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Otázka spotřeby energie je v dnešní době velmi diskuto-
vaná. Jedním z hlavních ukazatelů, vypovídajících o kva-
litě objektu, je jeho provozní energetická náročnost.
Velký podíl na spotřebě energie má obvodový pláš�. 

Úvod
Zateplením pláště budovy se množství energie, spotřebo-

vané při provozu objektu, nepochybně sníží. Jak je to s ener-
getickou náročností výroby a aplikací tepelně izolačního
systému? Je technologicky možná a z energetického hledis-
ka účelná recyklace vrstvených konstrukcí? Vyplatí se z ener-
getického hlediska recyklace? Pro nalezení odpovědí na tyto
otázky byl v rámci doktorského studia na Fakultě stavební
ČVUT v Praze proveden experiment zabývající se účinností
sanací a recyklací vnějších tepelně izolačních kompaktních
systémů. 

Jedním z hlavních pravidel, a to nejen u tepelně izolačních
konstrukcí, by mělo být, že energie vložená do konstrukce
nebude větší než ta, kterou je konstrukce schopna za svou
životnost uspořit. 

Spotřeba pěnového polystyrenu
V České republice je celkem 3,8 milionu bytů, z toho 1,2

milionu, tedy necelou třetinu, tvoří panelové byty. Zateplení
stěn ušetří až 40 % energie. Ze sedmiset tisíc nejstarších
bytů byla dosud asi čtvrtina opravena a zateplena.

Přibližně třetina panelových objektů je opatřena kontakt-
ním zateplovacím systémem. Tepelně izolační vrstvu tvoří
zpravidla expandovaný polystyren nebo minerální či skleně-
ná vata v dnes již nepřípustných tlouš�kách 50-80 mm. Tato
konstrukce se používá krátkou dobu, a proto se její vady a
nedostatky již mohou projevovat. Životnost vnějšího zatep-
lení stěn se odhaduje na 25 let, ale je možné nalézt i padesá-
tileté systémy, přičemž jejich energetická náročnost může
být splacena za desetinu životnosti. U objektů s vysokou
energetickou náročností pak jde až o tisícinu životnosti. 

Pěnový polystyren je u nás stále jedním z nejpoužívaněj-
ších izolačních materiálů pro stavební účely. Jeho celková
spotřeba v roce 2008 činila 55 100 t. V porovnání s předcho-
zím rokem, kdy činila 48 400 tis. t, jde tedy o zvýšení o 12 %.
Jde o jeden z nejvyšších meziročních nárůstů spotřeby v Ev-
ropě (evropským průměrem je nárůst pouze o 10 %). Rych-

lejší nárůst byl zaznamenán pouze v Bosně, kde však je dale-
ko nižší výchozí základna, takže i při malém absolutním
navýšení spotřeby došlo k velkému procentnímu nárůstu.
Podobná situace jako v ČR je i na Slovensku, kde spotřeba
polystyrenu vzrostla proti loňskému roku o 12 % z 20 000 na
22 400 t. Celková spotřeba polystyrenu v Evropě se pohybu-
je okolo 1 430 000 t.

Zhruba 80 % z celkového objemu spotřeby polystyrenu je
určeno pro stavebnictví (70 %  desky, 10 % tvarovky), zby-
tek se zpracovává na obaly [3].

Vnější kontaktní zateplení
Tento systém je v současnosti nejpoužívanějším způso-

bem zateplení nejen objektů panelových, ale i zděných.
V české literatuře se setkáváme s označením KZS, v zahra-
niční je používáno označení ETICS (External Thermal Insu-
lation Compact System). Vnější kontaktní zateplovací sys-
tém je tvořen souvrstvím, ve kterém je dominantní vrstvou
tepelná izolace. Tepelně izolační vrstvu tvoří zpravidla mi-
nerální či skleněná vata nebo polystyren.  Každý materiál má
své charakteristiky a specifika [2], [6], [5]. Materiálové cha-
rakteristiky, uvedené v tab. 1, jsou vlastnosti v nezabudova-
ném stavu. V souladu s kvalitou zabudování a optimálním
fyzikálním návrhem zabudování se radikálně mění, což je
nutné při jejich funkci i následné sanaci zohlednit. 

Tab. 1. Vlastnosti polystyrenu a minerální vlny tl. 100 mm

Energetická náročnost výroby a realizace
Energetická náročnost výroby je hodnota, která udává pri-

mární energii stavebního materiálu. Je velmi obtížné ji vypo-
čítat či změřit z důvodu mnoha vlivných činitelů, jako je
např. nestejnorodost vstupních materiálů do výroby, různo-
rodost a v čase se měnící příkon zdrojů energií. U kontakt-
ních zateplovacích systémů zahrnuje dopravu materiálu na
stavbu, lidskou práci, vnitrostaveništní dopravu, energii
vynaloženou na projektování a na realizaci. Jako příklad je
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Energetické vyhodnocení realizace a recyklace
kontaktního zateplení 

Ing. Petr JAROŠ
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Vlastnost Polystyren
Minerální vlna  

(podélná vlákna)

difúzní odpor 40 1.III

součinitel tepelné vodivosti 
[W m–1 K–1]

0,038-0,042 0,035-0,042

objemová hmotnost [kg m–3] 20 105

hořlavost C1 A1 (nehořlavý)
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uveden výpočet energie na výrobu a osazení vnějšího kon-
taktního zateplení modelového objektu v Praze. Tlouš�ka te-
pelné izolace je zvolena v souladu s nejčastější realitou 60 mm
a pro porovnání mezi výrobou a realizací nového a recyklo-
vaného systému. Hodnoty primární energie stavebních
materiálů jsou převzaty z publikace [4].  Konstrukce je slo-
žena z vyrovnávací vrstvy (lepicího tmelu) tl. 3 mm, tepelné
izolace (EPS) tl. 60 mm, výztužné vrstvy (lepicího tmelu a
výztužné tkaniny) tl. 6 mm a povrchové úpravy tenkovrst-
vou silikátovou omítkou tl. 1,5 mm (tab. 2).

Tab. 2. Spotřeba materiálu a primární energie

Obr. 1. Graf spotřeby primární energie na 1 m2 kontaktního
zateplení EPS tl. 60 mm 

1 – tepelná izolace EPS 72 %, 2 – výztužná vrstva (lepidlo 5 %), 
3 – textilní tkanina 12 %, 4 – vnější omítka 3 %, 

5 – vyrovnávací vrstva 8 %

Pro výpočet energie potřebné na zhotovení konstrukce je
uvažován objekt s výškou KZS 10 m a plochou zateplované
stěny 200 m2 (tab. 3). Výpočet vychází z normohodin uve-
dených v software RTS Stavitel 2009, ovšem bez dopravy,
protože výrobních podniků je celá řada a  místo stavby se
mění.

Tab. 3. Spotřeba energie na zhotovení konstrukce 

Obr. 2. Graf spotřeby energie na 1 m2 kontaktního zateplení 
EPS tl. 60 mm 

1 – lepení EPS 30 %, 2 – perlinka 19 %, 3 – penetrace 1 %, 
4 – tenkovrstvá omítka 23 %, 5 – montáž lešení 9 %,  

6 – demontáž lešení 9 %

Energetická náročnost recyklace
Recyklace kontaktního tepelně izolačního souvrství jako

celku je velmi obtížná. Dělení jednotlivých vrstev od sebe a
jejich opětovné využití bylo zkoušeno v rámci experimentu
v laboratořích Fakulty stavební ČVUT. Ze systému je nejdů-
ležitější tepelně izolační vrstva, ostatní jsou pro recyklaci
příliš tenké. Hlavním cílem bylo zjistit energetickou nároč-
nost separace tepelné izolace z EPS. Projekt byl rozdělen na
dvě fáze – nejprve bylo souvrství rozděleno, poté byla vy-
hodnocena možnost využitelnosti jednotlivých částí v praxi,
a to i z energetického hlediska. Žádný podobný projekt
(zkoušku) se zaměřením na energii separace autor článku
v tuzemsku ani zahraničí nenalezl.

Vzorky pro experiment měly rozdílnou tlouš�ku výztužné
vrstvy. Nosnou konstrukci tvořila vláknocementová deska 
tl. 8 mm, na kterou byl tmelem tl. 3 mm přilepen izolant
z expandovaného polystyrenu tl. 60 mm. Tmel byl nanesen
na 60 % plochy. Na vrstvu tepelné izolace byl nanesen tmel
s výztužnou tkaninou, tvořící základní vrstvu. Povrchově by-
ly upraveny tenkovrstvou silikátovou omítkou zrnitosti 1,5 mm.
Konstrukce byla bez kotvicích prvků. 

V průběhu experimentu docházelo ke dvěma problémům.
Jedním bylo množství zplodin,  vznikajících při tavení tepel-
ně izolační vrstvy. Separaci se proto doporučuje provádět
bu� v exteriéru, anebo v místnostech s dostatečnou výměnou
vzduchu. Další problém působil řezací nůž pájky tl. 0,5 mm,
který se po zahřátí začal vlivem velkých teplotních rozdílů
deformovat. To mělo zásadní vliv na kvalitu separace, nebo�
deformace s nožem délky 200 mm dosahovala až 4 mm.
Kromě toho je nutné zohlednit i lidský faktor. Pro výsledek
je důležitá plynulost řezu, což je ovlivněno např. výkonem
řezačky, kvalitou řezacího nože, obsluhou řezacího zařízení. 

vyrovnávací EPS
výztužná 
(lepidlo)

textilní 
tkanina

vnější 
omítka

tlouš�ka mm 3,0 60,0 6,0 – 1,5

objemová
hmotnost kg m–3 – 18,0 – – –

spotřeba kg m–2 7,0 – 5,0 0,145 2,5

primární
energie

MJ kg–1 1,5 90,7 1,5 114,2 1,4

Ukazatel Jednotka

Vrstva

Spotřeba 
energie

Celková 
spotřeba 

[KJ h–1] [KJ m–2]

montáž lešení 0,21 5 1 000 210

demontáž 
lešení

0,106 5 1 000 106

lepení EPS 0,35 5 1 000 350

perlinka, 
stěrka

0,23 5 1 000 230

penetrace 0,042 3 400 16,8

tenkovrstvá 
omítka

0,27 5 1 000 270

Pracovní úkon
Normo- 
hodina
 [h m–2]

Energetická 
kategorie

Obr. 3. Vliv tlouš�ky izolace na výtěžnost separační metody
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Oddělený prvek měl relativně velké rozměrové odchylky
a povrchové nerovnosti – nerovnost řezu byla cca 4 mm, což
u vzorku tl. 60 mm znamenalo výsledný rozměr 56 mm±4 mm.
Výtěžnost, pohybující se kolem 91,5 %, se mění v závislos-
ti na tlouš�ce tepelně izolační vrstvy. To znamená, že s narů-
stající tlouš�kou separované vrstvy narůstá výtěžnost a účin-
nost této recyklační metody. Rychlost separačního procesu
byla 65 mm s–1 při šířce řezu 200 mm. Graf na obr. 3 vychá-
zí z experimentu, který byl proveden na zkušebních vzorcích
s tepelnou izolací tl. 60 mm. Předpokladem u ostatních
tlouš�ek je shodný úbytek materiálu vlivem tavení. 

Vyhodnocení z energetického hlediska je jednoznačné.
Pro skladbu z EPS tl. 60 mm vychází energie na separaci
40,6 kJ m–2, na výrobu 1 959 kJ m–2. Pro objektivní posou-
zení je vhodné použít rovnici hospodárnosti energetické
náročnosti ve stavebnictví [3]

Σ ENROZR = Σ ENDOPR + Σ ENZPRAC ≥ Σ ENNÁVR ,

kde ENROZR je energie nutná pro rozrušení stavby
či konstrukce;

ENDOPR – energie na dopravu a úklid;
ENZPRAC – energie na zpracování;
ENNÁVR – energie získaná návratem do materiálového

cyklu.

Pro energetické vyhodnocení navrhované separační meto-
dy je možné použít rovnici hospodárnosti 

Σ ENROZR = Σ ENDOPR + Σ ENZPRAC ≤ Σ ENNÁVR ,

35 kJ + 5,6 kJ ≤ 19 591 kJ,

40,6 kJ ≤ 19 591 kJ,

kde ENDOPR je energie na dopravu, úklid zajistí obsluha ře-
začky po recyklačním procesu;    

ENZPRAC – energie spotřebovaná tavnou řezačkou na
odpájení konstrukcí z interiérové i exteriéro-
vé strany tepelně izolační vrstvy;

ENNÁVR – energie získaná návratem do materiálového
cyklu je rovna primární energii, kterou je nut-
né dodat pro výrobu stavebního prvku o stej-
ném objemovém množství.

Z těchto závěrů vyplývá, že energie nutná pro vznik recy-
klátu o stejném objemu je 480krát menší než energie potřeb-
ná pro vznik nového stavebního prvku.

Technologie
Z výše uvedených zjištění jednoznačně vyplývá, že ověřo-

vanou metodu není možné bez dílčích úprav v praxi použí-
vat. Problém je v rychlosti separace a množství stavebních
konstrukcí, které na recyklaci čekají. V budoucnu by částeč-
ným řešením mohlo být zlepšení přístrojové základny (např.
délka řezacího nože minimálně 500 mm – urychlení a zvět-
šení kapacity).

Energie
Z energetického hlediska je tato metoda velmi úsporná,

její účinnost se téměř rovná výtěžnosti – potřeba energie na
separaci 1 m2 je 40,6 kJ (energie spotřebovaná na odpájení
z obou stran izolantu). Na výrobu nového tepelně izolačního
prvku o rozměrech shodných se separovaným prvkem je
potřeba 19 591 kJ. Z toho vyplývá, že z energetického hle-
diska má tento způsob recyklace do budoucna velké mož-

nosti a dá se říci, že je nesrovnatelně šetrnější k životnímu
prostředí než současné skládkování. 

Experiment ověřil, že recyklace stávajících tepelně izolač-
ních souvrství separační metodou je technologicky ve vel-
kých objemech velmi obtížná, přestože energeticky velmi
výhodná. 

Závěr
Energeticky nejnáročnější částí realizace nového vnějšího

kontaktního tepelně izolačního souvrství je výroba stavební-
ho materiálu. Energie na dopravu a montáž je rovna přibliž-
ně 5 %, ale zbývajících 95 % z celkové realizace systému
připadá na výrobu. Proto je důležité se na recyklaci těchto
systémů soustředit.

Z energetického hlediska se jeví recyklace kontaktního
tepelně izolačního systému jako velmi úsporná, z hlediska
technologického jako zatím nereálná. Je to způsobeno nejen
nedostatečnou přístrojovou základnou, ale i vlivem detailů a
kotvicích prvků.

Článek vznikl za podpory interního projektu ČVUT 
v Praze (CTU0800311).
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Článek je věnován porušování zdiva běžných budov do
tří podlaží obvyklých pro zástavbu v malých městech
nebo vesnicích v blízkosti lomů. Při odstřelu horniny se
vibrace přenášejí do základů blízkých budov jako tech-
nická seizmicita. Účinky jsou zpravidla relativně malé,
přesto ve zdivu nízkopodlažních objektů vznikají
trhliny. Příspěvek vychází z měření na reálných kon-
strukcích a na základě zobecnění získaných poznatků
zpřesňuje charakter poškození a kritéria pro vznik
poruch na konstrukcích tohoto typu.

Úvod
K posuzování konstrukcí vystavených účinkům vibrací,

šířících se podložím jako technická seizmicita, se obvykle
používá kritérium podle ČSN 73 0040 [1] (tab. 1). Toto kri-
térium, jehož autorem je A. Dvořák [2], bylo stanoveno na
základě měření vibrací, zpravidla přízemních domů, při od-
palu náloží různé velikosti a v různé vzdálenosti od těchto
objektů. I když by podle tohoto kritéria měla být stavební
konstrukce dostatečně odolná, vznikají v ní často trhliny,
jejichž charakter odpovídá účinkům vibrací při daleko niž-
ších naměřených vibracích. Pro vysvětlení tohoto jevu se
hledají nejrůznější důvody typu nevhodné založení, nedosta-
tečné prostorové ztužení konstrukce, změna hydrogeologic-
kých podmínek v podloží apod. V mnoha případech jsou
oprávněné, ale nelze je považovat za univerzální odpově�
pro všechny případy. Kromě těchto příčin se na vzniku škod
ve zděné konstrukci podílejí druhotně vybuzené pohyby
podloží v blízkosti lomů při komorových nebo clonových

odstřelech, stáří zdiva a degradace jeho pevnosti, především
malty mezi zdicími prvky, dřívější poruchy/trhliny ve zdivu,
např. v důsledku objemových změn.

Zdivo se při dynamickém zatěžování vibracemi deformu-
je v podstatě až do svého porušení lineárně pružně. Charak-
ter porušení odpovídá křehkému lomu. Mechanické vlast-
nosti zdiva jsou závislé na historii zatížení, které na zděnou
konstrukci působilo. V důsledku únavy  se pak zdivo i při
relativně nízkých vibracích porušuje trhlinami ve spárách,
ale i napříč přes zdicí prvky. Na několika příkladech z praxe
jsou uvedeny příčiny porušování, charakter trhlin a tomu
odpovídající zpřesněná kritéria vzniku škod na konstrukci. 

Charakter trhlin
Trhliny vznikající ve stavebních konstrukcích mohou mít

nejrůznější příčiny, např. pokračující dotvarování materiálu
konstrukce. Teplotní jevy při rozdílných teplotách vnějšího
a vnitřního povrchu nebo odlišných teplotách jednotlivých
částí konstrukce působí délkové nebo ohybové deformace
konstrukce. Častým případem jsou trhliny způsobené sedá-
ním na podloží, případně odlišným sedáním částí konstruk-
ce s různou hloubkou základové spáry nebo provedených
v odlišných časových etapách (typické jsou přístavby nebo
nadstavby). Trhliny způsobené zakmitáním podloží v dů-
sledku vibrací, které se šíří jako technická seizmicita od nej-
různějších zdrojů, mohou zesílit pohyb na „dřívějších“ trhli-
nách, mohou zvýraznit účinky sedání, rozšířit trhliny od
dotvarování a trhliny, které vznikly z nejrůznějších důvodů. 

Kromě nich pak vibrace z podloží mohou způsobit vznik
nových trhlin, a to v případě zdiva bu� ve spárách, nebo i
napříč přes zdicí prvky v závislosti na intenzitě vibrací.

Typické jsou vlasové trhliny, které zejména v počátečních
stadiích vzniku zpravidla neohrožují bezpečnost konstrukce
ve smyslu norem pro navrhování, ale z hlediska „kosmetic-
kého“ ovlivňují vzhled konstrukce a mohou působit obavy
uživatelů. Jde zejména o tato poškození:

– trhliny, které vznikají na rozhraní stropních a svislých
konstrukcí, např. ve fabionech stropů (obr. 5), na kontak-
tech rohů zdiva nosných zdí nebo připojení příček, které
je oddělí vodorovnou podstropní trhlinou nebo svislou
trhlinou v napojení stěn;

– převážně svislé trhliny lemující pokračování okenních
nebo dveřních otvorů (obr. 1), na rozdíl od diagonálních
trhlin, které se šíří od těchto otvorů do stran, jež mohou
být důsledkem nedostatečné prostorové tuhosti zdiva,
vlivu sedání apod.;

– svislé trhliny v homogenním zdivu stěn (obr. 2, obr. 5), na
rozdíl od diagonálních trhlin v rozích stěn, jejichž nejčas-
tější příčinou je sedání;

– svislé nebo diagonální trhliny v klenbách místností (obr. 3). 

Tento výčet jistě není úplný, nicméně seizmický signál od
technických zdrojů nízké intenzity se projevuje především
těmito poruchami. S rostoucím vibračním buzením dochází
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Porušování zdiva při opakovaných otřesech 
z podloží

doc. Ing. Daniel MAKOVIČKA, DrSc. 
ČVUT -– Kloknerův ústav, Praha

Ing. Daniel MAKOVIČKA jr. 
Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora

Třída 
odolnosti 
objektu

Popis objektů (zjednodušeně)
v ef 

[mm s–1]

A

chatrné stavby neodpovídající stavebním 
předpisům, historické stavby 
z neopracovaného kamene nebo cihel 
s klenutými překlady, průvlaky 
a plošnými klenbami nad místnostmi 
v přízemí a suterénu

4,5

B
běžné cihelné stavby, izolované nebo 
řadové domky s půdorysnou plochou do 
200 m2, nejvýše o třech podlažích

9

C
velké budovy z cihel a tvárnic, dobře 
ztužené stavby panelové a montované; 
zdivo na cementovou maltu

25

D
budovy ze skeletu, hrázděné stavby 
s dobrým ztužením

40

Tab. 1. Kritéria možnosti vzniku poruch na konstrukci podle efektivní
rychlosti kmitání vef [mm s–1] (převzata část tab. 9 a tab. 10 [1]) 
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k rozšiřování vlasových trhlin, jejich větvení, a dokonce až
k vysunutí části zdiva z roviny stěn atd. 

Vliv dlouhodobých kvazistatických 
pohybů podloží 

Při odstřelu velkého množství horniny dochází zpravidla
k otřesům masivu i za hranicemi lomu. Jestliže oblast lomu
a jeho blízké či vzdálenější okolí je porušeno zlomovými
liniemi, může změnou rovnováhy dojít k posuvům v pod-
loží  – těžená hornina se přesunula v důsledku výbuchu na
jiné místo, došlo k odlehčení původního stanoviště a přitíže-
ní o několik desítek metrů dále. Případně mnohdy stačí,
když téměř homogenní masiv horniny se v důsledku odstře-
lu promění v hromadu štěrku, která z hlediska napjatosti
v podloží umožňuje pohyb okolních geologických vrstev,
mění se hydrogeologické poměry v rozrušené hornině. Dů-
sledkem těchto jevů je pak vyrovnávání napjatosti v podloží
spojené s kvazistatickými pohyby v rozmezí i několika ho-
din, popř. dnů, po odstřelu. 

Lomařské firmy zpravidla měří účinky odstřelu v ohrože-
ných konstrukcích v jeho průběhu a v několika sekundách
po něm. I když naměřené rychlosti kmitání bezprostředně po
odstřelu jsou v řádu do 1 mm s–1, tak škody na konstrukci
(otevření trhlin) bývají mnohdy zpozorovány až druhý den.
To znamená, že vlastní otřes při odpalu nemusí být vždy
prvotní příčinou vzniku trhlin. 

Typickým případem  jsou trhací práce v lomech v Podješ-
tědí. Byla jimi postižena horní část obce Postřelná, která leží
na protilehlé straně kopce Tlustec, než je lom. V průběhu
odstřelů byla na několika budovách naměřena rychlost kmi-
tání přibližně 0,2-0,3 mm s1 převážně na nízkých frekven-
cích okolo 7-10 Hz. Tato úroveň kmitání je značně nízká
(porovnej hodnoty v tab. 1). Frekvence seizmických účinků
jsou ze zkušenosti blízké vlastním frekvencím ohybového
kmitání zděných stěn nebo trámových stropů. Takže kon-
strukce s nízkými vlastními frekvencemi jsou na tyto účinky
citlivější a jsou ohroženy rezonančními jevy s frekvencí
seizmických vln. Nicméně i přes tyto, v okamžiku provádě-
ní odstřelu velmi nízké vibrace, se trhliny otevřely vždy při-
bližně až s jednodenním zpožděním.

Trhliny ve stavbách v horní části obce mají podobný cha-
rakter. Jde bu� o téměř svislé trhliny ve zdivu stěn (obr. 2,
obr. 5) nebo v okolí okenních či dveřních otvorů (obr. 1). Vysky-
tují se na nových i rekonstruovaných konstrukcích, ale také
na málo udržovaných objektech. Objevují se nejen ve spá-
rách mezi zdicími prvky, ale i přes ně. Na udržovaných fasá-
dách bylo sondami odkryto zdivo a zjištěno, že trhliny pro-
stupují i zdivem (obr. 2b). Charakterem odpovídají změnám
v podloží konstrukcí (ve smyslu poklesů nebo nadzvednutí).
Zvláště pak svislé trhliny v pravidelných rozestupech svědčí
o skutečnosti, že bu� je objekt nedostatečně založen, nebo že
relativně krátké vlny (s vlnovou délkou v řádu metrů) zatě-
žovaly základové konstrukce. U novějších konstrukcí v této

Obr. 1. Svislé trhliny 
a – okolo oken i v nadokenním zdivu, b – vycházející z rohů oken-

ních otvorů

Obr. 2. Svislé trhliny ve zdivu stěn
a – ve vnitřní omítce procházející i přes cihly ve zdivu, 

b – pravidelně se opakující v kamenné opěrné zdi vyztužené sítěmi

a)

a)

b)

b)

obzor_1_2010.qxp  6.1.2010  15:17  Stránka 5



6 STAVEBNÍ OBZOR 1/2010

obci, založených na masivních základových betonových
pasech, kdy nelze hovořit o nedostatečném založení, se po-
hyby z podloží rovněž projevily vznikem trhlin, převážně ve
svislém směru.

Trhliny na jednotlivých objektech se vyskytovaly zejména
ve zdivu orientovaném radiálně vůči lomu. Právě tato orien-
tace nejvíce poškozených konstrukčních částí svědčí o sku-
tečnosti, že příčinou poškození byly vibrace, pohyb šířící se
podložím z oblasti lomu. Podle geologické mapy prochází
podložím v horní částí obce přibližně po vrstevnici zlomová
(tektonická) linie. Dále je zde řada zlomových linií, které
směřují radiálně z kopce Tlustec mezi ohroženou obcí a
lomem. Tyto tektonické linie jsou zde velmi hustě zastoupe-
ny. Poruchy v zemské kůře obvykle dobře vedou vibrace do
relativně velkých vzdáleností a dále jsou vzhledem ke své
nehomogenitě náchylné k pohybu, a to při nejrůznějších
rázových buzeních typu odstřelu, nebo při změně napjatosti
v horninovém prostředí vzniklém odtěžením značných
hmot. 

V blízkosti těchto tektonických ploch (nebo i sérií přibliž-
ně rovnoběžných nebo se vějířovitě rozbíhajících), které
mohou mít šíři i několik metrů, případně až desítek metrů,
jsou zpravidla pohyby na povrchu terénu citelnější (vyšší)
než ve vzdálenějším okolí. Horní část obce Postřelné, tedy
pás, ve kterém se vyskytují porušené objekty, má šíři více
než 100 m. Je pravděpodobné, že pohyby z podloží mohly
být na tektonických liniích (nebo v celém pásmu jednotli-
vých tektonických linií) zesíleny, takže zasáhly relativně
rozsáhlé území, jehož zdrojem bylo intenzivní buzení, např.
od komorového odstřelu v lomu.

V přírodní i technické seizmicitě bývají citovány závěry
prací našich i zahraničních expertů z oblasti přírodní seizmi-
city a velkých trhacích prací. Tak např. [3] pro danou oblast
k výskytu otřesů uvádí : „ … v prvních 5 až 10-ti dnech po
explozi je pozorován zvýšený výskyt středně silných otřesů
(magnitudo větší než 4,5) a potom zase je pozorován pokles
počtu otřesů vůči dlouhodobému průměru, stanovenému na
základě údajů z intervalu zahrnujícího 30-60 dnů po explo-
zi. … jejich příčinou je přerozdělení přirozené napjatosti,
které vyvolá v horninovém masivu nátřasný odpal. ….
Otřesy tohoto druhu se vyskytují i na Mostecku  ...”.

Vlivy buzení od dopravy [4] po místních komunikacích na
vznik trhlin lze prakticky vyloučit, jednak s ohledem na stav
komunikací (místy odpovídajících polní cestě s velmi nerov-
nou vozovkou), pravděpodobně velmi pomalou jízdu vozi-
del a také s ohledem na malou četnost této těžké nákladní
dopravy (pouze ojediněle pro zásobování). Podle vegetace
na tomto území (stromy) nejde ani o sesuvnou oblast a

možné poškození sesuvem pokryvu na skalním podkladu lze
prakticky vyloučit (pokryvné útvary v této oblasti jsou málo
mocné a novější stavby jsou založeny přímo na skalním pod-
kladu nebo v jeho rýze).

Kombinace vlivů na vznik a rozvoj trhlin
Častým případem bývá poškození opraveného objektu

„novými“ nebo nově vznikajícími trhlinami od účinků trha-
cích prací v lomech. Typickým případem je poškození nově
opravené budovy v blízkosti lomu Čertovy schody na
Berounsku. Přízemní dům ve stáří přibližně 150 let, postave-
ný ze smíšeného zdiva z neopracovaného kamene a cihel, po
opravě vnějších i vnitřních omítek působí velmi příznivým
dojmem. Půdorysné rozměry jsou přibližně 27×8 m. Ve star-
ší části má klenbové stropy a není v podélném směru dilato-
ván. To znamená, že pokud by nebyl zatížen opakovanými
seizmickými účinky odstřelů z lomu, pravděpodobně by se
na jeho konstrukci vytvořila trhlina nebo několik trhlin,
které by plnily funkci přirozené dilatační spáry nebo spár
pro vyrovnání účinků teploty. Pokud by šlo pouze o trhlinu
způsobenou teplotním namáháním, tak by stav domu byl za
dobu jeho existence dávno stabilizován. Samozřejmě, po
opravě fasády by se tyto trhliny vždy do nové omítky pro-
kreslily, nicméně nevznikaly by trhliny na dalších místech
domu.

Není pravděpodobné, že by docházelo k dalším význam-
nějším deformacím podloží pod domem. I v podzákladí je
stav objektu již stabilizován a případné změny vlhkosti
v podloží by se projevily jen pohybem po dilatačních spá-
rách nebo po přirozeně vzniklých dilatačních spárách.
Vzhledem k tomu, že podloží je skalní s nízkou vrstvou sedi-
mentů, není pravděpodobné, že by docházelo k dosedávání
sedimentů pod základy v důsledku trhací činnosti v lomu.
Mohlo by však docházet i k dotřesům v místě domu po vel-
kých odstřelech v lomu, pokud se ještě (vzhledem k blízkos-

Obr. 3. Příčné trhliny ve stropní klenbě nad sklepním schodištěm

Obr. 4. Vodorovné trhliny ve zdivu a svislá trhlina v napojení 
přístavby k rodinnému domu, pokračující i ve štítové zdi půdního

podlaží domu
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ti Koněpruských jeskyní) provádějí. To znamená, že příči-
nou vzniku většiny nových trhlin na budově jsou zřejmě pře-
devším trhací práce v lomu. Takže starší, po opravě nevidi-
telné trhliny, se prokreslily do opravených omítek a nové
vznikly. Samozřejmě, pokud trhlina vznikne od seizmických
účinků odstřelů v lomu, tak tento vliv může způsobit rozší-
ření staré teplotní trhliny nebo vznik trhliny nové v soused-
ství. 

Podle ČSN 73 0040 [1] lze tuto budovu zařadit mezi stav-
by třídy odolnosti A, případně s mírným přesahem do třídy B.
Třídou A jsou označovány chatrné stavby, i když dům
objednatelů na to po opravě vůbec nevypadá, nicméně je
starý, přízemní, s klenbovými stropy, ze smíšeného zdiva,
bez zvláštního prostorového ztužení (i když při opravách
bylo toto ztužování doplňováno). Ale určitě nejde o třídu B
běžných cihelných staveb. Norma [1] požaduje, aby pro tří-
du významu I a II (běžné obytné budovy) podle tab. 10 nor-
my byly posuzovány otřesy, jejichž efektivní rychlost kmi-
tání pro třídu staveb A se pohybuje nad 1,8 mm s–1 efektiv-
ní rychlosti kmitání. Naměřené hodnoty na místě při odstře-
lu v lomu, vzdáleném od ohrožené budovy cca 700 m, odpo-
vídaly efektivní rychlosti 1,6-1,7 mm s–1, případně zrychlení
kmitání až 400 mm s–2 na nízkých frekvencích 15-25 Hz
(měření prováděla firma Inset, Praha). 

Z porovnání rychlostního kritéria s naměřenými vibrace-
mi na domě je zřejmé, že vliv vibrací z lomu se může na
budově nepříznivě projevit (norma proto ukládá jeho posou-
zení). Nicméně zrychlení kmitání, i když ve frekvenčním
oboru nad 10 Hz je značně vysoké, se může podílet na vzni-
ku trhlin na konstrukci budovy. Porovnáme-li tato zrychlení
od trhacích prací v lomu s účinky železniční nebo silniční
dopravy [5], [6] v bezprostředním okolí budov (do 10 m),
pak vibrace od přejezdu vlaku nebo při přejezdu těžkých
kamionů po vozovce jsou přibližně čtvrtinové proti naměře-
ným zrychlením z lomu.

Doporučení pro posuzování poruch 
Tabulka 1, převzatá z normy [1], bývá často považována

za rozhodující kritérium, kdy škody od působení technické
seizmicity na budovy lze bu� připustit, nebo je rázně odmít-
nout. Podle normy je však citovaná tabulka považována
pouze za orientační kritérium, zřejmě intenzita vibrací odpo-
vídá pravdivěji realitě pro stavební konstrukce blízké ke
zdroji buzení, tj. provozu těžké nákladní dopravy po okol-
ních komunikacích nebo železniční trati v blízkosti budovy
[4]. V případě lomů, kdy epicentrum odpalu nálože je ve

vzdálenosti stovek metrů a celková hmotnost (i časované)
nálože je vysoká v řádu několika set kilogramů nebo až jed-
notek tun, je třeba tyto účinky zvažovat.

Z uvedených případů je zřejmé, že naměřené rychlosti
kmitání okolo 1 mm s–1 na úrovni prvního nadzemního po-
dlaží budovy mohou ovlivnit vznik trhlin na této konstrukci.
Dokonce při možnosti pohybu podloží v blízkosti zlomů tyto
nebezpečné rychlosti kmitání mohou být ještě nižší (až
v řádu desetin mm s–1). 

Odolnost zděné konstrukce na vznik trhlin od technické
seizmicity závisí především na kvalitě provedení zdiva (jeho
pevnostních charakteristikách), míře prostorového ztužení a
provázanosti jednotlivých konstrukčních částí objektu a také
na způsobu založení a vlivu podloží zpětně na dynamickou
nebo i kvazistatickou dlouhodobou odezvu konstrukce. 

Zřejmě tedy rychlosti kmitání v rozmezí 1-2 mm s–1 by
měly být kritériem, při němž je vhodné a také správné se
účinky technické seizmicity zabývat. Při vzniku nebo obno-
vení trhlin v konstrukci lze rovněž podle tvaru, místa vzni-
ku, četnosti a rozevření usuzovat na příčiny jejich vzniku,
případně připustit nebo vyloučit vliv dynamického buzení na
jejich vznik.

Závěr
Účinky od velkých odstřelů horniny v lomech se projevu-

jí v blízkém i vzdálenějším okolí (i okolo 1 km od epicentra
výbuchu) jako vibrace od technické seizmicity. Zatěžují sta-
vební objekty a mohou se projevit jejich poškozením trhlina-
mi. V příspěvku jsou seřazeny typické  tvary trhlin ve zdivu
zpravidla nízkopodlažních konstrukcí, typické pro poškoze-
ní vibracemi šířícími se podložím. 

Kromě vibračních účinků se trhací práce v lomech proje-
vují i kvazistatickými pohyby podloží, které mohou se zpož-
děním jednoho až dvou dnů být důvodem poškození zdě-
ných budov. K tomu dochází zejména v oblastech, kde pod-
loží je narušeno tektonickými liniemi a je nestabilní v tom
smyslu, že větší přemístění horniny odstřelem v lomu nebo
její „načechrání“ a rozrušení homogenity mohou způsobit
pohyby podloží i ve vzdálenějším okolí lomu.

Konečně je diskutováno kritérium porušování staveb
účinky vibrací při odstřelech v lomech podle normy [1], uve-
dené v tab. 1. V porovnání s uvedenými případy poškoze-
ných konstrukcí nemusí být vždy na straně bezpečné. Jak je
ukázáno, při rychlostech kmitání okolo 1 mm s–1 může dojít
k poškození a vzniku trhlin na zděných objektech. Nicméně
cílem příspěvku byla i zkušenost autorů, že nelze spoléhat
jen na normové kritérium, ale je zpravidla třeba posoudit
velikost zjištěných nebo prognózovaných vibrací i podle
technického stavu objektu, charakteru území, kterým se vib-
race z lomu šíří, případně i dřívější trhliny a praskliny ve
zdivu, které mohou účinky technické seizmicity od trhacích
prací v lomu zesílit.

Článek vznikl za podpory projektu  č. 103/08/0859 GA
ČR „Odezva konstrukcí při statických a dynamických
zatíženích působených přírodní a lidskou činností“. 
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Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Failure of Masonry
during Repeated Vibrations Coming from Subsoil

This paper is aimed at deterioration of masonry of com-
mon buildings of up to three storeys, usually standing in
small towns or villages in the vicinity of quarries. During
blasting of rock in the quarry, vibrations are transmitted
to foundations of nearby buildings in the form of techni-
cal seismicity.  The effects are normally relatively small,
despite that cracks arise in the masonry of low-rise con-
structions. This contribution ensues from the measure-
ment on real-life structures; based on the generalization
of the knowledge gained, it describes the character of
damage and criteria of the origin of failures more accu-
rately on the structures of this type.

Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Störungen des
Mauerwerks bei wiederholten Erschütterungen aus dem
Untergrund 

Der Artikel behandelt Störungen des Mauerwerks
gewöhnlicher Gebäude bis zu drei Geschossen, die für
die Bebauung in Kleinstädten in der Nähe von
Steinbrüchen üblich sind. Beim Sprengen des Gesteins
im Steinbruch werden die Vibrationen als technische
seismische Aktivität in die Fundamente von Gebäuden
übertragen. Die Auswirkungen sind in der Regel relativ
gering, trotzdem kommt es zur Bildung von Rissen im
Mauerwerk von Gebäuden mit geringer Geschosszahl.
Der Beitrag geht von der Messung an realen Bauteilen
aus und präzisiert aufgrund der Verallgemeinerung der
gewonnenen Erkenntnisse den Charakter der Beschädi-
gung und die Kriterien für die Entstehung von
Störungen an Konstruktionen dieses Typs.
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na Fakultě stavební ČVUT v Praze

pro zájemce o studium a širokou veřejnost

29. ledna 2010
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Zvýšení kapacity nádrží
Ing. Nicolas Saliba

V dizertaci se řeší zvyšování různých typů betonových nádr-
ží až o 100 % včetně variant styků starého betonu s betonem
novým, zkoumání šířky trhlin a zavedení předpětí. Pozornost
je věnována úpravě základů a zkoumá se i vliv změny nápl-
ně nádrží.

Nelineární analýza betonových konstrukcí
podzemních staveb
Ing. Michal Sedláček

Dizertace se zabývá modelováním betonových konstrukcí
podzemních staveb, zejména tunelů a kolektorů. Porovnává
výpočty s výsledky měření na silničním tunelu Libouchec.

Vermindertes Tragverhalten 
von Stahhlbetondecken.
Dipl.-Ing. Michael Glodschei

Práce se zabývá nelineárním působením a únosností desko-
vých prvků ze železového betonu. Obsahuje nové poznatky
ověřené rozsáhlými experimenty.

Modelování vztahů na trhu nemovitostí
Ing. Jaroslav Gall

Zvýšená pozornost se věnuje transparentnosti a efektivitě
transakcí s nemovitostmi, tj. prodejem, koupí či směnou.
Pozornost se soustře�uje na tvorbu korektních cenových/
hodnotových map. Práce doporučuje, aby se ceny pozemků
staly součástí katastru nemovitostí. 

Technicko-ekonomické užitky 
a jejich potenciál
Ing. Lucie Benešová

Dizertace analyzuje technicko-ekonomický užitek a poten-
ciál obnovitelných zdrojů energie. Obsahuje model analýzy
užitku obnovitelných zdrojů energie, který je ověřen na mo-
delovém objektu.
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Bakterie a plísně v pórovém systému 
vlhkých stavebních materiálů

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

Praha

Klasické stavební materiály obsahují kromě pevného
také skupenství plynné a kapalné. Proto jsou považová-
ny za směs dvou nebo tří fází. Množství pórů v materiá-
lech udává pórovitost, která je jednou z velice důle-
žitých vlastností, nebo� na ní závisejí i další vlastnosti,
např. mechanické, trvanlivost, ale také biologická odol-
nost. Příspěvek se zabývá případem, kdy jsou póry pří-
mo nebo nepřímo spojeny s povrchem stavebního kame-
ne a osídlení pórů mikroorganizmy může urychlit de-
gradaci staviva. 

Úvod
Pro úvahy o možnosti migrace bakterií póry stavebních

materiálů jsou vhodné:
– mikropóry poloměru 10–9 až 10–8 m, v nichž dochází ke

kapilární kondenzaci;
– póry o poloměru 10–7 až 10–3 m, v nichž se voda chová

stejně jako v kapilárních soustavách a pohyb vody je ini-
ciován povrchovým napětím, kapilárními silami;

– makropóry o poloměru 10–2 m a větším, v nichž se při po-
hybu vody uplatňuje gravitace, a proto se materiály pouze
s těmito póry nezařazují mezi kapilárně pórovité látky.

Výskyt mikrobů v pórech stavebních materiálů nebyl
kromě [2] studován. Pokud byla sledována interakce staveb-
ního kamene a bakterií, šlo vždy o povrchové působení, při
kterém byla možná migrace bakterií pod povrch kamene sice
konstatována, ale pouze jako okrajový jev bez hlubšího
významu. A přeci průnik půdních bakterií do kamene může
způsobit urychlenou kyselinovou degradaci stavebních ma-
teriálů. Je to proto, že spolu s bakteriemi proniká póry sta-
vebního kamene půdní vlhkost, v níž jsou rozpuštěny orga-
nické a minerální živiny, jejichž transformace bakteriemi
vždy vede k tvorbě organických kyselin. Tato studie si proto
neklade za cíl objasnit bezezbytku velmi složité vztahy mezi
mikroby a pórovým systémem stavebních materiálů, ale na-
značit cesty možného vnitřního kontaktu bakterií se staveb-
ním kamenem, zvláště pokud k němu dochází v  půdním
prostředí.

Materiál a metody
K experimentům byly použity cihly vyrobené v roce 1928

a skladované od roku 1958 v terénních podmínkách. Vzorky
opuky byly získány z lokality Bílá hora. Prostup bakterií cih-
lou a jedním druhem opuky jsme modelovali pomocí jedno-
duché obtiskové metody. Do kvádříků 50x50x100 mm byly
navrtány, a poté vyčištěny, otvory ∅ 5 mm a do nich vlože-
ny detekční papírové sondy vyztužené vatou (obr. 1). Každý
svitek byl o 15 mm kratší než tlouš�ka kvádříku, odstupňo-

vání otvorů s detekčními svitky bylo po 10 mm. Celá sesta-
va byla 180 minut sterilizována v sušárně při teplotě 160 ¯C.
Po ochlazení na 45 ¯C byly otvory zality sterilním parafinem
a uzavřeny lepicí páskou. Kvádříky v zavařovacích lahvích
o objemu 1 l byly  při teplotě 27 ¯C umístěny na vlhkou
zahradní zem (60 % půdní kapacity). Vždy po jednom dnu
byly svitky sterilně vyjmuty a otiskovány po dobu 4 h na
bakteriologické živné půdy, masopeptonový a Czapek -Dox.
agar (výrobce Imuna Šarišské Micha	any).

V jiné variantě byly kvádříky ponechány 5-14 dnů (resp.
28-46 dnů) nasávat půdní vlhkost, a teprve poté byly prove-
deny rozbory. Růst na živných půdách při 27 ¯C byl sledo-
ván po dobu 7 dnů. Potom byla provedena izolace, selekce
získaných mikrobů a za použití diagnostických destiček
Mikro-La-Test Enterotest 1, Nefermtest Oxi a Staphytest
(výrobce Pliva-Lachema, Brno) orientační identifikace
podle Mikrobiologického manuálu AHEM, příloha 7/1992,
sborníku Klasifikace bakterií 1986 (Komise pro taxonomii
bakterií Čs. společnosti mikrobiologické při ČSAV). Foto-
grafie bakterií byly pořízeny v mikroskopu Olympus BX41
fotoaparátem CAMEDIA C-7070. Porozimetrie opuky a
cihly (obr. 5) se uskutečnila na rtu�ovém přístroji Pascal 140
+240 (firma Thermoelectron Porotec).

Diskuze výsledků
Při pohybu vodní páry v pórovité struktuře má velký vý-

znam geometrie pórů. Kapiláry v běžných materiálech ne-
jsou navzájem izolované trubice stejného průměru. Ve sku-
tečnosti jde o řetězce pórů různé velikosti a nekulového
tvaru navzájem propojených úzkými průduchy. Voda, která
stoupá spodní kapilárou, nepronikne přes pór velkého prů-
měru, protože kapilární zdvih je menší než její výška. Pohyb
vlhkosti se však nezastaví. Voda se na konci kapiláry odpa-
ří a difunduje k protější stěně, kde opět zkondenzuje a v ka-

Obr. 1. Cihelný kvádřík s otvory pro vsunutí svitků 
detekčních sond
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palném stavu může vzlínat k dalšímu póru. Kromě vody vol-
né vzlíná po stěnách kapilár a pórů vrstvička pevně vázané
vody v tlouš�ce několika molekul – adsorbovaná voda [1].

Obdobný jev nastává i u lahvovitých pórů. Pokud je pór
dostatečně široký nebo na místě, kde již nefunguje kapilární
vzlínavost, může se v rozšířené dolní části pohybovat vlh-
kost pouze ve formě vodní páry. Při dostatečné relativní vlh-
kosti dochází na zúžené části ke kondenzaci a pór se poma-
lu plní vodou, ve které se mohou uplatnit i buňky bakterií
(obr. 2).

Získané výsledky ukázaly, že půdní mikroflóra je schop-
na relativně velice brzy (v rozmezí 10-14 dnů) projít spolu
s vlhkostí celým tělesem kvádříku cihly. Při expozici, kdy
jsme vzorky mikroflóry postupně odebírali během 5-14 dnů
(později během 28-46 dnů) se ve společenstvu objevili
nesporulující G negativní zástupci rodu Pseudomonas,
doprovázení G pozitivními zástupci rodu Bacillus (plazivé
formy Poenibacillus polymyxa, rozvětvené a plazivé formy
kolonií Bacillus mycoides) a půdními G pozitivními bakte-
riemi Mycobacterium sp. Z plísní se objevili zástupci rodu
Mucor. U cihly bylo patrné, že společenstvo bakterií se pře-
mís�ovalo do vyšších úrovní, přičemž maximum nárůstu
v jednom místě bylo následováno v dalším období mini-
mem, zatímco dosavadní maximum se posunulo výše.
Uprázdněná místa zaujala plíseň Mucor sp. (tab. 1). 

Tab. 1. Růstové vlny mikrobů uvnitř cihly

Pozoruhodné výsledky jsme získali při sledování koloni-
zace obou stavebních materiálů v průběhu prvních pěti dnů
kultivace. Ve všech otiscích jsme nalezli pouze jediný G+

půdní kmen, který produkoval sliz polysacharidové  povahy
a který se úzce podobal zástupcům mikroaerofilního až
fakultativně anaerobního rodu Leuconostoc. Úloha tohoto
rodu nebyla při pionýrské biodegradaci kamene zatím
popsána. Svými malými rozměry (1 µ), produkcí slizu a ne-
patrnými požadavky na kyslík jsou však tyto bakterie neoby-
čejně vhodnými kandidáty na úvodní kolonizaci pórů sta-
vebního kamene (obr. 3, obr.  4). 

Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje kolonizaci sta-
vebního kamene, je adsorpce bakterií na povrch jílových
minerálů. Podle současné literatury hrají právě jílové mine-
rály významnou úlohu při adhezi bakterií na stěny pórů [3].
Nejsilněji sorbují jílové minerály obsahující Fe3+ a Al3+,
méně Mn2+ a Mg2+ [4], [5]. Gram pozitivní bakterie jsou pou-
tány mnohem silněji než gram negativní, pohyblivé (Pseudo-
monas aeruginosa) mnohem slaběji než nepohyblivé (Bacil-
lus mycoides). Významnou úlohu zde má také glykokalyx
mikrobů. Jde o polysacharidová vlákna, kterými se bakterie
přichycují k inertnímu povrchu specifických i nespecific-
kých materiálů. Uvnitř této povlak tvořící sí�oviny jsou bak-
teriální enzymy, které napadají stavební kámen [6]. Výsled-
ky však ukázaly, že gram pozitivita u Bacillus mycoides a
Mycobacterium sp. nesehrála významnější roli (tab. 1). Oba
kmeny se posouvaly póry cihly spolu s dalšími pohyblivými
bakteriemi a udržovaly již na počátku migrace vytvořené
specifické společenstvo. Rovněž úbytek pohyblivosti díky
glykokalyx mikrobů nebyl pozorován.

Významná je také tlouš�ka vodních vrstev na stěnách pórů
– odhaduje se, že pro život bakterií je nutná 1-10 µ. Pokud
je tvar pórů takový, že v nich může docházet ke kapilárním
jevům (viz Kelvinovy rovnice určující závislost mezi polo-
měrem pórů, relativní vlhkostí a tlouš�kou adsorbované vo-
dy), potom povrchové napětí způsobuje, že se sloupec kapa-

2 5 8

5
Ps, Poe, BMyc, 

Myc.
Mucor 

(Ps, Poe, Myc.)
Mucor

10 – Ps, Poe, BMyc Mucor (Ps, Poe)

14 – – Ps, Poe, Myc, BMyc

Expozice 
[dny]

Vzdálenost od místa infekce [cm]

Označení rodů:  Ps – Pseudomonas sp, Poe – Poenibacillus polymyxa, BMyc – Bacillus 
mycoides, Myc – Mycobacterium sp, Mucor – mikromyceta Mucor sp.; údaje v závorce  
– slabý růst jednotlivých kmenů

Obr. 2.  Pohyb vlhkosti v kapilárách (schematická představa)
a – prostup vlhkosti kapilárou, b – zaplnění vodou zúžené části

lahvovitého póru, 1 – voda volná, 2 – difúze vodní páry, 3 – voda
vázaná (adsorbovaná)

Obr. 3. Bakterie izolované z pórů cihly v prvních pěti dnech růstu
(mikroskop Olympus BX41,  zvětšení 1 000x)

Obr. 4. Otisk detekční sondy s bakterií Leuconostoc sp. 
na živnou půdu

a) b)
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liny v kapiláře pohybuje ve směru výslednice sil, přičemž
může unášet plaktonní volně se pohybující bakterie. V men-
ších pórech se mohou dobře uplatnit naopak bakterie typu
Leukonostoc, které díky produkci slizu mohou překonat
adsorbční vlastnosti jílových minerálů. Na tyto bakterie, resp.
na polysacharidový sliz, mohou navazovat další kmeny,
které plynule kolonizují póry stavebního kamene a využíva-
jí tyto látky jako zdroj potravy [2]. V našem případě je to
intenzivní rozvoj mikromycety Mucor sp., která kolonizova-
la póry stavebního kamene, kudy předtím prošlo specifické
společenstvo bakterií a plísní uvedené v tab. 1. 

Velmi málo prací si všímalo závislosti mezi intenzitou
osídlení stavebních materiálů a velikostí pórů. Ve starších
publikacích se tato otázka obcházela vyséváním drobných
mikročástic země na živné půdy. Bylo zjištěno, že půdní
částice o velikosti menší než 10 µ nejsou vůbec osídleny [7].
K obdobným závěrům došla rovněž práce [8], která prokáza-
la, že amonizační a nitrifikační bakterie se nacházely větši-
nou v pórech pískovce o průměru větším než 1-5 µm. Podle
našich výsledků byl růst bakterií rodu Leuconostoc v pórech
opuky o velikosti 0,01-0,05 µ velice slabý a dosahoval maxi-
málně do výše 20 mm nad povrch půdy. Ve vyšších patrech
kvádříků růst zcela ustal (obr. 4). Naproti tomu rozvoj bak-
terií v pórech cihly (nad 1 µm) byl intenzivní a pokračoval
vzhůru celým kvádříkem (tab. 2).

Závěr
Experimentálně bylo prokázáno, že mikroorganizmy, zvláš-

tě bakterie, tvoří při migraci kamenem specifické společen-
stvo, které je schopno proniknout póry cihly, pokud je polo-
měr pórů větší než 1 µ. Naproti tomu póry opuky (s polomě-
rem větším než 0,01 až 0,05 µ) nejsou pro mikroorganizmy
přístupné. Současně je pravděpodobné, že bakterie tvořící po-
lysacharidový sliz jsou pro korozi kamene dominantními
organizmy, schopnými snáze odstínit adsorpční vlastnosti

jílových minerálů. Dextranový sliz může sloužit dalším bak-
teriím, případně mikromycetám,  jako potrava při růstu skrz
póry stavebních materiálů. 
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Obr. 5.  Porozimetrie materiálů  použitých při laboratorních experimentech

re
la

ti
vn

í o
b

je
m

 [
%

]

poloměr pórů [µµm]

obzor_1_2010.qxp  6.1.2010  15:17  Stránka 11



12 STAVEBNÍ OBZOR 1/2010

Wasserbauer, R.: Bacteria and Moulds in Porous System
of Damp Building Materials

All classical building materials contain, in addition to
solid state, also gaseous and liquid state. Therefore, these
materials are considered as a mixture of two or three
phases. The number of pores in the materials determines
porosity, which falls within major characteristics as it
affects further properties, e.g. mechanical, such as dura-
bility, but also biological resistance. This paper examines
the case when the pores are connected with the surface of
the building material, either directly or indirectly, and
the filling of pores by microorganisms may accelerate
degradation of the masonry.

Wasserbauer, R.: Bakterien und Pilze im Porensystem
feuchter Baumaterialien 

Alle klassischen Baumaterialien enthalten außer der fes-
ten Gruppierung auch gasförmige und flüssige
Gruppierungen. Deshalb werden diese Materialien als
ein Gemisch von zwei oder drei Phasen betrachtet. Die
Menge der Poren in den Materialien gibt die Porosität
an, die eine der sehr wichtigen Eigenschaften ist, denn
von ihr hängen auch weitere Eigenschaften ab, z.B. die
mechanischen, die Dauerhaftigkeit, aber auch die biolo-
gische Beständigkeit. Der Beitrag befasst sich mit dem
Fall, in dem die Poren direkt oder indirekt mit der
Oberfläche des Bausteins verbunden sind und die
Besiedlung der Poren durch Mikroorganismen die
Zersetzung des Baumaterials beschleunigen kann. 

První žena ve funkci děkana 
na fakultě

Kandidátem na děkana Fakulty
stavební ČVUT v Praze na ob-
dobí 2010-2014 byla zvolena
prof. Ing. Alena Kohoutková,
CSc., v současné době vedoucí
katedry betonových a zděných
konstrukcí. 

Vedení fakulty by se měla
ujmout v únoru roku 2010. Pro-
fesorka Kohoutková byla zvole-
na 16 z 26 přítomných senátorů,
zastupujících akademické pra-

covníky a studenty fakulty, a to ze dvou kandidátů. Kromě
ní se o funkci ucházel prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.,
vedoucí Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT. 

Bude se tak jednat o první ženu v této funkci na fakultě.
Na půdě ČVUT to bude pak druhá děkanka v celé historii
vysoké školy. 

Tisková informace

�Fakulta stavební

�dizertace

Geometrické aspekty dělení prostoru 
na polytropy
Mgr. Ing. Jakub Šolc

Práce se zabývá ostroúhlými a netupoúhlými simpliciálními
triangulacemi v d-dimenzionálním eukleidovském prostoru.
Dokazuje se, že v trojrozměrném prostoru musí být každý
bod ostroúhlé triangulace obklopen alespoň dvaceti čtyřstě-
ny. Navíc počet těchto čtyřstěnů musí být sudý.

Interaction between Steel Column
and Cassette Wall
Ing. Gábor Szabo

Práce se zabývá stabilizačním účinkem stěny z tenkostěn-
ných plechových kazet na únosnost tlačeného a ohýbaného
ocelového sloupu. Numerický model je ověřen experimenty
ve skutečném měřítku. V parametrické studii se rozebírá vliv
jednotlivých veličin na chování sloupu.

Trapézové plechy působící jako spojité 
nosníky
Ing. Aleš Ježek

Práce analyzuje skutečné působení trapézových plechů po-
užitých jako spojité nosníky se zvláštním zřetelem na přeroz-
dělení momentů. Numerický model je experimentálně ověřen
a lze ho použít pro stanovení únosnosti nově připravovaných
profilů.

Křehkolomové vlastnosti stavebních ocelí
Ing. Aleš Jůza

V dizertaci byly stanoveny hodnoty statické a dynamické
lomové houževnatosti a vrubové houževnatosti pro ocel
S355NL včetně přechodové oblasti v okolí tupého svaru
tlusté pásnice. Přínosem jsou odvozené korelační vztahy
mezi jednotlivými vlastnostmi.

Využití matematických postupů 
v inženýrské geodézii
Ing. Pavel Hánek

V práci se uvádějí možnosti geodetického sledování změn na
území většího rozsahu a jejich spojení s určením polohy
metodami GNSS a dlouhodobým geodetickým monitorin-
gem. Používá se matematický model využívající fuzzy mno-
žiny.

obzor_1_2010.qxp  6.1.2010  15:17  Stránka 12



STAVEBNÍ OBZOR 1/2010 13

Objemové změny vybraných pórobetonových
výrobků

doc. Ing. Jaroslav VÝBORNÝ, CSc.
Bc. Lucie FUČÍKOVÁ 

Bc. Denisa TRAJKOVSKÁ 
Ing. Pavel TESÁREK, Ph.D.

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku je představeno měření objemových změn vy-
braných pórobetonových výrobků dostupných na našem
trhu. Konkrétně jde o měření smrštění při vysychání a
stanovení teplotní roztažnosti. Naměřené hodnoty jsou
porovnány s hodnotami, které výrobci pórobetonů uvá-
dějí v technických listech.   

Úvod 
Pórobeton se pro obvodové pláště budov používá ve vět-

šině vyspělých států Evropy. Je tak vystaven různým klima-
tickým podmínkám. Atmosférické vlivy urychlují jeho
degradaci, a proto se musí chránit omítkou či nátěrem. Obje-
movým změnám však zcela zabránit nedokážeme. Zvláště
smrš�ování pórobetonu při vysychání je problematické,
nebo� způsobuje nežádoucí trhliny v omítce a zdivu.

Výrobci pórobetonu v České republice, konkrétně Xella
CZ, QPOR, Pórobeton Ostrava (v roce 2004 se stala členem
holdingu IFT) a firma H+H Česká republika [1], [2], [3], [4]
většinou číselné údaje o smrš�ování pórobetonu uvádějí
v technických listech jako vlhkostní přetvoření. Hodnoty pro
tři typické výrobky s podobnými vlastnostmi obsahuje tab. 1,
výrobci však neuvádějí, dle jaké normy byly stanoveny.

Tab. 1. Smrš�ování pórobetonu při vysychání

Při změně teploty dochází k objemovým změnám pórobe-
tonu, které vedou opět ke vzniku trhlin. Proto je nutné po-
užít na konstrukci omítku, která má podobnou teplotní a vlh-
kostní roztažnost a obdobný modul pružnosti jako pórobe-
ton, a tudíž respektuje jeho teplotní a vlhkostní objemové
změny. Koeficient délkové teplotní roztažnosti α pro póro-
beton Ytong (Xella CZ) je 0,008 mm m–1 ˚C–1 v teplotním roz-
mezí 20-100 ˚C [1]. Ostatní výrobci pórobetonu v České re-
publice tento součinitel v technických listech neuvádějí. V ná-
rodní příloze k finské normě SFS-EN 1996-1-1 Eurokód 6:
Navrhování zděných konstrukcí [5] je uvedena tabulka,

která shrnuje vlastnosti přetvoření pro běžné stavební mate-
riály. Uvedené hodnoty jsou používány k návrhům kon-
strukcí (tab. 2). Hodnoty pro jiné zdicí prvky je nutno určit
podle konkrétního projektu. Negativní hodnota v tabulce
znamená smrš�ování [5].

Tab. 2. Vlastnosti přetvoření dle přílohy Eurokódu 6: Navrhování
zděných konstrukcí

Materiály 
V laboratoři transportních procesů Katedry materiálového

inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze bylo
experimentálně stanoveno smrštění pórobetonu při vysychá-
ní a teplotní roztažnost. Pro určení objemových změn byly
užity vzorky tvárnic značky P2-350 od firmy Xella (Ytong)
ze závodu v Horních Počaplech a vzorky značky P3-540 (jak
pórobeton pískový, tak popílkový) od firmy H+H z Kopist
u Mostu. Vzorky byly nařezány z tvárnic a uloženy v labo-
ratorním prostředí s teplotou 20 (± 2) ˚C a relativní vlhkostí
vzduchu 45 (± 5) %.

Experimentální metody 

Smrštění při vysychání
Pórobeton je stavební materiál, který značně reaguje na

vnější změny. Smrš�ování je důsledkem přijímání vlhkosti
pórobetonu a jeho následného vysychání. Při experimentech
bylo cílem stanovit konvenční referenční hodnoty smrštění,
celkové hodnoty smrštění a konečné hodnoty smrštění souvi-
sející s úplným vysušením vzorků. Tato metoda byla prová-
děna v souladu s platnou ČSN EN 680-73 1356 [6].

Z každého typu pórobetonu byly nařezány dvě sady vzor-
ků, jedna obsahovala tři hranolové vzorky, které měly průře-
zovou plochu 40x40 mm a délku 160 mm. Celkem tedy byly
vyříznuty 2x3 vzorky z pískového pórobetonu značky P2-
350 (Xella), 2x3 vzorky z pískového pórobetonu značky P3-

Tvárnice
Vlhkostní přetvoření – smrštění 

[mm m–1]

Xella/P2-400 0,20

IFT/P2-560 0,01

H+H/P2-400 méně než 0,20

Zdicí prvek
Bobtnání

[–]

 
Dlouhodobé 
smrš�ování
[mm m–1]

Koeficient 
teplotní 

roztažnosti
[10–6  K–1]

pálená cihla 0,75 –0,1 6

vápenopísková cihla 
nebo tvárnice

1,5 –0,2 8

beton (kamenivo běžné) 1 –0,6 10

beton (kamenivo lehké) 2 –0,6 6

pórobeton 1 –0,2 8
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540 (H+H) a 2x3 vzorky z popílkového pórobetonu značky
P3-540 (H+H). Počáteční rozměry zkušebních těles byly
zjištěny posuvným měřítkem s přesností 0,1 mm. Šířka a
tlouš�ka se měřila mezi podélnými středními osami protileh-
lých podélných povrchů, blízko obou konců vzorků a upro-
střed jejich délky.

Každé těleso bylo na čele osazeno kovovými měřicími
kontakty a přilepeno epoxidovou pryskyřicí pro zajištění
spolehlivého dotyku s dilatometrem. Následně se tělesa
nechala nasytit vodou po dobu 72 h a na dalších 24 h byla
uložena do polyetylénových sáčků, aby se dosáhlo rovno-
měrného rozložení vlhkosti uvnitř vzorků. Po vyjmutí byly
vzorky změřeny dilatometrem (přístrojem vybaveným digi-
tálním číselníkem se dvěma hroty, mezi které se vloží vzo-
rek osazený měřicími kontakty), zváženy a uloženy na vzdu-
chu v laboratorním prostředí při teplotě 20 (± 2) ˚C a relativ-
ní vlhkosti vzduchu 45 (± 5) % k vysušení. Aby bylo zajiš-
těno řádné proudění vzduchu mezi vzorky, byly uloženy na
mřížku s dostatečným volným prostorem. V průběhu vysy-
chání byly ve zvolených časových intervalech zjiš�ovány
délkové změny těles včetně změn obsahu vlhkosti, protože
vzorky byly při každém měření také váženy.

Ke stanovení vlhkosti pórobetonu se po ukončení zkouš-
ky smrš�ování musela tělesa vysušit ve větrané sušárně při
105 (± 5) ˚C až do dosažení konstantní hmotnosti a po
vyjmutí zvážit [6]. Poměrná délková změna εCS,i [mm m–1]
mezi časem t0 a časem ti se vypočetla z rovnice

(1)

kde LC je počáteční délka zkušebního tělesa z autoklávova-
ného pórobetonu (bez měřicích kontaktů) [mm] –
střední hodnota z měření dvou délek; 
a následných délkových údajů:

LC0 – odečet měřicího přístroje na zkušebním tělese v ča-
se t0 (na konci kondiciování);

LCi – odečet v čase ti;
Linv, 0 – odečet v čase t0;
Linv, i – odečet na neměnném etalonu v čase ti.

Vlhkost ηmi [% hmot.] v každém čase měření ti se vypo-
četla z rovnice

(2)

kde mi je hmotnost vlhkého vzorku v čase ti [kg];
md – hmotnost vzorku po vysušení při 105 (± 5) ˚C [kg];

mplug – hmotnost kontaktů (včetně lepidla) [kg].

Teplotní roztažnost
Jelikož norma pro teplotní roztažnost pórobetonu nebyla

doposud schválena, bylo toto měření provedeno podle ČSN
73 1355 [7]. Cílem zkoušky bylo stanovení dilatačních změn
vzorků během cyklického působení teplot. Vzorky byly opět
uloženy do klimatizované komory na mřížku, s dostatečným
volným prostorem kolem každého tělesa, která umožňuje
řádné proudění vzduchu.

Z prostředí laboratoře, kde byla teplota 20 (±2) ˚C a rela-
tivní vlhkost 45 (±5) %, byly dány na určitou dobu do klima-
tizované komory, jejíž teplota byla nastavena na danou hod-
notu. Po jejím uplynutí byly postupně vyndány a co nejrych-
leji dilatometrem změřeny délkové změny. Následovalo dal-

ší vložení do klimatické komory a nové nastavení teploty.
Tento proces byl opakován při teplotách 10 ˚C, 20 ˚C, 40 ˚C,
60 ˚C a zpět skokově 10 ˚C. Teploty nastavené v klimatizo-
vané komoře:

– počáteční teplota 10 (±2) ˚C na dobu 2 h,
– nárůst na 20 (±2) ˚C na dobu 2 h,
– nárůst na 40 (±2) ˚C na dobu 2 h,
– nárůst na 60 (±2) ˚C na dobu 2 h,
– zpětné ochlazení na 10 (±2) ˚C na dobu 10 h.

Všechny hodnoty byly řádně zaznamenány. O problematice
objemových změn je pojednáno podrobněji v [8] a [9].

Výsledky měření

Smrštění při vysychání
Střední hodnoty poměrných délkových změn εCS,i a hmot-

nostní vlhkosti ηmi pro každý měřený čas ti byly vyneseny do
grafu a propojeny křivkou. Konvenční referenční hodnota
smrštění εCS, ref se stanoví z křivky jako rozdíl poměrné dél-
kové změny εCS mezi vlhkostí ηmi = 30 % hm. a ηmi = 6 % hm.,
což v podstatě představuje rozdíl mezi vlhkostí výrobní a
ustálenou (tab. 3). Pro ukázku jsou na obr. 1 uvedeny kon-
venční referenční hodnoty smrštění sady 1, v němž je tato
hodnota vyznačena vzdálenostmi mezi přerušovanými čara-
mi pro jednotlivé typy pórobetonů.

Tab. 3. Referenční hodnota smrštění jako průměr středních hodnot

Obr. 1. Konvenční referenční hodnota smrštění pórobetonů sady 1

Aby se smrštění mohlo uvažovat jako celková hodnota,
neměla by dle normy poměrná délková změna mezi 21 a 28
dny vysoušení přesáhnout hodnotu o více než 0,02 mm m–1

[6]. Konečná hodnota se stanovila po celkovém vysušení
zkušebních těles, v našem případě po 51 dnech vysoušení
v laboratorních podmínkách do ustálení hmotnosti. Hmot-
nost je považována za ustálenou, pokud se po 24 h neliší
o více než 0,2 % hm. vzorku (tab. 4, tab. 5). Smrš�ování zku-
šební sady 1 v závislosti na obsahu hmotnostní vlhkosti
všech třech typů pórobetonu je znázorněno na obr. 2. Norma
[6] řeší pouze smrš�ování při vysychání, tedy pravou část
grafu od osy y, tyto hodnoty poměrné délkové změny jsou

sada 1 sada 2

P2-350 (Xella) – pískový 0,15 0,27 0,21

P3-540 (H+H ) – pískový 0,12 0,12 0,12

P3-540 (H+H) – popílkový 0,2 0,13 0,17

Pórobeton

Střední hodnota Průměrná 
hodnota

[mm m–1]

obzor_1_2010.qxp  6.1.2010  15:17  Stránka 14



STAVEBNÍ OBZOR 1/2010 15

dle této normy kladné. V levé části grafu je patrné kondicio-
vání těles (nejdříve byl vzorky uloženy v laboratorním pro-
středí, a pak uloženy pod vodou po dobu 72 h), hodnoty na
ose x v této části jsou záporné a značí opačný charakter pro-
cesu smrš�ování, tedy bobtnání. Čím větší je číselná hodno-
ta v této části, tím více vzorek nabobtnal, v nulové hodnotě
na ose x pak bobtnání dosahuje maxima. Průběh hodnot po-
měrné délkové změny nalevo a napravo od osy y je téměř sy-
metrický. 

Tab. 4. Celkové smrštění

Tab. 5. Konečné  smrštění

Teplotní roztažnost
Délkové změny (typického průběhu vzorků od každého

typu pórobetonu) v závislosti na teplotě v hodnotách 
10-60 ˚C jsou znázorněny na obr. 3.

Obr. 3. Teplotní roztažnost pórobetonů

Diskuze 

Smrštění při vysychání
Výsledky smrštění zkoumaných značek pórobetonu H+H

a Xella jsou uvedeny v tab. 6. Z konvenční referenční hod-
noty smrštění pórobetonu značky P2-350 je patrné, že odpo-
vídá deklarované hodnotě vlhkostního přetvoření ε = 0,2 fir-
my Xella. U popílkového pórobetonu firmy H+H byla sice
konvenční referenční hodnota smrštění téměř o 42 % větší
než u pískového, konečná hodnota smrštění již byla u popíl-
kového pórobetonu o necelých 10 % větší než u pískového
stejné značky. Je nutno podotknout, že firma H+H pórobe-
ton značky P3-540 již nevyrábí.

Tab. 6. Smrštění pórobetonu

Podle konečné verze evropské normy ČSN EN 12602 [10]
se mohou pro návrh (v případě, že nejsou k dispozici expe-
rimentální výsledky) užít pro celkové smrštění armovaných
pórobetonových výrobků hodnoty (v závislosti na příčných
průřezu výrobků): 

– 0,15-0,25 mm m–1 při relativní vlhkosti vzduchu 50 %;
– 0,10-0,15 mm m–1 při relativní vlhkosti vzduchu 80 %.

Výrobce může deklarovat konvenční referenční hodnotu
smrštění nebo alternativně celkovou hodnotu smrštění vyná-
sobenou redukčním faktorem 0,5. Hodnoty celkového smrš-
tění nearmovaných tří druhů pórobetonových výrobků, ově-
řovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze v roce 2009,
jsou vyšší, než připouští výše uvedená norma. 

Teplotní roztažnost
Před ověřováním teplotní roztažnosti byly vzorky vysuše-

ny při 105 (±5) ˚C a po vyjmutí ze sušárny ponechány něko-
lik minut v prostředí laboratoře k chladnutí. Poté byly z toho-
to prostředí s teplotou 20 (±2) ˚C a relativní vlhkostí 45 (±5) %
vloženy do klimatizované komory, v níž se nechaly zatížit
teplotou 10 ˚C, 20 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a zpětně 10 ˚C. Jak
u pórobetonu popílkového, tak pískového platilo, že vzorky
při teplotách 10-40 ˚C zvětšily objem. Jakmile teplota v ko-
moře stoupla ze 40 ˚C na 60 ˚C (přípustná maximální dlou-
hodobá teplota), vzorky se dále neroztahovaly, naopak se

Sada 1 Sada 2
Průměrná 
hodnota

P2-350 (Xella) – pískový 0,48 0,65 0,57

P3-540 (H+H) – pískový 0,39 0,36 0,38

P3-540 (H+H) – popílkový 0,50 0,56 0,53

Pórobeton

[mm m–1]

Sada 1 Sada 2
Průměrná 
hodnota

P2-350 (Xella) – pískový 3,27 3,44 3,36

P3-540 (H+H)  – pískový 2,90 2,86 2,88

P3-540 (H+H) – popílkový 3,10 3,19 3,15

Pórobeton

[mm m–1]

Obr. 2. Smrš�ování a bobtnání pórobetonu v závislosti na obsahu vlhkosti – sada 1

referenční  celkové konečné

P2-350 (Xella) – pískový 0,21 0,57 3,36

P3-540 (H+H) – pískový 0,12 0,38 2,88

P3-540 (H+H) – popílkový 0,17 0,53 3,15

Pórobeton
Smrštění [mm m–1]
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začaly smrš�ovat. Vlivem vyšší teploty zřejmě došlo k úbyt-
ku zbytkové vlhkosti, a následkem toho se vzorek začal smrš-
�ovat. Při ochlazení se pak rozměry trámečku vrátily na té-
měř původní hodnotu. Pórobeton, jako každý pórovitý mate-
riál, neustále přijímá vzdušnou vlhkost a vysouší se, a tudíž
v něm neustále probíhají délkové, resp. objemové změny.

Závěr
Experimentální výsledky zde uvedené ukázaly, že smrš�o-

vání pórobetonu neprobíhá lineárně, závisí především na
rozmezí vlhkosti (vyšší při vysychání od ustálené – praktic-
ké vlhkosti 6 % hm., resp. 4,5 %) a též na relativní vlhkosti
vzduchu, teplotě, velikosti vzorků i době, po kterou vysy-
chání probíhá. Zvláště intenzivní je tedy smrš�ování v hyg-
roskopické oblasti, v níž se uplatňuje vliv postupného uvol-
ňování van der Waalsových vazeb mezi povrchovou fází
vody a stěnami pórového prostoru. Dále bylo zjištěno, že pó-
robeton, zejména pro relativně vysoký obsah hygroskopické
vlhkosti, se může celkově smrš�ovat i při zahřívání až na 
60 ˚C, protože vlhkostní smrštění způsobené vysycháním při
zahřátí může být vyšší než teplotní roztažení pórové matri-
ce. Současné normy tyto fyzikální skutečnosti v podstatě
nezohledňují. Důsledky pro návrh obvodového pláště přitom
mohou být fatální. Pro projektanta je dosti podstatné, zda
pracuje s reálnými hodnotami, jako je konečné smrštění,
(přibližně 3 mm m–1), nebo s normovými hodnotami, jako je
konvenční referenční hodnota smrštění (0,2 mm m–1), nebo
s celkovou hodnotou smrštění (0,5 mm m–1) jako konečnou
hodnotou. Zde může být příčina významné části poruch
obvodových pláš�ů z pórobetonu.

Možných řešení do budoucna je několik. Prvním je při-
způsobení norem ve smyslu zahrnutí smrš�ování v hygrosko-
pické oblasti a zahrnutí kombinace vlhkostního smrštění a
teplotního roztažení. Projektant by potom pracoval s reálný-
mi hodnotami objemových změn a mohl by tomu přizpůso-
bit konstrukční návrh. Na smrš�ování má také vliv výběr po-
užitých vstupních surovin. V současných výrobnách je proto
možné vyrobit prvky s menší hodnotou smrštění. V uvedené
laboratoři Fakulty stavební ČVUT probíhají další měření
materiálových charakteristik nejnovějších druhů pórobetonu
vyráběných v ČR. Cílem je mj. nalézt optimální skladbu
obvodového pláště, aby komplexně plnila funkci synergic-
kého chování.  

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/09/0016 GA
ČR „Vlhkostní, tepelná a mechanická analýza inovo-
vaných obvodových pláš�ů na bázi pórobetonu zaměřená
na problémy trvanlivosti“.
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Výborný, J. at al.: Volume Changes of Selected Porous
Concrete Products

This paper introduces measurement of volume changes
of selected porous concrete products available on the
Czech market.  It specifically focuses on measurement of
drying shrinkage and determination of thermal expan-
sion. The measured values are compared with values
that porous concrete manufacturers provide in technical
sheets.

Výborný, J. u. a.: Volumenänderungen ausgewählter
Porenbetonerzeugnisse 

Im Artikel wird die Messung der Volumenänderungen
ausgewählter auf unserem Markt verfügbarer Poren-
betonerzeugnisse vorgestellt. Es handelt sich konkret um
die Messung des Schwindens beim Austrocknen und die
Bestimmung der Wärmeausdehnung. Die gemessenen
Werte werden mit den Werten verglichen, welche die
Hersteller von Porenbetonen in den Technischen
Blättern angeben.   
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Inteligentní budovy v interakci 
s moderní architekturou

prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Inteligentní řešení budov se prosazuje jednak u nízko-
energetických staveb, jednak u budov s novým architek-
tonickým výrazem. Nízkoenergetické budovy vyžadují
nové pojetí vzduchotechniky, automaticky řízené dle
koncentrace CO2, nebo nověji dle hodnoty dCd v inte-
riéru. Snaha o neotřelý architektonický výraz pak vede
k souboru technických opatření, jež jsou vlastní inte-
ligentní budově.

Typické prvky pro moderní architekturu 

Snaha o stavbu s nízkou energetickou náročností 
Tento přístup vede k novému pojetí vzduchotechniky,

která se musí vyrovnat se skutečností, že budova má nejen
malé tepelné ztráty, ale i minimální výměnu vzduchu spoje-
nou nejen s rekuperací tepla, ale i chladu. Minimální výmě-
na vzduchu musí být současně optimální, zajiš�ující komfort
kvality vzduchu v interiéru (IAQ). 

Výměna vzduchu přestává být konstantní, mění se v závis-
losti na zdrojích znečištění, tj. především na počtu osob v in-
teriéru. Tím vzniká požadavek na nový způsob hodnocení
(IAQ), který umožní jednoduché posuzování pouze jedním
kritériem, jehož úroveň je měřitelná snadno dostupným čid-
lem, ovládajícím celou vzduchotechniku. V Evropské unii
vzniká nový standard, vycházející z úrovně koncentrace CO2

(tab. 1), který podle úrovně koncentrace CO2 současně urču-
je jednu ze čtyř kategorií, z nichž nejnáročnější je pro aler-
giky, tj. především pro uživatele trpící astmatem, nejméně
náročnou lze nazvat ekonomickou. Zde již není dodržen ani
klasický normativ Pettenkoferův.

Ve standardu použitý rozdíl koncentrace uvnitř a venku
není ničím odůvodnitelný, nebo� pro člověka je rozhodující
skutečná zátěž v interiéru, tj. pouze koncentrace CO2, jež
vliv venkovní koncentrace zahrnuje, nebo ještě přesněji,
respektujeme-li zákon Weberův–Fechnerův, veličinu úměr-
nou logaritmu poměru koncentrace CO2 v interiéru a kon-
centrace CO2 prahové (threshold), za kterou lze považovat

koncentraci CO2 ve venkovním vzduchu. Tím se dostáváme
k hodnocení analogickému hodnocení hluku v decibelech,
v tomto případě v jednotkách dCd,

LCO2 = k log (koncentrace CO2 v interiéru/
/koncentrace CO2 prahová).

Tyto jednotky již udávají přímo kvalitu vzduchu v interiéru,
umožňující inteligentní řízení budovy (obr. 1).

Snaha o nový architektonický výraz budovy
Není náhoda, že nejlepší novodobá architektonická díla se

oceňují Cenou architekta van der Rohe. Přejímají totiž, té-
měř bez výjimky, jeho architektonické prvky, tj. snahu o pros-
tor, promítající se nejen do propojování jednotlivých míst-
ností do větších celků (např. kuchyňský kout  přechází v obyt-
nou místnost, jídelna splývá s halou), ale i do velikosti dveří
a oken, jež mají zajistit maximální propojení se sousedním
prostorem, tj. s vedlejší místností nebo venkovním prostře-
dím. Na záběrech z vily Tugendhat v Brně (obr. 2) jsou zřej-
mé základní prvky architektury architekta van der Rohe.
Jako příklad současné české bytové architektury  je na obr. 3
bytový areál Na Hřebenkách v Praze. Interiér s tak velkými
okny však může zvládnout již jen inteligentní budova,

Tab. 1. Klasifikace kvality vnitřního vzduchu (upraveno dle ČSN EN 13 779 a CR 1752)

Obr. 1. Hladina dCd korespondující koncentracím CO2

Z porovnání obr. 1 a tab. 1 je zřejmé, že dle posledních
poznatků je nezbytná korektura tab. 1 v ČSN EN 13 779:
mělo by být IDA 1 ≤ 20 dCd, IDA 2 = 21-30, IDA 3 = 31-45,
IDA 4 = 46-90 dCd.
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schopná svými systémy reagovat na změny v interiéru, způ-
sobené venkovními klimatickými změnami, např. je nutno
nejprve automaticky zatáhnout či otevřít žaluzie, otevřít
nebo zavřít okna, případně spustit klimatizační zařízení.

Aplikace nových technologií
Škála nových technologií je velmi široká, od použití balí-

ků slámy na konstrukci obvodového pláště až po ocelový
skelet pokrytý rezavými ocelovými plechy. Aplikace slámy
se zdá být poněkud přehnaná, nicméně první stavební povo-
lení v Česku bylo vydáno již v roce 2003 v Mladé Boleslavi
(obr. 4). U domu pokrytého ocelovými (kortenovými) plechy
(obr. 5) vznikl nový problém, náročný na inteligenci budo-
vy – naprostý nedostatek aeroiontů v interiéru, způsobený
konstrukcí domu, jež funguje jako Faradayova klec. Důsled-
kem je, že venkovní elektrostatické pole nevstupuje do interié-
ru budovy, čímž k tvorbě aeroiontů nedochází. Inteligentní
budova se musí postarat o nápravu. Byly instalovány ionizá-
tory, které se spouštějí v závislosti na koncentraci iontů v in-
teriéru a jejich unipolárním kvocientu. Vnitřní klima je regu-
lováno decentralizovanými řídícími jednotkami vytápění,
kvalitním zasklením, screenovými roletami (udržují venkov-
ní horko vně oken a optimalizují průchod světla), klimatiza-
cí, kombinací pevných a otevíracích okenních ploch s mož-
ností příčného provětrávání.

Jokl, M.: Intelligent Buildings in Interaction with
Modern Architecture

Intelligent systems are at present applied both to low-
energy buildings and buildings with new architectural
expression. Low-energy buildings require a new concept
of air-conditioning, automatically controlled by CO2 con-
centrations, or, newly, according to the dCd value in the
interior. Seeking original architectural expression leads
to a set of technical measures which are inherent to an
intelligent building. 

Jokl, M.: Intelligente Gebäude in Interaktion mit mo-
derner Architektur 

Die intelligente Lösung von Gebäuden wird einerseits bei
Niedrigenergiehäusern, andererseits bei Gebäuden mit
neuem architektonischem Ausdruck verlangt. Niedrig-
energiehäuser erfordern eine neue Konzeption der
Lüftungstechnik, die automatisch nach der CO2-
Konzentration oder neuerdings nach dem Wert dCd im
Innenraum gesteuert wird. Das Streben nach einem ori-
ginellen architektonischen Ausdruck führt dann zu
einem Arrangement technischer Maßnahmen, die einem
intelligenten Gebäude eigen sind.

18 STAVEBNÍ OBZOR 1/2010

Obr. 2. Interiér obytné místnosti vily Tugendhat 
(architekt van der Rohe)

Obr. 3. Bytový areál Na Hřebenkách 
(architektonický ateliér Radan Hubička)

Obr. 5. Společenské podlaží „Plechového domu“ s velkými okny 
a ocelovým skeletem (OK PLAN, architekt Zdeněk Rýzner)

Obr. 4. První dům z balíků slámy v Mladé Boleslavi 
(architekt Jiří Suske)
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Využití laserového skenování k dokumentaci
stavebních památek

Ing. Bronislav KOSKA
Ing. Tomáš KŘEMEN, Ph.D.

prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc. 
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V příspěvku jsou stručně popsány dostupné technologie
k dokumentaci stavebních památek, podrobně popsány
přístupy ke zpracování dat naměřených laserovými ske-
nery a jejich vlastnosti. Součástí je prezentace zajíma-
vých projektů.

Úvod
Technologie terestrického laserového skenování si v krát-

kém čase své existence našla řadu aplikací v různých obo-
rech. Některé se objevily pouze na krátkou dobu v podobě
experimentálních studií, některé se naopak staly komerčně
úspěšné a jsou běžnou pracovní náplní společností praktiku-
jících laserové skenování. Dokumentace architektonických
památek patří mezi ty úspěšnější, které se objevily již s ná-
stupem této technologie a udržely se dodnes. Kromě lasero-
vého skenování jsou nejpoužívanější metody fotogramme-
trické a metody využívající totálních stanic.

Fotogrammetrie
V současné době je praktikována téměř výhradně foto-

grammetrie digitální. Při jejím využití je možné použít různé
přístupy:

– nejjednodušší a nejstarší je metoda jednosnímková.
Umožňuje zaměřit nepříliš hloubkově členité fasády (vzdá-

lenost od základní roviny způsobuje odchylku [9]), na nichž
je nutné mít nejméně čtyři vlícovací body. Po výpočtu para-
metrů kolineární transformace je možné bu� na snímku ode-
čítat skutečné souřadnice v základní rovině, nebo vytvořit
fotoplán (ortogonální zobrazení fasády v definovaném
měřítku). Příklad je uveden na obr. 1;

– dalším přístupem je průseková fotogrammetrie, pro kte-
rou je zavedeno několik komerčních řešení (PhotoModeler,
ImageModeler atd.). K základním krokům patří pořízení
snímků zájmového objektu s výrazným překrytím jednotli-
vých fotografií a manuální označení všech zájmových bodů
nejméně na dvou snímcích. Výsledkem je množina trojroz-
měrných bodů;

– na akademické půdě je velmi populární porovnávání
průsekové fotogrammetrie s laserovým skenováním. Porov-
nává se rychlost sběru dat a zpracování, přesnost a podrob-
nost výsledků a nákladnost použitého zařízení [2], [4], [5],
[7]. Tento typ porovnání je specifický pro každý příklad.
Velmi záleží na použitém skenovacím systému, protože
jejich kvalita je různá [8]. Obecně je možné říci, že přesnost
i doba zpracování u obou metod je řádově stejná. To však
platí pouze pro fasády nebo jejich části, které obsahují jen
jednoduché plochy (nejčastěji roviny). Celkově je v takovém
případě výhodnější fotogrammetrie, protože čas sběru dat je
kratší, a zejména náklady na přístrojové a softwarové vyba-
vení jsou až o dva řády nižší. Laserové skenování je však
univerzálnější, protože je možné je použít i pro složitější
plochy na fasádě (reliéfy a sochy).

Výhoda univerzálnosti laserového skenování může být
ohrožena novým fotogrammetrickým přístupem (nový v ob-
lasti pozemní fotogrammetrie), založeným na obrazové ko-
relaci. Autoři příspěvku mají k dispozici software PhotoMo-
deler Scanner (na trhu od 2008), který je funkčním rozšíře-
ním zavedeného softwaru pro průsekovou fotogrammetrii.
V současné době probíhá jeho ověřování a porovnávání s la-
serovým skenováním. Akademickým řešením této metody je
například optický korelační skener [10].

Obr. 1. Fotoplán části parkánové zdi hradu Kost Obr. 2. Arcibiskupský seminář – vyhodnocení ve PhotoModeleru [5]
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Totální stanice
K zaměření jednodušších fasád je možné použít totální

stanici a manuálně zacílit na všechny důležité charakteristic-
ké body. Existují dvě základní metody sběru dat, a to prosto-
rové protínání vpřed z úhlů a metoda využívající bezhrano-
lového dálkoměru: 

– první metoda je dvakrát náročnější na čas měření, pro-
tože je nutné každý bod zaměřit ze dvou stanovisek. Jde
však o nejpřesnější metodu ze všech uvedených a při dobré
identifikaci bodů je možné dosahovat přesnosti jednotek
milimetrů. Další výhodou je možnost použití levnějších pří-
strojů, které nejsou vybaveny technologií bezhranolového
dálkoměru nebo dálkoměru vůbec. Pro přesnost bývá tato
metoda používána jako referenční k posouzení ostatních
postupů [7];

– nevýhodou prostorové polární metody s bezhranolo-
vým měřením délek je obtížné definování přesnosti. Na roz-
díl od klasického dálkoměru je měřená délka ovlivněna
nenulovou šířkou laserového svazku a jeho nekoaxiálností
se záměrnou osou přístroje. Otázkou je i vyhodnocení délky
firmwarem přístroje v případě, že část svazku dopadne na
jednu a část svazku na druhou, několik centimetrů vzdálenou
plochu. Tyto informace standardně výrobci přístrojů neuvá-
dějí a nezaručují, a v takovém případě je možné použít meto-
du pouze jako orientační.

Laserové skenování
Metoda laserového skenování je v současné době již zave-

dena a není nutné ji podrobně popisovat. Jde o hromadnou
neselektivní metodu sběru prostorových dat, založenou na
prostorové polární metodě s použitím bezhranolového dál-
koměru. Produktem je množina bodů, tzv. mračno bodů,
v němž jednotlivým bodům mohou být přiřazeny RGB sou-
řadnice.

Při dokumentaci architektonických památek existuje
několik možností práce s naměřeným mračnem bodů. Ve
všech případech je nutné nejprve provést „registraci", tj.
transformaci mračen bodů ze všech stanovisek do jednoho
souřadnicového systému (např. S-JTSK). 

Dokumentace ve formě mračna bodů
Výstup ve formě mračna bodů je v praxi stále častější.

Důvodem je minimální čas zpracování. Výše zmíněná
registrace je otázkou desítek minut. Jediné další případné
zpracování je umazání objektů, které nejsou předmětem

zájmu, i když u architektonických památek bývá tento krok
minimální. Patřičně husté mračno bodů může mít dostačují-
cí vypovídající hodnotu (obr. 3, obr. 4).

Pokud má být výstupem pro zákazníka mračno bodů, je
nutné mu je zpřístupnit. Existují dvě možnosti: 

– samostatné aplikace, např. Cyclone, RiSCAN, Real
Works. Jejich nevýhodou je většinou vysoká cena v řádech
stovek tisíc korun a složité ovládání;

– nástroje pro práci s mračny bodů ve standardních apli-
kacích CAD dokáží zobrazit maximálně desítky tisíc bodů.
Pokud se použije nadstavbový software, je možné zobrazo-
vat stejné množství bodů jako ve speciálních samostatných
aplikacích, a navíc jsou k dispozici všechny nástroje použi-
té aplikace. Nejznámější jsou CloudWorx a Pointools Mo-
del. Oba softwary jsou odvozeny od samostatných aplikací,
v prvním případě Cyclone, ve druhém Pointools View Pro a
Edit. Cena těchto nadstaveb je řádově nižší než u samostat-
ných aplikací. Nadstavby aplikace CAD jsou většinou ome-
zené v editacích a umožňují hlavně různé zobrazení. Proto
většinu prvních úprav (odstranění nezájmových bodů, seg-
mentaci) provádí dodavatel v plných samostatných progra-
mech.

Problémem přímé práce s mračnem bodů je, že při velkém
přiblížení detailu dochází ke ztrátě prostorového vjemu.
Tento efekt je demonstrován v obr. 5 na detailu z obr. 3.
Mírného vylepšení je možné dosáhnout stínováním jednotli-
vých bodů, které některé softwary umožňují (obr. 5, obr. 6
ze softwaru Geomagic). V detailech je však stejně zobraze-
ní nedostatečné pro spolehlivý výběr prostorových bodů. Při
zmenšení měřítka zobrazení a dostatečně hustém mračnu
bodů je stínovaná bodová reprezentace velmi vhodná.

Dalším zásadním problémem dvojrozměrného zobrazení
mračen bodů na monitorech je nemožnost výběru bodu
mimo zaměřené a zobrazené body mračna. Takže i v přípa-
dě, že je při přiblížení prostorový vjem zachován, nemůže
uživatel vybrat bod (např. průsečík tří rovin) v místě, kde jej
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Obr. 3. Mračno bodů s průměrným rozestupem 2 mm

Obr. 4. Obarvené mračno bodů Staroměstské radnice
(ve stupních šedi)
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„vidí“, ale musí vybrat nejbližší zaměřený bod mračna. Aby
tímto omezením nebyla způsobena významná chyba v iden-
tifikovaných charakteristických bodech, muselo by se měře-
ní provádět s hustotou například desetkrát větší, než jsou
očekávané směrodatné odchylky v jednotlivých souřadni-
cích. To většinou není technicky možné, a proto je nutné
k očekávané směrodatné odchylce zaměření jednoho bodu
mračna připočítat i polovinu středního rozestupu bodů.

Oba zmíněné problémy, ztráta prostorového vjemu u de-
tailů a nutnost výběru bodu přímo z mračna, je možné odstra-
nit stereoskopickým zobrazením. Možným řešením by bylo
i virtuální zhuštění bodů při zobrazení. Bez vyzkoušení je
obtížné posoudit vhodnost takového přístupu a autorům není
znám žádný software, který by tuto metodu implementoval.  

�� Stereoskopické zobrazení
Autoři příspěvku si byli vědomi nedostatků standardní bodo-
vé reprezentace, a proto uvítali představení stereoskopické-
ho systému pro zpracování mračen bodů PhoTopoL Lase-
rScan, který vznikl jako nadstavba stereoskopického foto-
grammetrického systému PhoTopoL Stereo. Na jeho otesto-
vání vypsal první z autorů bakalářskou práci [1]. Nejdůleži-
tějším poznatkem bylo, že přístup a základní myšlenka toho-
to softwaru jsou správné, ale provedení trpí řadou nedostat-
ků a omezení. Program je při práci subjektivně velmi poma-
lý (v porovnání s jinými při stejně rozsáhlých mračnech
bodů a na stejně výkonném počítači) a neumožňuje stereo-
skopickou manipulaci v reálném čase. Je tedy nutné nejprve

v klasickém zobrazení definovat kameru, následuje genero-
vání stereoskopických „pseudosnímků“ mračna a jejich
zobrazení. Potom je možné ve stereu provádět kresbu a vybí-
rat body. Pokud je však některá zájmová část zakryta nebo
nevhodně zobrazena, je nutné znovu přepnout do klasického
zobrazení a definovat nový pohled. Celý postup je velmi
zdlouhavý a uživatelsky nepřívětivý. 

Hlavní výhodou je, že díky stereoskopickému vyhodnoce-
ní je možné použít mračno s výrazně nižší hustotou bodů 
(z důvodu pomalosti softwaru je to v tomto případě i nut-
nost) a vybírat z nich přesně body v prostoru mimo původní
body mračna. Přesnost tohoto přístupu je porovnatelná s
jinými metodami [7]. Výstupem práce [1] byl velmi podrob-
ný a kvalitní prostorový model fasády Arcibiskupského
semináře v Praze (obr. 8).

Stereoskopický efekt si je možné snadno vyzkoušet v ně-
kterých softwarech, které podporují anaglyfické zobrazení
(Pointools, Microstation). Bohužel, kromě výše uvedeného
softwaru PhoTopoL LaserScan jsme nezaznamenali žádný
k vyhodnocení (kresbě) mračen bodů z terestrického prosto-
rového skenování ve stereu. Zmíněné softwary, které umož-
ňují anaglyfické zobrazení (Pointools, Microstation), nejsou
uzpůsobeny pro práci v tomto zobrazení (nemají prostorový
kurzor a nástroje). 

Kromě softwaru je problémem i dostupný hardware. V té-
to oblasti však byl učiněn významný krok vpřed zavedením
softwarové a hardwarové podpory stereo zobrazení největ-
ším světovým výrobcem grafických karet NVidia. Tento
systém je nazvaný NVidia 3D Vision. Tato podpora předsta-
vuje dostupné stereoskopické zobrazení založené na panelu
LCD s vyšší frekvencí (120 Hz) a aktivních brýlích. Původním
záměrem tohoto řešení bylo zpřístupnění her a videa ve 3D,

a)                                             b)

Obr. 5. Detail v bodovém zobrazení
a – bez stínování, b – se stínováním

Obr. 6. Stínovaná bodová reprezentace mračna bodů 
v malém měřítku

a)                                           b)

Obr. 7. Detail v bodovém zobrazení s dopočtenými umělými body
(srovnej s obr. 5)

a – bez stínování, b – se stínováním 

Obr. 8. Kompozice fotografie, drátové kresby 
a stínovaného modelu
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a proto podporoval pouze technologii DirectX. Výrobce však
již zavedl podporu pro technologii OpenGL (technologie Di-
rectX je používána zejména pro hry a technologie OpenGL
pro grafické 3D aplikace) u profesionální řady svých grafic-
kých karet. Podle názoru autorů je pouze otázkou času, než
se stereo vyhodnocování mračen bodů stane standardem. 

�� Ortopohled
Z hustého mračna bodů je možné vytvořit ortopohled, odpovída-
jící ortofotu známému z fotogrammetrie. Tento postup je velmi
snadný, a proto se v praxi často používá, ale má funkční omeze-
ní proti doposud popsaným přístupům v nemožnosti určovat
hloubkový rozměr. Principem metody je natočení zobrazení
mračna bodů kolmo na definovanou rovinu (většinou rovnoběž-
nou s fasádou) a jeho přepnutí do ortogonálního režimu. 

Přístup jednotlivých softwarů k tomuto produktu se liší
v provedení a míře podpory. Například v softwaru Cyclone
je možné takovýto pohled uložit do souboru v rozlišení vyš-
ším, než je aktuální rozlišení zobrazovacího zařízení. Kromě
obrazového souboru vygeneruje Cyclone návod, jak soubor
správně připojit a georeferencovat v softwaru AutoCad. Ji-
ným přístupem je možnost kresby ve zvolené rovině přímo
v původní aplikaci.

Další formy dokumentace
Kromě samotného mračna bodů je možné pracovat s dal-

šími formami zobrazení, které je možné na jeho základě
vytvořit. Podle zkušeností autorů se žádná z těchto metod
k dokumentaci architektonických památek nepoužívá. 

�� Trojúhelníkové sítě
Trojúhelníkové sítě je možné poloautomaticky generovat na
mračnu bodů. Vytvořenou sí� je nutné téměř vždy ručně edi-
tovat (zaplnění děr, odstranění chybných trojúhelníků atd.).

Stínovaná trojúhelníková sí� má proti bodovému zobrazení
výhodu v tom, že ani při přiblížení se neztrácí prostorový
efekt a že pro reprezentaci rovinných tvarů stačí výrazně
méně prvků. Některé softwary umožňují inteligentní auto-
matickou redukci počtu trojúhelníků. Tento nástroj umožňu-
je výrazně snížit počet trojúhelníků při dostatečném zacho-
vání geometrie (hran), viz obr. 11.  

Další výhodou trojúhelníkových sítí proti bodové repre-
zentaci je možnost použití textur, které jsou proti stejné hus-
totě barevné informace v mračnu bodů několikanásobně
datově úspornější.

�� Modelování pomocí geometrických primitiv
Geometrická primitiva jsou jednoduché geometrické útvary
(rovina, válec, přímka) dané implicitní nebo parametrickou
rovnicí [6]. V případě, že zaměřovaná fasáda je z velké části
tvořena jednoduchými geometrickými útvary, je tento pří-
stup nejkvalitnější, viz obr. 12. V útvarech proložených me-
todou nejmenších čtverců se eliminuje vliv náhodných od-
chylek jednotlivých podrobných bodů a poloha těchto útvarů
je z matematického hlediska optimální. Významnou výhodou
tohoto přístupu je minimální datová náročnost výsledných
modelů. Nevýhodou je časově náročné zpracování, které je
hlavním důvodem, proč se tento přístup v praxi nepoužívá.

Realizované projekty

Vybrané projekty katedry speciální geodézie
V rámci výzkumu a výuky vznikla na Katedře speciální

geodézie FSv ČVUT řada projektů, realizovaných většinou
ve formě bakalářských, diplomových a dizertačních prací.

�� Zaměření parkánové zdi hradu Kost 
Projekt, realizovaný na návrh diplomanta [3], vznikl z pod-
nětu stavební firmy Lanostav, provádějící zde rekonstrukci.
Je zajímavý skloubením technologie laserového skenování a
fotogrammetrie. Výstupem byla hustá sí� horizontálních a
vertikálních řezů vzniklých z dat laserového skenování a dá-
le sada fotoplánů (např. obr. 1) vzniklých aplikací fotogram-
metrie s využitím mračen bodů pro definici roviny fotoplánu
a vlícovacích bodů.

�� Zaměření fasády Arcibiskupského semináře v Praze
Tento projekt je zajímavý první aplikací a ověřováním stereo-
skopického systému PhoTopoL LaserScan. Zkušenosti s tímto
softwarem byly již popsány, kombinovaný výstup je zobra-
zen na obr. 8. Podrobnosti je možné najít v práci [1], analý-
zu přesnosti a porovnání s fotogrammetrickou metodou
v publikacích [5], [7]. 

Projekty fy Geovap
Mezi široké portfolio služeb této firmy, vybavené skenovacím

systémem Ilris-3D značky Optech, patří i laserové skenování. 

Obr. 9. Ortopohled kostela Nanebevzetí Panny Marie 
s vektorovou kresbou a výškovými kótami 

Obr. 10. Zobrazení pomocí trojúhelníkové sítě 
(srovnej s obr. 3 a obr. 6)

a)                                           b)

Obr. 11. Detail (shodný jako na obr. 5 a obr. 7) 
a – ve stejné hustotě bodů jako v obr. 5, b – inteligentně 

redukovaný na 20 %
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�� Zaměření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi
Zadáním bylo zaměření a vyhodnocení vnějšího pláště a
krovu. Požadované výstupy byly dvojrozměrné půdorysy,
podélné a příčné řezy krovů, dvojrozměrné výkresy všech
fasád a ortopohledy na mračno bodů jednotlivých stěn fasá-
dy. Měření z 55 stanovisek trvalo osm dní, hustota skenová-
ní byla průměrně 0,02 m. Všechna mračna bodů byla doplně-
na o externí fotografie. Celkem bylo zaměřeno přibližně 45
miliónů bodů na vnějším plášti a 20 miliónů v krovech. Pří-
klad výstupu výkresu fasády je na obr. 9 a krovu  na obr. 13.

�� Zaměření klenby v klášteře Paulánů v Nové Pace
Zadavatel požadoval výstup v podobě digitálního modelu
svrchní a spodní strany klenby (obr. 14) a její řezy. Klenba
byla skenována ze svrchní i spodní strany. Spodní strana
byla snadno přístupná, proto byla zaměřena pouze ze čtyř
stanovisek (zhruba 12 milionů bodů). Vrchní část byla pří-
stupná obtížněji a bylo nutné volit 24 stanovisek (opět bylo

naměřeno přibližně 12 milionů bodů). Ke spojení modelu
lícové a rubové strany klenby bylo využito zavěšení osvětle-
ní kostela, které procházelo klenbou. Měření probíhalo dva
a půl dne. Následné zpracování naměřených dat trvalo dal-
ších 12 h. 

Projekty fy Control System International
Firma s vlastním systémem Riegl LMS-Z420i a řešením,

které umožňuje jeho snadné vyzvednutí na stožáru až do
výšky 8 m, nabízí řadu produktů založených na laserovém
skenování. Je výhradním zástupcem pro software Pointools
v České republice.

�� Zaměření fasády Staroměstské radnice v Praze
Objednatelem byla firma Contractis, požadovaným výstu-
pem bylo očištěné a transformované mračno bodů připrave-
né pro použití v softwaru Pointools Model a ortopohledy na
obarvená mračna bodů. Měřením z devíti stanovisek bylo
zaměřeno přibližně 35 miliónů bodů. Vizualizace výsledné-
ho mračna je na obr. 4 a obr. 15.

Obr. 12. Zobrazení pomocí geometrických primitiv

Obr. 14. Digitální model svrchní a spodní strany klenby

Obr. 13. Část půdorysu krovů
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Závěr
Příspěvek je věnován současnému stavu v oblasti zaměře-

ní a vyhodnocení stavebních památek technologií terestric-
kého laserového skenování. Nejprve jsou popsány alterna-
tivní dostupné technologie, jejich základní vlastnosti a po-
rovnání s metodou laserového skenování. Dále jsou popsány
možnosti a přístupy ke zpracování mračen bodů. U jednotli-
vých přístupů jsou popsány základní rysy, jmenovány nej-
známější softwary a je uveden výhled do budoucna. 

Článek byl zpracován v rámci projektu „Specifický vý-
zkum katedry“.

Koska, B. et al.: Possibilities of Using Laser Scanning
Technology for Constructional Monument Documen-
tation

At first, the available technologies for constructional
monument documentation are described.  Possible
approaches to processing of laser scanned data and their
properties are presented next. Selected completed proj-
ects from both the academic and commercial domain are
briefly outlined in the last chapter.

Koska, B. u. a.: Anwendung des Laserscannens zur Do-
kumentation von Baudenkmälern 

Im Beitrag werden zuerst die verfügbaren Technologien
zur Dokumentation von Baudenkmälern knapp
beschrieben. Weiter werden mögliche Herangehenswei-
sen zur Verarbeitung der mit Laserscannern gemessenen
Daten und ihre Eigenschaften ausführlich beschrieben.
Den letzten Teil bildet eine Präsentation interessanter
Projekte. 
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Obr. 15. Obarvené mračno bodů fasády Staroměstské radnice (ve stupních šedi)
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Jak vzdělávat studenty pro potřeby stavebnictví?
PhDr. Dana LINKESCHOVÁ, CSc.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Článek je věnován především potřebám inovace ma-
nažerských předmětů na Stavební fakultě Vysokého
učení technického v Brně. Odráží potřebu využití sku-
pinových a týmových aktivit v přípravě studentů na
profesní činnosti manažera a týmovou práci. Snaží se
přihlédnout zejména k tomu, jak tuto potřebu interpre-
tovat ve vysokoškolské výuce budoucích stavebních in-
ženýrů.

MOTTO:

Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu. Musel jsem nej-
prve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A te-
prve s nimi jsem mohl firmu vybudovat. 

Tímto krédem se řídil Tomáš Ba�a
na počátku minulého století. 

„Česko, které dosud vydělávalo na tradičních průmyslo-
vých odvětvích, může následovat finský vzor nejjistější zá-
klad budoucí prosperity. Můžeme to ukázat na velkém počtu
konkrétních případů, včetně toho finského, který se mimo-
řádně osvědčil. Každá koruna investovaná do vzdělávání a
výzkumu se společnosti mnohonásobně vrací,“ říká bývalý
ministr školství Ondřej Liška. [1]

Jak jsme na tom s výchovou lidí pro stavební podniky
dnes? Umíme vlastně budoucí stavební inženýry vybavit
nezbytnými vědomostmi i dovednostmi pro současné pod-
mínky ve stavebnictví? Budeme my a naši studenti schopni
a ochotni na potřebné úrovni pracovat? Tyto a podobné otáz-
ky se mi vybavují pokaždé, když začnu uvažovat o tom, pro
jaké prostředí a jakým způsobem připravovat v manažer-
ských předmětech studenty na Ústavu stavební ekonomiky a
řízení na Fakultě stavební VUT v Brně. Ze zkušeností našich
absolventů víme, že se stále zkracuje doba, za kterou se po
svém absolutoriu dostanou k přímému vedení a řízení svých
spolupracovníků. 

Jako členové Evropské unie jsme se stali nedílnou součás-
tí mnohovrstevného procesu integračního vývoje starého
kontinentu. Ale zvládneme i v mezinárodních podmínkách
nezbytné nároky a srovnání, které sebou začlenění do těchto
struktur nese? Tento proces se totiž zdaleka netýká pouze
firem a podniků. Nevyhýbá se ani ostatním organizacím
včetně vysokých škol. 

P. Drucker ve své knize [2] konstatoval: „Všeobecně se
dnes již uznává, že je na čase, aby technologie výuky a vzdě-
lávání zaznamenala zásadní změny a že spolu s těmito změ-
nami dojde i k zásadním změnám struktury. Každým dnem je
evidentněji jasné, že tyto technické změny povedou, a to
zcela nevyhnutelně, k nové definici toho, co si pod pojmem
výuka a vzdělávání představujeme.“.

Jak dnes vypadá spolupráce mezi odbornými školami a
zaměstnavateli a proč dosud nemá potřebnou úroveň? Co je

třeba udělat, aby se tato situace zlepšila? Na tyto otázky se
pokoušejí odpovědět nejnovější studie Národního ústavu
odborného vzdělávání.

„Důvod, proč spolupráce mezi vzdělávací a podnikovou
sférou není zcela úspěšná, vidí školy většinou v tom, že
zaměstnavatelé o ni neprojevují dostatečný zájem. Na druhé
straně je ovšem nesporné, že zaměstnavatelé nejsou syste-
maticky podporováni, aby se věnovali otázkám vzdělávání, a
neexistují ani finanční stimuly, které by je k tomu motivova-
ly. Při porovnání s většinou členských zemí EU je také zřej-
mé, že v České republice chybí legislativní podpora pro
partnerství vzdělávací a podnikové sféry. Spolupráce je pak
založena jen na dobrovolné iniciativě a to mnohdy nestačí.
Bez této spolupráce totiž hrozí nebezpečí, že (školy) budou
uplatňovat jen svá vlastní kritéria, která mohou být odlišná
od potřeb reálného života za zdmi škol. Přitom hlubší spolu-
práce mezi vzdělávací a podnikovou sférou je při současném
technickém a ekonomickém vývoji nezbytností. Právě pod
vlivem zaměstnavatelů je možné přizpůsobovat vzdělávací
programy moderním podmínkám.“ [3]

Bohužel je známo, že z našich vysokých škol stále odchá-
zí daleko více plnitelů cizích zadání, kteří se bojí udělat
chybu, než těch žádoucích samostatných, sebevědomých a
tvořivých lidí, ochotných a schopných spolupracovat s ostat-
ními na odvážných projektech posunujících lidstvo kupředu.
Za vzdělání se ještě doposud považují spíše teoretické zna-
losti a informace. Těch je ovšem plný internet. Často však
chybějí praktické dovednosti, postoje a zkušenosti, které si
ale zase odborníci a manažeři těžce osvojují až v průběhu
vlastní praxe.

Ani technické univerzity často neumějí na potřeby praxe
dostatečně rychle reagovat. Jako by u nás chyběla jasná kon-
cepce rozvoje školství s ohledem na rozvoj průmyslu a spo-
lečnosti v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Stále
naléhavější se také stává potřeba změnit mnohé formy vzdě-
lávání na vysokých školách, hlavně ty, které umožní (a to
nejenom studentům) podstatně bližší propojení s praxí. Za-
městnavatelé by tím pádem potom nemuseli pro nové spolu-
pracovníky organizovat nákladná vstupní doškolování, nebo
dokonce rovnou rekvalifikace. 

Rozšířená výuka pro stavební podniky 
Tuto situaci si uvědomili učitelé Ústavu stavební ekono-

miky a řízení na Fakultě stavební VUT v Brně, kteří každo-
ročně přivedou k diplomovým pracím desítky absolventů
oboru Ekonomika a řízení stavebnictví a Management sta-
vebnictví. Management stavební fakulty, který sleduje tren-
dy a strategie ve vzdělávání ve světě, začal postupně směřo-
vat k většímu zapojení požadavků praxe do výuky. 

Současně personalisté některých stavebních podniků pocí-
tili naléhavost spolupráce se vzdělávacími organizacemi a
začali v tomto směru s brněnskou stavební fakultou jednat.
Přesněji řečeno, začali jednat s vytipovanými pracovníky
fakulty, jejichž odborné a pedagogické zaměření s potřeba-
mi praxe koresponduje. 

Nejprve začali personalisté velkých stavebních společnos-
tí, jako Skanska, Metrostav, OHL ŽS a dalších, v prostorách
Fakulty stavební pod záštitou pana děkana organizovat in-
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formační dny pro budoucí absolventy a potenciální uchaze-
če o práci v těchto společnostech. Posléze se ukázalo, že pra-
xe požaduje po absolventech určité znalosti a dovednosti,
které nezískají studenti pouhým studiem úzce specializova-
ných akreditovaných studijních programů. Postupně se zača-
ly rozvíjet různé pokusy, jak školu a praxi přiblížit. 

Nadnárodní společnost Skanska se začala o absolventy
zajímat prostřednictvím soutěží o nejlepší diplomové práce
studentů Fakulty stavební VUT v Brně. Původně měla být
soutěž zaměřena na obor Ekonomika a řízení stavebnictví,
nebo� takto byla domlouvána mezi tajemnicí Ústavu staveb-
ní ekonomiky a řízení a tehdejším obchodním ředitelem
Skanska DS v Prostějově. Management fakulty však nad ní
převzal záštitu a soutěž se stala celofakultní záležitostí. 

Také ve společnosti Metrostav začali vyhodnocovat zna-
losti a dovednosti absolventů Fakulty stavební. Personální
manažerka každý rok sledovala přibližně dvacet pracovníků,
kteří přišli přímo z naší fakulty. Povšimla si, že zatímco
nastupujícím absolventům z technických oborů obvykle
chyběly znalosti i dovednosti z oblasti ekonomiky, cizích
jazyků a tzv. soft skills (tj. týmová práce, schopnost komu-
nikace, organizování, motivace apod.), u absolventů oboru
Ekonomika a řízení stavebnictví a Management stavebnictví
(dále obor E) tyto potíže nenastávaly.

Postupně firma zjistila, že zatímco absolventi čistě tech-
nických oborů potřebují v těchto oblastech vstupní doškole-
ní, studenti oboru E jsou již v ekonomických a manažer-
ských disciplínách vzděláváni. Právě zmíněnými situacemi a
soft skills se zabývali v některých předmětech vyučovaných
specialisty Ústavu stavební ekonomiky a řízení již v průbě-
hu studia. Paní manažerka tedy apelovala na personálního
ředitele společnosti, aby se vypravili přímo na Ústav staveb-
ní ekonomiky a řízení a projednali zřízení speciální přípravy
studentů pro Metrostav. První návrh speciální manažerské
výuky vznikl v těsné spolupráci personalistů společnosti
Metrostav a pracovníků Ústavu stavební ekonomiky a řízení.

Díky společnému úsilí managementu Fakulty stavební,
personálním oddělením společností Skanska a Metrostav
byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi těmito subjekty
v oblasti výzkumu, a hlavně vzdělávání. Přípravou vzdělá-
vacího plánu byla pověřena vedoucí studijního oboru Mana-
gement stavebnictví. Postupně byl vytvářen a při několika
dalších náročných jednáních vznikl studijní plán čtyřsemest-
rálního celoživotního vzdělávání, nazvaný „Rozšířená
výuka pro stavební podniky“. 

Tento studijní plán se na Fakultě stavební stal podkladem
pro tvorbu nového studijního programu s názvem „Realizace
staveb“, který již má povinnou odbornou praxi v délce 10 tý-
dnů [3a]. Jako nový navazující magisterský studijní obor byl
Ministerstvem školství ČR akreditován a výuka zahájena.

Postupně je tak ze strany Fakulty stavební VUT v Brně a
spolupracujících stavebních společností naplňována Lisa-
bonská strategie pro vzdělávání v Evropské unii. Prolínání
praktických a teoretických znalostí je započato také v rámci
modernizace vybraných předmětů, které jsou zasazeny ve
studijním plánu oboru Management stavebnictví. Moderni-
zace výuky je předmětem celofakultního projektu financo-
vaného z Evropského sociálního fondu.

Kráčí-li naše budoucnost směrem k větším požadavkům
na znalosti a na naši schopnost zapojení se do spoluvytváře-
ní příznivého pracovního společenství, potom se vyplatí
kromě profesního, oborového mistrovství, znalosti cizích
jazyků a práce s počítačem zabývat také způsobilostmi pro
práci v týmu (často i mezinárodním) stejně jako dovednost-
mi pedagogickými a vůdčími. 

Jsou-li tyto znalosti podloženy patřičnými sociálními
dovednostmi, dodají kariéře stabilitu i v nestabilní době. Ne
nadarmo se o sociálních dovednostech začíná uvažovat jako
o „třetí gramotnosti“ a emocionální inteligence má nezastu-
pitelné místo vedle inteligence mentální a morální.

Avšak i na vysoké škole platí, že “všechno, co můžeme
udělat, je lidi inspirovat“ 1). K hledání vlastních zkušeností,
tříbení vlastního stylu, k další práci na sobě. Koneckonců i
původní idea univerzit v sobě nesla požadavek vzájemného
učení se studentů a vyučujících. Ne vždy jsou toho však
pedagogové i studenti schopni.

Právě otázkami potřebných inovací se zabývala i naše
práce v rámci projektu [5]. Pro manažerské předměty jsme v
jeho rámci hledali jak zkušenosti a srovnání z různých pod-
niků a společností, tak jsme provedli vlastní průzkum mezi
manažery ve stavební oblasti.

Zaměstnanci nejsou s manažery spokojeni
Jedna z největších evropských tréninkových a koučinko-

vých firem, společnost Krauthammer, dospěla ve svém prů-
zkumu k závěru, že v podstatných oblastech zaměstnanci
nejsou ve více než 50 % případů s chováním manažerů spo-
kojeni. „Alarmující je, že v mnoha klíčových manažerských
dovednostech (umění naslouchat, umění vést lidi, schopnost
přijímat názory ostatních či poskytovat zpětnou vazbu)
manažeři selhávají. 

Největší rozpor mezi představami zaměstnanců a realitou
je v potřebě pracovníků, aby vedoucí analyzoval jejich úkoly
společně s nimi (95 % zaměstnanců by to uvítalo, ovšem jen
41 % toto zažilo). Dále by 86 % zaměstnanců bylo rádo, aby
vedoucí dokázal zohlednit před vlastním rozhodnutím
potřebné souvislosti. V praxi však k tomu dochází jen ve 
42 % případů. 82 % pracovníků by bylo rádo, aby vedoucí
pracovník bral na vědomí jejich nápady a podporoval jejich
samostatnost. Děje se tak ale jen v 56 % případů. 

Nejmenší rozdíly mezi očekáváním zaměstnanců a skuteč-
ným chováním manažerů jsou ve schopnosti vedoucího uznat
chybu (69 % manažerů), v definování cílů vlastního rozvoje
(68 % pracovníků) a v zapojení vedoucího do řešení konflik-
tů (65 % případů).“ [4]

Tolik jeden z  publikovaných výzkumů spokojenosti pra-
covníků s manažery, provedených v různých firmách. Pro
nás je však důležité zjistit specifickou situaci konkrétně ve
stavebnictví. Je to především proto, abychom měli podklady
pro to, co můžeme v přípravě budoucích stavebních manaže-
rů udělat pro její zlepšení. 

Dotazníky průzkumu ESF
Pro potřeby výzkumného šetření jsme oslovili stavební

firmy, většinou ty, o nichž víme, že obvykle zaměstnávají
naše absolventy. Použili jsme formu dotazníku, který se ptal
na jejich požadavky na stavební manažery a zkušenosti
s našimi absolventy. Otázky byly zaměřeny na profil budou-
cího absolventa a celkovou podobu inženýrského studia.
Respondenti se vyjadřovali v rozsahu 15 otázek a z jejich
odpovědí vyplynuly tyto následující závěry:

� Respondenti preferují zařazení povinné praxe (80 %)
již v průběhu studia. Téměř všichni (93 %) dávají přednost
absolventům, kteří s nimi spolupracují již během studií.
Mohou-li si firmy zvolit, dávají přednost (60 %) absolvento-
vi, který má již zkušenosti z předchozí praxe. Přitom však
zdaleka netrvají (69 %) na praxi v rámci jedné specializace.

1) Krédo Instruktorů Brno (seskupení dobrovolníků rozvíjejících zážitkovou pedagogiku).
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� Počínaje otázkou č. 15, byly kladeny dotazy odborní-
kům z praxe, jak jsou na tom absolventi z hlediska potřeb
jejich firmy: jazyková vybavenost byla téměř vyrovnána ve
prospěch ano i ne (ano 44 % : ne 50 %). Zde se pravděpo-
dobně v odpovědích odráží i používání jazykové vybavenos-
ti tak, jak jej zmíněná firma potřebuje, např. vzhledem k za-
hraničním partnerům. 

� Zajímavé byly odpovědi týkající se všeobecného roz-
hledu absolventů. Ten překvapivě považuje většina firem
u absolventů (63 %) za nedostačující. Za úvahu by stálo, co
si kdo představuje pod pojmem všeobecný přehled. Zajíma-
vý by také byl názor praktiků na návrhy k doplnění jinými
předměty či náměty ke studiu.

� Další otázka se týkala osobnostních vlastností v pořa-
dí jejich potřebnosti. Zde se opět objevil požadavek vše-
obecného přehledu, který je spolu s komunikativností na
prvním místě (18 %) těsně následován (17 %) schopností
týmové práce. Samostatnost a odbornost jsou až na dal-
ších místech. Co do znalostí jak základního, tak aplikačního
softwaru jsou firmy s našimi absolventy spokojeny (81%).
Většina (75 %) považuje za důležité také jejich znalosti
a dovednosti z oblasti managementu, který, jak vyplývá
z jiných otázek, chápou zejména jako vedení a řízení spo-
lupracovníků. 

� Otázka, ve které se všichni respondenti shodli bez
výjimky, se týkala dodržování zásad manažerské etiky.
Tentokrát se tím rozumělo nejen chování, komunikace či
schopnost týmové práce, ale i samostatnost, elán, připra-
venost k jednání, dokonce i oblékání, tj. vlastně etiketa. 

� Na otázku, zda mají absolventi dostatečně rozvinutou
schopnost vystihnout podstatu problému, odpovědělo 
(63 %) respondentů, že nikoliv. Ještě hůř (69 %) hodnotili
respondenti dovednosti absolventů v oblasti administrati-
vy. Firmy se víceméně shodují (69 %), že jsou ochotny při-
jímat i absolventy bez předchozí praxe.

� Ze všech charakterových vlastností zaměstnanců nejví-
ce preferují firmy odvahu nebát se nových věcí, stejně jako
vytrvalost a učenlivost. Důležité je též zdravé sebevědomí
a schopnost přesvědčit.

� Poslední dvě otázky se týkaly dotazníkového šetření
jako takového. Většina (94 %) účastníků je přesvědčena, že
šetření přispěje k rozvoji spolupráce školy a praxe. Téměř
všichni (88 %) potvrzují, že odpovědím věnovali dostateč-
nou přípravu, pozornost i pečlivost.

Celé dotazníkové šetření potvrdilo pracovní hypotézy, že
změny jsou nutné. Alespoň v organizačně možné míře musí-
me rozšiřovat praktické dovednosti studentů a zkušenosti
z práce s lidmi. To klade zvýšené požadavky na práci učite-
lů, kteří již zdaleka nevystačí s pouhým odpřednášením
zadané látky.

To je hlavní důvod, proč veškerá doporučení směřují jak
k osvojení si správných principů a jejich maximální možné
uplatnění v rámci cvičení, tak především ve spolupráci s
odborníky z praxe (zejména bývalé absolventy), které chce-
me zvát i přímo do výuky. Pro učitele, zejména odborných
předmětů), to ovšem znamená, že musí praxi daleko více
znát (stálo by za úvahu zařadit do povinné přípravy nezbyt-
né stáže nebo alespoň exkurze, které často mnohde chybějí).
Alfou a omegou bude osobní příklad vyučujících. 

„Osobní příklad je tou vůbec nejúčinnější zbraní, kterou
máme k dispozici. Netýká se pouze toho, co děláme a říká-
me, ale především toho, kým jsme a jak žijeme ...  . Osobní
příklad je tak relevantní nejen pro úkol (tzn. jít v čele, usi-

lovně pracovat, prokázat svou odbornost a informovanost).
Potřebujeme jej i při budování týmu (svým příkladem doku-
mentujeme normy, které zavádíme). Potom i jednotlivec,
který nás pozoruje, může být stimulován k tomu, aby nás
napodobil.“ [6]

Na Ústavu stavební ekonomiky a řízení VUT připravuje-
me studenty pro vedení a řízení lidí, zejména ve stavebních
firmách. Podnikový management i soft skills nabývají stále
více na významu a jsou důležitou součástí profesní přípravy
budoucích stavebních inženýrů.

Jeden z vítězů soutěže Manažer roku, Zdeněk Burda, teh-
dejší předseda představenstva a generální ředitel společnos-
ti Skanska ČR na otázku: „Jakou radu z této mezinárodní
spolupráce byste dal i jiným manažerům či firmám v ČR?“,
mimo jiné odpověděl: „Jistá otevřenost vůči majitelům a
férová komunikace mezi manažery a vlastníky jsou základ-
ním pozitivem zdravé firemní kultury, což v ČR zatím nebý-
vá zvykem. Není věcí managementu, který nemá vlastnické
podíly ve firmě, aby ovlivňoval rozhodnutí vlastníků, ale je
věcí managementu vybudovat si důvěru vlastníků ... můj
poznatek je, že lidé se nemusí mít rádi, aby spolupracovali,
ale musí cítit spoluodpovědnost za výsledky – nejen za sebe
příp. vlastní skupinu, ale za celou stavbu.“ [7]. Jak popisu-
je, v průmyslu zaniká původní tayloristické pojetí práce, se
svými perfektně rozčleněnými pracovními úkony. Místo
rozčleněné práce a strnulých hierarchií nastupuje týmová
práce a jí odpovídající plošné a pružné struktury. Vzhledem
k tomu, že cokoli, co je nové, nápadité, neotřelé a inovativ-
ní, vzniká obyčejně na hranicích mezi různými vědeckými
disciplínami, začíná být úzká specializace brzdou. Je potře-
ba méně lpět na vymezeném okruhu řešené oblasti. Specia-
listé potřebují být v budoucnosti komunikativnější alespoň
natolik, aby mohli pracovat v interdisciplinárních týmech.

Ján Košturiak, ředitel výzkumné a poradenské společnos-
ti Fraunhofer IPA pro střední Evropu k tomu řekl: “Myslím
si, že současný systém vzdělávání není schopen reagovat na
rychlost změn v průmyslu a potřeby celoživotního vzdělává-
ní. Jak jsem již řekl, chybí zde jasná koncepce rozvoje škol-
ství s ohledem na nové výzvy 21. století.“ [9]. Především by
se měly změnit jak forma, tak i obsah výuky. Ale ne tak, jak
to vyhovuje učitelům, ale jak je to potřebné pro zákazníky,
tj. průmyslové podniky a studenty. A forma výuky by měla
ve vyšších ročnících postupně přecházet do projektově
orientované výuky, do řešení konkrétních problémů z praxe.
Neexistuje korelace mezi úspěchem ve škole a tvorbou
bohatství podnikáním. 

„Úspěch na školách je obyčejně postaven na hře na jisto-
tu, na dokonalém zvládnutí předem připravených příkladů a
cvičení. Úspěch v praxi bývá spíše výsledkem riskování,
experimentování a hledání nových cest. I v průmyslu bude
svět produktivity nahrazen světem kreativity, svět dokona-
lých plánovačů, ekonomů a optimalizátorů bude nahrazen
novými profesemi. Již dnes se objevují funkce jako: inovač-
ní inženýr, inovátor byznysu, inovátor myšlení, manažer ino-
vací, dokonce i "destruktor starého a tvůrce nového". Ne ti,
kteří dokonale naplánují změny, ale ti, kteří je dokážou udě-
lat, přežijí a budou prosperovat. 

To pochopitelně klade nové a větší nároky na učitele.
Úloha vysokoškolského pedagoga by se měla postupně měnit
z přednášejícího na trenéra, konzultanta a kouče. Tento způ-
sob výuky by umožnil talentovaným studentům pracovat na
projektech na vysoké škole i po ukončení studia a dokonale
se takto připravit na funkci manažera, konzultanta, trenéra
a v neposlední řadě na samostatného podnikatele. Učitel by
měl vštěpovat svým žákům nejen metody, postupy, příklady a
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případové studie z minulosti, měl by je také učit principy zá-
konitosti a návyky, které jim pomohou vyřešit problémy, je-
jichž řešení doposud nebylo popsáno. 

V praxi to znamená, že obsah výuky by měly rozšířit ze-
jména praktické dovednosti z projektového řízení, týmové
práce, komunikace, moderování různých cvičení, obecné
principy řešení problémů, postupy implementace úspěšných
řešení do reálného života. Z toho vyplývá, že je potřeba do
našich škol usnadnit přístup odborníkům z praxe nebo ales-
poň metody prakticky trénovat na problémech z praxe a výu-
ku zaměřit především na řešení praktických problémů z prů-
myslu, který se, v mnoha případech, vysokým školám velmi
rychle vzdaluje.“ [9] 

Hodnota firem a společností je stále více reprezentována
intelektuálním kapitálem jejich zaměstnanců. Všude jsou
požadováni lidé, kteří mají více znalostí, jsou schopni rych-
le reagovat na podněty, myslet, jednat a také věci měnit.
Takoví však na trhu často chybějí. Cílem je přitáhnout lidi
k inovacím, naučit je poslouchat, samostatně se učit, a tím
jim dát schopnost hledat nové způsoby řešení.

Slabí manažeři jsou totiž jen stěží schopni rozvíjet, vést a
motivovat vynikající zaměstnance. Za takových podmínek si
obvykle aktivní schopní pracovníci nacházejí práci jinde a
zůstávají ti průměrní a méně schopní. Navzdory krásným
proklamacím řada společností vytváří spíše kulturu, která
jakékoliv inovace a smysl pro podnikání potlačuje. Rychlý
proces rozhodování bývá zpomalován schůzováním a usta-
novováním nebo jmenováním různých pracovních skupin či
komisí, jejichž hlavním cílem je neprůhlednost a rozmělňo-
vání odpovědnosti. Společnosti často lidský kapitál podce-
ňují s poukázáním, že "každý je nahraditelný". To je pravda
pouze do určité míry. Je naopak zřejmé, že konkurence
nastala i mezi zaměstnavateli. Právě jejich přitažlivost pro
skutečně schopné a kvalifikované zaměstnance bude mimo
jiné rozhodujícím faktorem v konkurenceschopnosti firem.
V čem manažeři vidí hlavní problémy současnosti? [10] 

Jak tedy na takové potřeby může 
odpovídat vysokoškolská výuka? 

Z hlediska výuky si i na vysoké škole každý ze studentů,
učitelů i manažerů přináší vlastní směs vědomostí, doved-
ností, postojů, názorů, předsudků, motivace, dobrých a špat-
ných zkušeností atd., které se uplatňují v učebním ději. Chy-
bějí jim však obvykle zkušenosti, které jsou společné všem
členům skupiny, od kterých by se další učení odvíjelo. 

Potřebujeme tedy v daleko větší míře trénovat oblasti,
které pro vysokoškolskou výuku zdaleka nebývají typické,
avšak ve stavebních podnicích jsou velmi žádané, tj. budo-
vání týmu, jeho vedení a řízení, plánování a rozhodování,
řešení problémů či konfliktů, komunikace a mnohé další.
Pro práci ve skupinách budoucí manažer potřebuje znát i
umění motivace či vyjednávání stejně jako prezentace a
aktivní účast na jednáních.

Podíváme-li se na obrázku na jednotlivé fáze učení, vidí-
me, že potřebujeme respektovat celý systém učebních fází
ve vzájemné posloupnosti. Musíme se zejména maximálně
snažit dovést jej až do aplikační fáze a v procesu zpětné
vazby si jeho účinnost ověřit.

Využíváním skupinových cvičení tuto společnou základ-
nu můžeme vytvořit i v omezeném prostředí vysokoškol-
ských poslucháren. Tím pádem se pak učení nezačíná odví-
jet od abstraktní teorie, ale od vlastní zkušenosti studentů
získané prostřednictvím účasti ve cvičení. Na této zkušenos-
ti potom všichni zúčastnění potřebné principy a teorie dále
budují. Pochopitelně, že ani ve způsobu výuky „nemusíme
měnit vůbec nic. Přežití není povinné!“ [8]

Závěrem
„V České republice dostávají absolventi technických uni-

verzit titul „ING”. Jistě není náhodou, že v angličtině všech-
na slova vyjadřující nějakou činnost také končí na „-ing”.
Berme to tedy jako signál, že univerzitní vzdělání není
konec, ale začátek celoživotního vzdělávacího procesu jak
co nejefektivněji pracovat, vést a řídit ostatní i sama sebe. Je
třeba si uvědomit, že škola, dokonce ani ta vysoká, za nás
nevyřeší všechny otázky našeho vlastního profesního i osob-
ního rozvoje, ale může nás naučit základy a orientovat se
správným směrem. Naši inženýři bývají obvykle velmi dobře
trénováni v tom, jak zacházet s materiálem, se stroji, přístro-
ji, zařízeními a počítači. Ale co zacházení s lidmi? A co tepr-
ve řízení sebe sama? 

V nové vývojové etapě naší země není možné budovat a udr-
žet efektivní spolupráci v podmínkách stále se měnícího trhu
bez lidí schopných stále se učit a účinným způsobem řídit sami
sebe i ostatní k dosahování stále odvážnějších cílů.” [11]

Článek byl zpracován s podporou Evropského sociálního
fondu „Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT
v Brně“ v rámci bakalářských a magisterských studij-
ních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292.
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Linkeschová, D.: How to Train Students for the Needs of
Construction Industry?

This paper mainly deals with the needs for innovation of
Management and Marketing courses offered within the
frame of the new bachelor degree study programme
Civil Engineering Management at the Faculty of Civil
Engineering, Brno University of Technology. It is
addressed to managers in construction companies who
employ graduates from this faculty. In a questionnaire
they were asked about their demands and experience
with the faculty's students and graduates. The results
have confirmed an urgent need for soft skills and practi-
cal experience of work with people. The article  stresses
the need for group training in the preparation of stu-
dents for everyday  managerial and team work.  The
attention is especially paid to possible interpretations of
those needs in academic courses for future civil engineer-
ing managers. 

Linkeschová, D.: Wie sollten Studenten für die
Bedürfnisse des Bauwesens ausgebildet werden?

Der Artikel behandelt vor allem die Bedürfnisse der
Innovation der Managementfächer an der Baufakultät
der Technischen Universität Brünn. Er widerspiegelt
den Bedarf der Nutzung von Gruppen- und
Teamaktivitäten bei der Ausbildung der Studenten für
die Berufstätigkeit eines Managers und für Teamarbeit.
Er bemüht sich, insbesondere zu berücksichtigen, wie
dieser Bedarf in der Kenntnisvermittlung an künftige
Bauingenieure an den Hochschulen zu interpretieren ist.  

19. – 25. dubna 2010
Výstaviště Neue
Messe München

Jako plošně největší veletrh světa poroste i nadále meziná-
rodní odborný veletrh stavebních strojů, strojů stavebních
hmot, těžařských strojů, stavebních vozidel a stavebního
nářadí při svém příštím turnusovém konání v dubnu 2010.
Zatímco společné účasti z České republiky, Číny, Francie,
Kanady, Koreje, Německa, Polska, Španělska, USA a Velké
Británie budou zastoupeny opakovaně, objeví se nový spo-
lečný stánek z Brazílie a dva doplňující stánky z USA, a to
v oblasti těžařství, těžba a zpracování surovin a stavba tune-
lů. Informační základnou pro odborníky z výzkumu i praxe
bude bauma fórum. 

Na základě velmi dobré situace v registraci vystavovatelů
plánuje pořadatel Messe München výstavbu dodatečných
hal, čímž se rozšíří celková vystavovací plocha na 555 tis. m2.
V těchto dočasných halách nabídne plochu zájemcům ze
silně poptávaných oborů, tj. bednění a lešení a stavební nářa-
dí a nástroje. 

Kromě vůdčího veletrhu bauma v Mnichově pokrývá zá-
kladní kompetenci Messe München International v organi-
zování mezinárodních veletrhů stavebních strojů veletrh
bauma China jako vůdčí akce pro Asii. Tento veletrh se koná
ve dvouletém turnusu v Šanghaji. 

Tisková informace

Podpěra sloje

� veletrhy

Všechna čísla časopisu

STAVEBNÍ OBZOR
si mohou čtenáři zakoupit

v redakci časopisu
a v prodejně technické literatury ČVUT

Bílá 90, Praha 6.
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�dizertace
Vývoj a upřesnění radiografických metod
ve stavebnictví
Ing. Ondřej Anton

Práce se zabývá současným stavem radiografie ve stavebnic-
tví. Autor upřesňuje řadu technických aspektů radiografie
železobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého
betonu, zabývá se novými technologiemi a trendy a zvažuje
možnost využití alternativních metod jako doplňující opory
radiografie.

Discrete Simulation of Fracture Processes
of Disordered Materials
Ing. Jan Eliáš

Dizertace se věnuje modelování porušení v materiálech s
nepravidelnou vnitřní strukturou. Je použit rovinný diskrétní
model, který za pomoci dějů probíhajících na mezoúrovni
umožňuje vysvětlit a modelovat makroskopické chování
betonu. Model je  využit k simulaci porušení experimentál-
ních těles zatížených neproporcionální kombinací horizontál-
ní a vertikální deformace. 

Optimalizace nákladů projektu 
ve stavební firmě
Ing. Zdeňka Kvasničková

Práce metodicky řeší situaci nákladového řízení v realizační
fázi stavebního projektu. V metodice byly zohledněny dosud
známé systémy a metody umožňující kalkulace nepřímých
nákladů pro stavební projekt. Navržená metodika pracuje s
modelovým stavebním podnikem a systémem rozložení
nákladové struktury pro konkrétní zakázku. Funkčnost meto-
diky je ověřena.

Vybrané problémy hurdiskových stropů 
Ing. Petr Šimůnek 

Dizertace se zabývá analýzou poruch hurdiskových stropů v
České republice. Expertními odhady zjiš�uje příčiny havárií a
určuje množinu rizikových faktorů, které hodnotí dle význa-
mu ve vztahu ke vzniklým poruchám. Výsledkem je schop-
nost stanovit únosnost fragmentu hurdiskového stropu. Navr-
huje postup stavebně technického průzkumu a prezentuje
možnosti sanací porušených konstrukcí.

Předpjatý pražec při statických zkouškách:
numerické modelování a  experimenty
Ing. Patrik Štancl

Práce se zaměřuje na numerické modelování a experimentál-
ní ověření chování předpjatých železničních pražců při static-
kých zkouškách. V rámci nelineárních výpočtů byly apliko-
vány poznatky z lomové mechaniky kvazikřehkých materiá-
lů. Výsledky numerických simulací (závislost šířky trhliny
při zkoušce na zatížení pražce) jsou porovnány s výsledky
rozsáhlých experimentů.

Využití akustické metody k popisu chování
betonových stavebních struktur při jejich
tuhnutí a tvrdnutí
Mgr. Libor Topolář

Práce se zabývá problematikou tuhnutí a tvrdnutí betonu.
Sledování bylo prováděno metodou akustické emise při zá-
znamu průběhu teploty uvnitř vzorku. Práce shrnuje měření
na cementových a bezcementových směsích. Byl sledován
vliv ochrany a údržby směsi, který jednoznačně ukazuje na
důležitost ošetření betonu v této fázi jeho tvorby.

Možnosti širšího využití průmyslových
odpadů ve stavebnictví
Ing. Petr Zlámal

Práce pojednává o úpravě belitického slinku na bázi betono-
vých recyklátů jako jedné ze složek surovinové moučky a
modifikující přísady za účelem zlepšení jeho hydraulických
schopností. Beta modifikace C2S se vyznačuje nízkou hydra-
tační rychlostí. Tu lze zvýšit modifikací surovinové moučky
draselnými ionty. Problém kotvení draselných iontů ve vypa-
lovaném slinku je řešen množstvím modifikující přísady a
optimalizací pálicího režimu.

Analýza šíření vlhkosti
mikrovlnnou metodou
Mgr. Jana Bulantová

Jedním z důležitých parametrů, které charakterizují přenos
vlhkosti v materiálech, je součinitel kapilární vodivosti.
V práci se využívá měření pomocí mikrovlnného záření pro
nedestruktivní určení vlhkosti a stanovení křivek navlhání,
které jsou podkladem pro výpočet součinitele kapilární vodi-
vosti vybraných stavebních materiálů (keramický pálený
střep a plynosilikát).

Pasivní domy a zářivé toky energie
RNDr. Jan Hollan

Práce se zabývá vlivem průhledných okenních rolet na sníže-
ní prostupu tepla. Užitím dvojice fóliových rolet ve dvojitém
okně byl během noci snížen koeficient prostupu tepla oknem
až na čtvrtinu původní hodnoty. Práce dále ukazuje, jak lze
pomocí termografie docílit dobrých odhadů aktuálních tepel-
ných toků skrze pláš� budovy. 

Aplikace odpadního polyetylénu 
pro stavební systémy
Ing. Jiří Šinogl

Práce pojednává o potenciálním využití odpadního vysoko-
hustotního polyetylénu ve stavebnictví, především v oblasti
pasivních domů. Práce obsahuje vhodné detaily osazení výpl-
ně otvorů v obvodovém plášti. Provedené analýzy prokázaly,
že výrobky jsou plně funkční a že s úspěchem odstraňují
nedostatky některých v současnosti používaných řešení. 
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Letošní rok byl pro realitní průmysl ve znamení výraz-
ných finančních úspor a snižování nákladů. Přesto byl devá-
tý ročník soutěže pořádané CIJ, předním realitním časopisem
ve střední a východní Evropě, velmi úspěšný. Vysoká kvalita
nominovaných projektů i v těchto těžkých časech potvrdila, že
pouze nejlepší projekty mají v současné době šanci uspět.

� Ukázkovým příkladem byla kategorie „Nejlepší hotel“,
kterou vyhrál hotel The Augustine, postavený společností
Waldeck Capital. Nezávislá porota rozhodla v tomto přípa-
dě jednomyslně, a to díky preciznosti projektu, vysokému
důrazu na detail, prvotřídní architektuře a provedení interié-
rů. Porota také ocenila, že developer kladl důraz na vysokou
kvalitu projektu, která zajistí trvalou udržitelnost hotelu
v dlouhodobém horizontu.

� V kategorii „Nejlepší kancelářský projekt“ soutěžilo
několik projektů. Porota nakonec vybrala Amazon Court,
poslední přírůstek obchodní zóny River City společnosti Euro-
polis. Tato budova je nejen příkladem pro ostatní projekty díky
šetrnému přístupu k životnímu prostředí (a tudíž úspoře nákla-
dů pro nájemce), ale je výjimečná také svou architekturou.

� Cenu „Nejlepší logistický/skladový projekt“ získala
společnost Panattoni za Park Prague Airport, prosperující
logistický projekt, který nabízí prvotřídní prostory a skvělou
dostupnost a který si získal několik významných nájemců,
což bylo požadováno institucionálními investory. 

� Jako „Nejlepší rezidenční projekt roku 2009“ byl zvo-
len Pivovar Holešovice společnosti ING Real Estate Deve-
lopment, která přestavěla bývalý pivovar na atraktivní byto-
vý projekt. Spolu s komerčním úspěchem ocenila porota
také sofistikované architektonické řešení a schopnost deve-
lopera vytvořit prestižní projekt v rozvíjející se lokalitě.

� Cena za „Nejlepší nákupní centrum“ byla udělena pro-
jektu Forum v Ústí nad Labem. Porota ocenila, že developer
vytvořil moderní nákupní centrum, které se podařilo začlenit
do centra města, a tím ho znovu oživit. 

� Cenu za „Nejlepší projekt roku 2009“ získalo nákupní
centrum Olympia Brno. Pozvolná stavba, která se zařadila
mezi nejvýznamnější projekty v České republice, začala
původně jako standardní regionální nákupní centrum, a
postupně se díky dlouhodobé strategii rozrostla na prvotříd-
ní centrum.

Tisková informace

�ocenění

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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Novotného lávka
První zmínka o staroměstských mlýnech pochází z roku

1347. Mlýny, mimo domu celničního, náležely původně
obci Staroměstské, která dostala privilegium na „škrtnice“
(lodní mlýny) již 26. května 1384 od krále Václava IV., lis-
tina datována na Hrádku kunratickém. Staroměstská vodár-
na byla postavena v roce 1489. Od 14. století Novotného
lávka vystřídala několik majitelů, podle nichž se také větši-
nou jmenovala. Původně byla lávka bez oficiálního názvu.
V roce 1484 se nazývaly Nové mlýny, které tu stály již před
založením Nového města pražského a dělily se na řadu čes-
kou a německou. Od roku 1870 do roku 1885 se nazývaly
Lávky staroměstské, nebo se jim jednoduše říkalo „Staro-
městské mlýny nebo Mostecké mlýny“. V roce 1885 dosta-
la lávka zpřístupňující objekty mlýnů jméno na základě
usnesení městské rady po mlynáři Karlu Novotném 
(1827-1900), na jehož náklad byla lávka nově upravena.
Tento známý měš�an staropražský a mistr cechu mlynářské-
ho, se zasloužil o výstavbu železné lávky podél jižního prů-
čelí budov. Skupina objektů Staroměstských mlýnů s jeho
dominantou vodárenské věže představuje architektonicky
zajímavý soubor domů, tvořících neodmyslitelnou součást
panoramatu Hradčan a Karlova mostu. Objekty jsou situová-
ny v centru Pražské památkové rezervace.

Když roku 1576 vyhořely mlýny i s vodárenskou věží a
staroměstské kašny byly bez vody, dobrovolně zvýšili své
příspěvky na dávku z vody nejen mlynáři, ale i pivovareční-
ci. Proto mohla být vodárenská věž zase brzy vybudována.
Na břehu již byly pevně usazené řemeslné podniky, které
potřebovaly k provozu říční vodu, kromě mlýnů to byly bru-
siči nožů a mečů (šlejfíři), barvírny, lázně, pivovary a koneč-
ně v zimě zde pracovali ledaři. Všechny pražské mlýny byly
v průběhu času několikrát poničeny povodněmi a požáry,
proto byly také několikrát přestavovány. Nejvíce utrpěla
v roce 1648 při obléhání Prahy švédským vojskem, kdy
dělostřelectvo umístěné na hradčanské výšině mělo svůj cíl
jako na dlani. Podobná situace se opakovala za revolučních
událostí v roce 1848, kdy opět došlo k dělostřeleckým úto-
kům. Dodejme, že v mlýnech se mlelo ještě v první polovi-
ně 20. století.

Do roku 1640 nejsou Staroměstské mlýny v zápisech
přesně od sebe odlišovány, protože ještě neexistovala popis-
ná čísla. V knize č. 63 Archivu hlavního města Prahy jsou
mlýny poprvé od sebe odlišeny topografickým popisem.

� Dům na Novotného lávce čp. 198/13, staré číslo 505 —
Nárožní čtyřpatrový dům byl po požáru vystavěn v r. 1879
jako mlýnská budova, ve které se mlely jenom slady pro
pražské pivovary, časem se začala mlít mouka ze žita. Roku
1848 byl dům přestavěn na veřejné lázně, Karlovy lázně.

� Dům na Novotného lávce čp. 199/9, dříve č. 507 — mlýn
Šejdovna se šesti mlýnskými koly, kde se mlela pšenice a žito.
Název „Šejdovna“, který se písemně objevil v roce 1640, ozna-
čoval mlýn postavený nad vodou na kůlech. Roku 1806 byl
mlýn rozdělen na dvě části. V roce 1848 vyhořel a s použitím
zbytků obvodových zdí byl vystavěn v novorenesančním slohu
nový, u něhož po požáru byl roku 1878 opravován krov.

� Neudržovaný objekt v havarijním stavu byl v sedmde-
sátých letech 20. století spojen se sousedním domem čp.
202, radikálně pozměněn a zvýšen o původní patrovou
vestavbu. Úpravy pro bývalou Československou vědecko-
technickou společnost byly dokončeny roku 1982. Z původ-
ního domu se zachovala pouze fasáda na Novotné lávce a
obvodové zdivo. 

� Dům na Novotného lávce čp. 200/3 — mlýn, zvaný
„Hever“ (Brusírna, Trkův mlýn ), s jedním kolem k brusírně
a s jedním kolem mlýnským, kde se pšenice a žito mlely na
mouku. Roku 1758 byl pozdně barokně přestavěn. V letech
1848 a 1878 dům vyhořel, a poté byl přestavěn v novorene-
sančním slohu. V sedmdesátých letech 20. století byl upra-
vován spolu s domy čp. 199 a čp. 202 podle projektu arch. J.
Švastala pro bývalou Československou vědeckotechnickou
společnost.

� Dům na Novotného lávce čp. 976/5 — parcela nyněj-
šího domu byla až do požáru v roce 1848 faktickou součás-
tí čp. 199/9, mlýnu „Šejdovna“. Další úpravy proběhly po
požáru roku 1878 a v roce 1883 byla na místě mlýna posta-
vena novostavba s bohatě zdobenou novorenesanční fasá-
dou. Vnitřní dispozice byla uzpůsobena provozu Domu
techniky ČSVTS. 

� Dům na Novotného lávce čp. 201/1 — mlýn „Mysli-
večkovský“, pojmenován podle dědičného nájemce M. Mys-
livečka. Po požáru r. 1848 došlo k dalším přestavbám a roz-
šíření. Roku 1878 nebyl sice mlýn požárem poškozen, ale
stav městské vodárny byl tak chatrný, že se obec rozhodla
opravit vodárenskou věž a přestavět čerpací stanici. Ve dru-
hé polovině 19. století byla postavena budova městské vo-
dárny jako ukončení zástavby na Novotného lávce. Budova
byla postavena v letech 1882-1884 podle projektu architek-
ta Antonína Wiehla ve slohu české novorenesance s bohatou
sgrafitovou výzdobou a členitými štíty. Vnější sgrafitová
výzdoba upoutá každého návštěvníka — Mikoláš Aleš navrhl
sgrafita s postavami z třicetileté války, František Ženíšek
sgrafito „Boj se Švédy na Karlově mostě“ a Jan Koula orna-
mentální výplně. Sgrafita provedl J. Šubič. Od roku 1936 je
zde muzeum, pojmenované podle významného hudebního
skladatele Bedřicha Smetany, jehož socha od J. Malejovské-
ho stojí od roku 1984 před muzeem.

� Dům na Novotného lávce čp. 202/11, dříve č. 506 —
na místě dnešní budovy stál v polovině 17. století malý mlýn
(mlýnec), zvaný „Bouda". Interiéry byly přestavěny po po-
žáru roku 1878. V sedmdesátých letech 20. století byl začle-
něn do rekonstrukce pro bývalý Dům techniky ČSVTS pod-
le architekta J. Švastala. Z původní budovy se zachovala jen
fasáda na Novotného lávce.

� Mezi domy čp. 199 a čp. 976 stojí věž známá jako
tmavá, která byla postavena roku 1606. Na věži byla uložena
měděná vana, do které tekla voda, dnem i nocí hnaná vodními
mlýnskými koly. Z věže se voda rozváděla asi pěti řady do
kašen i soukromých domů. Byl to, po vyšehradském spádo-
vém vodovodu a později hradčanském vodovodu, nejstarší vo-
dovod v Praze. Teprve potom vznikl vodovod na Malé Straně.

www.csvts.cz

�historie
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