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Pád konstrukce je vždy nepříjemnou událostí. Následné
zjiš�ování příčin kolapsu je náročné a zdlouhavé.
Průzkumy u historických staveb musí být navíc do-
plněny podrobným rozborem provedených historických
rekonstrukcí a oprav. Z  výsledků pak může být zřejmé,
že na kolapsu konstrukce se výrazně podílely různé his-
torické přestavby.

Úvod
Počátek stavby kostela je datován do roku 1262 [1], [2].

Byl postaven v románském stylu na náměstí mezi rybníky
v centru obce Lenešice. V průběhu dalších let byl opravován
a přestavován v různých stylech. Nejprve byl změněn krov a
zvýšena věž. Později byl barokně upraven – věž byla zastře-
šena cibulí a na západní straně byl vytvořen vstupní otvor do
věže. V rámci klasicistní přestavby byl vyměněn krov a bylo
zvýšeno zdivo lodi na dnešní úroveň, byl zbourán vítězný
oblouk a apsida a vyzděn nový oblouk a presbytář. Okna lo-
di byla přebourána do dnešní  podoby. Přestavba byla vyvo-
lána havarijním stavem kostela, jak lze najít v dokumentech
z let 1798-1800. 

Po roce 1990 se začalo připravovat statické zabezpečení
kostela vzhledem k trhlinám ve vstupní části, které probíha-
ly až do věže. Zároveň bylo pozorováno velké zvlhčení stěn
až do výše 4 m. V technické zprávě [3] byly navrženy dvě
varianty oprav, které se však neuskutečnily. 

V červenci 2008 se za deště po předchozích parných
dnech zřítila věž s kruchtou a západní částí lodě. Su� byla
odstraněna, nezřícené části pilířů kruchty byly zbourány,
zachovaná část kostela byla provizorně oplocena a zbývající
část střechy zabedněna štítem. V dnešní době je centrální
část náměstí upravena jako parčík. Okolí kostela je zatravně-
né,  poblíž se nachází několik vzrostlých stromů a studna.
Stav před pádem a po něm je zřejmý z obr. 1.

Popis konstrukce
Kostel je jednolodní stavba obdélníkového půdorysu

o rozměrech 13,3x8,5 m. Světlá výška je 6,5 m. K lodi  je
přičleněno užší čtyřboké původní presbyterium, na ně nava-
zuje presbytář stejné šířky, přistavěný po roce 1800, odděle-
ný vítězným obloukem. Lo� je ukončena trámovým stro-
pem, presbyterium je zaklenuto plackou. K jižní stěně užší

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 19 ČÍSLO 4/2010

Snížení životnosti nosné konstrukce kostela 
sv. Šimona a Judy v Lenešicích pádem věže

doc. Ing. Petr FAJMAN, CSc.
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Obr. 1. Pohled na západní část kostela [4]
a – před pádem věže, b – po jejím pádu

a)

b)
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části lodi přiléhá přízemní sakristie. Sedlová střecha kostela
byla nad západním průčelím zakončena štítem, na východní
straně a nad presbyteriem jsou valby. Při západním průčelí
byla kruchta na pilířích, nad kterou byla původní románská
věž čtvercového půdorysu o rozměrech 4,8x4,8 m. V jejím
přízemí byly zdi nahrazeny pilíři a vnější stěna byla oslabe-
na vstupním otvorem. Ve druhém podlaží byly dvě stěny
nahrazeny pilířem a zbylé byly oslabeny otvory. Obě patra
byla zastropena klenbami – českou plackou. Další dvě po-
dlaží byla opatřena trámovým stropem. Výška zdí byla 17 m,
zdi byly 1,1 m tlusté. V místě, kde hlavní lo� obepínala věž,
byl mezistrop i strop zaklenut valenými klenbami.

Přesná skladba vrstev podloží není známa. Podle [5]  jsou
zdi založeny na kamenné rovnanině šíře 1,0 m a hloubkou
1,5 m s pravděpodobnými vrstvami: 0,0-1,5 m hlinité naváž-
ky, 1,5-1,7 m čedičové balvany velikosti 0,2 m, od 1,7 m
jílovitá zemina měkké konzistence (s výskytem HPV). Nové
poznatky z archeologického průzkumu [6] potvrzují ne-
porušenost základové konstrukce. 

Stěny jsou složeny ze tří vrstev – dvě vnější cca 0,3 m
tlusté jsou kamenné (opuka), vnitřek je prolévaná vápenná
malta s kameny (obr. 2). Celková tlouš�ka je 1,0-1,1 m.

Velmi problematickým materiálem je použitá opuka s vyso-
kým obsahem křemičitanů a absencí  vápence [7]. To způso-
buje, že opuka je lehká, ale má malou pevnost a velkou nasá-
kavost (dvojnásobnou proti opuce s vápencem). Zdi jsou vý-
znamně oslabeny okenními a dveřními otvory. Objemová
tíha stěn je uvažována 15-20 kN m–3. 

Materiálové charakteristiky sendvičového zdiva lze počí-
tat např. homogenizačními metodami. Pro přibližný výpočet
byly zjednodušeně počítány podle vztahu

kde Eo, Ev je modul pružnosti opuky, resp. výplně, Ao a Av  je
plocha příčného řezu opuky, resp. výplně.

Únosnost zdiva je značně ovlivněna způsobem zdění,
použitým pojivem a vzlínající vlhkostí. Z fotografií trosek je
vidět, že soudržnost zdiva byla téměř nulová. Mezi zbytky
konstrukce se nenašly žádné spojené kameny, všechny byly
oddělené a téměř čisté. Pevnost v tlaku i tahu můžeme pouze
odhadovat – tlak  0,5 MPa, tah 0,1 MPa. Pilíře v přízemí jsou
z kvalitnější lomové opuky.  Modul pružnosti je odhadnut na
10 GPa. Klenby byly  kamenné, odhadnuté tlouš�ky 0,2 m.

Příčiny pádu
Pád věže mohly způsobit následující vlivy:

– redistribuce vnitřních sil při přestavbách a opravách;
– změna základových podmínek nebo přitížení základu na

jílovitém podloží (i když stav základového zdiva je podle
sond archeologického průzkumu dobrý); 

– změna materiálových vlastností zdiva vlivem vlhkosti.

Vliv jednotlivých změn byl sledován na výpočetních mo-
delech, a posléze vyhodnocen. Byl vytvořen prostorový stě-
nodeskový model pro výpočet metodou konečných prvků.  

Zdivo bylo bráno jako homogenní.  Pro podrobnější zkou-
mání by bylo nutné některým částem snižovat pevnost mate-
riálu v závislosti na stupni degradace. Pro tento přístup však
nebyla k dispozici korektní vstupní data. Vzhledem k prů-
kazným výsledkům lineárního výpočtu nebylo nutné dále
modely upřesňovat. Základy byly modelovány deskovými
prvky na pružném Winklerově–Pasternakově  podloží c1 = 
= 10 MPa m–1, c2 = 5 MPa m. Dřevěný krov byl modelován
prutovými prvky.

Základním stálým zatížením byla vlastní tíha. Další zatí-
žení věže bylo od báně věže (uvažováno 5 kN m–1 → celko-
vá tíha 14,5 = 70 kN). Zatížení krokví 1 kN m–1 působí na
věž i na obvodové stěny. Zatížení od stropu bylo převedeno
přímo do zdí hodnotou 5 kN m–1. Stálé zatížení kleneb od
zásypů bylo uvažováno proměnnou hodnotou 2-5 kN m–2.
Užitné zatížení nebylo uvažováno.

Zatížení od teploty bylo aplikováno na obvodové stěny
jako rovnoměrné ochlazení o 5 ˚C, při nerovnoměrném byl
vnější líc ochlazen o 10 ˚C proti vnitřku.

Přestavby a opravy 
Pro zjištění příčiny vzniku trhlin vzhledem k časovým

proměnám konstrukce byly vytvořeny různé výpočetní
modely (obr. 3):

Obr. 2. Skladba zdiva

Obr. 3. Výpočetní modely
A – románský, B – barokní, C, D – současný 

Obr. 4.  Hlavní napětí ve střednicích stěn
(σmax = –380 kPa), hlavní momenty (78 kNm m–1), 

kontaktní napětí (σmax = –280 kPa)

Model A – vystihuje prvotní románský stav kostela 
s nižší věží bez otvorů.

A                            B                        C, D
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� model románské zástavby
A – nižší věž i stěny lodi o 1 m proti poslednímu stavu, menší
okna v jižní a severní stěně, žádné vstupní otvory v západní
stěně a v severní stěně otvor v úrovni tribuny (obr. 4);

� model barokní   
B – věž současné výšky, v západní stěně nové otvory (vstup,
okno), vysoké otvory v lodi v severní části vstupní otvor a
okno;

� současné modely
C – věž i stěny lodi současné výšky, v západní stěně nové ot-
vory (vstup, okno), nové vysoké otvory v lodi, v severní čás-
ti vstupní otvor a okno,
D – stejné jako předchozí model, ale vloženy trhliny mezi
lo� a věž (obr. 5).

Výrazný nárůst napětí v přední části věže je vidět z obr. 6.
Nárůst mezi modely A a B (1 a 2) je způsoben probouráním
otvoru ve věži, a tím zmenšením roznášecí plochy. Nárůst
mezi modely C a D (3 a 4) způsobují trhliny, které rozdělu-
jí konstrukci na samostatné celky, a tím se nepřenáší zatíže-

ní z věže do přilehlých méně zatížených stěn. Zároveň se věž
naklání dopředu a dochází k mírnému odlehčení zadních
pilířů.

Změna základových podmínek 
Byl zkoumán vliv změny tuhosti podloží na modelu C.

Základy byly modelovány deskovými prvky na různě tuhém
Winklerově–Pasternakově  podloží. Nerovnoměrné rozlože-
ní změny tuhosti po půdorysu bylo uvažováno pod západním
průčelím a v oblasti věže.  Jde o známou závislost na aktiv-
ní hloubce [8], při níž se zvětšujícím se napětím zvětšuje
aktivní hloubka a zmenšuje tuhost podloží.

Hodnoty byly zvoleny vzhledem k možnosti velmi dobré-
ho podloží až po možné změknutí zeminy s velmi malou tu-
hostí. Tuhosti byly uvažovány v mezích c1 = 3-30 MPa m–1,
c2 = 5-10 MPa m.

Z grafu v obr. 7 vyplývá, že vztah mezi tuhostí základů a
deformacemi je nelineární. Větší vliv má změna tuhosti na
vodorovný posun věže. Redistribuce napětí, při níž se napja-
tost z konstrukce s málo únosnou zeminou stěhuje do okolí,
je zřejmá z obr. 8. Důsledkem je výrazný nárůst tahových
napětí v nadpražích. 

Změna materiálových vlastností zdiva vlivem vlhkosti
Stavební kámen opuka je podrobně popsán v [6]. Tento

sedimentární vápenatý kalovec (prachový slínovec) má málo
kalcia a hodně křemičité složky s nižším stupněm krystaliza-
ce. Pórovitost opuky je 55 % (běžně 23 % ), nasákavost 40 %
(běžně 10 %). Pevnost je také nižší (15 MPa) proti běžným
typům s kalciem (50-155 MPa). Vlhkost snižuje pevnost

Obr. 5.  Hlavní napětí ve střednicích stěn 
(σmax = –980 kPa), hlavní momenty (130 kNm m–1), 

kontaktní napětí (σmax = –345 kPa)

Model D – vystihuje stav kostela před pádem.

Obr. 6. Závislost napětí na různých modelech

Obr. 7. Závislost posunů na tuhosti podloží c1

Obr. 8. Závislost napětí ve vyznačených bodech konstrukce 
na tuhosti podloží
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opuky až o 50 %. Vzlínající vlhkost až do výše 3 m je vidět
v obr. 1. Zároveň ve spodní části je kvádrové zdivo ne-
uspořádané a značně erodované. Ve vrchní části je lomové
řádkové. Vnitřní výplň tvoří čedičové kameny prolité vápen-
nou maltou. Zajištěné množství kamenů neodpovídalo kva-
litnímu výplňovému zdivu. Změna materiálových vlastností
se výrazně projeví nejen ve statickém posuzování, ale i při
výpočtu životnosti. 

Životnost konstrukce 
Životnost konstrukce závisí především na stavu nosných

konstrukcí – základů, stěn, stropů, krovů. V našem případě
ji nepříznivě ovlivňují historické zásahy do konstrukce a
zvýšená vlhkost nosných konstrukcí. 

Technická životnost konstrukce je její schopnost plnit
požadované funkce do dosažení mezního stavu (cca dvě tře-
tiny životnosti) při stanoveném systému údržby a oprav
(ČSN 01 0102). Číselně se vyjadřuje střední dobou užívání
v letech a většinou se stanovuje na základě životnosti jedno-
tlivých prvků konstrukce, jejich údržby a stáří. Pro výpočet
můžeme použít kubickou metodu. Základní vztah pro určení
doby životnosti je Z = TZ + DZ, kde TZ je základní životnost
(doba požadovaná investorem nebo daná normami, po níž
konstrukce plní svou funkci do opotřebení ze dvou třetin,
které zaručuje provozuschopnost a možnost opravy – pro

výpočet uvažujeme 150 let), a , což je přírůs-

tek životnosti konstrukce za předpokladu, že je generálně
opravena do 100% stavu v čase S, kde S je stáří konstrukce
v době posuzování. 

Poslední radikální přestavba se datuje k roku 1800. Běžné
opravy probíhaly průběžně – šlo hlavně o výměnu krytiny,
opravy omítek a soklu. V roce 1902 byla opravena věž, vy-
měněn krov a objevily se trhliny v klenbě kůru. Po druhé
světové válce byla zavedena elektroinstalace a v sedmdesá-
tých letech minulého století vyměněna krytina a opraveny
omítky. 

Z historických podkladů vyplývá, že v minulých sto letech
nedošlo k významnější opravě, a teprve v devadesátých le-
tech se začalo připravovat statické zabezpečení. Životnost
budeme počítat s přihlédnutím k poslední rekonstrukci v roce
1902 a průzkumu v devadesátých letech, kdy bylo konstato-
váno 44% opotřebení prvků dlouhodobé životnosti (zdí,
základů, stropů, krovu). Šlo hlavně o snížení pevnosti zdiva
a zhoršení základových podmínek vlivem vlhkosti. Celková
životnost pro stáří 95 let a 100% stav

životnost při 56% stavu je 169x0,56 = 94,7 let. Z výpočtu
vyplývá, že konstrukce již byla za hranicí životnosti.

Závěry
Z hlediska stavebních úprav byla původní stavba dobře

navržena a napětí se přenášelo rovnoměrně do základové
spáry. Probourání vstupního otvoru a změna tvaru oken
vyvolaly: 
– zvětšení namáhání západní stěny až na dvojnásobek proti

původní stavbě. Při postupném zhoršování pevnosti mate-
riálu vlivem vlhkosti mohlo dojít v některých místech
k překročení únosnosti;

– vznik koncentrace napětí a nerovnoměrného sedání na zá-
padní straně a v jihozápadním rohu. Věž se naklonila smě-
rem na jihozápad, svislý posun v základech je cca 0,30 m,
vodorovný posun 0,25 m.

Zhoršení základových podmínek má výrazný vliv na defor-
maci a vznik tahového napětí v nadpražích oken. V našem
případě však průzkum in situ potvrdil, že základové podmín-
ky byly jen mírně zhoršené. Zhoršení materiálových charak-
teristik zdiva má výrazný vliv na deformaci a na stabilitu
konstrukce. V součinnosti se zmíněnými přestavbami jde
s největší pravděpodobností o hlavní příčinu pádu věže.

Výsledky uvedené v příspěvku byly získány za podpory
výzkumného záměru MSM 6840770001.
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Fajman, P.: Reduction of Structure‘s Lifetime and Fall
Down of Church Tower in Lenesice

The fall down of a structure is always an unpleasant
event. The following investigation of the causes of the col-
lapse is demanding and time consuming. The exploration
of historical structures should be completed by present-
ing a detailed analysis of  historical reconstructions and
repairs. The results can show that the historical rebuild-
ings have had a strong influence on the structure‘s col-
lapse. 

Fajman, P.: Die Verringerung der Lebensdauer einer
Tragkonstruktion und der Einsturz des Turms der Kir-
che St. Simon und Juda in Lenešice

Der Einsturz einer Konstruktion ist immer ein unan-
genehmes Ereignis. Die nachfolgende Feststellung der
Ursachen des Einsturzes ist aufwändig und langwierig.
Bei historischen Bauwerken müssen die Nachfor-
schungen darüber hinaus auch durch eine ausführliche
Analyse der ausgeführten historischen Rekonstruktionen
und Reparaturen ergänzt werden. Aus den Ergebnissen
kann dann hervorgehen, dass verschiedene historische
Umbauten Anteil am Kollaps der Konstruktion haben. 
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Vliv doby výstavby konstrukce na pravděpodobnost
poruchy zemního svahu

prof. Ing. Michal ŠEJNOHA, Ph.D., DSc. 
Ing. Marie KALOUSKOVÁ, CSc.

Ing. Jan KOS, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Příspěvek je věnován studiu vlivu doby výstavby nad-
zemní konstrukce na pravděpodobnost poruchy zemního
svahu řešením sdruženého problému konsolidace v rám-
ci pravděpodobnostní simulační metody LHS (Latin Hyper-
cube Sampling) [7]. Předložené výsledky potvrdily oče-
kávaný nárůst stupně bezpečnosti a pokles pravdě-
podobnosti poruchy s rostoucí dobou výstavby. Vývoj
pravděpodobnosti poruchy vykazuje vyšší citlivost na
úhel vnitřního tření. 

Úvod 
Progresivní vývoj poruchy zemních konstrukcí spojený

s poklesem pevnostních charakteristik zemin účinkem řady
faktorů, např. nepříznivý časově závislý vývoj pórových
tlaků, představuje v oblasti stavebního inženýrství velmi
vážný problém. Spolehlivá predikce takovéto poruchy je
velmi komplikovaná a vyžaduje synergii různých výpočet-
ních postupů kombinující prvky pravděpodobnostního
modelování a numerické analýzy časově závislého chování
nenasycených nebo plně nasycených zemin. Hodnocení
spolehlivosti zemního díla na základě stanovení pravděpo-
dobnosti poruchy za předpokladu stacionárních podmínek
jsme se podrobně věnovali v pracích [1]-[3]. Představená
metodologie je v tomto příspěvku rozšířena o vliv časově
závislého přetváření zemního tělesa v rámci řešení sdružené-
ho problému konsolidace [4]-[6], [8]. Předložená modelová
studie je zaměřena na posouzení vlivu doby výstavby vrch-
ní stavební konstrukce na vývoj pravděpodobnosti poruchy
zemního svahu.  Článek je rozdělen do dvou částí. První část
stručně popisuje základní teoretické postupy řešení sdruže-
ného problému proudění kapaliny v deformujícím se zem-
ním prostředí. V navazující části jsou pak diskutovány
podrobné výsledky vlastního pravděpodobnostního řešení.
V důsledku značné časové náročnosti řešení daného problé-
mu byla pravděpodobnostní studie omezena na relativně
malý soubor náhodně generovaných realizací pevnostních
charakteristik uvažované zeminy. Jednotlivé realizace byly
získány pomocí programu SPERM [7]. Vlastní numerické
výpočty pak byly provedeny programem PLAXIS [6].

Problematika konsolidace zeminy
Pro jednoduchost se omezíme na řešení problému proudě-

ní kapaliny v plně nasyceném deformujícím se prostředí za
předpokladu rovinné deformace. Hustota zeminy v určitém
makroskopickém bodě zemního tělesa je v takovém případě
dána vztahem

ρ = (1 – n) ρ s + n ρ w, (1)

kde ρ s, ρ w, n představují hustotu pevné fáze skeletu (zrn),
hustotu proudící kapaliny a číslo pórovitosti (objemové
zastoupení pórů v rámci reprezentativního objemu zeminy).
Totální napětí σσ = {σσx, σσy, ττxy, σσz} pak v případě plně nasyce-
ného dvoufázového média zapíšeme ve tvaru

σσ = (1 – n) σσ s – 3m(np) = (1 – n) (σσ s – 3mp) – 3mp,

(1 – n) (σσ s + 3mp) = σσ eff, (2)

kde σσ s je napětí zrn, p představuje hodnotu pórového tlaku
(pro tlak platí σ < 0, p > 0). Pomocný vektor m je dán vzta-
hem

(3) 

Efektivní napětí σσ eff mezi zrny vyjádříme vztahem 

σσ eff = Del(εε – mε p
v ), (4)

kde Del je elastická matice tuhosti skeletu a výraz

(5)

představuje objemovou deformaci zrn účinkem pórového
tlaku p a Ks je objemový modul zrn. 

Zavedením Biotova parametru 

(6)

kde Ksk označuje objemový modul skeletu, a spojením rov-
nic (4) a (5) dostaneme přírůstový tvar konstitutivních rov-
nic 

σσ⋅⋅ = Dep(εε⋅⋅ – α3mp⋅ ), (7)

kde Dep je okamžitá elastoplastická matice materiálové tu-
hosti skeletu. Rovnováha v libovolném bodě tělesa je zajiš-
těna splněním Cauchyho diferenciálních podmínek rovnová-
hy

∂∂[Dep εε⋅⋅ – α3mp⋅ ] + X
⋅

= 00, (8)

kde matice parciálních derivací ∂∂ je definována např. v [4].

Pro popis proudění kapaliny plně nasyceným porézním
materiálem vyjdeme z definice hydraulické výšky h (obr. 1a)

γw = ρ wg ≈ 10 [kNm–3]. (9)

Relativní rychlost proudící kapaliny vůči skeletu je popsá-
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na Darcyho zákonem vyjadřujícím závislost této veličiny na
gradientu hydraulické výšky ve tvaru (vektor q přestavuje
tok proudící kapaliny)

q = n v ws = – Kr Ksat∇∇ h,  v ws = v w – v s, (10)

kde Ksat představuje matici propustnosti plně nasyceného
prostředí a Kr je součinitel relativní propustnosti, který lze
vyjádřit např. vztahem [8],

(11)

kde materiálové parametry m, n lze určit z retenčních dat zís-
kaných laboratorním měřením. Význam ostatních parametrů
je patrný z obr. 2b. Další možností, jak stanovit parametr Kr,
je použití grafu na obr. 2a. Dosazením rov. (10) do modifi-
kované rovnice kontinuity kapalné fáze dostaneme

(12)

kde Kw je objemový modul vody a Q [m3 s–1] představuje
vnitřní zdroj. V případě stacionárního proudění se rov. (12)
redukuje na tvar, viz obr. 1b a rov. (10),  

div (– Kr Ksat∇∇ h) = Q . (13)

Řešením této rovnice získáme počáteční rozložení póro-
vých tlaků v čase T = 0.

Rovnice (8) a (12), doplněné o silové a hydraulické okra-
jové podmínky, představují řídicí rovnice sdruženého problé-
mu transportu vody v deformujícím se skeletu. Numerické
řešení této soustavy rovnic např. metodou konečných prvků
je popsáno v [4], [5]. V této studii byl použit program PLA-
XIS. Konkrétní příklad je uveden v následujícím odstavci.

Studijní příklad
Pro analýzu závislosti pravděpodobnosti poruchy na době

výstavby konstrukce zatěžující svah byl zvolen následující
příklad. Jde o model zemní hráze zatížené vlastní tíhou
zemní konstrukce, stávající hladinou podzemní vody a tíhou
postupně budované vrchní stavby. V návaznosti na [1]-[3] je
pro jednoduchost opět uvažován homogenní svah (obr. 3).

Zvolený svah je navržen jako poměrně stabilní, z odvod-
něných jílovitých zemin s průměrnými hodnotami soudrž-
nosti c = 14 kPa a úhlu vnitřního tření ϕ = 22˚ (E = 3 MPa,
ν = 0,35, k = 0,1 m/den), a tak při proměnné době výstavby
samotného zemního tělesa se stupeň bezpečnosti příliš ne-
měnil. Analýza byla provedena ve dvou krocích. V prvním
byl svah zatížen vlastní tíhou γ = 20 kN m–3 a zvolenou hla-
dinou podzemní vody. Stanovení počáteční napjatosti bylo
tudíž provedeno za předpokladu ustáleného proudění. Počá-
teční rozložení pórových tlaků (v programu PLAXIS je za-
vedeno označení psteady – steady state pore pressure) je patrné
z obr. 4a. Následně byl svah zatěžován postupně narůstají-

cím zatížením vrchní stavby a byl sledován dopad doby
výstavby na výslednou odezvu zemní konstrukce. Svah byl
uvažován jako plně nasycený. Účinek postupné disipace pó-
rového tlaku (v programu PLAXIS je zavedeno označení 
pexcess – excess pore pressure: pactive = psteady+pexcess) byl sledo-
ván v rámci výpočtu aktuálního stupně bezpečnosti pro růz-
né časové úseky řešení příslušné úlohy. Jako příklad uvádí-
me výsledky pro zvolenou dobu výstavby vrchní stavby 1 den
a 100 dní. Rozložení celkového (aktivního) pórového tlaku
pactive po ukončení výstavby je patrné z obr. 4b a obr. 4c a po

Obr. 1. a) uvažovaný souřadnicový systém, 
b) podmínky kontinuity  

a) b)

Obr. 2. Změna relativního součinitele propustnosti v závislosti na
hodnotě pórového tlaku (PTZ a δ představují šířku přechodové

zóny, R redukční parametr v rozpětí 100-1 000)

Obr. 3. Geometrické schéma zemní hráze, zvolené zatížení 
a předepsané okrajové podmínky 

a) b) c) d)

Obr. 4. Schéma rozložení pórových tlaků 
a – 1. fáze p = psteady pro T = 0 dní (pmax = 50,0 kPa), b – 2. fáze 

p = psteady+pexcess pro T = 1 den (pmax = 52,6 kPa), c – 2. fáze 
p = psteady+pexcess pro T = 100 dní, (pmax = 50,4 kPa),

d – 2. fáze p = psteady pro T = 1 000 dní (pmax = 50,0 kPa)

a)                                        b)
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úplné disipaci (p = psteady) z obr. 4d. Předpokládaný vývoj
plochy porušení je znázorněn v obr. 5

Z obrázků je zřejmý velmi nepatrný nárůst pórových tlaků
v důsledku deformace skeletu účinkem přitížení. Pro zvole-
ný studijní příklad lze tedy očekávat, že předpokládaný vliv
doby výstavby na vývoj pravděpodobnosti poruchy nebude
příliš významný. Výsledky prezentované v následujícím
oddílu budeme proto posuzovat pouze z pohledu kvalitativ-
ního. 

Pravděpodobnost poruchy svahu 
v závislosti na době výstavby

Jako měřítko nedostatečné stability se v praxi běžně po-
užívá stupeň bezpečnosti FS ≤1,3. Tento stav bude dále
v textu označen jako porucha svahu. Stupeň bezpečnosti
závisí především na materiálových vlastnostech zeminy,
zejména pak na parametrech smykové pevnosti c a ϕ. Vlast-
ní tíha a edometrický modul nemají zpravidla tak velký vý-
znam. Vzhledem k uvažované konsolidaci zeminy bude stu-
peň bezpečnosti záviset také na čase T, po který se svah
buduje nebo po který kolísá hladina podzemní vody, popř.
po který trvá výstavba konstrukce zatěžující zemní těleso.

Jestliže zvolíme jako náhodně proměnné materiálové pa-
rametry c a ϕ, můžeme pravděpodobnost poruchy svahu pf

určit v závislosti na době T ze vztahu

pf (T ) = P (FS (c ,ϕ ,T )  ≤1,3). (14)

Pro výpočet pravděpodobnosti poruchy se pro kompliko-
vanost funkce FS(c, ϕ , T) použije simulační metoda LHS,
která umožní výrazné snížení počtu simulací vstupních dat.
Pro každou z N realizací vstupních parametrů ci, ϕ i se pro
zvolenou dobu Tj určí stupeň bezpečnosti FSi(Tj) a některou
z běžně používaných procedur (např. v programu MAT-
LAB) se odhadne funkce hustoty rozdělení stupně bezpeč-
nosti a z ní pak pravděpodobnost poruchy pf (Tj). Tímto al-
goritmem získáme přibližnou funkční závislost pravděpo-
dobnosti poruchy na době výstavby pf (T).

V práci jsme se soustředili na zjištění vlivu konsolidace na
stupeň bezpečnosti a pravděpodobnost poruchy pouze při
proměnné době výstavby vrchní stavby. Uvažovali jsme lineár-
ně rostoucí zatížení na konečnou hodnotu qz = 100 kN m–2 a
dobu výstavby T jsme postupně volili jako 1, 20, 50, 100,
500 a 1 000 dní. Materiálové parametry c, ϕ se měnily v celé
řadě sad dat tak, aby se projevil vliv jejich středních hodnot,
variačních koeficientů, případně typu rozdělení. Jednotlivé
sady vstupních parametrů c, ϕ byly rozděleny do tří skupin.

V první skupině byl uvažován úhel vnitřního tření ϕ jako
deterministická veličina (v jednotlivých sadách dat rozdíl-
ná), kdežto soudržnost c byla náhodná veličina s lognormál-
ním rozdělením se stejnými středními hodnotami (mi) a va-
riačními koeficienty (v. k.) v každé sadě (tab. 1). Ve druhé
skupině se naopak považovala soudržnost za deterministic-
kou veličinu (opět v jednotlivých sadách rozdílnou) a úhel
vnitřního tření za náhodnou veličinu s lognormálním rozdě-
lením charakterizovaným stejnými středními hodnotami a
variačními koeficienty (tab. 2). Třetí skupina obsahuje sady
dat s oběma parametry c, ϕ náhodně proměnnými, s lognor-
málním rozdělením a korelačním koeficientem corr. = –0,4
(tab. 3).

Tab. 1. Skupina I – c náhodné, ϕ deterministické

Tab. 2. Skupina II – c deterministické, ϕ náhodné

Tab. 3. Skupina III - c,ϕ náhodné, korelační koeficient corr. = –0,4

V každé sadě dat byl pro jednotlivé simulace vstupních
parametrů určen (prostřednictvím programu PLAXIS) stu-
peň bezpečnosti při různých dobách výstavby T a zjištěna
pravděpodobnost poruchy, tj. pravděpodobnost, že stupeň
bezpečnosti je menší než 1,3. Pro ilustraci jsou v obr. 6 uve-
deny grafy závislosti střední hodnoty FS a pravděpodobnos-

Obr. 5. Očekávaná poloha plochy porušení
a – FS = 1,25 pro T = 1 den, b – FS = 1,27 pro T = 100 dní 

a)

b)
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ti poruchy pf na době výstavby T pro sadu 1, pro ostatní sady
dat mají funkce FS(T) a pf (T) podobný charakter.

V tabulkách 1 až 3 jsou pro každou sadu dat uvedeny cha-
rakteristiky vstupních parametrů c a ϕ, střední hodnoty stup-
ně bezpečnosti FS a pravděpodobnosti poruchy pf pro dobu
výstavby T = 1 den a T = 1 000 dní. Do posledního sloupce
je vložena hodnota Δ pf [%], která má význam rozdílu (po-
klesu) pravděpodobnosti poruchy při době výstavby 1 den a
1 000 dní. Ve všech sadách dat se ukázalo, že nárůst stupně
bezpečnosti pro dobu výstavby 1 den a 1 000 dní se pohybu-
je kolem 1 % a je v podstatě zanedbatelný, proto se v tabul-
kách neuvádí.

Skupina I zahrnuje sady dat 1 až 5, v nichž má parametr c
stejné lognormální rozdělení se střední hodnotou mi = 13,93
kPa a variačním koeficientem v. k. = 0,148, kdežto úhel
vnitřního tření je deterministická veličina nabývající postup-
ně hodnot 21˚, 22˚, 23,5˚, 25˚ a 26˚. Z výsledků uvedených
v tab. 1 vyplývá, že vliv parametru ϕ na pravděpodobnost
poruchy pf i její pokles Δ pf je značný. Porovnáme-li výsled-
ky získané v sadách 1 a 5, vidíme, že hodnota ϕ vzrostla
o 23,8 % (z 21˚ na 26˚), avšak pravděpodobnost poruchy při
době výstavby 1 000 dní klesla o 98 % (tj. 74krát – z hodno-
ty 0,89425 na hodnotu 0,01208). Pokles pravděpodobnosti
poruchy Δ pf se zvětšil z hodnoty 3,1 % (pro ϕ = 21˚) na
hodnotu 46 % (pro ϕ = 26˚), tj. 14,8krát.

Skupina II obsahuje sady dat 6 až 9 s konstantními veliči-
nami c nabývajícími hodnot 14, 15, 16 a 18 kPa a s lognor-
málně rozdělenými veličinami ϕ se stejnými parametry mi =
= 23,758˚ a v. k. = 0,141. Výjimkou je sada 10, kde má veli-
čina ϕ variační koeficient 0,213. Z tab. 2 je vidět, že při
vzrůstu soudržnosti o 28,6 % (z hodnoty 14 kPa na 18 kPa)
se sníží pravděpodobnost poruchy pf při době výstavby 
1 000 dní o 68 % (tj. 3,1krát), a sice z hodnoty 0,39711 na
hodnotu 0,12564. Pokles pravděpodobnosti poruchy se zvět-
šil z 8,4 % na 13,15 % (tj. 1,6krát). Ve stejné skupině dat lze

ještě zjistit vliv variačního koeficientu veličiny ϕ porovná-
ním výsledků sady 6 (v. k. = 0,141) a sady 10 (v. k. = 0,213).
S větším rozptylem dat se poněkud zvýšila pravděpodobnost
poruchy (při době výstavby 1 000 dní z hodnoty 0,39711 na
0,4416, tj. o 11,2 %), avšak pokles Δ pf se snížil z hodnoty
8,4 % na 4,56 %.

Do skupiny III jsou zařazeny sady dat 11, 12, 13 s oběma
náhodnými parametry c, ϕ , jejichž korelační koeficient je 
–0,4. Rozdělení je u obou veličin lognormální. Porovnáme-li
sadu 11 (parametr c má střední hodnotu 13,93 kPa a variač-
ní koeficient 0,148, parametr ϕ má střední hodnotu 23,758˚
a variační koeficient 0,141) se sadou 6 (pro ϕ je zvoleno
stejné rozdělení a parametr c = 14 kPa je konstantní), je zřej-
mé, že vliv rozptylu hodnot soudržnosti c je zanedbatelný,
nebo� pravděpodobnost poruchy se při době výstavby 1 den,
resp. 1 000 dní, v podstatě nezměnila, pouze pokles pravdě-
podobnosti poruchy se poněkud snížil (z 8,40 % na 5,83 %).
Podobné porovnání sady 5 (ϕ = 26˚ je deterministická veli-
čina) se sadou 12 (ϕ je náhodná veličina se střední hodnotou
mi = 26˚, soudržnost c je náhodná veličina se stejnými cha-
rakteristikami v obou sadách) vede ke zjištění, že při vyšších
hodnotách úhlu vnitřního tření se vlivem rozptýlení hodnot
ϕ podstatně zvýší pravděpodobnost poruchy (např. pro T =
= 1 000 dní se pf zvětší z hodnoty 0,01208 v sadě 5 na hod-
notu 0,12843 v sadě 12, tj. asi 10krát), avšak pokles pravdě-
podobnosti poruchy se sníží z 46 % v sadě 5 na 15,23 %
v sadě 12. V sadě 13 se proti sadě 12 zvýšil variační koefi-
cient u obou náhodných veličin přibližně 1,6krát. Důsled-
kem je zvýšení pravděpodobnosti poruchy asi 2,4krát, ale
snížení poklesu Δ pf 2,7krát (z 15,23 % na 6,26 %).

Pro zajímavost jsme u některých sad dat změnili rozděle-
ní vstupních parametrů z lognormálního na normální a zjis-
tili, že výsledky se významně neliší. Tabulka 4 obsahuje po-
rovnání sady 1, ve které měl parametr c lognormální rozdě-
lení, se sadou 14, kde bylo použito pro parametr c normální
rozdělení. Pravděpodobnost poruchy se v sadě 14 nepatrně
zvýšila a její pokles Δ pf se nevýrazně (o 0,5 %) snížil. 

Závěry
Výsledky prezentované v předchozím oddílu lze shrnout

do následujících bodů:
– vliv doby výstavby se výrazněji projeví při středních hod-

notách stupně bezpečnosti větších než 1,25 (v sadě 2 je 
FS = 1,264 a Δ pf = 7,7 %, v sadě 5 je FS = 1,438 a Δ pf =
= 46 %);

– pf i Δ pf vykazují větší citlivost na parametr ϕ než c, což
potvrzuje závěry uvedené v práci [3];

– větší rozptyl veličin c a ϕ má za následek větší pravděpo-
dobnost poruchy, a zároveň snížení jejího poklesu (sady
12 a 13), což v obou případech je trend negativní.

Tab. 4. Vliv typu rozdělení – sada 1 lognormální, sada 14 normální

Obr. 6. Závislost FS (T) a pf (T) pro sadu dat 1

FS mean

P(FS < 1,3)
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Šejnoha, M. et al.: The Effect of Construction Time of
Structure on the Probability of Failure of the Earth
Slope

The present contribution is concerned with the study of
the impact of the construction period of the above-
ground structure on the probability of failure of earth
slopes by solving the coupled consolidation problem in
the framework of the probabilistic simulation method
LHS (Latin Hypercube Sampling) [7]. The results have
confirmed the expected increase in the degree of safety
and decrease of the probability of failure with the
increasing time of construction. Evolution of the proba-
bility of failure has shown a higher sensitivity to the
angle of internal friction, which is consistent with the
conclusions presented already in the previous work [3] of
the researchers.

Šejnoha, M. u. a.: Der Einfluss der Errichtung einer
Konstruktion auf die Wahrscheinlichkeit einer Störung
einer Erdböschung 

Der Beitrag ist dem Studium des Einflusses der Bauzeit
einer oberirdischen Konstruktion auf die Wahrschein-
lichkeit der Störung einer Erdböschung als Lösung des
gekoppelten Problems der Konsolidierung im Rahmen
des Wahrscheinlichkeits-Simulierungsverfahrens LHS
(Latin Hypercube Sampling) [7] gewidmet. Die vorlie-
genden Ergebnisse haben den erwarteten Anstieg der
Sicherheitsstufe und eine Abnahme der Wahrschein-
lichkeit einer Störung mit wachsender Bauzeit bestätigt.
Die Entwicklung der Wahrscheinlichkeit einer Störung
weist eine größere Empfindlichkeit gegenüber dem Win-
kel der inneren Reibung auf. 

Malostranská beseda
Budova Malostranské besedy byla od
konce 15. stol. do sklonku 18. stol. rad-
nicí Menšího Města Pražského, od druhé
poloviny 19. stol. pak sloužila jako kul-
turní a spolkové centrum Malé Strany. 

Práce na rekonstrukci objektu za zhru-
ba 200 mil. Kč se protáhly na tři roky,
protože se původně nepočítalo s návra-

tem věží, které byly dříve součástí budovy. V září 2008 byly
po 180 letech na věže osazeny repliky původních bání, výš-
ka největší z nich je 6,5 m. Vzhled budovy tak nyní respek-
tuje původní podobu ze 17. stol. Ve středové věži bude do
vazby krovu upevněn centrálním šroubem zvon o hmotnosti
160 kg, který bude zvonit, aniž by se hýbal. Rozezní ho elek-
tromagnetické bicí kladivo, které dostane impulsy z řídících
hodin. Jeho zvuk by měl akusticky ladit se zvony z blízkého
okolí, zejména s jedním zvonem kostela sv. Mikuláše a sou-
borem čtyř zvonů kostela sv. Tomáše. 

Autorem architektonického řešení je arch. Jan Karásek z ate-
liéru KAVA. Uvedl, že se podařilo skloubit obnovu původ-
ních prostor se začleněním technické a hygienické vybave-
nosti, aniž by došlo k degradaci původního architektonické-
ho díla. Příkladem je výtah, který nově propojuje všechna tři
podlaží. Náročné bylo i zavádění dalších technologií, přede-
vším vzduchotechniky a topení, protože nebylo moc mož-
ností, kudy potrubí vést.

Nově otevřená Malostranská beseda se má stát centrem
kulturního a společenského života, své místo zde bude mít
kavárna, hudební a divadelní klub nebo spolkové centrum. 

Tisková informace

� rekonstrukce
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Predikce nepříznivých geotechnických podmínek 
s využitím pravděpodobnostních modelů 
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prof. RNDr. Daniela JARUŠKOVÁ, CSc.
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Výstavba tunelů je spojena se značnými nejistotami v
oblasti cenových nákladů, doby výstavby, bezpečnosti a
dopadů na okolní prostředí. Riziková analýza a manage-
ment se proto staly součástí projektů tunelů, zejména po
řadě tragických havárií, k nimž došlo v devadesátých
letech, ale i v současnosti. Tyto havárie jsou obvykle
důsledkem kombinace nepříznivých faktorů, které lze
rámcově rozdělit do tří hlavních skupin, jež tvoří
nepříznivé geologické podmínky, chyby v projektu a
chyby při provádění stavby.

Úvod
K hodnocení nejistot v odhadech geologických podmínek,

nákladů či v odhadech překročení plánované doby výstavby
se používá mnoho modelů. Tyto odhady však obvykle neza-
chycují nebezpečí mimořádných událostí, jako je zával, poš-
kození životního prostředí a vodního režimu, nadměrné de-
formace tunelové trouby či neočekávaný vývoj poklesové
kotliny. Riziko těchto událostí se nejčastěji odhaduje pomo-
cí různých ratingových systémů, např. metod FMEA,
UMRA [1] (oceňují se jak četnosti těchto událostí, tak jejich
následky). Tyto přístupy však nemohou poskytnout kvantifi-
kaci rizika. 

Alternativním přístupem je použití metod založených na
stromových diagramech, jako jsou FTA (Fault Tree Analy-
sis), ETA (Event Tree Analysis). Všeobecné informace
o metodách stromových diagramů lze získat např. z [2]-[4].
V tomto příspěvku se jim explicitně nevěnujeme.

V případě aplikace FTA, kdy jde o stanovení pravděpo-
dobnosti selhání tunelu během ražby, jsme se zaměřili na
získání vstupních pravděpodobností pro tuto metodu, kon-
krétně na stanovení pravděpodobnosti výskytu nepříznivých
geotechnických podmínek po trase tunelu. K tomuto účelu
jsou navrženy tři matematické modely predikce. Typickým
příkladem je matematický popis výpočtu pravděpodobnosti
náhodného poklesu mocnosti neporušeného skalního nadlo-
ží nad tubusem tunelu pod kritickou mez. Tento pokles může
vyvolat havárii, jakou je zával. V závěru příspěvku je uvede-
na aplikace takového výpočtu na případ nadloží  tunelu
Blanka v oblasti Královské obory Stromovka.

Markovův model predikce vlastností 
horninového prostředí

Pravděpodobnostní popis charakteristik horninového pro-
středí podél osy tunelu lze založit na Markovově modelu.
Markovův proces je matematický model popisující náhodný
vývoj bezpamě�ového systému, tedy takového, kdy každý

stav je závislý pouze na bezprostředně mu předcházejícím
stavu (markovská vlastnost). Z toho vyplývá, že znalost sou-
časného stavu obsahuje všechny informace potřebné pro
predikci budoucího vývoje procesu. Termín Markovův řetě-
zec zpravidla označuje Markovův proces sledovaný v dis-
krétním čase, tj. v jednotlivých okamžicích tvořících rostou-
cí posloupnost. Druhou možností je sledování systému v kon-
tinuálním časovém úseku. V aplikaci na liniové stavby zpra-
vidla vystupuje místo času souřadnice polohy x.

Markovovy procesy mohou popisovat systém, který může
nabývat spočetně mnoha stavů. Budeme se zabývat pouze
homogenními Markovovými procesy, jejichž  pravděpodob-
nostní charakteristiky jsou v čase invariantní. Ve sledovaném
případě je tedy Markovovým procesem popsána změna vlast-
ností horninového prostředí v okolí ražby tunelu. K tomuto
účelu je vhodným a velmi propracovaným nástrojem geolo-
gický modul DAT (Decision Aids for Tunneling) [5]. Jeho
výstupem je pravděpodobnostně popsaný geotechnický pro-
fil okolí tunelu, který může být aktualizován na základě
přesnějších dat získaných dodatečnými průzkumy nebo
během vlastní ražby. Model je vhodný pro predikci, s jakou
pravděpodobností se budou jednotlivé geotechnické para-
metry (stupeň rozpukání, úroveň přítoku vody atd.) nacházet
v definovaných stavech (např. vysoký/střední/nízký stupeň
rozpukání), a to bu� v konkrétním bodě se známou vzdále-
ností od lépe prozkoumaného bodu, nebo na celé délce tune-
lu. Model poskytuje odpově� i na otázku, s jakou pravděpo-
dobností a  jak dlouho bude současný stav trvat.

Základní principy modelu lze shrnout následovně. Hledá-
me pravděpodobnost, že parametr U, popisující např. kvali-
tu horniny, je ve stavu j ve vzdálenosti x od startovní pozice
(např. od tunelové čelby). Uvažujme, že U je na startovní
pozici ve stavu i. Tato úloha může být řešena pomocí mati-
ce přechodů

(1)

kde PUij(x) je pravděpodobnost, že U bude ve stavu j ve
vzdálenosti x od místa, kde se nachází ve stavu i.

Matice PU vyhovuje soustavě Chapmanových–Kolmogo-
rových rovnic zapsaných maticově ve tvaru

(2)

kde Q je matice intenzit přechodů. V uzavřeném tvaru mů-
žeme psát řešení jako

(3)

Pokud se x blíží nekonečnu, dPU /dx → 0 a (2) konverguje k

PU Q = 0 . (4)
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Vektor stacionárních pravděpodobností v = {v1, v2, ..., vn}I

splňuje systém rovnic

Q
~T

v = {0},  {1,1...1}v = 1 , (5)

kde Q
~ 

(n –1,1) je matice obsahující (n –1) nezávislých řádků
libovolně vybraných z matice intenzit přechodů Q (n ,n).

Známé hodnoty vektoru v stacionárních pravděpodobnos-
tí systému pro jednotlivé parametry lze použít jako vstupní
hodnoty v metodě FTA. Rozhodující je pravděpodobnost
nejnepříznivějšího stavu (jako je vysoký stupeň rozpukání,
vysoký přítok vody apod.) 

Poissonův model rozpukaného nadloží
Studovaný problém je znázorněn na obr. 1. Rozpukaná

skalní oblast v kompaktním skalním masivu zasahuje až do
hloubky h. Základní otázkou je, jaká je pravděpodobnost, že
puklina rozruší mezní vrstvu o tlouš�ce h – a nutnou pro bez-
pečnou ražbu tunelu. Nech� N = n je počet puklin na délku
sledovaného úseku tunelu délky L a Nf = j je počet puklin,
které narušily přípustnou mezní tlouš�ku kompaktní vrstvy
skalního nadloží s pravděpodobností 

pf = Pr [V ≥ a]. (6)

Jestliže se pukliny vyskytují s konstantní intenzitou λ,
potom pravděpodobnost, že počet překročení mezní tlouš�ky
na délce L je j, můžeme vyjádřit jako 

(7)

Tento vzorec platí, pokud je pf konstantní.

Pokud bude střední hodnota μV slabě proměnnou funkcí x
(obr. 1), zavedeme novou náhodnou proměnnou

V
~

= V – μV (x) (8)

takovou, že μV
~ = 0, σV

~ = σV = const. Potom

V případě, že i pf = pf (x), musí být rovnice (7) nahrazena
vztahem 

(10)

kde 

(11)

je kumulativní intenzita a λ = λ (x) je intenzita nehomogen-
ního Poissonova procesu.

Konečně pravděpodobnost, že v tunelu délky L dojde
alespoň k jednomu zásahu pukliny do kompaktní skalní
vrstvy, je

(12)

Model predikce náhodného poklesu 
mocnosti skalního nadloží

Pro stanovení parametrů nehomogenních charakteristik
podél osy tunelu (jako je právě pokles mocnosti vrstvy skal-
ního nadloží pod kritickou mez) můžeme použít výpočetní
model podle obr. 2. V něm je načrtnuta vrstva skalního nad-
loží s náhodnou tlouš�kou, jež má klesající tendenci (trend).
Aby byla zaručena spolehlivost ražby tunelu, nesmí být
tlouš�ka skalního nadloží menší než limitní hodnota h – a.

Existují různé teoretické modely pro stanovení odhadu
pravděpodobnosti prvního překročení hranice procesem V(x)
[6], [7], [8]. Nejběžnějším spojitým procesem, popisujícím
v tomto případě tvar hranice (hloubku měřenou od povrchu),
je derivovatelný normální (gaussovský) proces V = V(x) s de-
rivací dV(x)/dx = V

·
(x). Pro konstantní mez a vypočteme

intenzitu překročení této meze ν +, tj. počet překročení na
délce rovné jedné, pomocí Riceova vztahu

(13)

kde fVV· (ν, ν·) je sdružená funkce hustoty pravděpodobnosti
pro V, V·.

V případě nestacionárního procesu (procesem je chápána
hloubka hranice únosného skalního nadloží podél osy tune-
lu) s průměrem μv a konstantní směrodatnou odchylkou 
σv = konst. můžeme intenzitu počtu překročení úrovně a
vyjádřit přibližně ve tvaru [6]

(14)

Obr. 1.  Puklina zasahující do kompaktní vrstvy

Obr. 2. Klesající úroveň skalní vrstvy

(9)
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Obr. 3. Převýšený podélný profil tunelu Blanka a graf skutečné výšky skalního nadloží nad tubusem
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Dále zavedeme výkonovou spektrální hustotu SV (ω) pro-
cesu V a odpovídající transformační vztahy

(15)

kde ω je kruhová frekvence kolísání tvaru (fluktuace) hranice.
Po několika úpravách a za předpokladu úzkopásmovosti

procesu s charakteristickou kruhovou frekvencí ω 0 dostane-
σV·me —— ≅ ω 0. Frekvence f0 se vypočítá jako
σV

(16)

kde L0 je délka charakteristické vlny hranice únosného skal-
ního nadloží.

Je zřejmé, že va
+ vyjadřuje intenzitu Poissonova procesu.

Je tedy možné pomocí rovnice (16) stanovit pravděpodob-
nost alespoň jednoho překročení meze a na délce L

(17)

kde 

Tento vzorec je obdobou vztahu (12).
Počet poruch na danou délku tunelu, která je nutná ke sta-

novení intenzity do metody FTA, se stanoví jako 

(18)

Aplikace
Možnost aplikace modelu popsaného v předchozím oddí-

lu ukážeme na příkladu tunelu znázorněného na obr. 3. Hod-
noty pro výpočet počtu narušení hranice, vymezující mini-
mální mocnost skalního nadloží, byly stanoveny z podélné-
ho řezu tunelem Blanka v oblasti Královské obory Stromov-
ka. V obrázku je vynesena regresní přímka znázorňující
střední hodnotu rozdělení popisujícího fluktuaci výšky skal-
ního nadloží. Tlustou vodorovnou čarou je znázorněna kri-
tická hranice skalního nadloží, v tomto případě je pro urči-
tost zvoleno h – a = 2 m. 

Dle vzorce

(19)

byla stanovena směrodatná odchylka σv = 0,841 m. Graf na
obr. 4 popisuje závislost počtu překročení kritické hranice
na délce charakteristické vlny L0 pro úsek dlouhý 830 m.
Naopak závislost počtu překročení kritické hranice na veli-
kosti variačního koeficientu pro délku charakteristické vlny
200 m je znázorněn v obr. 5.

Závěr
Je zřejmé, že výstavba tunelů je spojena s množstvím nejis-

tot. Jednou z metod vhodných pro stanovení rizika při jejich
výstavbě je metoda FTA. V článku jsme se soustředili na
možnosti stanovení vstupních pravděpodobností pro tuto
metodu pomocí speciálních matematických modelů. Jsou
popsány tři modely umožňující predikci nepříznivých geolo-
gických podmínek po trase tunelu při jeho ražbě. 

Alternativním postupem je stanovení pravděpodobnosti
expertním odhadem. Oba způsoby je možno v uvedené me-
todě kombinovat. Přesnost výsledné hodnoty rizika je potom
dána přesností jednotlivých odhadů i přesností pravděpo-
dobnostního výpočtu. V posledním odddílu je uvedena apli-
kace jednoho z modelů na konkrétní případ. Model tunelu
Blanka popisuje stanovení pravděpodobnosti poklesu moc-
nosti skalního nadloží pod kritickou hranici. V případě ne-
očekávaného ztenčení skalního nadloží může dojít k havárii,
jakou je např. zával.

Článek vznikl za podpory, projektu 1M0579 MŠMT ČR
v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS a projek-
tu č. 201/09/0775 GA ČR.
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Novotná, E. et al.: Prediction of Adverse Geotechnical
Conditions Using Probabilistic Models

Construction of tunnels is connected with high uncer-
tainties in the field of costs, the construction period, safe-
ty and impact on the surroundings. Risk analysis and
management become therefore a common part of tunnel
projects, especially after a succession of fatal collapses
which occurred in the 1990's as well as at present. Such
collapses are usually caused by a combination of factors
that can broadly be divided into three main categories,
i.e. unfavourable geological conditions, failures in the
design and planning or failure during the tunnel con-
struction. 

Novotná, E. u. a.: Prognose ungünstiger geotechnischer
Bedingungen mit Anwendung von probabilistischen Mo-
dellen

Der Bau von Tunneln ist mit bedeutenden Unsicher-
heiten auf den Gebieten des Kostenaufwands, der Bau-
zeit, der Sicherheit und der Beeinflussung der Um-
gebung verbunden. Deshalb sind insbesondere nach
einer Reihe tragischer Havarien nicht nur in den neun-
ziger Jahren, sondern auch in der Gegenwart die Ana-
lyse und das Risikomanagement zum Bestandteil von
Tunnelprojekten geworden. Diese Vorfälle sind gewöhn-
lich die Folge des Zusammentreffens ungünstiger Fak-
toren, die in drei Hauptgruppen eingeteilt werden kön-
nen, welche ungünstige geologische Bedingungen, Pro-
jektfehler und Fehler während der Bauausführung
bilden.
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Regenerace brownfields  – významný faktor 
v procesu udržitelného rozvoje

doc. Ing. arch. Alena MANSFELDOVÁ, CSc.
Ing. arch. Kristýna ŠÍLOVÁ, Ph.D. 

ČVUT– Fakulta stavební
Praha

Problematika brownfields se jako důsledek strukturál-
ních změn společnosti a proměn soudobého města obje-
vuje v rozvinutých zemích asi od roku 1970 a postupně
se stala významným faktorem udržitelného rozvoje.
V dnešní době je zřejmé, že aktivní podpora jejich
využití může nejen posílit vitalitu a ekonomickou výkon-
nost měst, ale také může omezit tlak na mizení a úbytek
krajiny, které způsobuje extenzivní a nekontrolovatelný
rozvoj v suburbánním zázemí měst.

Motto:
Trvale udržitelná společnost je taková, která „uspokojuje
potřeby přítomnosti, aniž by ohrozila uspokojení potřeb
budoucích generací“.

Definice Světové komise pro životní prostředí a rozvoj

Udržitelný rozvoj je „zlepšování životní úrovně a blahobytu
lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních
hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští gene-
race“.

Definice Evropského parlamentu

K problematice udržitelného rozvoje
Idea udržitelného rozvoje byla poprvé představena v roce

1987 komisí United Nations World Commission on Envi-
ronment and Developoment (Celosvětová komise sdruže-
ných národů pro životní prostředí a rozvoj) ve zprávě „Our
Common Future“ (Naše společná budoucnost). Text zprávy
upozorňoval na faktory související s udržitelným rozvojem,
převážně na nutnost omezení spotřeby přírodních zdrojů a
na spravedlivé dělení mezi generacemi. 

Tato teorie byla rozvinuta v roce 1992 na zasedání Earth
Summit v Rio de Janeiro. Jedním ze základních výstupů
z tohoto setkání byl plán akcí pro udržitelný rozvoj a společ-
né zapojení tří zásadních prvků do procesu udržitelného roz-
voje:

společnost ⇒ ekonomie ⇒ životní prostředí.

Od tohoto momentu začal být koncept udržitelného rozvoje
důležitou součástí při územním plánování především
v USA. 

V České republice je základním programovým dokumen-
tem „Strategie udržitelného rozvoje České republiky“,
schválená Usnesením vlády České republiky č. 1242 dne 
8. prosince 2004. Strategické a dílčí cíle a nástroje jsou zde
formulovány tak, aby omezovaly nerovnováhu ve vzájem-
ných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a
sociálním pilířem udržitelnosti.

Směřují k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života
pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kva-

litní život generací budoucích (s vědomím toho, že předsta-
vy budoucích generací o kvalitě života mohou být odlišné).
Pojem „udržitelný rozvoj“ může mít několik rozdílných
významů – pro někoho může znamenat prosperující ekono-
miku s vyváženým balancem nabídky a poptávky, pro jiné-
ho představuje omezení užívání přírodních zdrojů. 

Proces udržitelného rozvoje 
a regenerace brownfields

V procesu dosažení udržitelného rozvoje má regenerace
brownfields důležitou roli z těchto důvodů: ignorováním
brownfields v území dochází k neustálému rozrůstání sídel,
a tím k nežádoucím zásahům do krajiny. Expanze sídel pak
vede k negativním vlivům na životní prostředí souvisejícím
s výstavbou nové infrastruktury a k záboru území, které patří
k nenahraditelným zdrojům. Mnohem znepokojivějším
důvodem však bylo poznání, že opuštěná a nevyužívaná
území mohou mít negativní vliv na životní prostředí, a tím
ohrožovat zdraví celé společnosti [1]. V neposlední řadě je
prokázán negativní vliv na sociální prostředí: z bezprostřed-
ního okolí brownfields se obyvatelstvo vystěhovává a zůstá-
vají problémové skupiny. 

K dosažení udržitelného rozvoje brownfields je zapotřebí
nejen přilákat pozornost investora, ale zároveň se snažit
naplnit všechny potřeby společnosti. Takovýto přístup vyža-
duje spolupráci všech zainteresovaných účastníků. Grimsky
[1] tvrdí, že propojení stanovisek a pohledů všech účastníků
spolu s ekonomickými, právními, sociálními a ekologickými
faktory povede k udržitelnému rozvoji. 

Jak již bylo zmíněno, úspěšný proces vyžaduje aktivní
zapojení všech skupin a jednotlivců zastupujících různá
odvětví, kteří jsou zasaženi rozvojem nebo zasahují do roz-
voje. Stadium projektu, v němž dochází ke sjednocení názo-
rů účastníků, je kritickou součástí úspěchu.

Proces udržitelného rozvoje brownfields je založen na
systému skládajícího se ze čtyř hlavních etap: 

zahájení ⇒ zhodnocení ⇒ vyjednávání ⇒ realizace.

Každá zahrnuje různé účastníky, mezi nimi mohou být maji-
telé, případní kupující, investoři, developeři, místní komuni-
ta, regionální a krajské vlády, pojiš�ovny, záložny atd. Ne
všichni však budou zahrnuti do každé z etap. Spolupráce
funguje nejlépe za předpokladu, že mají rozdělené role a od
samého začátku pracují jako tým. Efektivní komunikace je
jedním ze základních předpokladů úspěchu.

Zahájení
Proces rozvoje opuštěných území začíná v momentě, kdy

někdo rozpozná podnikatelskou příležitost v jejich obnově.
V podstatě kdokoli může uvést proces obnovy do pohybu.
V tomto stadiu již většinou existuje nějaká vize, ale není to
pravidlem. V takovém případě je pak její vytvoření hlavním
cílem úvodní etapy. 
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Hodnocení
V tomto stadiu dochází k určení a uvážení ekologických a

finančních rizik souvisejících s projektem. Míra aktivit závi-
sí na velikosti projektu a jeho komplexnosti. Jde v podstatě
o studii proveditelnosti, která zahrnuje nejen uvážení mož-
ných alternativ, ale i stanovení rizik spolu s příslušnými
regulacemi a vyhodnocení možného finančního rizika. Na
závěr je nutné seznámení všech dotčených účastníků se zís-
kanými informacemi.

Vyjednávání
V této etapě se projednává odpovědnost za kontaminaci

pozemku a celková kondice území. Většinou dochází ke
změnám ve vlastnictví, a tudíž je nutné specifikovat, za co
nese nový majitel odpovědnost. Ta se netýká pouze nového
majitele, ale i potenciálních nájemců. Veškeré vztahy mezi
účastníky a jejich odpovědnost je nutné přesně specifikovat
a obeznámit s nimi všechny zúčastněné.

Realizace
Do této etapy jsou zahrnuty různé činnosti, např. demoli-

ce stávajících objektů, úklid pozemku nebo remediační
práce, pro něž je zapotřebí zajistit náležitá povolení souvise-
jící s celkovým procesem, ale převážně povolení týkající se
remediační technologie (případně technologií). Rovněž je
třeba uvážit závažnost kontaminace. Je-li komplikovaná a je
navržena složitá remediační technologie, dochází k vyjmutí
dekontaminačního procesu a vzniká nový samostatný kom-
ponent. Při realizaci, a� jde o dekontaminační proces, nebo
samotnou výstavbu, je vždy nutné kontrolovat kvalitu a zajis-
tit soulad s patřičnými regulacemi a nařízeními. 

Každý projekt obnovy brownfields je svým způsobem uni-
kátní, každá výstavba se skládá z jiné kombinace legislativ-
ních, finančních, ekologických a společenských aspektů, a tu-
díž není možné proces výstavby klasifikovat jako lineární [2].

Nástroje
Regenerace brownfields je řízený proces s cílem nového

využití znehodnocených ploch a ochranu zelených ploch.
Jeho součástí je nutnost existence vhodných nástrojů různé
podoby. Je nutné si uvědomit, že charakteristiky řešeného
území, např. atraktivní lokalita, dobré možnosti využití pro
záměr investora, zkušený investor nebo zájem veřejnosti,
jsou více či méně dané a nelze je výrazněji ovlivnit. Použi-
tím vhodných nástrojů lze přispět k obnově i těch brown-
fields, která by sama o sobě na trhu nemovitostí neobstála.

Příklad ekonomických nástrojů státu 
Ekonomické nástroje revitalizace brownfields, používané

v australském státu NSW [6], mají jasný protržní charakter.
Ve vztahu k problematice brownfields lze obecně shrnout,
že jejich ideou je zdražení záboru zelených ploch a finanční
podpora při obnově brownfields. 

� Přímé intervence z veřejných rozpočtů (dotace) mají v pro-
cesu revitalizace jednu z nejzásadnějších rolí [3]. Dotace
jsou nutné především k financování nákladové mezery,
která může představovat potřebu odstranění kontaminace
nebo odstranění narušených budov z pozemku. Z hlediska
právní úpravy je potřeba stanovit pravidla pro udělování
dotací v rámci celého řešení revitalizace brownfields a
určit orgán odpovědný za jejich rozdělování.

� Jedním ze žádoucích výsledků trvale udržitelného rozvoje
brownfields je omezení nových záborů zemědělské půdy
a zastavení využívání této půdy pro průmyslové a rezi-

denční využití. Nástrojem, který zmírňuje zabírání půdy,
je zvýšení odvodů za odnětí půdy [3]. Principem je, že ten,
v jehož zájmu se ze zemědělského půdního fondu půda
odnímá, je povinen zaplatit finanční kompenzaci neboli
odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona o ochraně
půdního fondu. Prostředky získané z odvodů pak slouží
potřebám ochrany životního prostředí.

� Účelem zvýšené daně z nemovitosti u některých typů
brownfields je přimět jejího pasivního vlastníka k akci.
Takovým podnětem je právě vyšší zdanění. V podstatě jde
o určité zpoplatnění neuspokojivého stavu nemovitosti
v kombinaci s pasivitou vlastníka. Žádoucím výsledkem
je zahájení revitalizace nemovitosti jejím vlastníkem nebo
převod na jiný subjekt. 

� Zvýhodnění odpisů nákladů na činnosti související s vy-
tvářením podmínek pro obnovu brownfields včetně nákla-
dů na odstranění kontaminace na nemovitosti. Zvýhodně-
ní odpisů nákladů na činnosti související s revitalizací
brownfields je implementováno do procesu obnovy přije-
tím příslušného zákona o daních z příjmů.

Ve státě NSW je k dispozici nástroj ochrany volné kraji-
ny formou porovnávací metody, která prokazuje významné
ekonomické ztráty způsobené nedostatečným využitím
ploch brownfields. Její podstatou je na základě preferenční-
ho indexu (reprezentujícího kvalitu hodnoty místa z kom-
plexního hlediska jednotlivých složek životního prostředí a
sociálního prostředí) prokázání, že skutečná hodnota pozem-
ku v krajině převažuje nad výslednou hodnotou jejího poža-
dovaného investičního využití. Vlastní systém metody hod-
nocení území spočívá ve vytvoření kritérií, podle nichž je
vhodnost využití pozemku hodnocena externě, z pohledu
obce, zájmu investora a také z pohledu celé společnosti.
Zatímco obec a investor sledují ekonomické a tržní využití,
společnost sleduje veřejný zájem z hlediska ekologického a
kvality životního prostředí. Tento nástroj, který se využívá
při hodnocení a rozhodovacích procesech na úrovni místních
samospráv, se ukázal být v zájmu udržitelného rozvoje
významným kontrolním kritériem při posuzování umístění
investic do určitých lokalit [4].

Kulturní a sociální aspekty brownfields
V procesu rozhodování o vhodném využití území a urba-

nistickém návrhu pro brownfields je velmi důležité posoudit
území a potenciální dopady projektu na daný region a jeho
obyvatele. Tato území jsou často historicky spojena s okolím
a nacházejí se v hustě obydlených městských čtvrtích. Cílem
regenerace brownfields by mělo být sloučení většího počtu
funkcí, ale zároveň zachovat, případně vytvořit určitou iden-
titu oblasti a zvýšit její image. Hlavní otázky, které je nutné
si především uvědomit: 
– jakou zátěž představují navrhované funkce pro okolní

čtvrti; 
– jaký prospěch budou mít okolní čtvrti z navrhovaných

funkcí.
Proces spoluúčasti, do kterého jsou zapojeni obyvatelé ze
zasažených a okolních oblastí, je pro dosažení udržitelnosti
a akceptovatelnosti rozvoje nenahraditelný [5]. 

Identifikace komunity
Regenerace brownfields by měla zajistit rovnováhu mezi

potřebnými změnami a kontinuitou existující komunity. Ve
vztahu k urbanistickým a architektonickým aspektům je
možnost záruky pomocí zachování historických památek včet-
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ně průmyslových. Zároveň je třeba podporovat rozhodnutí,
která se týkají rozvoje sociální identifikace komunity. Důle-
žitá je zejména interakce s otevřenými veřejnými prostora-
mi. Mnoho projektů rozvoje zanedbává veřejné prostory na
úkor chráněných soukromých prostorů. Udržitelnost rozvoje
měst v tomto kontextu znamená, že je potřeba definovat
vhodnou funkci využití území a jeho urbanistické ztvárnění,
které umožní sociální, ekonomickou a ekologickou synergii
jak pro území, tak pro společnost. 

Tyto cíle se týkají zejména procesu participativního plá-
nování, které odhaluje a integruje zájmy, návrhy a obavy
obyvatelstva žijícího v sousedství. Přispívá to zároveň k ak-
ceptovatelnosti projektu, což je podstatné pro jeho realizaci.
Z tohoto hlediska jsou doporučeny následující činnosti:

– analyzovat historický a skutečný význam místa pro dané
území a využít tento poznatek k vytvoření vize projektu;

– snažit se vytvořit výhody a předcházet, minimalizovat ne-
bo kompenzovat negativní důsledky pro danou komunitu;

– pokusit se odvodit z okolní urbanistické struktury koncep-
ty pro urbanistické ztvárnění a krajinářské úpravy;

– analyzovat a dokumentovat ekonomické, sociální, envi-
ronmentální, estetické a kulturní důsledky projektu pro
dané území;

– posoudit kumulativní důsledky, zabezpečit posouzení
alternativ a posoudit zahraniční vlivy;

– integrovat hlavní části do celkové prostorové koncepce
regenerace brownfields.

Možné výhody a synergie pro danou oblast a její obyvate-
le, které vyplývají z projektu regenerace brownfields:

– zlepšení zdraví a rekreace obyvatel (zelené prostory, opat-
ření ke zpomalení dopravy, přístup k sociálním a zdravot-
ním zařízením atd.),

– doplnění sportovních zařízení,
– zkrácení vzdáleností k obchodům a službám,
– rozšíření příležitostí pro využití volného času,
– zkvalitnění vzdělávací a sociální infrastruktury,
– zlepšení bezpečnosti, snížení kriminality (osvětlení ulic),
– zachování identity místa (opětovné využití historických

budov).

Ve vztahu k možným nepříznivým důsledkům regenerace
brownfields je třeba posoudit tyto prvky:

– prašnost, zápach, hluk/vibrace,
– přerušení dodávky energie,
– poškození přírodního prostředí,
– pokles ceny nemovitostí,
– nová konkurence pro existující podnik.

Identifikace prostoru
Nezávisle na konečném využití brownfields zůstává nej-

vyšším cílem udržitelný rozvoj území s vyšší kvalitou živo-
ta. Jedním z klíčových prvků vysoké urbanistické kvality je
dobré napojení na otevřené prostory, následuje dobrá kvali-
ta pěší, cyklistické a veřejné dopravy a také dobrý cit pro
atmosféru – genia loci. 

Klíčem k zabezpečení kvalitní urbanistické koncepce jsou
procesy plánování, které řídí odborníci na urbanistické plá-
nování a do kterých může vstoupit i veřejnost. Úspěch na
realizaci kvality mohou přinést jen inovační a kooperativní
procesy plánování a také metody, do kterých jsou zahrnuty

všechny zainteresované osoby a v neposlední řadě potřebné
finanční zdroje.

Dostupnost
Hlavním cílem je regenerovat brownfields tak, aby byla

v souladu s bezprostředním okolím. To vyžaduje vytvořit
napojení a překonání existujících bariér, s čímž souvisí
zabezpečení prostorového a časově integrovaného systému
všech dopravních prostředků. Mnoho průmyslových brown-
fields je umístěno uvnitř městských čtvrtí, v mnoha přípa-
dech se však rozvoj dopravní infrastruktury týká zejména
motorizované dopravy, která je chápaná jako důležitý eko-
nomický faktor. Bartsch [2] uvádí, že ekonomický úspěch
regenerovaného brownfields spočívá často v zájmu investo-
rů o dostupnost řešeného území pro motorizované dopravní
systémy, dodávku a rozvoz zboží, ale také dostupnost pro
zákazníky a zaměstnance. Zabezpečení dostupnosti udržitel-
ným způsobem závisí většinou na specifických místních
podmínkách.

Dostupnost je hlavně sociálním cílem, protože motivuje
obyvatele, aby využívali tato revitalizovaná místa. Faktor
dostupnosti má také ekonomické přínosy. Zpřístupnění revi-
talizovaných areálů všem obyvatelům zlepšuje šance těchto
pozemků na trhu a vytváří synergii tím, že přitahuje co nej-
větší množství zákazníků.

Vnitroměstská brownfields představují často zapomenutá
území, nepřístupná veřejnosti, s bariérami mezi jednotlivými
obvody. Situace oddělených urbanistických obvodů klade
překážky dostupnosti jednotlivých míst a také je překážkou
pro urbanistické návrhy veřejných prostorů. Území brown-
fields by měla být integrována a vytvářet spojení a přecho-
dy, které spojí jednotlivé obvody sídla a zpřístupní tak tato
území veřejnosti.

Regenerace brownfields v procesu udržitelného rozvoje
bezprostředně souvisí s aktuálními problémy soudobého
urbanizmu a plánování rozvoje urbanizovaného území a kra-
jiny. Je proto výrazným faktorem ozdravění soudobého
města, které se na jedné straně nekontrolovaně rozšiřuje do
předměstského prostoru, zatímco uvnitř přibývá nevyužíva-
ných a zanedbaných ploch s mimořádně výhodnou polohou.
Regeneraci brownfields je nutné všemi zainteresovanými
složkami – územními plánovači, komunálními politiky,
investory, uživateli, občany – maximálně podporovat.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770005.
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Mansfeldová, A. – Šílová, K.: Brownfields Regeneration
– Important Factor in Sustainable Development Process

The issue of brownfields as a result of structural changes
of society and contemporary cities has occurred in devel-
oped countries since 1970, and has gradually become an
important factor for sustainable development. An active
support of brownfields re-use can not only strengthen
the vitality and economic performance of cities but it
can help also to reduce pressure on the disappearance
and loss of land, which is caused by the extensive and
rampant development in suburban hinterland of cities.

Mansfeldová, A. – Šílová, K.: Regenerierung von In-
dustriebrachen – ein bedeutsamer Faktor im Prozess der
nachhaltigen Entwicklung 

Die Problematik der Industriebrachen zeigt sich in den
hoch entwickelten Ländern etwa seit 1970 als Folge der
Strukturveränderungen der Gesellschaft und der
Umwandlung der gegenwärtigen Stadt und ist schritt-
weise zu einem bedeutsamen Faktor der nachhaltigen
Entwicklung geworden. In der heutigen Zeit ist es offen-
sichtlich, dass eine aktive Förderung der erneuten
Nutzung der Industriebrachen nicht nur die Vitalität
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Städte
stärken, sondern auch helfen kann, den Druck auf den
Schwund und das Zurückweichen der Landschaft, den
die extensive und unkontrollierbare Entwicklung im
suburbanen Umfeld der Städte ausübt, zu begrenzen.
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NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
PODLE EN 1992-1-1

16. – 17. září 2010 
Masarykova kolej, Praha 

Workshop je zaměřen na navrhování betonových kon-
strukcí dle EN 1992-1-1. Hlavním cílem je výměna zkuše-
ností získaných při navrhování podle této normy. Budou
zde zmíněny podklady, z nichž vychází EN 1992-1-1, a
uvedeny hlavní rysy národních příloh členských států.
Předpokládá se i uvedení praktických pomůcek pro navr-
hování. Z diskuze by pak měly vyplynout náměty na zlep-
šení normových ustanovení. 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

15. 6. 2010
Zaslání plného znění přijatého příspěvku 

15. 7. 2010
Uzávěrka přihlášek se sníženým vložným, 

rezervace ubytování

KONTAKTY

DCS 2010
ČVUT – Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Tel.: 224 354 633, Fax: 233 335 797
E-mail: dcs2010@fsv.cvut.cz

http://concrete.fsv.cvut.cz/dcs2010

www.cesb.cz

Praha 30. 6. – 2. 7. 2010
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Ovlivnění expandace cyprisových jílů 
prof. Ing. Petr BURYAN, DrSc.

Ing. Jan MARŠÁK, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická

Praha

Při studiu expandace cyprisových jílů bylo prokázáno, že
je možné přídavkem vybraných anorganických mate-
riálů s vysokým obsahem železa významně ovlivnit jejich
expandaci. Přídavek organických látek vedl naopak
k opačným závěrům

Úvod
Těžbou hnědého uhlí povrchovými lomy byla odkryta

v ČR v oblastech Chebské a Sokolovské pánve významná
ložiska jílů, přičemž v Sokolovské pánvi cyprisové jíly mají
výjimečné vlastnosti. Řadí se totiž mezi zeminy, které výpa-
lem několikrát zvětšují objem za vzniku velmi pórovité
struktury uzavřené slinutou povrchovou vrstvou. Jíly se zpra-
covávají v rotačních pecích na velmi lehký granulát pod
obchodním názvem Liapor. Získávaný produkt pro své jedi-
nečné fyzikální a chemické vlastnosti nachází stále širší
uplatnění zejména ve stavebním průmyslu. Uplatňuje se
však i při filtračních postupech nebo tepelně izolační zásy-
pech, jako výplně absorpčních zón, při tvorbě a ochraně
životního prostředí, v zemědělství a v řadě dalších aplikací.

Významným omezením při zpracování cyprisových jílů je
malá možnost jejich selektivní těžby, a proto se musí často
zužitkovávat i surovina, která po vypálení vykazuje nedosta-
tečnou expandaci.

Výzkum expandace cyprisových jílů, shrnutý v předchá-
zejícím článku [1], se proto vedle rozboru mineralogického
složení, zrnitosti surovin, složení expandačního plynu zamě-
řuje i na možnosti zlepšení kvality konečného produktu
ovlivněním parametrů výchozí suroviny prostřednictvím
různých aditiv, a tím žádoucím směrem ovlivnit jak chemic-
ké reakce, tak i fyzikálně chemické děje probíhající při
výpalu jílu za teplot vyšších než 1 000 ˚C.

Expandace jílů
Ve sdělení [1] byly podrobně posouzeny vlastnosti suro-

vin vhodných pro nadýmání v žáru [1]. Bylo konstatováno,
že komplexní povaha expandačního procesu je příčinou
toho, že doposud nebyl nalezen obecně platný vztah mezi
schopností expandace a parametry získanými z celé řady
rozborů, protože každá surovina má charakteristické vlast-
nosti, a proto musí být zkoumána individuálně vzhledem ke
své optimální expandovatelnosti [2], [3]. Z řady odborných
sdělení však vyplývá, že přítomnost organických látek v su-
rových jílech vedle ekonomických vlivů vedoucích ke sníže-
ní spotřeby energie při výpalu je příznivá, jelikož podporuje
proces nadýmání [2] v pyroplastickém stavu. Jejich přebytek
však negativně ovlivňuje jak expandaci [4], tak další kvali-
tativní parametry [5] sledovaných produktů.

Naproti tomu pozitivně se na expandaci podílí železo, a
především jeho oxidy [2], [3]. Železo má původ v jílových
minerálech a pyritu, který je úzce asociován s organickou

hmotou. Oxid železitý může být během výpalu redukován na
Fe3O4, FeO a nakonec na Fe. Redukovadlem se může stát jak
elementární uhlík, tak oxid uhelnatý. Proces redukce oxidů
železa lze charakterizovat souborem současně probíhajících
přeměn redukovaného oxidu za vzniku k expandaci napomá-
hajících CO a CO2. Proto i obsah uhlíku ve zpracovávaném
jílu má významnou úlohu.

Experimentální část  

Vzorková základna
V rámci přípravy podkladů potřebných pro výstavbu jed-

notky snižující podstatně emise z výroby Liaporu v rotační
peci vyhřívané zemním plynem byl sledován typický cypri-
sový jíl  z dolu Družba (SU, a. s.) s dobrými expandačními
vlastnostmi, u kterého byla provedena studie se zaměřením
na složení expandačních plynů v závislosti na teplotě [1].
V této části jsou shrnuty vybrané poznatky ze sledování pří-
davků substancí obsahujících železité látky s cílem pozitiv-
ně ovlivnit expandační chování jílu. Složení jílu, použitého
v této části výzkumu, zjištěné metodou rentgenové fluores-
cenční spektroskopie (XRF), uvádí tab. 1, výsledky jeho
organické elementární analýzy tab. 2.

Tab. 1. Složení čistého experimentálního jílu

Tab. 2. Elementární složení čistého experimentálního jílu

S ohledem na ekonomiku procesu studovanými anorga-
nickými přídavky byly sledovány pouze látky odpadního
charakteru. Sledovanými aditivy byly odpadní piliny z třís-

Komponenta [% hm.] Komponenta [% hm.]

Na2O 0,71 Fe2O3 10,12

MgO 1,72 Co3O4 0,01

Al2O3 31,16 CuO 0,01

SiO2 47,07 ZnO 0,012

P2O5 0,33 As2O3 0,01

S 0,32 Rb2O 0,01

K2O 2,3 SrO 0,05

CaO 2,34 ZrO2 0,07

TiO2 3,37 Nb2O5 0,23

V2O5 0,06 BaO 0,13

Cr2O3 0,01 ThO2 0,01

MnO 0,11 Er2O3 0,01

Prvek Ctotal H N Sspal.

[% hm.] 3,43 1,44 0,12 0,12
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kového opracování legované oceli a odpadní kaly z čistíren
odpadních vod (ČOV) z Prahy, Mostu a Plzně. Ekonomicky
jde o model, ve kterém by jak producenti, tak zpracovatelé
odpadu mohli profitovat. 

V ČOV se využívá zejména síran železnatý jako srážedlo.
Vzniklý kal se dále zpracovává ve vyhnívacích nádržích za
různých teplot a s různou dobou zdržení. Teplota a doba
zdržení se řídí ekonomickými podmínkami, pravidly pro
hygienizaci potenciálně patogenních organizmů atd. Vlastní
kaly obsahují vlastní koagulant, vločky Fe(OH)3 a nevelký
podíl organických látek. Většinou se kaly zahuš�ují v usazo-
vací nádrži, následně jsou kalolisem nebo centrifugou od-
vodňovány. Poté se k nim přidává vápno na neutralizaci ne-
bo další podíl koagulantu. Kal se používá jako hnojivo v ze-
mědělství nebo se z něj dá vyrábět kompost, často se vyváží
na skládky nebo se spaluje ve spalovnách.

Aditivace jílu látkami s vysokým obsahem železa se pro-
váděla zapracováním jejich vodní suspenze nebo přidáním
v suchém stavu do hněteného jílu. Kromě toho se sledoval i
jejich účinek po zaprášení povrchu zrn před výpalem, což je
běžně  provozovaná technologická operace, při níž se přidá-
ním vápence zamezuje spékání zrn v rotační peci.

Pro stanovení chemického složení vzorků byla zvolena
metoda XRF, která identifikuje i minimálně zastoupené prv-
ky (oxidy) a podává podrobné informace o složení vzorku. 

Kovové piliny
Odpadní piliny z třískového obrábění nerezu pro různou

granulometrii musely být nejprve homogenizovány. Jejich
analýza dokumentuje, že dominantním prvkem zde bylo že-
lezo (tab. 3). Jediným prvkem s vyšším obsahem než 1 % hm.
byl chróm.

Tab. 3. Analýza XRF kovových pilin 

Kal z ČOV Praha
Kal byl získán ve formě práškového materiálu. Analýza

v něm prokázala vysoký podíl vápníku, železa a křemíku
(tab. 4). Protože vzorek obsahoval vysoký podíl organických
složek, byla provedena i jeho elementární analýza (tab. 5).

Tab. 5. Elementární analýza kalu ČOV Praha 

Kal z ČOV Most
Vzorek byl odebrán za kalolisem ČOV. Výsledky jeho

analýzy, uvedené v tab. 6, ukazují na dominantní zastoupe-
ní železa. Dále byl stanoven zvýšený obsah hliníku, křemí-
ku a vápníku, obsah ostatních prvků byl minimální. 

Tab. 6. Analýza XRF kalu ČOV Most

Kal z ČOV Plzeň 
Čistírenský kal z ČOV Plzeňského pivovaru byl odebrán

ve formě vodní suspenze, přičemž experimenty se provádě-
ly jak s vysušeným vzorkem, tak se samotnou suspenzí. Slo-
žení vysušeného vzorku uvádí tab. 7. 

Tab. 7. Analýza XRF vzorku ČOV Plzeň

V tomto vzorku byla prokázána dominantní koncentrace
železa, vyšší obsah byl zaznamenán u vápníku, manganu a
křemíku. Zvýšený obsah manganu by mohl být problematic-
ký. Ovšem vzhledem k množství, které by bylo přidáváno

Prvek [% hm.] Prvek [% hm.]

Mg 0,08 Cr 1,58

Al 0,29 Mn 0,35

Si 0,84 Fe 96,35

Px 0,02 Co 0,03

Sx 0,02 Ni 0,03

Cl 0,08 Cu 0,06

Ca 0,16 Zn 0,03

Prvek [% hm.] Prvek [% hm.] Prvek [% hm.]

Na 0,22 Mn 0,09 K 1,22

Mg 0,83 Fe 11,7 Ca 12,81

Al 5,38 Ni 0,04 Ti 0,62

Si 10,73 Cu 0,15 Cr 0,03

Px 5,26 Zn 0,62 Ba 0,17

S 5,50 Sr 0,07 Pb 0,07

Cl 0,14 Zr 0,06 F 0,19

Tab. 4. Analýza XRF kalu ČOV Praha

Prvek Ctotal H N S

[% hm.] 29,01 4,72 3,73 0,21

Prvek [% hm.] Prvek [% hm.]

Na 0,16 Ti 0,26

Mg 1,37 V 0,08

Al 8,90 Mn 1,42

Si 11,54 Fe 67,23

Px 0,04 Co 0,12

SO3 1,80 Ni 0,21

K 0,70 Zn 0,32

Ca 5,61 Ba 0,14

Prvek [% hm.] Prvek [% hm.]

Na 0,05 Ca 23,96

Mg 0,85 Mn 10,45

Al 0,79 Fe 56,85

Si 5,55 Co 0,06

Px 0,26 Ni 0,09

Sx 0,46 Zn 0,04

Cl 0,09 Sr 0,04

K 0,20 Ba 0,13
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k cyprisovému jílu v reálném provozu (1 %), lze považovat
tento obsah za přijatelný. 

Metodika experimentu
K jemně rozemletému suchému jílu byl po smíchání

s vodou a vytvoření plastického stavu postupně přidáván
vytypovaný aditivní materiál v množství od 1 do 3, resp. do
5 % hm. Ze vzniklé směsi po protlačení děrovanou kovovou
destičkou pomocí kovové tyčinky byly vytvořeny kuličky,
které byly nejprve vysušeny, a poté postupně, dle nastavené-
ho programu respektujícího průmyslový proces, zahřáty až
na teplotu expandace. Po skončení teplotního programu a
vyjmutí z pece byl vyhodnocen úbytek jejich hmotnosti sou-
visející s vypálením. Dále byla zrna vážena pod sí�kou pod
vodou, aby se zjistilo, zda jsou expandovaná (expandovaná
kulička ve vodě plave). Z těchto údajů byly následně počítá-
ny následující parametry kuličky – expandační faktor, obje-
mová hmotnost zrna, sypná objemová hmotnost.

Výsledky experimentů 

�� Piliny z obrábění nerezu
Na základě zjištěných veličin (tab. 8) lze říci, že se zvyšová-
ním obsahu pilin se zmenšovala sypná hmotnost vypálených
vzorků jílů velmi razantně. Příznivý vliv železa byl markant-
ní, nebo� bylo přidáváno téměř čisté železo.

Tab. 8. Expandační parametry po přídavku pilin 

�� Kal z ČOV Praha
Na základě zjištěných a vypočtených hodnot jednotlivých ve-
ličin, tj. expandačního faktoru, sypné objemové hmotnosti,
objemové hmotnosti zrna (tab. 9), lze říci, že se zvyšováním
obsahu kalu z ČOV Praha se zvyšovala sypná hmotnost vy-
pálených vzorků jílů v podmínkách laboratorního provedení.

Zvýšení sypné hmotnosti nebylo tak významné. Toto tvr-
zení neplatilo pro přídavek 3 %, kdy byl patrný vzrůst obje-
mové hmotnosti zrna a sypné objemové hmotnosti a pokles
expandačního faktoru. Náhlý vzrůst hmotnostních paramet-
rů nebyl uspokojivě vysvětlen. Bylo provedeno několik
porovnávacích experimentů, vždy se stejným výsledkem,
tzn. při přídavku 3 % byl zaznamenán zřetelný nárůst hmot-
nosti. Pozitivní vliv železa byl zřejmě potlačen vysokým
obsahem organických látek. 

�� Kal z ČOV Most
Parametry v tab. 10 ukazují, že přídavek tohoto materiálu
měl pozitivní vliv. Expandační faktor se vzrůstajícím přídav-
kem kalu se zvětšoval, objemová hmotnost naopak velmi
razantně klesala. Každý další přídavek materiálu znamenal
další pokles ve zjištěné objemové hmotnosti. 

Pokles hmotnostních parametrů se zastavil při přídavku
4 % sušeného kalu. Při přídavku 5 % již nedošlo ke snížení
sledovaných veličin, naopak došlo k minimálnímu vzrůstu
objemové hmotnosti zrna a poklesu expandačního faktoru.
Zde je možné upozornit, že přídavek vyšší než 2 % není
pravděpodobně v provozních podmínkách realizovatelný.

Série zkoušek, prováděná se zrnem obaleným v přidáva-
ném materiálu, prokázala, že zaprášení povrchu vypalované-
ho jílu nemělo  na expanzi významný vliv.

Tab. 10. Expandační parametry po přídavku kalu z ČOV Most

�� Kal z ČOV Plzeň
V tomto případě se prováděly pokusy se sušeným mate-
riálem a pokusy se suspenzí. U přídavků sušeného materiálu
byl pozorován příznivý vliv. Došlo ke snížení hmotnostních

Sypná objemová 
hmotnost

Objemová 
hmotnost zrna

0 3,31 280,1 532,2

1 4,23 219,0 416,1

2 4,37 211,3 401,5

3 4,38 210,5 399,9

4 4,58 201,5 382,8

5 4,62 199,5 379,1

Expandační 
faktor

[kg m–3]

Přídavek
[% hm.]

Tab. 9. Expandační parametry po přídavku kalu z ČOV Praha

Sypná objemová 
hmotnost

Objemová 
hmotnost zrna

0,0 3,13 295,8 562,0

1,0 2,95 313,0 594,8

2,0 2,10 439,7 835,5

2,5 2,94 313,6 595,9

3,0 2,73 337,8 641,9

Expandační 
faktor

[kg m–3]

Přídavek
[% hm.]

Sypná objemová 
hmotnost

Objemová 
hmotnost zrna

0 3,34 278,0 528,3

1 3,87 238,3 452,9

2 4,20 220,5 419,1

3 4,57 203,3 386,2

4 4,82 191,2 363,3

5 4,78 193,3 367,3

materiál na 
povrchu zrna

3,80 243,0 461,8

Expandační 
faktor

[kg m–3]

Přídavek
[% hm.]

Sypná objemová 
hmotnost

Objemová 
hmotnost zrna

0 3,68 251,3 477,4

1 3,56 261,7 497,3

2 4,09 225,6 428,6

3 4,31 214,9 408,4

4 4,45 207,2 393,8

5 4,72 195,3 371,2

suspenze 3,80 243,0 461,8

Expandační 
faktor

[kg m–3]

Přídavek
[% hm.]

Tab. 11. Expandační parametry po přídavku kalu ČOV Plzeň
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parametrů a ke zvýšení hodnoty expandačního faktoru.
Pokud byla použita suspenze železitého kalu ve vodě, hmot-
nostní parametry vypalovaných jílů se zhoršily. Výsledky
pokusů sumarizuje tab. 11.

Pozitivní účinek aditivace na expanzi jílu při vypalování
byl potvrzen i pod mikroskopem při porovnání struktury
vypáleného materiálu bez přídavku aditiva a po něm. Struk-
turu vnitřního systému pórů u samotného jílu ukazuje obr. 1.

Obr. 1. Zrno experimentálního jílu

Vzorek s přídavkem kalu z ČOV Praha vykazoval napro-
ti tomu obdobnou strukturu jako materiál s přídavkem hně-
douhelného multiprachu na obr. 2, který ukazuje, že vnitřní
systém pórů tímto přídavkem byl značně narušen. Povrch
neslinul do jednolité mírně pórovité skořápky, a proto při
výpalu docházelo k úniku expandačních plynů. 

Obr. 2. Zrno s přídavkem 5 % multiprachu

Výsledek mikroskopické analýzy vzorků získaných pří-
davkem železných pilin je uveden na obr. 3 a obr. 4. Násled-
kem zintenzivnění tvorby expandačních plynů během pyro-

plastického stavu zrna nastal významný nárůst tvorby jak
počtu, tak velikosti pórů, přičemž došlo rovněž k zeslabení
svrchní vrstvy zrna. To by v praxi mohlo znamenat bez pat-
řičné optimalizace ovlivnění některých mechanických vlast-
ností výsledného produktu.

Obr. 4. Povrch zrna po přidání železných pilin

Závěr
Jak vyplývá z řady výsledků, přidání odpadních kompo-

nent z ČOV s vysokým obsahem železa i pilin z obrábění
nerezu expanzní charakteristiky zrna výrazně zlepšovaly.
Jisté rozdíly mezi 1% přídavky se zvyšujícím se podílem
aditiv se víceméně vyrovnaly. Zvýšený obsah organických
látek – kal z ČOV Praha – však ovlivňoval expandační pro-
ces negativně.

Pokud se přidával materiál ve formě vodní suspenze, byl
pozitivní efekt téměř zanedbatelný. Naproti tomu při dávko-
vání suché formy se kladný efekt výrazně projevil. Bylo zjiš-
těno, že expanzi rovněž ovlivňoval způsob zapracování pří-
davku do zrna cyprisového jílu. Zaprášení povrchu zrna při-
dávaným materiálem příznivý výsledek nepřineslo. Zapra-
cování do vnitřní struktury zrna naopak vedlo k silné podpo-
ře expanzního procesu a ke zřetelnému zlepšení hmotnost-
ních parametrů. 

Obecně lze konstatovat, že využití vytypovaných materiá-
lů při expandaci méně kvalitních cyprisových jílů je možné,
resp. vzhledem k panujícím teplotám a době zdržení v rotač-
ní peci lze dosud obtížně a ekonomicky náročně likvidované
kaly z některých ČOV využít.

Část výzkumných prací byla provedena v rámci projek-
tu MŠMT ČR 604 613 7304.
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Obr. 3. Zrno po přidání železných pilin
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Buryan, P. – Maršák, J.: Affecting Expansion of Cyprus
Clays

The study of expansion of cyprus clays has proved that
the addition of selected inorganic materials with a high
iron content may significantly influence their expansion.
The addition of organic matters, on the other hand, has
led to opposite conclusions.

Buryan, P. –  Maršák, J.: Beeinflussung der Expansion
von Cypristonen  

Beim Studium der Expansion von Cypristonen wurde
nachgewiesen, dass es möglich ist, durch Zugabe aus-
gewählter anorganischer Materialien mit hohem Eisen-
gehalt deren Expansion bedeutend zu beeinflussen. Die
Zugabe organischer Stoffe führte dagegen zu gegenteili-
gen Schlüssen 

EXPO 2010
1. května – 31. října 2010 
Šanghaj

Česká republika se na Všeobecné světo-
vé výstavě v Číně představí jako atrak-
tivní a prosperující země, která unikát-
ním způsobem přispívá k tvorbě a ucho-
vání civilizačních hodnot. Národní
pavilon o rozloze 2 000 m2 zaujme
návštěvníky na první pohled. Fasádu

utváří stylizovaná mapa největší chráněné městské zóny
UNESCO na světě – historického centra Prahy – sestavená z
desítek tisíců hokejových puků, které symbolizují fenomén
sportu, ve kterém jsme se ve světě proslavili. Pavilon stojí na
Europe Square zóny C blízko jednoho z vchodů a u sestupu
z chodníku “Sky Walk”, po kterém ve výšce 6 m proudí
návštěvníci do prostoru výstaviště. Díky nápisu na střeše je
dobře rozeznatelný i při pohledu z ptačí perspektivy. 

Do interiéru expozice je návštěvník „vtažen“ obrovskou
„stuhou“, která je vybavena informačním systémem o České
republice a o její expozici. Unikátní architektonické řešení
stuhy upoutá návštěvníky a poskytne čekajícím i částečnou
ochranu před sluncem a deštěm. 

Abstraktní město uvnitř pavilonu vytváří dvacet kubusů
symbolizujících městské bloky. Město vyrůstá ze zvlněné
zelené plochy, která svými křivkami evokuje českou krajinu.
Symbiózu města a krajiny podtrhuje to, že kubusy spodním
tvarem kopírují mírně zvlněný profil krajiny. Unikátní je, že
téměř celá podlaha expozice je volná.  

Každý blok města o rozměrech 4x4 m má uvnitř nápaditý
exponát na dané téma. Tato umělecká díla vypovídají o tom,
jak Češi prožívají emoce, vytvářejí prostředí a předměty
kolem sebe, ale i o tom, jakou máme vizi budoucího života
v našich městech. Návštěvníci mají odcházet s pocitem, že
navštívili pavilon inspirativní země a kreativního národa,
které zůstanou předmětem jejich zájmu i po skončení světo-
vé výstavy. 

Uvnitř pavilonu najdou návštěvníci restauraci s českými
specialitami podle receptů Magdaleny Dobromily Rettigové.
V multimediálním sálu se budou střídat představení české
kultury, umění, designu a regionů. Meeting Room bude
sloužit pracovním setkáním státníků, umělců, vědců a ob-
chodním jednáním. Nebude chybět ani obchod s výběrem
českých zajímavostí. 

Expozice s názvem „Plody civilizace“ představí Českou
republiku třetího tisíciletí jako křižovatku, kam proudí myš-
lenky, kultury a technologie. Češi je se svou pověstnou tvo-
řivostí přetavují do nápaditých řešení, která dělají naše
města a život v nich lepšími. 

Při příležitosti konání všeobecné světové výstavy byla vy-
dána v aršíku poštovní známka v nominální hodnotě 35 Kč.
Kromě aršíků jsou k dostání i obálky prvního dne s příleži-
tostným razítkem, které připomíná datum a čas slavnostní
inaugurace známky. Autorem výtvarného návrhu je Petr Ště-
pán ze studia Najbrt. Známka pro EXPO v Šanghaji není tiš-
těná tradiční hlubotiskovou technikou, ale ofsetem.

Tisková informace

� zprávy
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Simulace nákladů a doby výstavby 
v pozemním stavitelství
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Stanovení nákladů a doby výstavby projektu je základ-
ním tématem stavební ekonomiky, je však spojeno s řa-
dou nejistot. Pro jejich odhad je proto vhodné použít simu-
lační techniky. Ve spolupráci se stavební firmou střední
velikosti byl aplikován simulační software umožňující
uvažování obou proměnných (doby výstavby a celkových
nákladů stavby) současně. Cílem článku je vysvětlit pří-
nosy využití simulačních technik při plánování stavební-
ho projektu a ověřit nový software v praxi.

1. Úvod
Problematika řízení rizik je již velmi dobře známa i v čes-

kém stavebnictví, přestože aplikace managementu rizika je
v praxi stále často spíše formální záležitostí. Management
rizik je komplexní proces, který umožní pomocí řady nástro-
jů a postupů identifikovat, ohodnotit a na základě toho řídit
rizika projektu. Touto problematikou se v obecné rovině
zabývají např. publikace [1] nebo [2], ucelený návod pro sys-
tematické řízení rizik stavebního projektu je možné nalézt
v [3], aplikace tohoto systému je tématem práce [4]. Základ-
ním problémem u každého projektu je stanovení nákladů a
doby výstavby. Při jejich odhadování je nutné přihlížet k řa-
dě nejistot [5]. Pro odhad nákladů i doby výstavby lze s vý-
hodou použít simulační techniky. Nejčastěji je využívána
metoda Monte Carlo [6], která umožňuje zadání vstupních
veličin (jednotková cena, objem jednotlivých položek, rych-
lost výstavby atd.) ve formě náhodných proměnných.
Výsledná cena díla a celková doba výstavby je pak po pro-
vedení odpovídajícího počtu simulací, při kterých se náhod-
ně vybírají kombinace vstupních veličin, vyjádřena rovněž
prostřednictvím pravděpodobnostního rozložení. Tento způ-
sob kalkulace odpovídá skutečnosti lépe než klasický deter-
ministický přístup, při němž je výsledkem jediná hodnota,
která však nevypovídá o nejistotě s odhadem spojené. 

Článek popisuje simulaci nákladů a doby výstavby na pří-
kladu projektu výstavby firemního sídla v Pardubicích
pomocí softwaru AS-RE, vyvinutého na Katedře ekonomiky
a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze [7].
Vstupní data i výsledky simulace byly průběžně konzultová-
ny se zástupci zhotovitelské firmy a jejich reálnost ověřována
porovnáním s interními dokumenty [8], [9]. V následujícím
textu je popsána samotná simulace a její výsledky, důležitější
částí je však jejich vyhodnocování, interpretace a vyvození
důsledků pro praktické rozhodování. Pochopení pravděpodob-
nostního přístupu u řídicích pracovníků je nutným krokem
k úspěšnému řízení rizik stavebních projektů. 

2. Současné uplatnění simulačních technik
při analýze rizika 

Simulační techniky jsou v současné stavební praxi u nás i
ve světě uplatňovány poměrně zřídka. Důvodem je přede-
vším jejich náročnost na čas i schopnosti zpracovatele, a to i
při využití specializovaných simulačních softwarů, jako
@RISK for Project [10] nebo Crystal Ball, nedávno koupe-
ný firmou Oracle [11]. Oba softwary umožňují simulaci
metodou Monte Carlo, fungují jako nadstavba MS Excel
nebo MS Project, nabízejí mnoho funkcí, velkou výkonnost
a snadné ovládání, jejich nevýhodou je však poměrně vyso-
ká cena, která je především pro menší podniky činí nedo-
stupnými, a proto se ve stavebnictví využívají minimálně.
Aplikace a porovnání programů je možné nalézt v práci [12].

Širší využití simulačních technik nalezneme spíše u kom-
plexních projektů infrastruktury, jako jsou dopravní stavby
apod. Ve studii [13] jsou simulační techniky využity pro
spolehlivější odhad nákladů dopravních staveb na základě
rozsáhlých databází z již realizovaných projektů. Aplikace
simulace Monte Carlo, umožňující zohlednění více náhod-
ných veličin (tedy nejen nákladů a doby výstavby) v nabíd-
kovém řízení, je potom tématem článku [14]. Především je
však třeba upozornit na článek [15], ve kterém je použita
simulace Monte Carlo (s využitím MS Excel a Crystal Ball)
pro odhad nákladů a doby realizace projektu výstavby poli-
cejní stanice a výsledky simulace jsou porovnány s cenou a
termínem dokončení vycházejícími ze smlouvy. 

3. Popis projektu
Firemní sídlo, které je komplexem administrativní budovy

a skladově výrobní části, má stát v Hradecké ulici v Pardu-
bicích na pozemku p. č. 4288/2, k. ú. Pardubice. Administ-
rativní budova má být částečně jednopodlažní, částečně
dvoupodlažní nepodsklepený objekt s výškou po atiku 7,5 m
(v jednopodlažní části 4,5 m). Založení je plošné na dvou-
stupňových základových pásech z monolitického železobe-
tonu. Na zásypu bude provedena podlahová deska tlouš�ky
150 mm. Svislé nosné konstrukce jsou z cihelných bloků
Porotherm 40 P+D, resp. 30 P+D, příčky potom z Porotherm
11,5 P+D. Povrchová úprava fasády bude provedena akrylá-
tovou zatřenou stěrkou. Stropní a střešní deska tl. 200 mm je
prefabrikovaná z předpjatých panelů se zálivkovou výztuží.
Střecha je navržena jako plochá, nepochozí s tepelnou izola-
cí s minerálních vláken a dvěma modifikovanými tavenými
pásy. Okna jsou plastová. Zastavěná plocha je 328 m2, po-
dlahová plocha 380 m2, obestavěný prostor 2 102 m3.

Skladově výrobní část bude sestávat ze tří objektů – skla-
dové haly o rozpětí 15,6 m se středními sloupy, montážní
haly pro velká vozidla o rozpětí 10 m a druhé montážní haly
půdorysného tvaru lichoběžníka délky 22,8 m a šířky 14,8,
resp. 5,8 m. Halová část je založena na pilotách, na podlaho-
vé desce tl. 160 cm je uložena podlaha z drátkobetonu. Svis-
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lá nosná konstrukce je navržena jako montovaný skelet
z prefabrikovaných dílců. Zastřešení je nepochozí, nesené
ocelovým trapézovým plechem, se zateplením z desek z mi-
nerálních vláken a dvěma modifikovanými tavenými pásy.
V budově budou sekční vrata s elektropohonem. Obvodový
pláš� je zděný z bloků Porotherm tl. 400 mm. Zastavěná plo-
cha 827 m2, podlahová plocha 806 m2, obestavěný prostor 
4 545 m3. Celkové smluvní rozpočtové náklady projektu,
převzaté z nabídkového rozpočtu [8], činí 26 112 928 Kč.

4. Simulace doby výstavby
a celkových nákladů

Byly provedeny dvě simulace v programu AS-RE, který
pracuje v prostředí MS Office Excel a je tedy široce využi-
telný v praxi. Software [7] provádí simulace časového a ná-
kladového průběhu řešeného projektu na základě vstupních
údajů popsaných dále. Vstupní údaje získané z rozpočtu pro-
jektu [8] a harmonogramu, [9] byly nastaveny jako náhodné
s rovnoměrným rozložením, hranice intervalů vstupních
veličin pro jednotlivé činnosti jsou uvedeny v tab. 1. Od-
chylky od hodnot odhadnutých v rozpočtu a časovém plánu
byly stanoveny na základě konzultace s odborníkem ze sta-
vební firmy zhotovující zakázku, reflektují tedy její dlouho-
dobé zkušenosti. Odchylky se pohybují v rozmezí ±10 %.
V odchylkách objemu zadávaném v peněžních jednotkách je
obsažena jednak možná odchylka reálného fyzického množ-
ství od množsví uvedeného v rozpočtu a jednak odchylka od
jednotkové ceny kalkulované v rozpočtu. Odchylka fyzické-
ho množství může být způsobena chybou v projektu, chybou
ve výkazu výměr, popř. změnami při realizaci, které nebu-
dou předmětem smluvních dodatků. Odchylka jednotkové
ceny může být důsledkem změn ceny materiálů, práce nebo
subdodávek, ke kterým dojde v čase mezi podáním nabídky
a realizací konkrétní části stavebního díla. Z vyšších hodnot
záporných než kladných odchylek tedy vyplývá, že zhotovi-
tel u většiny činností počítá spíše se snížením nákladů, kte-
rého může být dosaženo především účinným vyjednáváním
se subdodavateli. Nastavení odchylek je velmi individuální a
odvíjí se od firemní politiky a zkušeností zhotovitele.

Další podmínkou pro simulaci bylo sestavení sí�ového
grafu, ze kterého byly určeny všechny možné varianty kritic-
ké cesty, jež jsou zadávány jako vstupní údaj pro simulaci.
Použitý software umožňuje pouze zohlednění vazeb typu
konec-začátek, tomu je tedy nutné přizpůsobit sestavovaný
sí�ový graf. Některé činnosti musely být proto rozděleny do
několika podčinností, aby mohly být zachyceny i jiné typy
vazeb. 

Zkušební simulace byla provedena s počtem běhů pouze
100 tis., při výsledné simulaci byl nastaven počet simulací
na 1 mil. Porovnání výsledků je popsáno v odst. 6.1. Výsled-
kem simulace je trojrozměrný histogram zobrazující počty
realizací, popř. přímo pravděpodobnost, resp. relativní čet-
nosti (tj. počet realizací k celkovému počtu simulací) pro
jednotlivé kombinace celkové doby výstavby a celkových
stavebních nákladů (obr. 1).

5. Statistické vyhodnocení 
výsledků simulace

Výsledky simulace zobrazené v trojrozměrném histogra-
mu ukazují, že získané hodnoty celkové ceny díla i doby
výstavby, které jsou součtem několika náhodných veličin
(cena a doba trvání jednotlivých činností) s rovnoměrným
rozdělením, mají přibližně normální rozložení. Četnost

Objem Rychlost

[Kč] [Kč/týden] záporná kladná záporná kladná

zahájení  
výstavby

80 000 80 000 0 0 0 0

zemní práce 225 775 112 887 0,1 0,05 0,1 0,1

piloty 1 215 409 607 705 0,1 0,05 0,1 0,1

základové pasy 770 214 770 214 0,1 0,1 0,1 0,1

monolit 692 577 692 577 0,1 0,05 0,1 0,1

železobetonové 
konstrukce 
(sloupy, stropy)

4 148 644 1 037 161 0,1 0,1 0,1 0,1

cihelné zdivo 2 849 221 335 202 0,1 0,1 0,1 0,1

zásypy 389 553 389 553 0,1 0,05 0,1 0,1

izolace proti 
vlhkosti

319 307 63 861 0,1 0,05 0,1 0,1

omítky 701 223 100 175 0,1 0,07 0,1 0,1

fasáda 1 220 273 122 027 0,1 0,07 0,1 0,1

betony a 
drátkobetony

971 402 215 867 0,1 0,05 0,1 0,1

střecha a 
klempířské 
konstrukce

3 905 303 781 061 0,1 0,05 0,1 0,1

ZTI + ÚT + 
elektro

2 344 959 334 994 0,1 0,05 0,1 0,1

VZT + MaR 879 081 175 816 0,1 0,05 0,1 0,1

SDK 311 811 103 937 0,1 0,05 0,1 0,1

truhlářské 
konstrukce

257 121 85 707 0,1 0,07 0,1 0,1

plastová okna 
a vrata

1 410 401 352 600 0,1 0,06 0,1 0,1

obklady 
a dlažby

406 983 81 397 0,1 0,05 0,1 0,1

nátěry + malby 124 433 31 108 0,1 0,05 0,1 0,1

vyčištění budovy 49 560 24 780 0,1 0,05 0,1 0,1

komunikace 
a terénní úpravy

1 712 617 190 291 0,1 0,05 0,1 0,1

vodovodní 
a kanalizační 
přípojka

940 000 188 000 0,1 0,07 0,1 0,1

předávací 
stanice tepla

164 572 82 286 0,1 0,05 0,1 0,1

elektropřípojka 22 487 22 487 0,1 0,05 0,1 0,1

Činnosti

Max. odchylka 
objemu

Max. odchylka 
rychlosti

Tab. 1. Vstupní data pro simulaci 1 a 2 (hodnoty objemu a rychlos-
ti jsou plánované dle rozpočtu a harmonogramu)
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výskytu různé délky výstavby za podmínky, že celková cena
díla je 25,7 mil. Kč (této podmínce vyhoví řádově tisíce reali-
zací), je uvedena na obr. 2, pro celkový soubor dat bez ohle-
du na simulovanou cenu díla (tedy celkem 106 realizací) pak
na obr. 3. Charakteristiky výsledného rozdělení, tj. střední
hodnoty a směrodatné odchylky, byly vyhodnoceny pro oba
parametry na třech různých řezech a celkově pro celý soubor
dat výsledků simulace – viz výsledky simulace 1 v tab. 2.

Z výsledků vyplývá, že rozptyl celkového souboru dat pro
obě zkoumané veličiny (dobu výstavby, cenu díla) je větší
než rozptyl v jednotlivých řezech. Střední hodnoty obou
veličin mírně rostou přímo úměrně s druhou veličinou, tj.
střední hodnota doby výstavby mírně roste s rostoucí cenou
díla. To je evidentní i z obr. 4, kde jsou v tabulkovém pro-
cesoru zachycena vstupní data pro vykreslení trojrozměrné-

ho histogramu, tedy četnosti realizací pro jednotlivé kombi-
nace celkové ceny a doby výstavby. V této formě (resp.
v souboru .csv) jsou automaticky zobrazeny výstupy simula-
cí programem AS-RE, uživatel volí rozsah zobrazované
oblasti a velikost intervalu (v tomto případě byl zvolen inter-
val desetiny týdne pro časovou osu a interval 25 tis. Kč pro
cenovou osu). Úrovně jednotlivých řezů, pro které byly

Obr. 1. Trojrozměrný histogram 
doba realizace – celkové náklady (při 106 simulací) 

Obr. 2. Doba výstavby – četnost výskytu v řezu 25 700 tis. Kč 
(při 106 simulací)

Obr. 3. Doba výstavby – celková četnost výskytu (při 106 simulací) 

 Simulace Parametr Podmínka hodnocení
Střední 
hodnota

Směrodatná 
odchylka

při ceně 25 350 000 Kč 60,00 týdnů 1,03 týdnů

při ceně 25 700 000 Kč 60,49 týdnů 1,04 týdnů

při ceně 26 050 000 Kč 60,97 týdnů 1,05 týdnů

pro celkový soubor dat 60,46 týdnů 1,13 týdnů

při době výstavby 59 týdnů 25 536 000 Kč 287 250 Kč

při době výstavby 60,5 týdne 25 687 000 Kč 287 590 Kč

při době výstavby 62 týdnů 25 839 000 Kč 285 000 Kč

pro celkový soubor dat 25 682 000 Kč 311 780 Kč

při ceně 25 350 000 Kč 60,01 týdnů 1,03 týdnů

při ceně 25 700 000 Kč 60,47 týdnů 1,04 týdnů

při ceně 26 050 000 Kč 60,92 týdnů 1,05 týdnů

pro celkový soubor dat 60,46 týdnů 1,13 týdnů

při době výstavby 59 týdnů 25 540 000 Kč 290 830 Kč

při době výstavby 60,5 týdne 25 688 000 Kč 285 890 Kč

při době výstavby 62 týdnů 25 833 000 Kč 289 500 Kč

pro celkový soubor dat 25 682 000 Kč 311 120 Kč

při ceně 25 350 000 Kč 59,04 týdnů 1,02 týdnů

při ceně 25 700 000 Kč 59,57 týdnů 1,01 týdnů

při ceně 26 050 000 Kč 60,04 týdnů 1,04 týdnů

pro celkový soubor dat 59,54 týdnů 1,13 týdnů

při době výstavby 59 týdnů 25 636 000 Kč 290 260 Kč

při době výstavby 60,5 týdne 25 784 000 Kč 289 570 Kč

při době výstavby 62 týdnů 25 925 000 Kč 294 800 Kč

pro celkový soubor dat 25 683 000 Kč 311 770 Kč

při ceně 25 350 000 Kč 59,06 týdnů 1,00 týdnů

při ceně 25 700 000 Kč 59,55 týdnů 1,02 týdnů

při ceně 26 050 000 Kč 60,04 týdnů 1,03 týdnů

pro celkový soubor dat 59,64 týdnů 1,11 týdnů

při době výstavby 59 týdnů 25 706 000 Kč 291 660 Kč

při době výstavby 60,5 týdne 25 859 000 Kč 282 270 Kč

při době výstavby 62 týdnů 26 026 000 Kč 297 300 Kč

pro celkový soubor dat 25 773 000 Kč 311 860 Kč
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Tab. 2. Statistické vyhodnocení simulací
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vyhodnoceny statistické charakteristiky, jsou zvýrazněny
odstíny šedé.

Z provedených simulací je možno zjistit pravděpodobnost
překročení smluvní doby výstavby (61 týdnů) a smluvní
ceny díla (přibližně 26 100 000 Kč), jak je vidět rovněž
z obr. 4. Sektor I představuje realizace, u nichž cena i doba
provádění jsou splněny. Sektor II potom případy, kdy je pře-
kročena cena díla, ale výstavba je dokončena včas. Sektor III
zachycuje případy překračující dobu výstavby, ale s nižšími
náklady než smluvní cenou. Nejhorší variantou jsou potom
realizace v sektoru IV, kde jsou překročeny oba sledované
parametry. Pravděpodobnost překročení ceny dané ve
smlouvě je tedy 8,56 %, pravděpodobnost překročení termí-
nu daného smlouvou je 30,04 %. 

V rámci analýzy rizika je cennou informací průměrné pře-
kročení smluvní doby výstavby a rozpočtových nákladů, tj.
střední hodnota realizací, které překročily dané hranice.
V uvedeném příkladu jsme zjistili průměrné překročení
doby výstavby o 0,78 týdne a průměrné překročení nákladů
o cca 147 tis. Kč. Při této úvaze však není zohledněno, že  ví-
ce než s 90% pravděpodobností budou naopak realizované
náklady nižší než plánované, tento benefit není v analýze ri-
zika zohledněn. 

Při zohlednění smluvní pokuty za překročení stanoveného
termínu, která činí 10 tis. Kč/den, se zvýší pravděpodobnost
překročení plánovaných nákladů na 9,74 % (obr. 5).

6. Citlivostní analýza
V následujících výpočtech byl zkoumán vliv změny

vstupních dat na výsledky simulace, tedy citlivost výsledků
na změnu vstupních údajů. Byl sledován vliv zrychlení jedné
z počátečních činností, tj. zemních prací, na dvojnásobek
proti původnímu harmonogramu. Dále jsou shrnuty výsled-
ky simulace, při níž byla změněna rychlost jedné z činností
v rámci dokončovacích prací, konkrétně v pokládání obkladů
a dlažeb. Zde však předpokládáme, že díky změněné techno-
logii se zvýší i náklady této položky.

Vzhledem k časové náročnosti výpočtu pro 106 simulací
byl pro citlivostní analýzu použit výpočet s řádově menším
počtem simulací (105), a tím i menší přesností. Z tohoto důvo-

du byl proveden další výpočet i s původními vstupními daty,
ale pouze s menším počtem simulací, který umožňuje posou-
dit vliv počtu simulací na přesnost výsledků.

6.1. Výsledky při použití původních vstupních dat
Pro potřeby citlivostní analýzy byla provedena simulace

s původními hodnotami znovu, ovšem s menším počtem si-
mulací. Jak je vidět ze statistického vyhodnocení simulace 2
v tab. 2, získané výsledky jsou porovnatelné s výsledky 
v čl. 5 a simulací 1 v tab. 2, zvolená přesnost bude tedy pro
účely citlivostní analýzy dostačující.

6.2. Zvýšená rychlost zemních prací
Další simulace ukazuje vliv zvýšení rychlosti provádění

zemních prací na dvojnásobek (tedy změny hodnoty rych-
losti v druhém řádku tab. 1 na dvojnásobek). Toto opatření
je v hodnoceném projektu výstavby firemního sídla plánová-
no pro případ, že se zpozdí zahájení projektu. Zemní práce
je možné urychlit nasazením dvojnásobného počtu mechani-
začních prostředků i lidských zdrojů, což prostorové pod-
mínky staveniště i kapacita firmy umožňují. Předpokládáme,
že celková cena za tuto činnost zůstane stejná. 

Vyhodnocení výsledků simulace (viz simulace 3 v tab. 2)
tedy pouze potvrzuje zkrácení střední  doby výstavby o cca
týden (zemní práce jsou logicky činností ležící na kritické
cestě), a tím i zvýšení spolehlivosti, že bude termín výstav-
by dodržen. Na celkovou cenu díla nemá změna žádný vliv.
Rozdílné střední hodnoty ceny díla na jednotlivých hladi-
nách doby výstavby proti původnímu zadání (simulace 2 
v tab. 2) jsou způsobeny tím, že vyhodnocované časové hla-
diny nebyly změněny, přestože se doba výstavby celkově
zkrátila. Střední cena díla při vyhodnocení celkového soubo-
ru výsledků však zůstává přibližně stejná. 

6.3. Zvýšená rychlost zhotovení obkladů a dlažeb 
V následujícím výpočtu byla cena za rychlost ukládání

obkladů a dlažeb zvýšena na 120 tis. Kč/týden (proti původ-
ním cca 81 tis. Kč/týden – viz 19. řádek v tab. 1). Tohoto
zrychlení by bylo dosaženo změnou použité technologie (viz
harmonogram [9]). Nová, efektivnější technologie s sebou
však přináší zvýšení ceny (na 500 tis. Kč – odhad zástupce
zhotovitelské firmy). Opatření bude využito v případě, že
dojde v průběhu předchozích fází stavby k průtahům, které
bude nutné kompenzovat během dokončovacích prací.

Z výsledků simulace vyplývá, že dojde ke změně celkové
doby výstavby i celkové ceny, jak je vidět z vyhodnocení
simulace 4 v tab. 2. Doba výstavby je zkrácena opět o cca
týden, což ukazuje, že zkrácená činnost ležela rovněž na kri-
tické cestě. Nárůst střední hodnoty celkové ceny o cca 100 tis. Kč
je možné odhadnout i bez simulace. Cílem simulace je však
zjištění, zda nedojde ke změně rozptylu – zvýšení směrodat-
né odchylky by ukazovalo na nárůst nejistot. V tomto přípa-
dě však díky tomu, že nebyla měněna pravděpodobnostní
rozdělení vstupních hodnot, ale pouze jejich střední hodno-
ty, nedošlo ani k výrazné změně rozložení výsledků, ale
pouze k posunu střední hodnoty. 

7. Závěr
Využití simulace nákladů a doby výstavby (popř. i dalších

veličin, jako je potřeba zdrojů, cash flow) při plánování pro-
jektů je logickou volbou vzhledem k tomu, že jejich charak-
ter závisí na řadě náhodných vstupních parametrů. Sestave-
ní nákladového, ale především časového modelu a následné
provedení simulace je však poměrně náročné, a proto se do-
statečně nevyužívá. Přitom provedení pravděpodobnostní

Obr. 4. Vstupní data pro 3D histogram (MS Excel) s vyznačením
pravděpodobnosti překročení smluvní doby výstavby a smluvní ceny

Obr. 5. Vstupní data pro 3D histogram (MS Excel) s vyznačením
pravděpodobnosti překročení smluvní doby výstavby a smluvní ceny

se zahrnutou pokutou za překročení termínu
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analýzy je přínosem jak pro stavebníka, tak pro dodavatele
stavby.  Zadavatel může simulační model využít při před-
běžném plánování, a následně při vyhodnocování nabídek,
posouzení samozřejmě závisí na typu uzavírané smlouvy.
Ale i v případě, že je smlouva uzavírána s pevnou cenou a
dobou výstavby, může tento model upozornit na nereálné
nabídky, které by měly být z výběrového řízení vyloučeny,
protože přinášejí riziko, že dodavatel stavbu nedokončí nebo
ji neprovede v požadované kvalitě. Stavebník je také na
základě simulace schopen lépe odhadnout pravděpodobnost,
že bude překročen sjednaný termín výstavby, a využít toho
při jednání s potenciálními nájemci, popř. kupci, pro pláno-
vání navazujících činností, stanovení smluvní pokuty atd.

Dodavatel by měl výsledky simulace použít jako podklad
pro rozhodování o nabídce obzvláště v případě, že smluvní
cena díla má být sjednána jako pevná. Nabídkovou cenu a
termín dokončení je pak na základě této analýzy schopen
stanovit podle vybrané hladiny spolehlivosti, tj. se znalostí
pravděpodobnosti, že bude překročena. 

Nákladový a časový model by měl být sestaven tak, aby
byl využitelný i při realizaci projektu. Vstupní proměnné
modelu jsou s pokračující výstavbou aktualizovány, u již
uskutečněných činností jsou hodnoty měněny na determinis-
tické, tedy skutečně realizované, nejistota se tak postupem
času snižuje. V této fázi je možné model využít při rozhodo-
vání, např. o změnách některých technologií nebo organiza-
ce prací. Model ve fázi realizace poslouží jako základ pro
porovnání možných variant a pro posouzení, zda je navrho-
vané opatření efektivní, např. zda se vyplatí při hrozícím ne-
dodržení termínu využít dražší metodu výstavby.  

V případě projektu výstavby administrativně provozní
budovy, popsaného v tomto článku, je vidět, že smluvní cena
byla stanovena poměrně bezpečně, s dostatečnou rezervou.
Naopak u termínu výstavby je rezerva velmi malá. Stavební
firma by se měla tedy zaměřovat spíše na řízení rizika pro-
dloužení doby výstavby, jak bylo ukázáno v odst. 6.2 a 6.3.
Avšak vzhledem k tomu, že sjednaná smluvní pokuta za
pozdní dokončení je celkem nízká (50 tis. Kč/týden), ani při
překročení termínu by nemusel být projekt zcela neúspěšný.
První navržené opatření, tj. urychlení zemních prací při za-
chování nákladů, je vhodné, snižuje riziko překročení termí-
nu bez navýšení celkových nákladů. Efektivnost druhého
opatření, tj. zkrácení doby výstavby o týden při navýšení
nákladů, už je sporná. Nárůst nákladů je totiž vyšší než hro-
zící pokuta za prodloužení výstavby. V tomto případě je
však možné přihlížet i k nefinančním hlediskům, jako je spo-
kojenost klienta, potřeba zdrojů na jiné stavbě apod., a
ospravedlnit tak realizaci druhého opatření.

Článek vznikl v rámci činnosti výzkumného centra
CIDEAS za podpory výzkumného záměru MSM6840-
770006 „Management udržitelného rozvoje životního cyk-
lu staveb, stavebních podniků a území“.
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Beran, V. et al.: Simulation of Costs and  Construction
Time in Ground Building

The determination of costs and the construction time of
projects is a fundamental topic of economics in the build-
ing industry. Nevertheless, it is connected with many
uncertainties. Simulation techniques are suitable for
their assessment. The application of simulation software
facilitating consideration of both variables (the construc-
tion period and total construction costs) has been per-
formed at the same time in cooperation with a middle-
sized construction firm. This article is aimed to explain
the benefits of the use of simulation techniques in plan-
ning a building project and verify the new software in
practice. 

Beran, V. u. a.: Simulation der Kosten und der Bauzeit
im Hochbau 

Die Bestimmung der Kosten und der Bauzeit eines Pro-
jektes ist ein grundsätzliches Thema der Bauökonomie,
das jedoch mit einer Reihe von Unklarheiten verbunden
ist. Es ist deshalb angebracht, Simulationstechniken
anzuwenden. In Zusammenarbeit mit einer mittelgroßen
Baufirma wurde eine Applikation einer Simulations-
software vorgenommen, welche die Betrachtung beider
Veränderlichen (der Bauzeit und der Gesamtbaukosten)
gleichzeitig ermöglicht. Ziel des Beitrags ist, den Nutzen
der Anwendung von Simulationstechniken bei der Pla-
nung eines Bauprojektes zu erläutern und die neue Soft-
ware in der Praxis zu überprüfen.
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Přechodové plochy tvořené kubickými křivkami
RNDr. Kamil MALEČEK

RNDr. Zdeněk ŠIBRAVA, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku tvoříme přechodové plochy mezi dvěma ob-

délníky a mezi kružnicí a obdélníkem. Tvořicí křivky

přechodových ploch jsou kubické křivky z Hermitovy

reprezentace kubik. Plochy je možné užít jako přechodo-

vé plochy mezi plášti čtyřbokých hranolů a mezi pláštěm

kruhového válce a pláštěm čtyřbokého hranolu. Uvádí-

me takové afinní transformace, které umožňují tvořit

přechodové plochy mezi rovnoběžníky, mezi elipsou a

rovnoběžníkem a případné jejich použití.

1. Přechodová plocha, kubická křivka
Článek je pokračováním článku [3], ve kterém jsme utvo-

řili přechodovou plochu mezi dvěma kružnicemi. Tuto plo-
chu je možno použít jako přechodovou plochu mezi plášti
rotačních válců. V tomto článku jsme přechodovou plochu
utvořili jiným způsobem. Všechny přechodové plochy mají
společné to, že napojení přechodové plochy na pláště těles
nemá zlom (je třídy C1) a přechodová plocha sama sebe
neprotíná.   

1.1. Parametrizace obdélníků
Mějme dány dva obdélníky A0B0C0D0 a A1B1C1D1. Veli-

kosti stran obdélníku A0B0C0D0, resp. A1B1C1D1, jsou 2a0 =
= |A0B0|, 2b0 = |B0C0|, resp. 2a1 = |A1B1|, 2b1 = |B1C1|.

V euklidovském prostoru E3 zvolme kartézskou soustavu
souřadnic [O, x, y, z] tak, aby střed S0 obdélníka A0B0C0D0

byl počátek O soustavy souřadnic a střední příčky byly osy
y a z. Strana A0B0 je parametrizována bodovou funkcí

1X0(u) = O + ue2 – b0e3 = [0, u, –b0],  u ∈ [–a0, a0], (1)

ve které e2 = (0, 1, 0) a e3 = (0, 0, 1) jsou vektory z kanonic-
ké báze prostoru V(E3). Bázi tvoří s vektory e2 a e3 ještě vek-
tor e1 = (1, 0, 0).

Strana B0C0 je parametrizována bodovou funkcí

2X0(u) = O + a0e2 + ue3 = [0, a0, u],  u ∈ [–b0, b0]. (2)

Strana C0D0, resp. D0A0, je středově souměrná se stranou
A0B0, resp. B0C0, podle počátku O, a proto strana C0D0, resp.
D0A0, je parametrizována bodovou funkcí

3X0(u) = O – ue2 + b0e3 = [0, – u, b0],  u ∈ [– a0, a0],         (3)
resp.
4X0(u) = O – a0e2 – ue3 = [0, – a0, – u],  u ∈ [– b0, b0]. (4)

Obdélník A1B1C1D1 zatím umístíme v prostoru vzhledem
ke zvolené soustavě souřadnic stejně jako obdélník
A0B0C0D0. Potom strana A1B1 je parametrizována bodovou
funkcí

1X1(v) = O + ve2 – b1e3 = [0, v, –b1],  v ∈ [– a0, a0]. (5)

K vytvoření přechodové plochy je potřeba strany A0B0 a
A1B1 parametrizovat tak, aby parametrizace realizovaly vzá-
jemně jednoznačné zobrazení jedné strany na druhou. Proto
v (5) provedeme transformaci parametru funkcí ν = a1/a0

u,
u ∈ [–a0, a0]. Strana A1B1 je pak parametrizována bodovou
funkcí

1X1(u) = O + a1/a0
ue2 – b1e3 = [0, a1/a0

u, –b1], u ∈ [–a0, a0]. (6)

Strana B1C1 je parametrizována bodovou funkcí

2X1(v) = O + a1e2 + ve3 = [0, a1, v],  v ∈ [– b1, b1]. 

Opět provedeme transformaci parametru, tentokrát funkcí 
ν = b1/b0

u, u ∈ [– b0, b0]. Strana B1C1 je pak parametrizová-
na bodovou funkcí

2X1(u) = O + a1e2 + b1/b0
ue3 = [0, a1,

b1/b0
u], u ∈ [–b0, b0]. (7)

V důsledku středové souměrnosti obdélníku podle počát-
ku O je strana C1D1, resp. D1A1, parametrizována bodovou
funkcí

3X1(u) = O – a1/a0
ue2 + b1e3 = [0, –a1/a0

u,b1], u ∈ [– a0, a0], (8)

resp.
4X1(u) = O – a1e2 – b1/b0

ue3 = [0, –a1, –b1/b0
u], u ∈ [– b0, b0]. (9)

Nyní umístíme obdélník A1B1C1D1 do roviny ρ, která je
dána bodem S1 – středem obdélníku a jednotkovým směro-
vým vektorem t1 normály roviny ρ. Označme t2 a t3 jednot-
kové směrové vektory přímek, na kterých leží strany A1B1 a
B1C1 obdélníku. Vektory t1, t2, t3 tvoří ortonormální bázi pro-
storu V(E3). Nechť vektory e1, e2, e3 mají společný počáteč-
ní bod S0 = O a t1, t2, t3 mají společný počáteční bod S1.
Budeme předpokládat, že obě báze jsou stejně orientované a
jednu bázi můžeme ztotožnit s druhou bází přímou shod-
ností.

Parametrizaci strany A1B1 obdélníku A1B1C1D1, umístěné-
ho do roviny ρ, odvodíme z (6), ve které počátek O nahradí-
me bodem S1 a vektory e2, e3 nahradíme vektory t2, t3. Stra-
na A1B1 je tedy parametrizována bodovou funkcí

1X1(u) = S1 + a1/a0
u t2 – b1t3,  u ∈ [– a0, a0], resp. (10)

resp.
1x1(u) = s1 + a1/a0

u t2 – b1t3,  u ∈ [– a0, a0], (11)

kde 1x1(u) jsou průvodní vektory bodů 1X1(u) a vektor s1 je
průvodní vektor bodu S1 z (10).

Zcela obdobně odvodíme vektorové funkce, kterými jsou
parametrizovány další strany obdélníku. Strany B1C1, C1D1,
D1A1 jsou postupně parametrizovány vektorovými funkcemi

2x1(u) = s1 + a1t2 + b1/b0
u t3,     u ∈ [– b0, b0], (12)

3x1(u) = s1 – a1/a0
u t2 + b1t3,   u ∈ [– a0, a0], (13)

4x1(u) = s1 – a1t2 – b1/b0
u t3,     u ∈ [– b0, b0]. (14)

obzor_4_2010.qxp  18.3.2010  15:45  Stránka 125



126 STAVEBNÍ OBZOR 4/2010

1.2. Přechodová plocha a její parametrizace
Za tvořicí křivky přechodové plochy Γ mezi obdélníkem

A0B0C0D0 a obdélníkem A1B1C1D1, umístěným do roviny ρ,
vezmeme kubické křivky z Hermitovy reprezentace kubik
[2]. Kubika je parametrizována vektorovou funkcí

y(t) = F0(t)a0 + F1(t)a1 + F2(t)kb1 + F3(t)lb2, t ∈ [0,1], (15)

ve které F0, F1, F2, F3 jsou tyto kubické funkce:  

F0(t) = 2t3 – 3t2 + 1,  F1(t) = –2t3 + 3t2, 

F2(t) = t3 – 2t2 + t,  F3(t) = t3 – t2.  

Vektory a0, a1 jsou průvodní vektory krajních bodů kubi-
ky a vektory  b1, b2 jsou jednotkové směrové vektory tečen
v krajních bodech kubiky. Volbou kladných konstant k a l
z množiny reálných čísel určujeme tvar kubiky. V [1] se tato
kubika nazývá Fergusonova. Přechodová plocha Γ bude slo-
žena ze čtyř ploch Γi, i = 1, 2, 3, 4. Plochy Γ1, Γ2, Γ3, Γ4

budou postupně přechodovými plochami mezi stranami A0B0

a A1B1, B0C0 a B1C1, C0D0 a C1D1, D0A0 a D1A1 obdélníků
A0B0C0D0 a A1B1C1D1.

Plocha Γi je parametrizována vektorovou funkcí

ix(t,u) = F0(t) ix0(u) + F1(t) ix1(u) + kF2(t)e1 + lF3(t)t1, (16)

kterou dostaneme z vektorové funkce (15) tak, že vektor a0

nahradíme vektorovou funkcí ix0(u). Vektory ix0(u) jsou prů-
vodní vektory bodů iX0(u) z (1) – (4). Vektor a1 nahradíme
vektorovou funkcí ix1(u) z (11) – (14). Pro plochy Γ1 a Γ3 je
u [– a0, a0] a pro plochy Γ2 a Γ4 je u ∈ [– b0, b0]. Pro všech-
ny plochy Γi, i = 1, 2, 3, 4 , je t ∈ [0, 1] (obr. 1).

1.3. Užití přechodové plochy ΓΓ
Plochu Γ můžeme užít jako přechodovou plochu mezi

plášti dvou kolmých čtyřbokých hranolů s podstavami
A0B0C0D0 a A1B1C1D1. Hranol s podstavou A1B1C1D1, resp.
A0B0C0D0, leží v poloprostoru, jehož hraniční rovina je rovi-
na obdélníku A1B1C1D1, resp. A0B0C0D0, a který je určen
orientací vektoru t1, resp. – e1.

Pro přechodovou plochu je důležité, že tečny v krajních
bodech kubik jsou přímky, na kterých leží tvořicí úsečky
plášťů hranolů. V napojení přechodové plochy na pláště hra-
nolů tak nedochází ke zlomu (napojení je třídy C1). Konstan-
ty k a l volíme především tak, aby přechodová plocha sama
sebe neprotínala.

Vektor t1, příp. e1, nahraďme jednotkovým vektorem *t1, příp.
*e1, který určuje stejný poloprostor jako vektor t1, příp. e1,

ale není ortogonální k vektorům t2 a t3, příp. e2 a e3. Pak vek-
torovými funkcemi

ix(t,u) = F0(t) ix0(u) + F1(t) ix1(u) +kF2(t)*e1 + lF3(t)*t1 (17)

jsou parametrizovány čtyři části *Γi, i = 1, 2, 3, 4, plochy *Γ,
kterou můžeme užít jako přechodové plochy mezi plášti
kosých čtyřbokých hranolů. Pro části *Γ1 a *Γ3 je u ∈ [– a0, a0],
pro části *Γ2 a *Γ4 je u ∈ [– b0, b0] a t ∈ [0, 1] pro každou část
*Γi, i = 1, 2, 3, 4.

2. Přechodová plocha mezi kružnicí 
a obdélníkem

2.1. Parametrizace kružnice a obdélníku
Mějme dánu kružnici K0 o poloměru R a obdélník

A1B1C1D1, jehož velikosti stran jsou 2a1 = |A1B1| a 2b1 =
= |B1C1|. Kartézskou soustavu souřadnic zvolme tak, aby
počátek O byl středem kružnice K0 a kružnice ležela v sou-
řadnicové rovině yz. Obdélník A1B1C1D1 zatím umístíme
v prostoru tak, aby osy y a z byly jeho střední příčky. Stře-
dovým promítáním o středu O je dáno vzájemně jednoznač-
né zobrazení kružnice K0 na strany obdélníku A1B1C1D1.
Jedná se o vzájemně jednoznačné zobrazení oblouku A0B0 ⊂ K0

a strany A1B1 obdélníku A1B1C1D1 a podobně pro oblouk
B0C0 a stranu B1C1, pro oblouk C0D0 a stranu C1D1 a pro ob-
louk D0A0 a stranu D1A1 (obr. 2).

Kružnice K0 je parametrizována bodovou funkcí

X0(u) = O + R cos u e2 + R sin u e3,  u ∈ [0, 2π].

Promítací přímky uvedeného středového promítání mají
parametrické vyjádření

x = 0,   y = v sin u,   z = v cos u,  v ∈ R. (18)

Snadno spočteme, že průsečíky promítacích přímek se stra-
nou B1C1 obdélníku A1B1C1D1 jsou dány bodovou funkcí

2X1(u) = O + a1 e2 + a1tg u e3, u ∈ [–arctg b1/a1
, arctg b1/a1

]. (19)

Obr. 1.

Obr. 2.
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Průsečíky promítacích přímek se stranou C1D1 obdélníku
A1B1C1D1 jsou dány bodovou funkcí

3X1(u) = O + b1/tgue2 + b1e3, u ∈ [arctg b1/a1
, π–arctg b1/a1

]. (20)

Bodové funkce, kterými jsou parametrizovány parametrem
u strany D1A1 a A1B1, odvodíme z parametrizací (19) a (20)
stran B1C1 a C1D1. Strana D1A1, resp. A1B1, je totiž středově
souměrná se stranou B1C1, resp. C1D1, podle počátku O.

Nyní umístíme obdélník A1B1C1D1 do roviny ρ tak, jak
jsme uvedli v závěru odst. 1.1. Strany A1B1, B1C1, C1D1 a
D1A1 jsou pak postupně parametrizovány vektorovými funk-
cemi

1x1(u) = s1 – b1/tgut2 – b1 t3, u ∈ [arctg b1/a1
, π–arctg b1/a1

], (21)

2x1(u) = s1 + a1 t2 + a1tg u t3, u ∈ [–arctg b1/a1
, arctg b1/a1

], (22)

3x1(u) = s1 + b1/tgut2 + b1 t3, u ∈ [arctg b1/a1
, π–arctg b1/a1

], (23)

4x1(u) = s1 – a1 t2 – a1 tg u t3, u ∈ [–arctg b1/a1
, arctg b1/a1

]. (24)

Oblouky A0B0, B0C0, C0D0 a D0A0 kružnice K0 jsou paramet-
rizovány vektorovými funkcemi

1x0(u) = –Rcosue2 – Rsinue3, u ∈ [arctg b1/a1
, π–arctg b1/a1

], (25)

2x0(u) = Rcosue2 + Rsinue3, u ∈ [–arctg b1/a1
, arctg b1/a1

], (26)

3x0(u) = Rcosue2 + Rsinue3, u ∈ [arctg b1/a1
, π–arctg b1/a1

], (27)

4x0(u) = –Rcosue2 – Rsinue3, u ∈ [–arctg b1/a1
, arctg b1/a1

], (28)

2.2. Přechodová plocha a její parametrizace
Stejně jako v předchozí části budou tvořicí křivky přecho-

dové plochy kubiky, které jsou parametrizovány vektorovou
funkcí (15) a přechodová plocha Γ mezi kružnicí a obdélní-
kem bude složena ze čtyř ploch Γi, i = 1, 2, 3, 4. Plochy Γ1,
Γ2, Γ3, Γ4 budou postupně přechodovými plochami mezi
obloukem A0B0 kružnice K0 a stranou A1B1 obdélníku
A1B1C1D1, mezi obloukem B0C0 a stranou B1C1, mezi oblou-
kem C0D0 a stranou C1D1, mezi obloukem D0A0 a stranou
D1A1.

Plocha Γi je parametrizována vektorovou funkcí

ix(t,u) = F0(t) ix0(u) + F1(t) ix1(u) + kF2(t)e1 + lF3(t)t1, t∈[0, 1], (29)

ve které jsou vektorové funkce ix0(u), i = 1, 2, 3, 4, vekto-
rové funkce (25)-(28) a vektorové funkce ix1(u), i = 1, 2, 3, 4,
vektorové funkce (21)-(24) (obr. 3).

2.3. Užití přechodové plochy
Tuto plochu Γ můžeme užít jako přechodovou plochu

mezi pláštěm rotačního válce s podstavou K0 a pláštěm kol-
mého čtyřbokého hranolu s podstavou A1B1C1D1. Změníme-li
vektor t1, příp. e1, jako v odst. 1.3, pak plochu Γ můžeme
užít jako přechodovou plochu mezi pláštěm kosého kruho-
vého válce a pláštěm kosého čtyřbokého hranolu.

3. Transformace přechodových ploch
V odstavcích 1.3 a 2.3 jsme uvedli, co pro přechodovou

plochu znamená změna vektoru t1, případně e1. Nyní uvede-
me, co pro přechodovou plochu znamená změna vektorů t2,
t3, případně e2, e3.

Náhrada vektorů t2, t3,, případně e2, e3, vektory *t2 = m2t2,

*t3 = m3t3, případně *e2 = n2e2, *e3 = n3e3, kde m2, m3, n2, n3

jsou kladná reálná čísla, znamená změnu měřítka na osách v
rovině ρ, případně yz. Pro přechodovou plochu Γ z odd. 1
můžeme volbou čísel m2, m3, n2, n3 libovolně měnit velikost
stran obdélníků, nemění se přímky, na kterých leží střední
příčky obdélníků. V případě plochy Γ z odd. 2 za předpo-
kladu n2 ≠ n3 jde o přechodovou plochu mezi elipsou a ob-
délníkem. Osy elipsy jsou přímky y a z (obr. 4).

Ortonormální bázi t2, t3 zaměření roviny ρ, případně orto-
normální bázi e2, e3, zaměření roviny yz nahraďme bází *t2,
*t3 zaměření roviny ρ, případně bází *e2, *e3, zaměření rovi-

Obr. 3.

Obr. 4.

Obr. 5.
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ny yz. Vektory *t2, *t3, případně *e2, *e3, jsou jednotkové, ale
nejsou ortogonální. Tato změna ve vektorových funkcích
ix1(u) a ix0(u), i = 1, 2, 3, 4, kterými jsou parametrizovány
strany obdélníků A1B1C1D1 a A0B0C0D0, znamená afinní
transformaci obdélníků na rovnoběžníky a následně trans-
formaci přechodové plochy Γ z odd. 1 (obr. 5). V oddílu 2
znamená změna vektorů e2, e3 na vektory *e2, *e3 transforma-
ci kružnice na elipsu a Γ je pak přechodová plocha mezi
elipsou a rovnoběžníkem.

4. Závěr
Popsané přechodové plochy lze použít jako přechodové

plochy mezi potrubími, jejichž geometrickým modelem jsou
pláště kolmých i kosých válců či hranolů s uvedenými pod-
stavami. V literatuře se jako přechodové plochy obvykle
uvádějí plochy rozvinutelné. Užití rozvinutelných ploch je
při konstrukci přechodových ploch výhodné. Nevýhodou při
použití rozvinutelných ploch je, že v křivce přechodu
dochází ke zlomu – napojení není třídy C1 . Právě odstraně-
ní zlomu v křivkách přechodu nás vedlo k uvedenému
vytvoření přechodových ploch.

Navíc popsaným způsobem je možné tvořit přechodové
plochy i mezi jinými křivkami K0 a K1. Podmínkou je, aby
bylo možné realizovat vzájemně jednoznačné zobrazení kři-
vek K0 a K1. Vytvořenou plochu pak můžeme použít jako
přechodovou mezi plášti válců, jejichž řídicí křivky jsou K0

a K1.
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Maleček, K. – Šibrava, Z.:  Transition Surfaces Made by
Cubic Curves

This paper seeks to create transition surfaces between
two rectangles and a circle and a rectangle. Generating
curves of the transition surfaces are cubic curves from
Hermit representation of cubics. Surfaces may be used as
transition surfaces between lateral surfaces of quadran-
gular prisms, and between the lateral surface of a circu-
lar cylinder and the lateral surface of a quadrangular
prism. The authors present affine transformation which
makes it possible to create transition surfaces between
parallelograms, between ellipsis and a parallelogram,
and their potential use. 

Maleček, K. – Šibrava, Z.: Durch kubische Kurven ge-
bildete Übergangsflächen 

Im Artikel bilden wir Übergangsflächen zwischen zwei
Rechtecken und zwischen einem Kreis und einem Rech-
teck. Die die Übergangsflächen bildenden Kurven sind
kubische Kurven aus der Hermite-Darstellung kubisch-
er Kurven. Die Flächen können als Übergangsflächen
zwischen den Mänteln vierseitiger Prismen und zwischen
dem Mantel eines Kreiszylinders und dem Mantel eines
vierseitigen Prismas angewandt werden. Wir führen sol-
che affinen Transformationen an, die es ermöglichen,
Übergangsflächen zwischen Parallelogrammen sowie
zwischen einer Ellipse und einem Parallelogramm zu
bilden, und gegebenenfalls ihre Anwendung.

Historie neorenesančního domu ve Všehrdově ulici v Pra-
ze na Malé Straně spadá do  druhé poloviny 19. století, kdy
v celém hlavním městě docházelo k rozsáhlým změnám a pře-
stavbám v kontextu probíhající průmyslové revoluce. V roce
1892 zde byl vystavěn činžovní dům podle projektu archi-
tektonické a stavební firmy Jechenthal & Hněvkovský jako
součást celistvého bloku budov. 

Po rekonstrukci poskytne objekt pod názvem Rezidence
Kampa 25 bytových jednotek, které se technickým řešením
stanou nadstandardem na rezidenčním trhu. Šestipatrový
činžovní dům, vybavený sofistikovaným systémem centrál-
ního vytápění a chlazení s individuální regulací, nabízí byto-
vé jednotky o rozloze 30-120 m2, ve vnitrobloku je ke spo-
lečnému užívání soukromá zahrada. Přestože bude vybaven
moderními technologiemi, jeho historická fasáda a jedineč-
ná atmosféra zůstane zachována. Celková investice do pro-
jektu činí 330 mil. Kč.

Projekt developerské společnosti J&T Real Estate byl při-
praven ve spolupráci s architektonickým ateliérem Loxia.

Rekonstrukce byla zahájena v lednu 2010 a bude trvat jeden
a půl roku. Generálním dodavatelem projektu je společnost
Hochtief CZ. 

Rezidenční trh v tomto specifickém segmentu je v Praze
srovnatelný s dalšími hlavními městy ve střední Evropě.
Cena za 1 m2 se pohybuje od 5 500 do 7 500 Euro, nicméně
stále přetrvávají rozdíly v kvalitě a velikosti. Praha se, v po-
rovnání se zeměmi Visegrádské čtyřky, řadí na přední místo
a úroveň tohoto typu bydlení se stále zvyšuje.

Tisková informace

� rekonstrukce
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