu a menin-
gitidu.

Protože uvedené hroby pocházejí, až na Břetislava II. a
krále Rudolfa I [1], většinou z pohřbů ze 16-18. st., lze
u nich, vzhledem k úvodnímu uložení, předpokládat původ-
ní kontaminaci rozmnoženou ovšem o mikroorganizmy,
jejichž zárodky se dostaly na hrobové artefakty při otevírá-
ní, přemís�ování a vyzvedávání obsahu hrobů. To lze do jisté

míry očekávat i u mikromycet, které byly na zbytcích oděvů,
ale i na částech hrobové výbavy izolovány poměrně často a
v nevelkém množství. Proto byla pozornost soustředěna na
mikroflóru v kryptě sv. Michala v Praze, která byla pro nás
modelem pro studium společenstva mikrobů, které může mít
pro pracovníky provádějící rekonstrukci krypty, případně
pro restaurátory a archeology, zdravotní důsledky

Materiál a metody
Sejmutí mikroflóry z kostí, fragmentů dřeva, fragmentů

textilií, zdi a z půdy hrobky bylo provedeno sterilními vato-
vými tampony opatřenými lepicí vrstvou s okamžitým pře-
nesením mikroflóry na živné půdy. Mimo to byla odebrána
také zem ze sondy v blízkosti reliktu dřeva (rakev?) a prove-
deny stěry z povrchu zdiva (obr. 2).

K izolaci mikroorganizmů (mikromycet a chemoorgano-
trofních bakterií) byly použity vybrané půdy:
– sladinový agar s přídavkem bengálské červeně (výrobce

Imuna Šarišské Michalany);
– masopeptonový agar č. 2 (MPA) (výrobce Imuna Šarišské

Michalany), obohacený kvasničným autolyzátem, thiami-
nem a glukózou;

– agar podle Czapka-Doxe (výrobce Imuna Šarišské Micha-
lany);

– krevní agar (dodavatel Merk, Říčany);
– thioglykolátová půda (výrobce Imuna Šarišské Michalany).

Pro orientační mikroskopickou identifikaci bakterií byl pou-
žit masopeptonový a sladinový agar stejného složení. Identi-
fikace bakterií proběhla podle Mikrobiologického manuálu
AHEM, příloha 7/1992, podle sborníku Klasifikace bakterií
1986 (Komise pro taxonomii bakterií Čs. společnosti mikro-
biologické při ČSAV) a za použití diagnostických destiček
Mikro-La-Test Enterotest 1, Nefermtest Oxi a Staphytest
(výrobce Pliva-Lachema, Brno). 

Vyrostlé plísně byly po sedmidenní kultivaci na živných
půdách v Petriho miskách přeneseny do subkultur a do vlh-
kých komůrek se sladinovým agarem. Zde byla provedena
detailní mikroskopická diagnostika. Parametry kultivace:
RV 96 %, teplota 28 ¯C. Identifikace mikromycet byla pro-
vedena podle klíčů uvedených v [8], [9], [10]. 

Výsledky a jejich diskuze
Původně gotický kostel sv. Michala byl r. 1750 barokně

přestavěn architektem F. I. Pree a zrušen r. 1786. Krypta

Obr. 1. Kopie hrobového oděvu habsburského krále Rudolfa I.

a – oděv vytvořený před 15 lety švýcarskými specialisty/restaurá-
tory, b – již nedovolený postup s historickými textiliemi (chybí

ústenka, šála omotaná okolo úst neskýtá žádnou ochranu, 
v pryžových rukavicích nelze s textiliemi lehce manipulovat)

Obr. 2. Sypký materiál pod podlahou krypty může být zdrojem
řady patogenů

a))

b))
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pochází z vrcholného středověku. Je cihlová, dvoukomoro-
vá, umístěná v jižní části lodi kostela. Ve vzorcích mikrofló-
ry, která byla vykultivována z  krypty kostela sv. Michala
v Praze 1, se masivně vyskytovaly bakterie G+  (označení
G+, G– se používá  pro identifikaci bakterií a je založeno na
schopnosti či neschopnosti podržet si barvivo v přítomnosti
alkoholu či acetonu. Barvením podle Grama lze velice snad-
no odlišit velké skupiny bakterií, a urychlit tak identifikaci
mikroorganizmů) a aktinomycety. Dominoval Bacillus ce-
reus, Bacillus mycoides a zástupci rodů Corynebacterium.
Časté byly kokoidní formy Kocuria rosea a Micrococcus
luteus. Bakterie rostly velice pomalu, zjevný růst byl na
krevním agaru patrný až desátý den kultivace. Z dalších
kmenů byla nalezena Pseudomonas aeruginosa. Tato velmi
rozšířená bakterie G– je fakultativním patogenem pro člově-
ka i mnohá zvířata. U lidí může způsobovat záněty močo-
vých cest, středního ucha i celkovou sepsi. Zástupci rodu
Staphylococcus  (Staphylococcus aureus) jsou velmi rezi-
stentní vůči venkovním vlivům. Lehce přežívají extrémní
sucho, pH i vyšší osmotický tlak. Některé kmeny jsou
schopné produkovat toxiny, které mohou způsobit vážná
onemocnění. Bacillus cereus G+ působí záněty rohovky.
Ostatní detekovaní zástupci rodu Bacillus (Bacillus mycoides,
Paenibacillus polymyxa) jsou půdní bakterie, které díky
tvorbě spor mohou dlouhodobě přežívat v hrobových pod-
mínkách. Kocuria rosea a Micrococcus luteus jsou typické
G+ saprofytické organizmy. Náležejí ke vzdušné flóře a jsou
schopny růst i při 10 ¯C. Corynebacterium sp., G + Nocardia
farcinica G+ jsou řazeny k aktinomycetám. V našem přípa-
dě jde z největší pravděpodobností o nepatogenní druhy,
obdobně, jako je tomu u izolovaných mykobakterií. Velmi
zajímavý byl nález následujících dvou mikrobů nalezených
také v rozborech [11] a [12]:
– Sporosarcina ureae, G+ je rozkladač močoviny. Vzhledem

k tvorbě endospor může tento mikrob dlouhodobě přeží-
vat v hrobových podmínkách (mikroflóra hnoje, fekálních
jam?);

– Citrobacter freundii, G– patogenita je problematická. Vy-
skytuje se v moči, výkalech, ve střevech jako běžná flóra
tlustého střeva (mikroflóra hnoje, fekálních jam?) obdob-
ně jako plíseň Mucor circineloides. Výskyt mikrobů, které
se vyskytují v lidské kůži, ve výkalech a v seně, může mít
spojitost s prvotním uložením historických artefaktů
v hrobových podmínkách (seno) i s funkcí textilie během
života majitele/majitelky (kůže, moč, výkaly).
Z výsledků je zřejmé, že mikroflóra z krypty kostela sv.

Michala v Praze je reprezentovaná především G+ (Gram
pozitivními) zástupci rodu Bacillus. Protože byly v hrobce
masivně nalezeny fakultativně patogenní mikroorganizmy,
v závěru práce jsme se zabývali všeobecným návrhem údrž-
by a dezinfekce krypt a hrobek. 

Návrh opatření
� Před započetím rekonstrukce  hrobky (při zachování

bezpečnostních postupů, viz tab. 2 až tab. 4) předměty po-
stupně vyjmout a dále postupovat podle obecných zásad
památkové péče [13]. 

� Zajistit případné odvlhčení krypty. Postupně zrekon-
struovat či uvést do provozu mnohdy zazděný či jinak poni-
čený odvětrávací systém (viz problémy s mumiemi v hrobce
v Klatovech). Vést v patrnosti fakt, že i vlhký vzduch, je-li
uveden do pohybu (minimálně 0,5-1,0 m s–1), odvlhčuje. Je
známo, že historické stavby nemívají ani horizontální, ani
vertikální hydroizolaci. Jsou však nacházeny zbytky histo-

rického zdiva chráněné proti pronikání vody jílovou ochran-
nou vrstvou s nepatrnou pórovitostí. Je tedy zřejmé, že naši
předkové problematiku sanace proti vlhkosti znali a jílovou
hydroizolaci na území našeho státu běžně používali [14].
Výběr sanačních metod bývá u historických staveb vzhle-
dem k požadavkům památkové péče značně omezen. Proto
je nutné po důkladném průzkumu provést celkovou bilanci
příčin vlhnutí zdiva a proti jednotlivým zdrojům provlhčení
použít odpovídající stavebně technické sanační prostředky
(např. hydroizolace zdí a podlahy, izolační přizdívka uvnitř
krypty, drenáž vně objektu, chemické clony, elektroosmóza,
sanační, případně utěsňovací omítky [15].

� Po uvolnění zdiva hrobku vyčistit, dezinfikovat, rekon-
struovat dlažbu a ochránit stěny proti růstu plísní (tab. 5, tab.
6). Nejjednodušší je vápenná omítka, jejíž vysoké pH zaru-
čuje dlouhodobou ochranu proti růstu plísní. Je možné
vyzkoušet také přípravek s mikromycetou Pythium oligand-
rum, který likviduje ostatní plísně na vnitřních omítkách
hrobek a depozitářů.

Před aplikací biocidu je nutné vypracovat biocidní program, který by
měl obsahovat znalost organizmů, které mají být likvidovány, a volbu
příslušného biocidu.
Dobrý biocid, dobrý dezinfekční přípravek (baktericid, fungicid) by měl
splňovat několik základních požadavků. Musí být ekologický (nesmí
zasahovat vyšší organizmy, např. včely), efektivní (účinný, pokud možno
vůči všem škodlivým organizmům v daném místě a na daném materiálu).

Neexistuje biocid (fungicid), který by byl účinný na všechny druhy
organizmů. Přítomnost bakterií někdy výrazně omezuje působnost
aplikovaných biocidů (bakterie jsou v některých případech odolnější proti
biocidům než plísně a samy biocidy rozkládají). 

Tab. 5. Biocidy

Incidur Spray – účinný proti bakteriím, mikroskopickým kvasinkovitým a

vláknitým houbám a virům. 40 ml/m2 se nanáší ze vzdálenosti cca 30 cm a

nechá působit do zaschnutí. Složení: ethanol, propanol (10 až 40 g l–1

glutaralaldehyd, alkyldimethylbenzylamonium chlorid.

Pregnolit UNI – určen k ochraně zdiva, omítek maleb v interiérech i ex-
teriérech. K ochraně zdiva 200 ml přípravku do 10 l vody nebo naředěného
nátěrového materiálu. Složení: Tebuconazol 0,50 % Alkylbenzyldimethyl-
amonium chlorid 20 %, Deltamethrin 0,06 %.

Tab 6. Biocidy pro ochranu historických artefaktů a zdiva hrobek

Obr. 3. Neúplná hemolýza krevního agaru bakterií Bacillus cereus,
náležející mezi fakultativní patogeny
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� Ve výjimečných případech lze také použít sporicidní
nátěry, samosterilizující za vyšší vlhkosti stavebního materiá-
lu (N-chlorsuccinimid, N-bromacetamid). Pokud však nelze
hrobku před vstupem restaurátorů odvětrat, je použití těchto
přípravků vyloučeno.

� V ostatních případech se doporučuje použít na stěny
netěkavé biocidy (tab. 6). Jejich účinnost závisí na koncent-
raci likvidovaných mikrobů, pH a interferujících látkách
(půda, detergenty, Mn2+, Zn2+).

Závěr
Při mikrobiologických rozborech, získaných z hrobových

materiálů v kryptě sv. Michala, bylo potvrzeno, že mikrofló-
ra jednotlivých hrobů, ale také stěn, může obsahovat fakul-
tativně patogenní mikroorganizmy. Proto je nutné při rekon-
strukci, ale i při práci archeologů, restaurátorů a dalších,
postupovat obezřetně a dodržovat základní bezpečnostní
postupy.
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Wasserbauer, R.: Microflora in Investigation and
Reconstruction of  Crypts and Graves

Microorganisms are omnipresent.  They can be found in
waters, the atmosphere, soil, and also on construction
sites where they impact masonry and building stone.
They are also present in the underground spaces of
graves where, in addition to stone, they contribute to the
decay of  mortal remains. Very frequently, they are
found on artistic artifacts  and textiles removed from
graves. They can become a  hazard during restoration
work with the remnants. It also proved to be true in
opening the royal tomb in Wawel, Krakow, and in occa-
sional complaints of restorers of unspecified health prob-
lems during work with grave textiles. 

Wasserbauer, R.: Die Mikroflora bei der Untersuchung
und Rekonstruktion von Krypten und Grüften

Mikroorganismen sind überall vorhanden. Man findet
sie in Gewässern, in der Atmosphäre, im Boden und in
Bauwerken, wo sie Mauerwerk und Baustein zersetzen.
Sie sind auch unterirdisch in Grüften anwesend, wo sie
außer der Einwirkung auf Stein bei der Zerlegung der
körperlichen Überreste von Verstorbenen mitwirken.
Sehr oft erscheinen sie an Artefakten und aus Gräbern
entnommenen Textilien und können bei Restaurations-
arbeiten mit Begräbnisüberresten gefährlich sein. Das
hat sich übrigens in der Vergangenheit bei der Öffnung
einer Gruft im Krakauer Wawel und bei gelegentlichen
Klagen von Restaurateuren über unspezifische gesund-
heitliche Beschwerden bei der Arbeit mit Grabtextlien
gezeigt.
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Revitalizace brownfields na kontaminovaných
městských půdách a zdravotní rizika

RNDr. Libuše JILEMNICKÁ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek se zabývá výskytem rizikových látek v městských
půdách pražské aglomerace a hodnocením zdravotních
rizik pro obyvatelstvo v souvislosti s revitalizací brown-
fields. Je navrženo legislativní zavedení klasifikace měst-
ských půd a hygienických limitů rizikových látek.
Odstraňování kontaminovaných půd při revitalizaci
brownfields významně přispívá ke zlepšení kvality
života, ochraně životního prostředí a udržitelnému
rozvoji.

Úvod
Městské půdy se vyvíjely s rozvojem velkých městských

aglomerací jako součást ekosystémů typických pro městské
prostředí, a tak jsou důležitým zdrojem informací o staveb-
ních aktivitách v minulosti a odrazem kulturního a archeolo-
gického dědictví. Geneze a chemické složení městských půd
je velmi specifické. Mohou vznikat půdotvornými procesy,
ale jejich součástí mohou být i umělé příměsi, jako jsou sta-
vební drtě, odpady, popílek, asfalt, kaly. Jejich hydrologie a
stupeň komprese se od zemědělských půd intenzivně liší [1].
Městské půdy zajiš�ují řadu nezastupitelných environmen-
tálních funkcí. Mezi nejvýznamnější patří funkce vsakovací
a transformační, ale slouží také k akumulaci kontaminantů a
živin a tvoří nárazníkovou zónu před průnikem znečiš�ují-
cích látek do podzemních vod. Velmi důležitá je jejich
sorpční kapacita, po jejím naplnění přestávají být ochrannou
bariérou. Na rozdíl od zemědělského půdního fondu, který je
chráněn příslušnými zákony, nejsou městské půdy legisla-
tivně ošetřeny, i když hygienické limity, tedy maximálně
přípustné koncentrace rizikových látek pro městské půdy,
byly navrženy Státním zdravotním ústavem již v roce 1994.

První zmínka o udržitelném rozvoji území a ochraně kra-
jiny jako podstatné složky životního prostředí, tedy i měst-
ských půd, se objevuje ve Stavebním zákonu č. 183/2006
v kapitole o územním plánování. V současné době se pro
stanovení limitů jednotlivých polutantů městských půd pou-
žívají limitní hodnoty stanovené metodickým pokynem
Ministerstva životního prostředí z roku 1996, který nebyl
dosud novelizován. Vzhledem k průmyslovým aktivitám
v městských aglomeracích, spalování fosilních paliv, rostou-
cí hustotě automobilové dopravy a ukládání odpadů jsou
negativní antropogenní dopady na městské půdy extrémní.
Jedním z varujících faktorů je, že znečištění půdy není pozo-
rováno, na rozdíl od znečištění ovzduší, okamžitě. Kontami-
nované půdy jsou obvykle součástí starých ekologických
zátěží, které jsou závažným problémem při revitalizaci
brownfields [2]. Brownfields však nelze ztotožňovat s kon-
taminovanými půdami [3], ale právě znečištěné základové
půdy představují významná zdravotní a bezpečnostní rizika
pro potenciální uživatele regenerovaných lokalit. Článek se
zabývá příčinami znečištění a výskytem rizikových látek

v povrchových vrstvách městských půd na území pražské
aglomerace a hodnocením zdravotních rizik pro obyvatel-
stvo v souvislosti s revitalizací brownfields. 

Chemické znečištění půdy jako odraz 
negativní antropogenní činnosti

Půda je nedílnou součástí horninového prostředí jako nej-
svrchnější části zemské kůry, na níž se projevuje nebo může
projevit lidská činnost [4]. Antropogenní vliv na horninové
prostředí, tedy i na půdu, se často negativně odráží v nepříz-
nivých až rizikových geofaktorech. Mezi významné chemic-
ké rizikové geofaktory lze zařadit anomálně vysoké kon-
centrace toxických stopových prvků v půdách a podzemních
vodách a velmi vysoký obsah organických sloučenin uhlíku,
především polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU),
dále polycyklických bifenylů (PCB) či ropných produktů.
Znečištění  půd lidskou činností lze sledovat v naší zemi již
ve středověku jako následek hornické těžby stříbra a poly-
metalických rud. V nivních sedimentech Labe u Kolína byly
nalezeny stopy po středověkém dolování stříbra a olova v kut-
nohorských dolech. Zvýšený obsah olova může být výsled-
kem rozvoje sklářských hutí, jak to dokládají znečištěné
písky Třeboňské pánve. V okolí sklárny v Chlumu u Třebo-
ně dosahuje obsah olova až 3 000 ppm [5]. Ne vždy musí být
zvýšené hromadění těžkých kovů v půdě následek průmy-
slové činnosti, často může být způsobeno přírodním zvětrá-
váním matečné horniny a půdotvornými procesy. Dokladem
geogenního procesu je např. arsen, kterého je v půdách asi
pětkrát více než v podložních horninách.

Zemědělský půdní fond je chráněn zákonem č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a vyhláškou 
č. 13/1994 MŽP ČR, která stanoví maximálně přípustný obsah
rizikových látek, především rizikových prvků a PAU v ze-
mědělských půdách. Půda je kontaminována, pokud je pře-
kročen limit daný vyhláškou a poškozen potravinový řetě-
zec. Avšak i ve velkých městských aglomeracích nacházíme
půdy kontaminované toxickými stopovými prvky v koncent-
racích, které mohou být lidskému zdraví škodlivé. Příčin
takového znečištění bývá několik. Největší část znečištění
půd těžkými kovy pochází z atmosférického spadu. Ve vel-
kých městských aglomeracích jsou původcem spadu stacio-
nární zařízení využívající pro spalování fosilní paliva, jako
jsou teplárny nebo malé, střední a velké kotelny. Mobilní
zdroje, zvláště automobilová a železniční doprava, také vý-
znamně přispívají ke kontaminaci půd z atmosférického
spadu. Závažným zdrojem znečištění jsou zastaralé průmy-
slové technologie a nelze opomenout ani lokální kontamina-
ce při provozních haváriích, jako bylo havarijní znečištění
sedimentů Vinořského potoka v roce 1986 (pravděpodobně
následkem úniku těžkých kovů, především kadmia, chrómu,
mědi, zinku, olova, niklu a stříbra z technologického provo-
zu podniku PAL Kbely). Ke znečištění městských půd při-
spívá i ukládání odpadů a kaly z čistíren odpadních vod.

Mezi rizikové organické látky patří polycyklické aroma-
tické uhlovodíky, které se dostávají do atmosféry nedokona-
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lým spalováním motorových paliv a odpařováním ze zásob-
níků pohonných hmot. Další z velmi nebezpečných polutan-
tů jsou polychlorované bifenyly, které jsou vzhledem ke
svému širokému používání v průmyslu a technice skutečnou
hrozbou pro životní prostředí. Nejrozšířenějším organickým
kontaminantem jsou ropné produkty s převahou benzino-
vých a naftových frakcí, označované jako nepolární extraho-
vatelné látky (NEL).

Na rozdíl od zemědělského půdního fondu nejsou městské
půdy legislativně chráněny. Hranice, od níž je možné kon-
centrace toxických stopových prvků a organických látek
uhlíku označit za rizikové, se stanovuje pouze podle Meto-
dického pokynu MŽP ČR z roku 1996 „Kritéria znečištění
zemin, podzemní vody a půdního vzduchu“ (tab. 1). Jestliže
koncentrace rizikových látek dosáhnou limitu C, je nutné
rizika analyzovat. Pokud je prokázáno riziko migrace zne-
čištění do okolí a hrozí nebezpečí poškození životního pro-
středí, je nutná sanace. Tento pokyn je dosud v platnosti, ale
jeho význam je omezen. Kritéria A, B, C se používají jako
porovnávací hodnoty, jestliže zjištěné koncentrace chemic-
kých látek nelze porovnat s hodnotami danými v legislativ-
ních předpisech. 

Monitorování a mapování na území Prahy
Chemické znečistění půdy na vybraných lokalitách praž-

ské aglomerace bylo pravidelně monitorováno od roku
1981. Podle požadavků Magistrátu hlavního města Prahy
(dále MHMP) se prováděla stálá měření především v Praze
1, 2, 3 a v Praze 7 a dále v městských částech, jejichž úřady
o sledování požádaly. Analýza byla zaměřena na stanovení
obsahu toxických stopových prvků, zejména těžkých kovů,
a zjištění obsahu organických látek PAU, PCB a NEL. Od
roku 1997 byla k regulérně monitorovaným lokalitám přidá-
na též místa se starými ekologickými zátěžemi a skládkami.
Výsledky analýzy vzorků ze zemědělských půd byly vyhod-
nocovány podle vyhl. 13/1994 MŽP ČR k zákonu o ochraně
zemědělského půdního fondu. Pro ostatní půdy byly použity
limity stanovené v Metodickém pokynu MŽP ČR z roku
1996 o ukazatelích a normativech pro asanace znečištění
zeminy a podzemní vody. Následující sdělení jsou rámco-
vým shrnutím monitoringu se zdůrazněním míst s vysokou
koncentrací polutantů [6].

Nejvíce zatížena těžkými kovy a organickými látkami se
ukázala být centrální část města, především Praha 1, 2, 3 a
Praha 7, a to hlavně na plochách s parkovou úpravou, vol-
ných prostranstvích a dětských hřištích. Nevýrazné oboha-
cení těžkými kovy nad limity A, B se objevily v Praze 9,
obsah PAU, PCB a NEL zde vystoupil nad limit C. V oblas-
ti Prahy 8 jsou půdy znečištěny NEL, a to nad limit C, a
vyskytuje se mírná kontaminace těžkými kovy. Vybrané
lokality ve Kbelích se vyznačovaly zvýšeným obsahem těž-
kých kovů, lokálně i PAU, PCB a NEL. V pásu od Kbel až
po Vinoř probíhalo měření již zmiňovaného Vinořského
potoka, tedy oblasti silně znečištěné kadmiem a dalšími těž-
kými kovy. Toto znečištění trvá a objevuje se i kontaminace
PAU, PCB a NEL. Podobné výsledky, tedy kontaminace
kadmiem a dalšími těžkými kovy, přinesla i měření v lokali-
tě Troja – Bohnice, kde příčinou zvýšené koncentrace mohly
být aluviální sedimenty Vltavy ovlivněné čistírnou odpad-
ních vod. I když jde o hodnoty nad limit A, jsou naměřené
hodnoty podstatně vyšší než v ostatních částech hlavního
města. Vyšší je zde i koncentrace NEL, PAU a PCB. V ob-
lasti Rohanského ostrova se prokázala mírná navýšení těž-
kými kovy a NEL vázaná na divoké skládky. Zajímavý byl
zvýšený výskyt organických sloučenin uhlíku v Jinonicích,
kde hodnoty vysoce překračovaly maximálně přípustný
obsah v limitu C Metodického pokynu. Alarmující je fakt, že
tyto nálezy byly učiněny na dětském hřišti. Podobně tomu
bylo i u zvýšeného obsahu těžkých kovů, PAU a NEL na
pískovištích a dětských hřištích na Zbraslavi.

Zpřesnění a rozšíření monitorování, prováděného pro
MHMP, přineslo geochemicko-ekologické mapování povr-
chových vrstev městských půd pražské aglomerace za úče-
lem zjištění distribuce významných kontaminantů a vyhod-
nocení zdravotních rizik pro obyvatelstvo [7], [8]. Na rozdíl
od stanovení znečis�ujících látek v prašném spadu lze geo-
chemickým mapováním odlišit přirozenou kumulaci prvků
od koncentrace vzniklou antropogenní činností. Porovnání
minimálního, maximálního a průměrného obsahu stopových
prvků v půdách pražské aglomerace s jejich průměrným
obsahem v půdách České republiky a průměrným obsahem
v zemské kůře přináší tab. 2. Z údajů lze vyčíst výrazné ano-
málie arsenu, olova, zinku, kadmia a mědi v pražských pů-

Tab. 1. Kritéria pro rizikové látky v nezemědělských půdách*  

* upraveno podle Metodického pokynu MŽP ČR, 1996
A – kritéria odpovídají přibližně přirozeným obsahům (překročení
se posuzuje jako znečištění složky životního prostředí); B – uměle
zavedená kritéria, daná přibližně aritmetickým průměrem limitů A a
C (překročení kritéria B se posuzuje jako znečištění, které může mít
negativní vliv na zdraví člověka a složek životního prostředí a
vyžaduje předběžné hodnocení rizik); C – překročení představuje
znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví
obyvatelstva a složek životního prostředí (závažnost rizika musí být
potvrzena jeho analýzou)

Využití území:
obytné – lidé mohou být vystaveni kontaminantům při bydlení
(přímá expozice – např. inhalace prachu, nepřímá expozice – např.

konzumace pěstované zeleniny); rekreační – lidé mohou být vysta-
veni kontaminantům při rekreační činnosti. Expozice je omezená
dobou a probíhá ve venkovním prostoru. Neplatí pro dětská hřiště
a pískoviště; průmyslové – může dojít k časově omezenému kontak-
tu s kontaminovanou zeminou; obecné – území může být využito
libovolným z výše uvedených způsobů.

obytné rekreační průmyslové obecné

As 30 65 70 100 140 55

Be 5 15 20 25 30 –

Cd 0,5 10 20 25 30 12

Co 25 180 300 350 450 240

Cr celkem 130 450 500 800 1 000 380

Cu 70 500 600 1 000 1 500 190

Hg 0,4 2,5 10 15 20 10

Ni 60 180 250 300 500 210

Pb 80 250 300 500 800 300

V 180 340 450 500 550 –

Zn 150 1 500 2 500 3 000 5 000 720

organické 
látky

– – – – – –

PAU 1 190 280 380 640 40

NEL 100 400 500 750 1 000 500

PCB 0,002 2,5 5 10 30 1

Stopové 
prvky 

[mg kg–1]
A B

C
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dách proti jejich průměrnému obsahu v  půdách českých a
zemské kůře. Geochemicko-ekologický průzkum kontami-
nace zemin v pražské aglomeraci prokázal, že především
v bývalých průmyslových zónách (např. v Libni, Holešovi-
cích, Vysočanech) koncentrace toxických stopových prvků,
zvláště As, Be, Cr, Cd, Pb, Cu, Ni, Hg, Th, V, Zn, vysoce

překračuje hygienické limity, tedy maximálně přípustnou
koncentraci navrženou Státním zdravotním ústavem.

Porovnání koncentrace vybraných stopových prvků v pů-
dách Prahy 7, jako oblasti nejvíce zatížené atmosférickým
spadem, s hygienickými limity, obsahem prvků v zemské ků-
ře a středním obsahem v horninách ČR, přináší tab. 3. Z úda-
jů vyplývá, že maximální obsah rizikových prvků v Praze 7
vysoce překračuje, někdy až řádově, nejen navržené hygie-
nické limity, ale i maximální obsah těchto prvků v půdách
pražských.

Znečištění městských půd toxickými stopovými prvky a
organickými sloučeninami uhlíku na základě požadavku
magistrátu HMP se v rámci monitorování životního prostře-
dí v Praze naposledy provádělo v roce 1999. Výběr byl kro-
mě pravidelně měřených lokalit orientován na lokality se
starou ekologickou zátěží a skládky nebezpečných odpadů.
Analýza se zaměřila i na dětská hřiště a pískoviště. Monito-
ring byl zaměřen na zvýšený obsah těžkých kovů, PAU,
PCB a NEL. Výsledky, zobrazené v Atlasu životního pro-
středí z roku 2000, jsou téměř totožné s výskytem kontami-
nantů zjištěných při geochemicko-ekologickém mapování.
Nejvyšší obsah olova, zinku, kadmia a NEL byl v Praze 1, 2,
3, 7 a 9, v pruhu od jihozápadu k severovýchodu.

Od roku 2000 se měření kontaminace městských půd
v pražské aglomeraci neprovádějí. Měří se pouze imisní li-
mity v atmosféře, a to obsah suspendovaných prachových
částic z automobilové dopravy a dále vybraných těžkých
kovů (olova, niklu, kadmia a arsenu) a PAU. Rizikové látky
v městských půdách monitoruje Státní zdravotní ústav pouze
se zaměřením na dětská hřiště a pískoviště a případné problé-
my řeší ve spolupráci s hygienickou službou. Již v roce 1994
navrhl hygienické limity pro městské půdy, tedy maximálně
přípustné koncentrace stopových prvků, které nejsou lidské-
mu zdraví škodlivé. Do dnešní doby tento návrh neprošel
legislativním procesem, takže například pro dětská pískoviš-
tě ochranné limity škodlivých látek vůbec neexistují.

Distribuce kontaminantů 
a hodnocení zdravotních rizik

Významnou příčinou atmosférického spadu na území praž-
ské aglomerace je morfologie terénu, která ovlivňuje prou-
dění vzdušných mas. Území hlavního města patří geomorfo-
logicky k soustavě Pražské plošiny. V její okolní parovině
vznikla Pražská kotlina, poměrně úzká sníženina s rozšíře-
ním v místě holešovického meandru koryta Vltavy. Právě
v tomto ohybu dochází ke zpomalování proudění vzduchu
s následným intenzivním atmosférickým spadem. Nejvyšší

Tab. 2. Koncentrace stopových prvků v pražských půdách a po-
rovnání s jejich průměrným obsahem v českých půdách a zemské
kůře [8]

Tab. 3. Porovnání průměrné a maximální koncentrace vybraných
stopových prvků v půdách Prahy 7 s maximálně přípustnými kon-
centracemi navrženými Státním zdravotním ústavem a  se středním
obsahem prvků v horninách ČR [7]

Prvek*

Zemská 
kůra

[ppm] 
minimum maximum

aritm. 
průměr

průměr průměr

arsen 7 105 28 7,5 1,8

berylium 0,4 3 1,5 0,X 2

chróm 9 60 8 2 – 200 2,1

kadmium 0,4 9,1 0,5 0,4 0,16

mě	 7 152 45 25,8 24 – 55

nikl 5 60 22 40 99

olovo 15 346 68 41 13

rtu� 0,03 2,45 0,33 0,02 – 0,2 0,086

thalium 0,01 0,89 0,15 0,2 0,72

vanad 14 89 37 90 136

zinek 27 821 156 75 76

* hodnoty jsou v ppm (parts per million, tj. gt –1)

Pražské půdy České půdy

arsen 1,7 8,3 42 194 10

berylium 2 5 2 4 2

chróm 70 99 90 226 85

kadmium 0,1 3 0,2 13 0,4

mě	 30 23 126 2 481 25

nikl 44 39 37 92 40

olovo 15 40 125 496 40

rtu� 0,08 0,01 0,7 2,4 0,25

kobalt 12 14 13 31 13

vanad 95 91 58 203 80

zinek 60 82 330 1 462 90

* standardní obsah prvku v horninách zemské kůry

Koncentrace [ppm]

prvek klark*  
střední obsah 
v horninách 

ČR

max. 
obsah

maximálně 
přípustný obsah 

podle SZU

průměr. 
obsah

Tab. 4. Formy výskytu vybraných prvků v půdách pražské 
aglomerace [4]

kadmium kobalt mě	 nikl olovo zinek

vyměnitelné 
ionty

8 – 48 1 – 4 0,1 0,1 1 – 10 0,5 – 20

karbonáty 9 – 21 1 – 6 0,2 0,6 2 – 19 4 – 7

oxihydroxidy 
Fe, Mn

29 – 70 34 – 55 6 – 17 18 – 38 48 – 60 50 – 71

organické 
látky

3 – 10 2 – 12 42 – 65 9 – 17 12 – 22 8 – 13

silikátový 
zbytek

3 – 10 31 – 55 31 – 44 52 – 70 8 – 25 9 – 28

Typ vazby
Množství [%]
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koncentrace toxických stopových prvků je soustředěna
v centrální části města. V obvodech Prahy 1, 2, 3, 7 a v prů-
myslových částech Libně, Holešovic a Vysočan jsou zjiště-
ny zvýšené koncentrace všech sledovaných těžkých kovů.

Z hlediska rizikovosti toxických stopových prvků pro lid-
ské zdraví jsou důležité formy výskytu, tedy chemické
vazby těžkých kovů (tab. 4). Převážná část stopových prvků

se nachází ve snadno uvolnitelných a mobilních formách,
čímž se zvyšuje riziko pro ovzduší a spodní i povrchové vo-
dy. Například kadmium, nikl i kobalt se váže na snadno uvol-
nitelné oxihydroxidy železa a manganu. Podobně je tomu i
u zinku a olova, které se vyskytuje i v organické hmotě. Mě	
je vázána na organickou hmotu a nerozpustný silikátový
zbytek.

Distribuci významných konta-
minantů povrchových vrstev měst-
ských půd na území pražské aglo-
merace spolu s výskytem, převa-
žujícím zdrojem znečištění a mož-
nými zdravotními riziky, předsta-
vuje tab. 5. Jedním z nejrizikověj-
ších prvků je arsen, který může
pronikat do lidského organizmu
všemi dostupnými cestami. Ne-
bezpečný je zejména jeho stimulu-
jící vliv na další kancerogenní
agenty, jako je nikl, kobalt a PAU.
Uvolňuje se při spalování nekva-
litního uhlí a má nepříznivý vliv na
centrální nervovou soustavu, kan-
cerogenní účinky na respirační
ústrojí a na kůži a způsobuje meta-
bolické problémy. Arsen kontami-
nuje půdu do hloubky 30 cm  a
jeho mobilita závisí na množství
organických látek, pH a vlhkosti
půdy. Nejvíce je ho ve středu
města, ale ve zvýšeném množství
je rozšířen celoplošně. Dalším
velmi nebezpečným těžkým
kovem je olovo, především jeho
mobilní formy. Je rozšířeno celo-
plošně, s průměrnou koncentrací
40-80 ppm, ale ve středu města a
kolem hlavních automobilových
tahů dosahuje jeho koncentrace až
několika set ppm. Představuje rizi-
ko pro ovzduší i pro podzemní
vody, protože při koagulaci vytvá-
ří prašný aerosol přetrvávající 7 až
30 dní. Do organizmu se dostává
gastrointestinální a respirační ces-
tou a při otravě poškozuje centrál-
ní nervovou soustavu, narušuje
cévní a imunitní systém a je zvláš-
tě nebezpečný pro jedince v prena-
tálním a kojeneckém věku. Velmi
nebezpečné je kadmium, které
pochází převážně z galvanizoven a
akumulátoroven. Vyskytuje se ve
dvou výrazných anomáliích kolem
bývalého závodu PAL Kbely a na
severu při toku Vltavy a také
nepravidelně v Praze 2, 3, v Podo-
lí a na Vyšehradě. Do organizmu
proniká dýchacím a zažívacím
ústrojím a jeho nebezpečí spočívá
v tom, že se usazuje v ledvinách a
játrech s retencí více než 10 let,
narušuje metabolismus vápníku,
fosforu a vitamínu D a způsobuje
změny v pevnosti kostí.

Tab. 5. Distribuce rizikových látek v povrchových vrstvách půd pražské aglomerace

Rizikové prvky 
a organické 

látky
Zvýšený výskyt

Převažující zdroj 
znečištění

Zdravotní rizika

arsen
rozšířen celoplošně, 
vyšší koncentrace 
ve středu města

spalování fosilních 
paliv, automobilová 
doprava, průmyslové 
technologie

poškození centrální 
nervové soustavy, 
porucha látkové výměny, 
kancerogenní účinky na 
dýchací systém a kůži

chróm
plošné rozšíření 
po celé aglomeraci

hutní a chemické 
provozy, produkce 
cementu,  spalování 
uhlí,  chladicí systémy, 
čistírenské kaly

toxický v šestimocné 
formě, způsobuje záněty 
kůže

kadmium

výrazné anomálie 
kolem PAL Kbely 
a na severu při toku 
Vltavy, jinak 
nepravidelně 

zpracování a úprava 
neželezných kovů, 
spalování fosilních 
paliv a odpadů

kumulace v ledvinách 
a játrech s retencí více 
než 10 let, narušení 
metabolizmu Ca, P 
a vitamínu D, změny 
pevnosti kostí

nikl

nepravidelný pruh 
od JZ k SV,  nejvyšší 
koncentrace na Jižním 
Městě 

spalování fosilních 
paliv, výroba 
antikorozních slitin, 
akumulátorů

kancerogenní účinky, 
poškození dýchacích cest 
a vnitřních orgánů

olovo

nejvyšší koncentrace 
ve středu města 
a kolem hlavních 
automobilových tras

automobilová doprava, 
při koagulaci vytváří 
velmi mobilní prašný 
aerosol

poškození centrální 
nervové soustavy, 
narušuje cévní a imunitní 
systém, nebezpečný pro 
jedince v prenatálním 
a kojeneckém věku

rtu�

nejvyšší koncentrace 
v centrálních částech 
a průmyslových 
částech Holešovic, 
Libně a Vysočan 

spalování tuhých 
paliv, čistírenské 
a městské kaly, okolí 
zpracovatelských 
závodů 

všechny formy toxické, 
zvláště anorganické 
sloučeniny napadají 
ledviny a trávicí ústrojí

thalium

Radotín, Horní 
Počernice, Kobylisy, 
skládka v Dolních 
Chabrech 

zpracování 
cementářských 
a jílových surovin 
a sulfidických kovů

silně toxický kov, 
postihuje centrální 
nervový i periferní systém

zinek
střed města a kolem 
hlavních 
automobilových tahů 

metalurgický průmysl, 
elektrotechnika

těžké poškození 
dýchacích cest

platinoidy
střed města, velké 
křižovatky, hlavní 
automobilové tahy

používání katalyzátorů 
v automobilech

silné alergeny
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Dalším toxickým prvkem je rtu�, a to jak v anorganických,
tak organických sloučeninách. Kontaminuje půdu v okolí
zpracovatelských závodů a vyskytuje se hlavně v průmyslo-
vých částech Holešovic, Libně a Vysočan. Kromě atmosfé-
rických imisí, vzniklých při spalování tuhých paliv, jsou
zdrojem znečištění čistírenské a městské kaly. Do organiz-
mu se vstřebávají respiračním a gastrointestinálním traktem,
jeho především anorganické sloučeniny napadají ledviny a
trávicí ústrojí. Sloučeniny vstupují do potravinového řetězce
a snadno se akumulují v rostlinných a živočišných organiz-
mech. Nebezpečným prvkem je také nikl, hlavně pro své
kancerogenní účinky, poškozuje dýchací cesty a vnitřní or-
gány. Do organizmu se dostává respiračním ústrojím a der-
mální i zažívací cestou. Jeho mobilita v přírodě je ovlivněna
pH, kyselost prostředí ovlivňuje jeho toxicitu. Nikl se na
území pražské aglomerace vyskytuje v pruhu od jihozápadu
k severovýchodu a nejvyšší koncentrace dosahuje v oblasti
Jižního Města. Do ovzduší se dostává při spalování fosilních
paliv, při výrobě slitin, akumulátorů a z leteckého průmyslu.
Forma výskytu je důležitá u chrómu, který je v šestimocné
formě toxický, velmi mobilní a způsobuje vředové záněty
kůže. Po dlouhodobém vstřebávání respiračním ústrojím má
i kancerogenní účinky. Naopak jako trojmocný je význam-
ným biogenním prvkem. Pochází z hutních provozů, cemen-
táren a galvanizoven a na území pražské aglomerace se
vyskytuje celoplošně.

Z dalších toxických stopových prvků stojí za zmínku
berylium, thalium a vanad. Berylium nepatří mezi těžké
kovy, ale je také škodlivé. V pražské aglomeraci se vyskytu-
je společně s arsenem od středu města k severovýchodu. Do
ovzduší se dostává především při spalování tuhých paliv,
jeho použití může být v metalurgii a elektrotechnice. Do
organizmu proniká dýchacím ústrojím, je to významný plic-
ní kancerogen a má toxické účinky na centrální nervovou
soustavu. Za toxický stopový prvek je považován i vanad,
který se vyskytuje v uhlí a do atmosféry proniká při jeho
spalování. V pražských půdách se soustře	uje do průmyslo-
vých částí Holešovic, Libně a Vysočan. Thalium se do
ovzduší dostává například při zpracování cementářských a
jílových surovin. Tento silně toxický kov postihuje centrální
nervovou soustavu a periferní nervstvo.

Zajímavým experimentem je sledování platiny a platino-
vých kovů, tedy iridia, palladia, rhodia a ruthenia na frek-
ventovaných křižovatkách ve městech. Jejich zvýšený
výskyt se dává do souvislosti s rostoucím používáním kata-
lyzátorů ve spalovacích motorech automobilů. Platinoidy
jsou prokazatelně silnými alergeny. Organické sloučeniny,
zejména PAU a PCB, představují velké zdravotní riziko pro
obyvatelstvo. Polycyklické aromatické uhlovodíky mají
kancerogenní účinky, existuje zde riziko leukémie. Vyskytu-
jí se podobně jako polychlorované bifenyly nepravidelně,
ale především ve středu města a kolem významných auto-
mobilových tras. 

Revitalizace brownfields 
jako princip udržitelného rozvoje

Brownfields představují v současném světě naléhavý pro-
blém, který nemůže být odstraněn běžnou modernizací
zastavěného prostředí města nebo území. Podle zjednoduše-
né definice, vzniklé pro potřeby OECD, jsou brownfields
opuštěná a zdevastovaná území se zchátralými a již nefunkč-
ními průmyslovými či obchodními prostorami, kde regene-
race a rozvoj je komplikován skutečným nebo předpokláda-
ným znečištěním životního prostředí [9]. Regenerace
brownfields může významně přispět k udržitelnému rozvoji

měst a obcí. Zachovává a oživuje historická jádra měst,
vytváří zóny klidu a zeleně, zvyšuje bezpečnost a podílí se
na zlepšování kvality života nejen pro současné, ale i pro
budoucí generace. Jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč
revitalizovat brownfields městských aglomerací, je ten, že
proces vede k omezení záboru zemědělských a lesních půd.
V současné době dávají developeři stále přednost výstavbě
na zelených loukách, protože získání povolení k přeměně
zemědělské půdy na stavební parcely je poměrně snadné a
výstavba je levnější. Výsledkem je přetrvávání devastova-
ných nemovitostí a narušených území, zatímco oblasti země-
dělské půdy a zeleně se zmenšují, což je v příkrém rozporu
s principem udržitelnosti. Právě tyto principy by měly být
podstatným impulzem při územním plánování, kde zachová-
ní kvality života obyvatel je na prvním místě [10]. Při pře-
měně brownfields na nové lokality je nutné vzít v úvahu
řadu ekonomicko-ekologických faktorů. Jsou to zejména
neprůhledné vlastnické vztahy, nákladnost procesů přestav-
by, a především vysoké náklady na vyčištění kontaminova-
né půdy, odstranění kontaminovaných stavebních konstruk-
cí a sanaci podzemních vod. Řešení problémů kontaminova-
ných městských půd v brownfields je složitější v porovnání
se znečištěním ovzduší, protože často původce takové kon-
taminace není znám.

V katastrálním území Hlavního města Prahy zaujímají
problematicky využívaná místa 1 707 ha zastavěného území,
z toho brownfields 747 ha. Zmapování a přesná lokalizace
brownfields je náplní databáze případových studií brown-
fields [11], jejímž základem je dotazník, ve kterém se kromě
lokalizace, popisu projektu a financování vyplňují údaje
o ekologických zátěžích a jejich odstraňování. Vybrané typy
realizovaných projektů revitalizace brownfields nebo inves-
tičních záměrů především z Prahy, doplněné o projekty 
z Plzně a Brna, uvádí tab. 6. Kromě typů ekologické zátěže
a remediační metody je uvedeno zařazení lokality na zákla-
dě klasifikace Ministerstva financí ČR Národní strategie
regenerace brownfields.

Databáze případových studií je důležitým zdrojem infor-
mací o řešení revitalizace brownfields. Možná by však stálo
za úvahu stávající databázi rozšířit a doplnit o údaje na
základě hodnocení priorit kontaminovaných a potenciálně
kontaminovaných míst podle Metodického pokynu MŽP ČR
z roku 2008. Systém pro stanovení priorit klasifikuje lokali-
ty se starou ekologickou zátěží na základě analýzy rizik do
několika základních kategorií podle dalšího vyžadovaného
postupu. Velmi důležitým znakem hodnocení je fakt, že
sjednocuje přístup ke kontaminovaným lokalitám všeho
druhu. Výběr priorit se týká  nejen starých skládek a starých
ekologických zátěží, ale také potenciálně kontaminovaných
míst, která jsou jedním z negativních ekologických faktorů
regenerace brownfields. Hlavní předností nového systému
je, že nutnost a časová naléhavost remediačních opatření
jsou jednoznačně určeny charakterem dopadů kontaminace
lokality na lidské zdraví a životní prostředí. Metodický
pokyn lze využít při územním plánování a dalším rozhodo-
vání o využití lokalit s kontaminační zátěží v souladu se Sta-
vebním zákonem.

Principy zásad udržitelného rozvoje v rámci revitalizace
brownfields zajiš�ují i jiná administrativně-právní opatření
[12]. Patří mezi ně „Místní Agenda 21“ jako nástroj uplatňo-
vání principů udržitelného rozvoje na místní a regionální
úrovni, která vybízí k maximálnímu využití  brownfields pro
nové aktivity. Také „Ekologický akční program“ je důležité
opatření, zaměřené na integrovaný přístup místních samo-
správ s cílem dosáhnout dlouhodobého zlepšování životního
prostředí ve městech a ochrany zdraví obyvatel.
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Závěr a doporučení
Kontaminace půd je závažným ohrožením a narušením

životního prostředí. V důsledku představuje potenciální
zdravotní riziko pro celý ekosystém, zvláště pro lidské zdra-
ví. Nebezpečný je především synergický účinek rizikových
látek. Z humanotoxikologického hlediska záleží na délce
expozice toxického stopového prvku na lidský organizmus.
Někdy i dlouhodobé účinky nízkých koncentrací škodlivin
jsou považovány za nebezpečnější než krátkodobé expozice
vysokým koncentracím.

Měření kontaminace povrchových vrstev městských půd
na území pražské aglomerace prokázalo zvýšený až rizikový
výskyt toxických stopových prvků, zejména těžkých kovů,
organických sloučenin uhlíku a ropných produktů v centrál-
ní části města a v průmyslových částech Holešovic, Libně a
Vysočan. Kontaminované půdy jsou jedním z negativních
ekologických faktorů revitalizace brownfields. Regenerace
těchto narušených území a devastovaných nemovitostí včet-
ně odstranění kontaminovaných zátěží přinese užitek pro
obyvatele měst a obcí, ochrání životní prostředí a významně
přispěje ke zlepšení kvality života a k udržitelnému rozvoji.

Důležitým aspektem ochrany celého ekosystému jsou i
dopravní řešení v podobě obchvatů měst či výstavby tunelů,
které by měly snížit vliv automobilové dopravy na kontami-
naci městských půd. Zajímavé by bylo v této souvislosti i
nové měření kontaminace půdy ve Stromovce a na Letné
v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka. 

Z uvedených skutečností vyplývají doporučení, která je
nezbytné pro ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí
v rámci administrativně-právních opatření aplikovat:

� zavést klasifikaci městských půd z hlediska využití a
v návaznosti určit limity rizikových látek pro jednotlivé
kategorie;

� obnovit monitoring městských půd na území hlavního
města, ukončený v roce 1999 v souladu s novou kategoriza-
cí kontaminovaných míst z hlediska priorit;

� legislativně zavést již navržené hygienické limity, tedy
maximálně přípustné koncentrace rizikových prvků v měst-
ských půdách;

� k údajům o výskytu rizikových látek v půdě by se mělo
přihlížet při urbanistických záměrech, schvalování projektů
revitalizace brownfields a při řešení dopravních systémů;

� při revitalizaci brownfields by se měla věnovat velká
pozornost účelu nové stavby a možným zdravotním rizikům
pro obyvatelstvo;

� při schvalování územního plánu v městských aglome-
racích dávat jednoznačně přednost revitalizaci brownfields,
protože vede k omezení záboru zemědělských a lesních půd.

Článek byl vypracován v rámci výzkumného záměru 
č. MSM 6840770006 „Management udržitelného rozvoje
životního cyklu staveb, stavebních podniků a území“ za
podpory MŠMT.
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* 4b – pozemky pravděpodobně velmi kontaminované, nejsou
dobře umístěné a je na nich velký počet opuštěných budov; 3b –
pozemky pravděpodobně velmi kontaminované, dobře umístěné,
s velkým počtem opuštěných budov; 1b – pozemky pravděpodobně
nekontaminované (nebo lehce kontaminované), dobře umístěné,
s několika, popř. žádnými, budovami

Tab. 6. Vybrané projekty revitalizovaných brownfields

Název 
projektu

Ekologická zátěž
Remediační 

metoda

Kategorie 
lokality 
podle 

klasifikace 
MF ČR*

PZ Škoda Plzeň

kontaminace 
stavebních konstrukcí, 
půdy a podzemní 
vody, skládky

čištěno na 
pozemku

4b*

Nové Vysočany, 
Praha

kontaminace 
stavebních konstrukcí, 
půdy a podzemní vody

čištěno na 
pozemku

3b*

Anděl Business 
Center Smíchov, 
Praha

kontaminace půdy
odstraněno 

mimo 
pozemek

3b

Kolben Business 
Park, Praha

kontaminace půdy 
a podzemní vody

inkapsulováno 
nebo bariéry

3b

KOC Nový Smíchov kontaminace půdy
odstraněno 

mimo 
pozemek

3b

Nová Harfa – 
Vysočanská 
spalovna

kontaminace 
stavebních konstrukcí

odstraněno 
mimo 

pozemek
1b*

Karlínská kotelna, 
Praha

kontaminace 
stavebních konstrukcí 
a půdy

čištěno 
na pozemku

1b

Vaňkovka 
Brno – 
administrativní 
budova a strojírna

kontaminace 
stavebních konstrukcí, 
půdy a podzemní vody

odstraněno 
mimo 

pozemek
1b

obzor_8_2009.qxp  7.10.2009  18:04  Stránka 249



250 STAVEBNÍ OBZOR 8/2009

životního cyklu staveb, stavebních podniků a území, s. 121-123.
ČVUT Praha, 2008.

Legislativa
� zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního

fondu
� zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu
� vyhláška č. 13/1994 MŽP ČR, která vymezuje limity

obsahu rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské
půdě, prováděcí předpis k zákonu č. 334/1992

� metodický pokyn MŽP ČR „Kritéria znečištění zemin,
podzemní vody a podzemního vzduchu“, 1996

� metodický pokyn MŽP ČR „Hodnocení priorit – katego-
rizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných
míst, 2008

Jilemnická, L.: Revitalization of Brownfields on
Contaminated Urban Soils and Health Hazards

This paper deals with occurrence of contaminants in
urban soils of Prague’s agglomeration and evaluation of
health risks arising in connection with brownfields rede-
velopment. Introduction of the urban soil classification
and hygienic limits of contaminants into legislation is
proposed. Removing contaminated soils as a part of
brownfield redevelopment significantly contributes to
improvement of the quality of life, environmental protec-
tion and sustainable development. 

Jilemnická, L.: Revitalisierung von Industriebrachen
auf kontaminierten städtischen Böden und Gesundheits-
risiken 

Der Artikel befasst sich mit dem Vorkommen von Risi-
kostoffen in städtischen Böden des Prager Ballungs-
raums und mit der Bewertung der Gesundheitsrisiken
für die Bevölkerung im Zusammenhang mit der Revi-
talisierung von Industriebrachen. Es wird die gesetzliche
Einführung einer Klassifizierung städtischer Böden und
hygienischer Limits für Risikostoffe vorgeschlagen. Die
Beseitigung der kontaminierten Böden bei der Revitali-
sierung von Industriebrachen trägt zur Verbesserung
der Lebensqualität, zum Umweltschutz und zur nach-
haltigen Entwicklung bei.

�projekty

Modřanský Háj

Unikátní koncept nízkopodlažních domů,
v originálním designu a s flexibilním uspo-
řádáním bytů a domů v těsné blízkosti
pražské Modřanské rokle,  jedné z nejvy-
hledávanějších rezidenčních lokalit, reali-

zuje developerská a investiční společnost Quinlan Private
Golub. 

Projekt nabízí několik rozdílných domů, které se budou
nacházet na kopcovitém pozemku hned vedle rozsáhlého
lesa. Projekt vznikne v několika fázích a ve výsledku bude
zahrnovat 13 bytových domů, 9 terasových domů, 12 vilo-
vých domů a 20 dvojvil, které budou mít dohromady k dis-
pozici 600 bytových jednotek. Komplex se bude rozkládat
na pozemku o velikosti 12 ha. Celkové náklady se odhadují
na 2,84 mld. Kč. 

Výstavba byla zahájena v průběhu letošního léta, dokončení
prvních domů a bytů se plánuje v první polovině roku 2010.
Návrh projektu vznikl v předním českém architektonickém
studiu A69.

Tisková informace

INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON MODELLING AND SIMULATION
22. – 25. June 2010

Czech Technical University in Prague

http://concrete.fsv.cvut.cz/ms10prague/
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Bezpečná vzdálenost mezi vozidly a simulace
dopravního proudu

Ing. Petr HOLCNER, Ph.D.
VUT – Fakulta stavební

Brno

Vztah mezi hustotou a rychlostí dopravního proudu je
základem každého modelu dopravního proudu – mikro-
skopického i makroskopického. Přitom respektuje běžně
přijímané představy o bezpečném odstupu mezi vozidly.
Ten však není jednoznačně definován, popsány jsou dva
odlišné přístupy. Analýza bezpečné vzdálenosti je důle-
žitá pro simulační modely i pro posouzení příčin nehod.
Pro ověření makroskopických charakteristik simulova-
ného dopravního proudu a odstupů mezi simulovanými
vozidly jsme naprogramovali modifikovaný model IDM
v programovacím jazyku JAVA.

Úvod
Základem každého modelu dopravního proudu, mikrosko-

pického či makroskopického, je vztah mezi rychlostí vozid-
la (dopravního proudu) a vzdáleností od předcházejícího vo-
zidla (hustotou dopravního proudu). V některých modelech
(např. mikroskopických „akcelerační“ modely) to nemusí
být explicitně vyjádřeno, ale implicitně je tam tento vztah
zahrnut (např. při výpočtu akcelerace v daném kroku výpočtu).
Při popisu dopravního proudu fundamentálními diagramy je
základním definičním grafem vztah hustoty a rychlosti, při-
tom lokální hustota je inverzní hodnotou ke vzdálenosti
mezi vozidly. Běžně se chápe hustota jako nezávisle pro-
měnná veličina a rychlost jako závislá. Ve skutečnosti jde
spíše o vztah, ve kterém se určuje dvojice hodnot hustota/
rychlost, aniž by se některá dala určit za výchozí a řídící.
V případě odvozování modelu lze vyjít ze známé nebo před-
pokládané „bezpečné“ vzdálenosti závislé na rychlosti a do
fundamentálního grafu hustota/rychlost stanovit vzdálenost
mezi vozidly (inverzní k hustotě) v závislosti na rychlosti. 

Vztah hustota/rychlost jako základ modelu
Stav dopravního proudu v místě x a v čase t je popsán

třemi základními veličinami:
– hustotou ρ (x, t), tj. počtem vozidel na délkovou jednotku,

obvykle voz/km; 
– rychlostí u (x, t), většinou km/h;
– intenzitou q (x, t), tj. počtem vozidel, která projedou zkou-

maným profilem za jednotku času, většinou voz/h. 
Hledání a popis vztahů mezi těmito třemi veličinami je
základem teorie dopravního proudu [1]. Při ustáleném
dopravním proudu platí

(1)

Přitom jeho rychlost závisí na hustotě dopravního proudu

(2)

a tedy

(3)

V rámci tohoto fundamentálního neopominutelného vzta-
hu lze dopravní proud definovat různou formulací rychlost-
ní funkce u(ρ). Tato závislost zásadně ovlivňuje chování
zvoleného modelu a je předmětem zkoumání, které nepřiná-
ší jednoznačný výsledek. Uvažujeme o základním modelu
pro jeden jízdní pruh, ve kterém si vozidla uchovávají 
pořadí (nepředjíždějí se). Všechny realistické modely do-
pravního proudu pak respektují omezení, která jsou patrná
z průběhu obecné závislosti rychlosti na hustotě (obr. 1).

Shoda existuje v základních předpokladech:
– maximální rychlosti (požadovaná rychlost, rychlostní

limit, volná rychlost) se dosahuje při hustotě blízké nule.
Intenzita je v takovém případě malá, blíží se nule. Do-
pravní proud se nachází ve stavu nazývaném volný do-
pravní proud;

– maximální hustota je limitována konečným počtem vozi-
del, která lze umístit na délkovou jednotku vzhledem k ne-
nulové délce vozidel. Kromě toho se započítává i mini-
mální odstup, který mezi sebou vozidla udržují. Při maxi-
mální hustotě se dopravní proud zastaví, nebo má rychlost
blízkou nule. Vzhledem k tomu je intenzita nulová, nebo
blízká nule. Dopravní proud je ve stavu zácpy (traffic
jam), vozidla stojí, pokud se pohybují, tak pouze popojíž-
děním (stop and go);

– mezi těmito krajními hustotami rychlost v závislosti na
hustotě klesá, většinou se v souladu s empirií uvažuje, že
klesá monotónně a spojitě;

– někde v intervalu od nulové do maximální hustoty existu-
je optimální hustota z hlediska maximální dosažitelné
intenzity (v dopravně inženýrské praxi se hovoří o kapaci-
tě jízdního pruhu). Tato hustota se nazývá kritická.

Stacionární modely – obecně
Fundamentální diagramy jsou běžně používaným pro-

středkem pro popis modelu dopravního proudu. Z hlediska

Obr. 1. Obecný vztah hustoty a rychlosti v dopravním proudu
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definice modelu je primární vztah hustota/rychlost [2]. Z ně-
ho je odvozen vztah hustota/intenzita (obr. 2). Vzhledem
k uvedeným podmínkám pro závislost rychlosti na hustotě
dopravního proudu je intenzita nulová při nulové hustotě (a
maximální rychlosti), a rovněž při maximální hustotě (rych-
lost je nulová). Pojmem fundamentální diagram bývá větši-
nou označován právě tento vztah, jenž ukazuje intenzitu,
které je možné dosáhnout na silnici při dané hustotě. Uvede-
ná dvojice grafů bývá doplněna závislostí intenzity na rych-
losti dopravního proudu.

Při popisu dopravního proudu fundamentálními diagra-
my tohoto typu se většinou implicitně přijímají tyto před-
poklady:
– dopravní proud má tendenci dospět do ustáleného stavu,

který odpovídá fundamentálnímu diagramu;
– pokud měříme v reálném dopravním proudu dostatečně

dlouhou dobu, zjistíme hodnoty odpovídající fundamen-
tálnímu diagramu;

– případné odchylky hustoty, intenzity a rychlosti, které
vždy naměříme (pro kratší intervaly měření jsou odchylky
větší), mají příčinu pouze v odlišných charakteristikách
vozidel (technických parametrech vozidla, schopnostech,
momentálním psychickém stavu a svobodné vůli řidiče).

Tyto odlišné charakteristiky lze do modelu zavést statistic-
ky. Tím se model stane úplným.

Jde tedy o stacionární modely, protože se předpokládá
tendence k ustálení charakteristik dopravního proudu. Rozli-
šují se podle vztahu hustota/rychlost. 

Stacionární Greenshieldsův model
Tento klasický model slouží jako základ pro matematic-

kou analýzu problematiky [3]. Je charakterizován nerealis-
tickou lineární závislostí rychlosti dopravního proudu na
hustotě proudu vozidel. Z lineární závislosti u (ρ) vyplývá
parabolická závislost ρ(r) (obr. 3). Lineární závislost pak lze
s přihlédnutím k okrajové podmínce formulovat

(4)

Podle rovnice (1) pak dostaneme kvadratickou závislost
intenzity na hustotě

(5)

Pro nastavení správných parametrů modelu se použije maxi-
mální hustota ρmax a maximální rychlost umax (Green-

shieldsův lineární model je tímto úplně popsán). Maximální
intenzity (kapacity) je dosaženo při hustotě ρkrit = ρmax/2 a
odpovídající rychlost je ukrit = umax/2. Protože se charakteris-
tiky dopravního proudu liší i v závislosti na vnějším prostře-
dí a podle specifických vlastností vozidel v dopravním prou-
du, neexistuje jednoznačná shoda o hodnotách, na které by
se měly dopravní modely kalibrovat.

Greenshieldsův model je nerealistický především v oblas-
ti malých hustot. Ve skutečnosti vozidla, která mají velké
odstupy, vzájemně neovlivňují své chování a udržují rych-
lost blízkou maximální. Při hustotě kolem ρmax/2 je reálná
rychlost výrazně nižší než v Greenshieldsově modelu. Dů-
sledkem lineární závislosti rychlosti je symetrie grafu husto-
ta/intenzita, která rovněž neodpovídá skutečnosti. Kapacity
je ve skutečnosti dosahováno při nižších hustotách.

Stacionární modely odvozené 
od bezpečné vzdálenosti

Bezpečný odstup mezi vozidly je velmi často používaný
pojem, neexistuje však žádná jeho jednoznačná definice pro
praktické použití, přestože z něho bývá odvozena odpověd-
nost při haváriích. V zákonu 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, je stanovený požadavek na od-
stup mezi vozidly v §19 takto: „Řidič vozidla jedoucí za ji-
ným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpeč-
nostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě
náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla,
které jede před ním.“. Tento požadavek je při shodné rych-
losti za sebou jedoucích vozidel (stacionární předpoklad)
zcela splněn (při identických deceleračních schopnostech
vozidel), pokud je reakční doba řidiče kratší nebo rovna
časovému odstupu mezi vozidly. To splňuje dále popsaný
model konstantního odstupu (běžně se doporučuje odstup
2 s, některé prameny jako minimum uvádějí 1 s).

Dalším vodítkem může být §5, podle kterého je řidič povi-
nen „… umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce
nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití
vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat
k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit
vozidlo před přechodem pro chodce …“. Matematickou
interpretací tohoto požadavku je spíše model pro bezpečné
zastavení na rozhledovou vzdálenost. Obdobný požadavek
je oprávněný rovněž pro případ řetězových havárií, kdy
předcházející vozidlo může zastavit náhle nárazem, nikoli
konstantní decelerací odpovídající adhezním podmínkám.

Z hlediska právní odpovědnosti pak rozhoduje spíše
výsledek (nastala havárie), nikoli samotná délka odstupu.
Obecně platný a spolehlivý návod na určení bezpečné vzdá-
lenosti neexistuje. 

Model konstantního časového odstupu
Tento model vychází z obecně uznávaného návodu pro

bezpečnou jízdu: „Dodržujte od předcházejícího vozidla
časový odstup tR (typicky v hodnotě tR = 2 s) při libovolné
rychlosti“. V literatuře ho lze najít jako lineární CFM a lze
ho odvodit z jednoduchého předpokladu, že akcelerace 
i-tého vozidla je úměrná jeho relativní rychlosti k předchá-
zejícímu vozidlu i-1.

Pokud zanedbáme délku vozidla, je požadavkem kon-
stantního časového odstupu přímo definována konstantní
hodinová intenzita pro hustotu v celém rozsahu,

(6)

Obr. 2. Obecný vztah hustota/intenzita v dopravním proudu 
(fundamentální diagram)
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Bezpečný odstup je odvozen od požadavku nenarazit na
předcházející vozidlo v případě, že brzdí nebo zastavuje.
Předpokládá se rovnoměrně zpomalený pohyb a obě vozidla
mají stejnou deceleraci, tedy i stejnou brzdnou dráhu. Pokud
by následující vozidlo bylo schopné okamžité reakce, kon-
stanta by mohla být tR = 0. Konstanta tR představuje časový
odstup umožňující opožděnou reakci, a proto se často ozna-
čuje jako reakční doba. Systémy Adaptive Cruise Control
(ACC), nebo jinak nazývané systémy inteligentních tempo-
matů, často deklarují, že se řídí právě požadavkem na dodr-
žení zvoleného časového odstupu za předcházejícím vozid-
lem.

Aby byl model realistický, je nutno vzít v úvahu nenulo-
vou délku vozidla (4-5 m) a je rozumné zachovat minimální
odstup mezi vozidly (2-3 m), aby nezastavovala na dotek
nárazníků. Hodnota decelerace není důležitá, ale je stejná
pro všechna vozidla. Při nízké hustotě se uplatní rychlostní
limit a časový odstup mezi vozidly roste. 

Při rychlosti u pak můžeme popsat jednoduchým vztahem
vzdálenost vozidel

(7)

Hustota je potom inverzí vzdálenosti vozidel podle vztahu

(8)

A naopak, po převedení do opačného vztahu, který se běžně
uvažuje, závislost rychlosti na hustotě 

(9)

Pro závislost intenzity na hustotě pak dostaneme lineární
průběh

(10)

Model vykreslený v obr. 3 je nastaven na tyto parametry:
reakční doba (konstantní časový odstup) tR = 2,0 s, minimál-
ní odstup mezi vozidly dmin = 7,0 m, maximální rychlost vmax

= 90 km/h. 

Časový odstup mezi vozidly (konec vozidla a čelo násle-
dujícího) definuje samotný model, jejich průběh je konstant-
ní v rozsahu rychlostí menších, než je maximální.

Bezpečné zastavení 
na rozhledovou vzdálenost

Tento model vychází z dosti přísného požadavku na dodr-
žení takové bezpečné vzdálenosti od předcházejícího vozid-
la, která umožní zastavit na rozhledovou vzdálenost, omeze-
nou předcházejícím vozidlem. Vzdálenost od předcházející-
ho vozidla se uvažuje rovná brzdné dráze (při konstantní
deceleraci). Takový požadavek odpovídá třeba situaci, kdy
předcházející vozidlo havaruje nárazem do pevné překážky
(třeba při řetězové havárii). Další odpovídající situací (zcela
realistickou) je vstoupení chodce do vozovky za prvním
vozidlem. 

Brzdná dráha (a tedy požadovaný odstup) je přímo úměr-
ná druhé mocnině rychlosti a nepřímo úměrná deceleraci

(11)

Pro zvýšení věrohodnosti je nutné zavést nenulovou délku
vozidla dmin a v úvahu rovněž vzít dráhu dR ujetou během
reakční doby tR. Vztah pro vzdálenost mezi vozidly je pak

(12)

Hustota je pak na rychlosti závislá podle vztahu

(13)

Pro intenzitu platí

(14)

Model vykreslený v obr. 3 je nastavený s minimální vzdá-
leností mezi vozidly dmin = 7,0 m, reakční doba je uvažová-

Obr. 3. Diagramy pro modely Greenshieldsův, konstantního časového odstupu a bezpečného zastavení na rozhledovou vzdálenost
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na kratší (v porovnání s modelem konstantního časového
odstupu) tR = 0,7 s, což lze odůvodnit větší pozorností
v městském provozu nebo při špatné viditelnosti, maximální
rychlost je opět limitována vmax = 90 km/h.

U tohoto modelu je zajímavé sledovat, jak se jeví z hledis-
ka časových odstupů mezi vozidly (konec vozidla a čelo
následujícího).  Závislost časového odstupu na hustotě (vle-
vo) a na rychlosti (vpravo) dopravního proudu pro model
bezpečného zastavení na rozhledovou vzdálenost je vykres-
lena v obr. 4. Přestože byly výchozí předpoklady odlišné od
modelu s konstantním časovým odstupem, výsledné hodno-
ty se opět blíží deklarovaným hodnotám 2 s v širokém roz-
sahu hustoty a rychlosti.

Je však zjevné, že uvedené přístupy k bezpečné vzdále-
nosti se  uplatňují v různé míře a za různých podmínek.
V městském prostředí lze předpokládat a vyžadovat větší
pozornost řidiče, která se projevuje kratší reakční dobou, a
zároveň je nutné více respektovat bezpečnou vzdálenost pro
zastavení za stojící překážkou. Tou může být kromě chodce
i vozidlo na křižovatce, které vjede do mezery před námi. Při
nízkých rychlostech a při uvažované nižší reakční době
(v příkladu tR = 0,7 s) může být odstup menší než 2 s, což
má za následek udržení dostatečné intenzity v městském
provozu při nízkých rychlostech, ale předpokládá to větší
pozornost řidiče.

Při vysokých rychlostech, požadovaných v extravilánu
(hlavně na dálnicích), se výskyt stojící překážky nepředpo-
kládá. Uplatňuje se častěji pravidlo konstantního časového
odstupu. Je však nutné si uvědomit, že vzdálenost mezi vo-
zidly při jeho uplatnění roste lineárně, kdežto brzdná dráha
kvadraticky. Z toho pak vyplývá možnost kolize při řetězo-
vé havárii, kdy konstantní časový odstup nezaručuje bezpečnost.

Nestacionární mikroskopický model IDM
Moderní modely dopravního proudu reflektují především

požadavek konstantního časového odstupu. Důležité je, že
na rozdíl od stacionárního předpokladu přihlížejí k různé
rychlosti vozidel v dopravním proudu Dvi. Například mikro-
skopický model IDM [4], [5], [6] (Intelligent Driver Model)
určuje tzv. optimální vzdálenost čel jednotlivých následují-
cích vozidel 

(15)

V rovnici první člen představuje délku vozidla (včetně mini-
málního odstupu), druhý pak reflektuje požadavek na kon-
stantní časový odstup (T je časový odstup považovaný řidi-
čem za bezpečný a odpovídá tR). Při simulacích byl nastaven
parametr T = 2 s. Třetí člen pak představuje délku dráhy
potřebné pro srovnání rychlostí (Δvi → 0) při rychlosti vi.
Decelerace je určena z akceleračních parametrů vozidla ai0 a
bi0 jako geometrický průměr. Je nutno však připomenout, že
skutečná vzdálenost mezi vozidly při simulaci není totožná s
optimální a model není v celém rozsahu hustoty stacionární.
Tím je však bližší realitě než modely stacionární. 

Fundamentální diagramy na obr. 5 jsou výsledkem simu-
lace dopravního proudu mikroskopickým modelem IDM.
V obrázku jsou vyneseny průměrné hodnoty plynulou čarou.
Kromě toho jsou bodově vyneseny hodnoty simulovaného
minutového profilového měření. Je patrné, že ustálený stav
v rozsahu hustot 23-53 voz/km není stacionární – rychlost a
hustota dopravního proudu je proměnlivá i pro identická
simulovaná vozidla.  

Časový odstup v simulovaném dopravním proudu znázor-
ňuje obr. 6. Graf dokumentuje, že nastavený optimální časo-
vý odstup je třeba brát jako parametr modelu, nikoli jako
výslednou hodnotu. Model se při tomto nastavení parametrů

Obr. 4. Závislost časového odstupu mezi vozidly na hustotě 
a rychlosti dopravního proudu pro model bezpečného zastavení 

na rozhledovou vzdálenost

Obr. 5. Fundamentální diagramy ze simulací dopravního proudu modelem IDM pro různou hustotu dopravního proudu
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odstupu 2 s pouze blíží, ale nedosahuje této hodnoty. Hod-
noty mezi 2-3 s jsou však platné ve velkém rozsahu rychlo-
stí, pouze při velmi nízkých nebo vysokých rychlostech – při
dopravní zácpě, nebo naopak při volném dopravním proudu,
se odstupy prodlužují. 

Závěr
Provedené výpočty a simulace dokumentují, že bezpečný

odstup mezi vozidly je relevantním základem pro návrh
modelu dopravního proudu. To platí pro oba běžně používa-
né způsoby určení bezpečného odstupu. Přestože tato hodno-
ta není jednoznačně definovaná, ukazuje se, že použité postu-
py vedou k výsledkům natolik blízkým, že řidič je ve skuteč-
nosti může jen obtížně rozlišit, z tohoto hlediska není rozdíl
významný. Při analytickém výpočtu brzdných drah a kolizí
vozidel je však rozdíl v chápání bezpečné vzdálenosti zásad-
ní. Je však pravdou, že reakce řidiče není strojově přesná a
reálný průběh brzdění je odlišný od analytické představy.

Mikroskopická simulace v použitém modelu IDM probíhá
podle přesně stanoveného algoritmu, ale změny decelerace
probíhají spojitě jako aproximace akceleračního a decelerač-
ního členu. To do jisté míry koresponduje s reakcí řidiče, kte-
rý rovněž běžně nepoužívá maximální dostupnou deceleraci.
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Poznámka lektora
Simulační modely dopravního proudu jsou hojně využívá-

ny v dopravně inženýrské praxi ke stanovení údajů, které
jsou obtížně zjistitelné přímým průzkumem. Problematika je
to stále aktuální.

Modely se rozlišují jako mikroskopické (závislé na dyna-
mice a chování jednotlivých vozidel vzájemně, význam zde
hraje především zadání bezpečného odstupu mezi vozidly
v pohybu), a nebo makroskopické, ve kterých je jednotkou
pozorování celý proud. Samozřejmě, že oba modely jsou

vzájemně propojené. Modely jsou založeny na principu bez-
pečné jízdy – dodržováním bezpečného odstupu.

Uvedeme zde pouze závažnou poznámku k používání tzv.
bezpečného odstupu vozidel, tj. časové nebo délkové vzdá-
lenosti mezi čely následných vozidel. V článku jsou zmíně-
ny odstupy 2 s, nebo vzdálenost pro zastavení. Na Katedře
silnic Fakulty stavební ČVUT se řadu let zabýváme přímým
měřením dopravního proudu – sledu vozidel – a musíme
konstatovat, že skutečný provoz vozidel v kolonách není ve
většině situací bezpečný, alespoň ve smyslu dodržování bez-
pečné vzdálenosti. 

Při zjednodušeném doložení na přiloženém grafu vyplývá,
že více než 50 % řidičů jezdí v nebezpečných vzdálenostech,
tj. kratších než 2 s. 

doc. Ing. Petr Slabý, CSc.

Holcner, P.: Safety Gap between Vehicles and Traffic
Flow Simulation

The density – intensity relation is fundamental for every
traffic flow model, both microscopic and macroscopic. It
respects standard conceptions of the safety gap between
vehicles. Nevertheless, the safety gap is not defined single
valued, two different approaches are described. The
safety gap analysis is relevant both for simulation models
and accident factor assessment.

Holcner, P.: Sicherer Abstand zwischen Fahrzeugen und
Simulierung des Verkehrsstroms 

Die Beziehung zwischen der Dichte und Geschwindigkeit
des Verkehrsstroms ist die Grundlage jedes mikrosko-
pischen und makroskopischen Verkehrsstrommodells.
Sie respektiert dabei die üblicherweise angenommenen
Vorstellungen über den sicheren Abstand zwischen den
Fahrzeugen. Dieser ist jedoch nicht eindeutig definiert.
Es werden zwei unterschiedliche Auffassungen beschrie-
ben. Die Analyse des sicheren Abstands ist wichtig für
Simulationsmodelle und für die Beurteilung der Unfall-
ursachen.

Obr. 6. Závislost časového odstupu mezi vozidly na hustotě 
a na rychlosti dopravního proudu pro simulovaný model IDM

27. mezinárodní 
stavební veletrh

BATIMAT 2009
2. – 7. listopad 2009

Výstaviště Porte de Versailles, Paříž
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Digitální mapa jako senzor polohového
lokátoru
Ing. Vladimír Vejvoda

Práce se zabývá perspektivními metodami využití  prostřed-
ků GPS pro potřeby navigace, kde problémem zůstává přes-
nost poskytované informace o poloze. Autorem navržená
metoda Kalmanova filtru s omezením stavových veličin
digitální mapou umožnila s použitím cenově nenáročných
komponent zvýšení přesnosti o jeden řád.

Integrované mosty
Ing. Jaromír Křížek

Dizertace se zabývá problematikou integrovaných mostů,
tzn. mostů bez ložisek a mostních závěrů, kde most spolu-
působí se zeminou za opěrami. Je odvozena metoda k urče-
ní tuhosti pružného zeminového podepření vyjádřeného
pomocí modulů reakce. Parametrickými studiemi jsou ově-
řeny vlivy jednotlivých parametrů na chování mostu. 
V práci jsou pomůcky umožňující využití výsledků v mos-
tařské praxi. 

K optimalizaci smluvních vztahů 
při výstavbě pozemních komunikací
Ing. David Bureš

V práci je uvedena struktura účastníků výstavby a jejich
vazby na smluvní a právní otázky výstavby. Objasňuje se
postavení jednotlivých účastníků a navrhují se změny zachy-
cené v softwaru KEMARGORP s vazbou na současný
ASPE.

Teoretický a experimentální výzkum
infuzních clon
Ing. Gabriela Páleničová

Dizertace pojednává o účinnosti injektáže zdiva se zvýšenou
vlhkostí, přičemž se vychází z experimentů pro ověření
účinnosti injekční látky a stanovení dynamiky vzlínání
v různých pórových systémech. Přínosem je použití termo-
vize. Výsledky přispějí k optimalizaci technologie sanace
vlhkého zdiva. 

Modernizace nástupiš� 
Hlavního nádraží v Praze

V polovině června byla dokončena další významná stavba
železniční infrastruktury České republiky, modernizace
nástupiš� I.-IV. západní části hlavního pražského nádraží.
Nástupiště slouží cestující veřejnosti již od podzimu loňské-
ho roku, letos pokračovaly dokončovací práce na pomoc-
ných objektech a terénní úpravy okolí nástupiš�. 

Napojení nových tratí od východu, tj. z nových tunelů, a
zrušení staré „hrabovské“ spojky a „vítkovské“ trati, si vyžá-
dalo kompletně přestavět severní zhlaví hlavního nádraží.
K tomu se přidala nutnost od základu změnit technický stav
nástupiš� a podchodů do podoby odpovídající moderní osob-
ní dopravě 21. století. Nevyhovující byly i koleje mezi ná-
stupišti, systém odvodnění a celé trakční vedení spolu se
sdělovacím a zabezpečovacím zařízením. 

Stavba byla zahájena v lednu loňského roku. Průběh moder-
nizace byl rozdělen na dvě etapy. Přes složité podchycování
patek sloupů historického ocelového dvoulodního zastřešení
kolejiště se podařilo první etapu dokončit včas již v červnu
2008. Byla tak zprovozněna nová nástupiště III a IV. Nava-
zující druhá etapa se týkala I. a II. nástupiště a dokončení
středního a jižního nového podchodu. 

Náklady na modernizaci Hlavního nádraží v rámci této
stavby dosáhnou 1,6 mld. Kč. Investorem je Správa želez-
niční dopravní cesty. Na spolufinancování se bude podílet
Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti v rámci
Operačního programu Doprava. Podíl příspěvků Evropské
unie může u tohoto projektu pokrýt až 85 % stavebních
nákladů. Zbývající náklady jsou hrazeny Státním fondem
dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Sdružení
MSS Praha hl. n., jehož členy jsou Metrostav, Skanska DS
a Eurovia CS. Projekt vypracoval SUDOP PRAHA.

Tisková informace

� zprávy �dizertace

Autor: Rostislav Jančar, Technet.cz

Seminář

LOKÁLNÍ MECHANICKÉ VLASTNOSTI
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11. –13. listopadu 2009, Telč
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