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Teoretické základy pro optimalizovaný návrh
výztuže železobetonových rámových konstrukcí

Ing. Ivana LANÍKOVÁ, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc. 

Ing. Petr ŠIMŮNEK, Ph.D.
Ing. David HORÁK

VUT – Fakulta stavební
Brno

V článku je popsána optimalizace návrhu podélné vý-
ztuže železobetonových rámů daného tvaru a průřezů
namáhaných normálovou silou a ohybovým momentem.
Omezující podmínky jsou dány podmínkami spolehli-
vosti konstrukce podle odpovídajícího normového před-
pisu z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti 
v průřezech podle zadání uživatele. Je uvedena komplet-
ní formulace nelineárního problému optimalizace železo-
betonových rámů.

Úvod
Zřejmým cílem inženýrského návrhu konstrukce je dosáh-

nout takového návrhu, který splní požadavky (formulované
jako omezující podmínky) nejvhodnějším způsobem, ob-
vykle tak, aby byla extremalizována hodnota účelové funk-
ce. Účelová funkce obvykle vyjadřuje požadavek nejnižších
nákladů na její realizaci, resp. celoživotních nákladů spo-
jených s výstavbou, provozem a údržbou [7]. Nejjedno-
dušším, v současnosti však nejpoužívanějším přístupem při
navrhování v praxi je metoda pokusů a omylů (při více než
jednom návrhu a sledování/vyhodnocování požadovaných
kritérií); mimo to se projektant obvykle spokojí s návrhem
přijatelným (vhodným, přiměřeným) a nejlepším z provede-
ných, nikoli obvykle nejlepším z možných. Proto požadavek
získat nejlepší návrh konstrukce z hlediska dané účelové
funkce vyžaduje podporu výpočetní techniky stejně tak jako
optimalizační teorii [8], [9]. Použití optimalizace při návrhu
konstrukce, která je výpočetně náročná a vyžaduje pokročilé
znalosti a výpočetní schopnosti, je pro inženýry pracnější,
výsledkem je však kvalitnější návrh.

Metody optimalizovaného návrhu za předpokladu lineár-
ně pružného chování konstrukcí z hlediska ceny, tvaru nebo
množství materiálu jsou založeny na lineárních metodách
matematického programování a nejčastěji se používají pro
návrh ocelových konstrukcí. V poslední době se vyvíjejí
i metody nelineární [3], [6], založené na geometricky a fy-
zikálně nelineárním chování konstrukcí s vlivem případných
geometrických imperfekcí.

Na rozdíl od ocelových konstrukcí (hlavně štíhlých) se při
návrhu betonových konstrukcí významně uplatňuje jejich

fyzikálně nelineární chování. Vliv geometrické nelinearity
na optimalizaci návrhu výztuže je obvykle méně důležitý,
pokud nejsou v návrhu užívány štíhlé prvky (což je možné
zohlednit uplatněním normového omezení štíhlosti tlače-
ných prvků). Tudíž můžeme formulovat optimalizační úlohu
návrhu výztuže nikoli jako minimalizaci kritického zatížení
závisejícího na tlačených částech konstrukce (která je ob-
vyklá při návrhu štíhlých tlačených prvků), ale jako hledání
minimálního vyztužení pro danou hodnotu zatížení. Pro řešení
takové úlohy mohou být použity metody nelineárního matema-
tického programování. Optimalizace návrhu výztuže rámo-
vých konstrukcí s omezujícími podmínkami únosnosti, řešená
pomocí Baldurovy metody vepsaných hyperkoulí, je popsána
v [4]. Návrh výztuže sloupů zatížených normálovou silou s vý-
středností pomocí genetických algoritmů je popsán v [5].

Tento článek popisuje aplikaci nelineárních metod mate-
matického programování pro návrh výztuže rámových kon-
strukcí, který minimalizuje objem výztuže za předpokladu
splnění požadavků únosnosti a použitelnosti. Je prezentová-
na úplná matematická formulace nelineárního problému
optimalizace návrhu výztuže betonových konstrukcí. 

Pro výpočet vlivu dotvarování byla použita zjednodušená
metoda, aby úloha nemusela být řešena jako časově závislá.
Odezva konstrukce při konstantním zatížení a proměnném
vyztužení je řešena pomocí deformační varianty metody
konečných prvků se zohledněním fyzikální a geometrické
nelinearity. 

Výpočtový model
Definice optimalizační úlohy: 

a) účelová funkce dosahuje extrému

{f ({Αs})} minimální (nebo maximální) (1a)

při splnění omezujících podmínek předpokládaných ve tvaru

b) rovností  {h({Αs})} = {01}, (1b)

c) nerovností {g({Αs})} ≤ {02}, (1c)

kde {Αs} = {Αs1, ..., Αs,nt}Τ je vektor návrhových proměn-
ných; {f ({Αs})} = {f 1({Αs}), ..., f t({Αs})}Τ je vektor
účelových funkcí; f i({Αs}) i-tá účelová funkce; {h({Αs})}
vektor omezujících podmínek ve formě rovnic; {g({Αs})}
vektor omezujících podmínek ve formě nerovností; {01},
{02} nulové vektory odpovídajícího typu.
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Účelová funkce
Optimalizace návrhu betonových konstrukcí může být,

např. jako v [6], vyjádřena účelovou funkcí 

{f ({Αs})} = f (min Etot, min Ctot, max Stot) , (3a)

kde Etot je celkový dopad na životní prostředí, Ctot celková
cena, Stot celková společensko-kulturní hodnota.

Tento multikriteriální problém je možno převést na jed-
nokriteriální použitím metody vážených součtů, je však zřej-
mé, že získané optimální řešení bude záviset na váhách při-
souzených jednotlivým kritériím. Kromě toho není zaruče-
no, že při hledání optimálního řešení jinou metodou multi-
kriteriální optimalizace (která je závislá na strategii výběru)
bude daná metoda vždy konvergovat.

Celkovou cenu konstrukce Ctot lze vyjádřit jako funkci,
která vyjadřuje cenu konstrukce během jejího životního
cyklu, např. 

Ctot=Cini+Coper+Cm+Σpf Crepair+ΣprenovCrenov+Cdemol+Crecycl , (3b)

kde Cini je pořizovací cena konstrukce (tj. jde o součet ceny
materiálů, dopravních nákladů, návrhu a výstavby kon-
strukce); Coper cena provozování konstrukce; Cm cena údržby
konstrukce; Crepair cena oprav poruch konstrukce; Crenov cena
případných rekonstrukcí; Cdemol cena demolice konstrukce;
Crecycl cena recyklace konstrukce; pf, prenov pravděpodobnosti
týkající se vzniku možných poruch a rekonstrukčních
zásahů. Obdobným způsobem lze vyjádřit i celkový envi-
ronmentální dopad Etot konstrukce na životní prostředí [11]. 

Cenu použitých materiálů Ci (složku ceny pořizovací Cini)
lze vyjádřit 

Ci = vcCc + vsCs , (3c)

kde vc, vs je objem použitého betonu a výztuže; Cc, Cs ceny
materiálů za jednotku. Pokud předmětem optimalizace nebude
tvar a rozměry betonových průřezů, lze úlohu optimalizace
redukovat na požadavek minima objemu výztuže v konstrukci

(4)

kde f({As}) je účelová funkce vyjadřující množství výztuže
v železobetonové rámové konstrukci; le délka konečného
prvku e; Asi plocha výztuže v i-té vrstvě konečného prvku e;
ne celkový počet konečných prvků konstrukce; ke počet
výztužných vrstev v konečném prvku e.

Z praktických důvodů, tj. z požadavku stejného vy-
ztužení některých částí konstrukce nebo z redukce množství
optimalizovaných veličin, byl zaveden vektor výztužných
typů {As} = {As1, As2, ..., As,nt}T, definující plochu výztuže
v každé vrstvě každého konečného prvku; nt je počet vý-
ztužných typů v celé konstrukci. Obecně platí, že Ask ≠ Asl
pro k ≠ l. Složky vektoru {As} jsou optimalizované ná-
vrhové proměnné.

Označíme-li {As
e} jako vektor výztužných ploch prvku e

typu (1, ke), pak jeho složky mohou být určeny ze vztahu 

{As
e} = [Be] {As}, (5)

kde [Be] je matice zahrnující 0 a 1, jejíž prvky jsou defi-
novány při sestavování úlohy. Účelová funkce (4) optima-
lizace je formulována jako

(6)

kde {ie} je vektor typu (1, ke) obsahující pouze 1.

Omezující podmínky
Pro zavedený vektor návrhových proměnných mohou být

podmínky rovnováhy řešené konstrukce (při aplikaci
diskretizace řešené úlohy metodou konečných prvků)
vyjádřeny ve formě (1b) 

{h({Αs})} = [Κ ({Αs})]{Δ} – {F} , (7)

kde [Κ ({Αs})] je globální matice tuhosti řešené konstrukce;
{Δ} vektor uzlových parametrů deformace; {F} zatěžovací
vektor konstrukce.

Omezující podmínky ve formě nerovností (1c) je možné
specifikovat 

gdi({As}) ≤ 0  pro i = 1, 2, ..., nd, (8a)

gsj({As}) ≤ 0  pro j = 1, 2, ..., nc, (8b)

{Asu} ≥ {As} ≥ {Asl} ≥ {0}, (8c)

kde funkce gdi({As}) vyjadřuje omezující podmínku z hle-
diska omezení přetvoření (deformace) konstrukce; nd
celkový počet deformačních omezujících podmínek;
gsj({As}) funkce vyjadřující spolehlivost návrhu výztuže z hle-
diska únosnosti průřezu j (silová omezující podmínka); nc
počet průřezů, ve kterých je silová podmínka kontrolována.

Podmínka (8c) zaručuje minimální vyztužení požadované
uživatelem. Vektory {Asl} = {Asl,1, ..., Asl,nt}T, resp. {Asu} = 
= {Asu,l, ..., Asu,nt}T, jsou vektory minimálních, resp. maximál-
ních průřezových ploch výztuže, které omezují vektor vý-
ztužných typů.

Deformační omezující podmínky
Normy pro navrhování konstrukcí nebo technologie, která

bude v objektu instalována, obecně vyžadují splnění pod-
mínek omezujících přetvoření (resp. diferenční přetvoření)
pro předepsané kombinace zatížení v různých etapách
působení konstrukce a v různých průřezech. I - tá defor-
mační podmínka je vyjádřena jako

gdi({As}) = wi (Fi, ti1, tis) – wiu (9a)

nebo

gdi({As}) = –wi (Fi, ti1, tis) + wiu , (9b)

kde wi (Fi, ti1, tis) je přetvoření konstrukce v čase tis v uzlu
(průřezu) s od zatížení Fi, které začalo působit v čase ti1; wiu
je mezní hodnota přetvoření. Výraz (9a) je platný pro
omezení kladných hodnot přetvoření, (9b) záporných.

Podle některých normových předpisů, např. [2], lze
časovou závislost přetvoření vyjádřit pomocí efektivního
modulu pružnosti betonu Ec,ef. Tento přístup však znamená
řešení úlohy (řešení rovnovážného stavu konstrukce) pro
každý vyšetřovaný čas tis.

Aby nemusela být řešena časová závislost přetvoření vli-
vem dotvarování betonu, mohou být rovnice (9) zjednoduše-
ny pomocí transformace. Podle pravidel navrhování
betonových konstrukcí, např. [1], je uvažováno, že platí

wi (Fi, ti1, tis) = wip (Fi, ti1) + Δw (Fi, ti1, tis), (10)

kde wip = wip (Fi, ti1) je počáteční přetvoření v uzlu s v čase
ti1 způsobené zatížením Fi, Δw (Fi, ti1, tis) je přetvoření způ-
sobené dotvarováním betonu od zatížení Fi působícím v ča-
sovém intervalu (ti1, tis). Vliv smršťování v podmínkách (9)
může být u železobetonových konstrukcí obvykle zanedbán.

V souladu se zásadami navrhování betonových konstrukcí
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hodnota přetvoření Δw (Fi, ti1, tis) způsobená dotvarováním
může být vyjádřena vztahem

Δw (Fi, ti1, tis) = wip (Fi, ti1) ⋅ ϕ (ti1, tis), (11)

kde Δ (ti1, tis) je součinitel dotvarování daný normou, např.
[1], [2].

Dosazením (10), (11) do (9a) nebo (9b), s uvážením (8a),
deformační podmínky mohou být upraveny do  tvaru

gdi({As}) = wip (Fi, ti1) – wiu /(1 + ϕ (ti1, tis)), (12a)

gdi({As}) = – wip (Fi, ti1) + wiu /(1 + ϕ (ti1, tis)). (12b)

Počáteční přetvoření wip průřezu v lokálním souřadném
systému xi je uvažováno podle vztahu

wip (Fi, ti1) = {we(x)}T {Δe} = { we(x)}T [Le] {Δ}, (13)

kde {we(x)} je vektor typu (ndp, 1); {Δe} = {Δe ({As})} (nebo
{Δ} = {Δ ({As})}) je vektor uzlových parametrů deformace
prvku e (nebo konstrukce) stanovený pro zatížení Fi a
odpovídající vyztužení definovanému vektorem {As}; [Le]
transformační matice sestavená z 0 a 1 typu (ndp, nk); {Δe}
typu (ndp, 1), {Δ} typu (nk, 1), ndp (nebo nk) počet
uzlových parametrů deformace prvku e (nebo celé kon-
strukce). Tento přístup vyjádření vlivu dotvarování je při-
bližný, na stranu bezpečnou a je výrazně jednodušší, protože
požaduje řešení úlohy jen v čase ti1 pro získání hodnot
počátečních přetvoření wip (Fi, ti1). 

Silové omezující podmínky
Formulace silových omezujících podmínek vychází

z předpokladů zajištění spolehlivosti kontrolovaného
průřezu z hlediska jeho mezní únosnosti, definovaných
v normě. Většina doporučení přijímá nelineární model
chování průřezu namáhaného normálovou silou a ohybovým
momentem. Model je založen na předpokladech (obr. 1),
které zavádějí všechny předpisy a normy současné platné na
celém světě:

– dokonalá soudržnost mezi betonem a ocelí;
– lineární závislost přetvoření po výšce průřezu;
– napětí v jednotlivých materiálech (betonu, oceli) se určí

z pracovních diagramů definovaných v normě.

Průřez je pro dané zatížení považován za spolehlivě na-
vržený, jestliže poměrné přetvoření extrémně namáhaných
vláken jednotlivých materiálů je rovno nebo menší než li-
mitní hodnota definovaná v návrhových doporučeních při
splnění výše uvedených předpokladů. Obecně je požadová-
no splnění všech kritérií:

a) pro tlačená vlákna betonu

ε (zbc) ≥ εbd, (14a)

b) pro výztuž ve vrstvě i

εsc ≤ ε (zsi) ≤ εst, (14b)

kde εbd je mezní hodnota poměrného přetvoření betonu
v tlaku; εsc (nebo εst) je mezní poměrné přetvoření výztuže
v tlaku/tahu; zbc souřadnice nejvíce namáhaných vláken
betonu; zsi souřadnice i-té vrstvy výztuže.

Pokud se v charakteristických průřezech konstrukce (tj.
v konkrétním místě konečného prvku) kontroluje mezní stav
únosnosti, lze s výhodou využít stanovená přetvoření
průřezu. Na základě vypočteného přetvoření průřezu lze
dopočítat charakteristiky průřezu, jako je statický moment
ke srovnávací (referenční) rovině, ke které se výpočet
provádí, moment setrvačnosti, a následně i osovou,
smykovou a ohybovou tuhost. Tyto hodnoty pak lze použít
při výpočtu matice tuhosti prvku a matice napětí. 

Ve vztazích (14) a na obr. 1 je uvažována znaménková
konvence podle teorie pružnosti (tah > 0, tlak < 0). Některé
normy (Eurocód EC 2, ČSN 73 1201-1986, DIN 1045)
nevyžadují kontrolu přetvoření nejvíce tažené výztuže, pro-
tože platí vztah εbd ≥ εsc.

Poměrné přetvoření εe(x, z) vláken o souřadnici z průřezu x
konečného prvku e může být vyjádřeno jako lineární kombi-

Obr. 1. Tvar průřezu a předpoklady řešení
a – zatížení průřezu, b – průběh přetvoření průřezu vlivem

zatížení N, M; pracovní diagram betonu σc = σc(ε); pracovní 
diagram výztuže σs = σs(ε)
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nace uzlových parametrů deformace prvku e

(15)

kde nk(x, z) je koeficient odvozený z aproximační funkce
popisující chování konečného prvku e pro souřadnice x a z;
Δe,k uzlový parametr popisující deformaci konečného prvku e.

Rovnice (15) může být zapsána v maticové formě jako

εe (x,z) = {Ne(x,z) }T {Δ} = {Ne(x,z) }T [Le] {Δ} , (16)

kde {Ne(x, z)} = {n1, ..., nndp}T.

Tudíž podmínky spolehlivosti (14) jsou

{Ne(x, z)}T [Le] {Δ} – εbd ≥ 0 ,   z = zbc, (17a)

εst ≥ {Ne(x, z)}T [Le] {Δ} ≥ εsc z = zst a  z = zsc, (17b)

kde zst, zsc je vzdálenost mezi posuzovanou extrémně taže-
nou nebo tlačenou výztuží a těžištěm průřezu Cgb.

Závěr 
Optimalizace návrhu výztuže železobetonových rámů je

dána účelovou funkcí (1a), která je obecně nelineární funkcí
vektoru výztužných vrstev {As} a omezujícími podmínkami:

– rovnováhy, jež vyplývají z řešení metodou konečných
prvků (7);

– deformačními (8a), omezujícími přetvoření konstrukce ve
tvaru (12);

– spolehlivosti jednotlivých průřezů navrhované konstrukce
z hlediska únosnosti odpovídající ustanovení normy,
které mohou být zapsány jako (8b) nebo (17);

– doporučenými limity ploch výztuže (8c).

Každá z podmínek, vyjádřených vztahy (7), (8a) a (8b),
je nelineární funkcí vektoru průřezových ploch výztužných
vrstev {As}, podmínky (8c) jsou na prvcích vektoru {As}
závislé lineárně.

Takto formulovaná úloha může být řešena metodami
matematického programování [10]. Pro metody lineárního
matematického programování musí být úloha linearizována
vyjádřením v přírůstkovém tvaru. Řešení je pak prováděno
iteračně, v každém kroku je nalezen přírůstek ploch vektoru
výztužných typů, který dává „lepší“ hodnotu účelové funkce.
Tento postup včetně jeho aplikace na konkrétní rámovou
konstrukci bude uveden v následujícím článku.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT
MSM0021630519 „Progresivní spolehlivé a trvanlivé
nosné stavební konstrukce“. Při řešení byly rovněž vy-
užity teoretické výsledky dosažené v projektech 103/08/
/1658 GA ČR „Pokročilá optimalizace progresivních be-
tonových konstrukcí“ a TIP FR-TI1/357 MPO ČR. 
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Laníková, I.  et al.: Theoretical Bases for Optimized
Design of Reinforcement of Reinforced Frame
Structures

This paper presents minimization of longitudinal rein-
forcement in a concrete frame structure of a known
shape and cross sections loaded by normal force and
bending moment. Constraint conditions are given by the
conditions of structure reliability in accordance with
design codes for ultimate and serviceability states in sec-
tions specified by a designer. It formulates nonlinear
problem optimization of RC frame reinforcement
design.

Laníková, I. u. a.: Theoretische Grundlagen zum opti-
mierten Entwurf der Bewehrung von Stahlbeton-
Rahmenkonstruktionen 

Im Artikel wird die Optimierung des Entwurfs der
Längsbewehrung von Stahlbetonrahmen von gegebener
Form und Querschnitt, die durch eine Normalkraft und
ein Biegemoment beansprucht sind, beschrieben. Die
begrenzenden Bedingungen sind durch die Sicherheit
der Konstruktion nach der entsprechenden
Normvorschrift vom Aspekt der Grenzzustände der
Tragfähigkeit und der Gebrauchsfähigkeit in den
Querschnitten gemäß Vergabe des Nutzers gegeben. Es
wird die komplette Formulierung des nichtlinearen
Problems der Optimierung von Stahlbetonrahmen ange-
führt.
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Analýza dynamických parametrů výhybek
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Článek je věnován porovnání dynamických účinků na
výhybce s pohyblivým a pevným hrotem srdcovky.
Metodika měření in situ byla navržena speciálně pro
tento případ, k analýze byly využity moderní matema-
tické metody. Cílem bylo zhodnotit přínos nového typu
konstrukce výhybky s pohyblivým hrotem srdcovky.

Úvod
Kmitání železničního svršku je ovlivňováno zejména jeho

kvalitou, provozně technickými podmínkami, klimatickými
jevy, dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových
vozidel, a rovněž kvalitou tělesa železničního spodku. Dyna-
mické parametry závisí na rychlosti kolejových vozidel, na
uspořádání náprav, jejich odpružení a odpružení vozové
skříně, případně na hmotnosti na nápravu, a v neposlední
řadě na kvalitě jízdní plochy nákolku kola. Dynamické účin-
ky od vlakových souprav se přenášejí přes kolejnice do pod-
ložek pod patu kolejnice, poté do podkladnic a upevnění,
dále do štěrkového lože a také do železničního spodku. Tato
skutečnost platí také pro výhybky.

Stálý tlak na zvyšování přepravní rychlosti a provozního
zatížení tratí vyvolává u kolejové dopravy mohutný rozvoj
nových technologií. V souvislosti s modernizací železnič-
ních koridorů se tento kvalitativní posun týká také českých
tratí. Rozhodnutí o modernizaci koridorů se stalo impulsem
pro rozvoj všech odvětví železniční dopravy, a to jak v ob-
lasti vozidel, tak v oblasti infrastruktury. V souladu s tímto
trendem musí postupovat i vývoj a aplikace nových experi-
mentálních postupů pro hodnocení kvality a účelnosti jednotli-
vých konstrukčních řešení.

Popis problematiky
Výhybky jsou jedním z klíčových míst železniční doprav-

ní cesty, a proto je třeba těmto konstrukcím věnovat náleži-
tou pozornost. Výhybka se skládá z řady konstrukčních dílů
různých vlastností, které v souhrnu musí splňovat požadova-
né funkce. K nejdůležitějším patří spolehlivost a bezpečnost
v rámci železničního provozu.

Železniční kolo při přejezdu srdcovky výhybky způsobí
při přechodu z křídlové kolejnice na hrot (popř. naopak),
v závislosti na technickém stavu celé konstrukce, menší či
větší ráz. Ten se přenáší přes kolejový rošt do kolejového
lože, ve kterém opakovaně namáhá kontaktní hrany a plochy
kameniva. Při mnohonásobném namáhání dochází k obrušo-
vání ostrých hran, při extrémně vysokém namáhání rázy se
zrna stávají oblejšími, zmenšuje se jejich soudržnost a kole-
jové lože mění tvar. Při vysokých rychlostech je tedy srd-
covková část výhybky neúměrně zatěžována rázy od kol.
Důsledkem je nežádoucí změna parametrů kolejového lože,
a tím i zhoršení kvality geometrických parametrů koleje. Jde

o složitou prostorovou úlohu přenosu zatížení a silového
působení. 

Mechanizmus přejezdu kola z křídlové kolejnice na hrot
srdcovky je možné popsat následovně. Kolo najíždí na kříd-
lovou kolejnici, která se odklání k ose koleje, aby vytvořila
prostor pro srdcovkový klín. Kolo má kónický tvar, jede
tedy po menším poloměru. To znamená, že začne klesat až
do okamžiku, kdy narazí na srdcovkový klín. Potom začne
opět stoupat. Vezmeme-li v úvahu tento model, pak kolo
klesá pod úhlem α1, poté narazí a stoupá pod úhlem α2. Srd-
covkový klín je zatížen navíc vertikální silou, která závisí na
velikosti úhlů α1 a α2, na rychlosti přejezdu, hmotnosti na
nápravu, a samozřejmě na kvalitě podvozků, případně
náprav vlaku (odpružení, kvalitě jízdní plochy nákolku
kola). Tomuto ději se částečně předchází nadvýšením kříd-
lové kolejnice. U výhybek s pohyblivým hrotem srdcovky
tento děj neprobíhá.

Geometrie přechodu (z křídlové kolejnice na srdcovkový
klín, popř. naopak) je ovlivňována kvalitou:

– materiálu výhybky (profil hlavy kolejnic a jakost oceli),
– vozového parku (odpružení, hmotnost na nápravu, kva-

lita jízdní plochy nákolku kola),
– geometrie koleje ve výhybce (rozchod, zborcení, převý-

šení, úklon kolejnic),
– podepření a tuhostí koleje (upevnění, pražce, podpraž-

cové podložky, štěrkové lože, železniční spodek).

Tyto děje mohou probíhat i v běžné koleji, zejména není-li
v pořádku pražcové podloží. V běžné koleji probíhají degra-
dační procesy mnohem pomaleji. Také nepředstavují takové
riziko jako u výhybky. Proto se pro vyšší a vysoké rychlosti
a velmi zatížené tratě začaly používat výhybky s nepřeruše-
nou pojížděnou hranou, např. s pohyblivým hrotem srdcov-
ky, které lze z pohledu nepřerušené pojížděné hrany přirov-
nat k běžné koleji. Eliminace dynamického rázu intervaly
údržbových prací prodlouží, čímž se sníží náklady.

K optimálnímu návrhu nových konstrukcí výhybek je tře-
ba analyzovat jejich dynamické chování. V rámci výzkum-
ných aktivit autoři realizovali experimentální analýzu dyna-
mických účinků prototypové výhybky s pohyblivým hrotem
srdcovky od DT – Výhybkárna a strojírna, Prostějov. Namě-
řené parametry byly následně porovnány s parametry klasic-
ké konstrukce výhybky se srdcovkou s pevným hrotem.

Experiment
Oba typy výhybek, které jsou součástí břeclavského zhla-

ví železniční stanice Vranovce, tvoří jednoduchou kolejovou
spojku. Výhybky č. 5 a č. 3 byly položeny za srovnatelných
podmínek a leží na stejné konstrukci tělesa železničního
spodku. Obě jsou pojížděny v přímém směru proti hrotu.
Podotkněme, že jde o výhybky 1 : 12 – 500, kolejnice jsou
tvaru UIC 60 na betonových pražcích s žebrovými podklad-
nicemi tvaru U 60 a s pružnými svěrkami Vossloh Skl 12 [1].

U obou je ve výměnové části žlabový pražec s přírubo-
vým přestavníkem EP 600. U výhybky č. 5 s pohyblivým
hrotem srdcovky je pod hrotem srdcovky navíc umístěn žla-
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bový pražec s přírubovým přestavníkem. Jízdní profil kolej-
nic má výhybka č. 5 upraven na N 40 (dřívější označení lots.
136), což odpovídá kolejnicím uloženým v úklonu 1 : 40. Ta-
to úprava zajiš�uje plynulejší přechod železniční soupravy
z běžné koleje do výhybky, a naopak, což představuje ome-
zení dynamických účinků od železniční soupravy a její celko-
vé zklidnění při průjezdu výhybkou, tedy jízdní komfort [2].

Díky tomuto řešení se snižuje vzájemné kontaktní napětí
mezi kolem a kolejnicí, což by mělo přispět k omezení vzni-
ku kontaktně únavových vad na hlavě kolejnice, a tím sníže-
ní požadavků na údržbu a prodloužení životnosti výhybky.
Typ s pohyblivým hrotem srdcovky byl vyroben pro rych-
lost pojezdu až 300 km h–1. Jde o první vysokorychlostní
výhybku v České republice.

Přestože je v tomto příspěvku popsáno vzorové měření a
analýza v konkrétní lokalitě, autorský kolektiv realizoval
mnoho dalších měření, zejména v České republice. Dyna-
mické účinky na konstrukce nejlépe vystihuje časový průběh
zrychlení (případně rychlosti) [3]. Proto byla při tvorbě
metodiky analýzy použita jistá forma vibrační diagnostiky,
tedy měření veličin charakterizující dynamické účinky sní-
mači zrychlení. Z předchozího textu je patrné, že metodika
musela být sestavena tak, aby bylo možné obě výhybky
porovnat.  Měřicí místa byla vybrána tak, aby byla u obou kon-
strukcí porovnatelná a ve stejné vzdálenosti a pozici vzhle-
dem ke hrotu srdcovky. Jedině tak mohou získané hodnoty
dobře vypovídat o chování obou konstrukcí. Pro umístění
snímačů byla zvolena následující místa:

– křídlová kolejnice v přímém směru jízdy (obr. 1),
– pražec pod srdcovkou,
– štěrkové lože v blízkosti hrotu srdcovky (obr. 2).

Na patu křídlové kolejnice byly umístěny dva snímače
zrychlení. Tato poloha byla vybrána proto, že jde o napros-
to porovnatelné místo pro obě výhybky. Jeden snímač byl
umístěn tak, aby snímal vibrace v příčném směru, druhý ve
svislém směru vzhledem k ose koleje. Snímač ve svislém
směru byl použit pro zachycení velikosti dynamického rázu.
Příčný směr byl zvolen proto, aby bylo zřejmé, jak význam-
ná je příčná složka dynamického rázu.

Měřicí místa na pražci pod srdcovkou byla zvolena pro
analýzu přenosu dynamického rázu z kolejnice na pražec.
Na pražci byly umístěny dva snímače ve svislém směru
vzhledem k ose koleje – jeden  ve středu pražce v ose kole-
je v přímé větvi výhybky, druhý na hlavě pražce. U výhyb-
ky s pohyblivým hrotem srdcovky je přímo pod srdcovkou

žlabový pražec, a proto bylo nutné snímač umístit do jeho
středu. Druhý snímač byl umístěn pod přestavné zařízení na
konci pražce. 

Další místo poskytlo možnost vyhodnotit vliv konstrukce
srdcovky na štěrkové lože. Pravděpodobně nejlepší by bylo
vložit snímač zrychlení do štěrkového lože přímo pod pražec
pod srdcovku. To nebylo možné vzhledem k intenzitě provo-
zu na této koridorové trati. Pro studium rázových vln a šíře-
ní vibrací z kolejového roštu byla do štěrkové vrstvy poblíž
srdcovky zasazena měřicí polokoule ∅ 12 cm, osazená 21
jehlany o délce základny 1 cm a stejné výšce. Zrna štěrku ji
obklopují a mezi jehlany je vklíněna [4]. Doprostřed její
horní rovné plochy byl umístěn tříosý snímač zrychlení. 

Snímače zrychlení v plastových podložkách byly násled-
ně přilepeny na měřicí místa  (4 akcelerometry od firmy
Bruel&Kjaer v rámci sedmi měřicích kanálů) vteřinovým le-
pidlem. První písmeno značení znamená směr měření zrych-
lení vibrací vzhledem k ose koleje (S – svislý, P – příčný, PO
– podélný), následuje pomlčka a za ní zkratka názvu měřicí-
ho místa (KK – křídlová kolejnice, SP – střed pražce v ose ko-
leje, HP – hlava pražce a SL – štěrkové lože). Měřicí stano-
viště u výhybky s pohyblivým hrotem srdcovky je na obr. 3.

Obr. 1. Umístění snímačů zrychlení na křídlové kolejnici

Obr. 2. Měřicí polokoule se snímačem zrychlení, výhybka 
s pevným hrotem srdcovky

Obr. 3. Měřicí stanoviště u výhybky s pohyblivým hrotem srdcovky
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Matematický aparát

Efektivní hodnota zrychlení kmitání 
Hodnota RMS (Root Mean Square) je z hlediska hodno-

cení vibrací v časové oblasti nejdůležitější parametr, protože
zahrnuje dobu působení vibrací, a zároveň má přímý vztah k
jeho energetickému obsahu. Je tedy i měřítkem nebezpeč-
nosti a škodlivosti vibrací. Efektivní hodnota zrychlení aef

[m s–2] je definována dle vztahu [10]

(1)

kde a(t) je okamžitá hodnota zrychlení, T doba, pro kterou je
třeba určit efektivní hodnotu zrychlení, tedy doba průjezdu
vlakové soupravy nad zkoumaným místem.

Welchova metoda
Frekvenční spektra zrychlení byla vypočítána Welchovou

metodou, což je jistá modifikace algoritmu rychlé Fouriero-
vy transformace. Digitalizovaný signál x[n] (n = 0, 1, 2, …,
N – 1) je rozdělen na K segmentů, každý o délce M vzorků
(xi[m], i = 0, 1, ..., k – 1, m = 0, 1, ..., M – 1). Segmenty jsou
umístěny bu	 těsně vedle sebe, pak  N = K·M, nebo se mo-
hou překrývat. Každý je vážen příslušnou okénkovou funk-
cí. Po transformaci a následném výpočtu kvadrátu modulu
vzniknou dílčí periodogramy Si[k]. Ty vytvoří po zprůměro-
vání výsledný vyhlazený odhad spektrální hustoty S[k].
Tento odhad lze popsat následujícími vztahy. Dílčí periodo-
gram je určen vztahem [9]

(2)

kde

(3)

je norma vektoru okénkové funkce, w[m] okénková funkce.
Výsledný vyhlazený odhad se získá zprůměrováním dílčích
periodogramů

(4)

Podotkněme, že popsané průměrování redukuje směrodat-
nou odchylku a poskytuje vyhlazené odhady spektrální
výkonové hustoty, které jsou statisticky stabilní.

Časově frekvenční transformace Rihaczek
Matematická definice časově frekvenční transformace

Rihaczek je dána vztahem [8]

(5)

kde t je čas, τ časový posun, f frekvence, x(t) časový signál,
symbol „*“ komplexní konjunkce, j imaginární jednotka,
RT(t, f) časově frekvenční reprezentace signálu. Pozname-
nejme, že jde o komplexní transformaci, která má z hlediska
zpracování naměřených signálů mnoho vhodných vlastností,
poskytuje výbornou rozlišitelnost jak v časové, tak frekvenč-
ní oblasti. Hodnotícím parametrem bývá často amplitudové

spektrum. Zobrazením vypočtených hodnot Rihaczekovy
transformace, resp. amplitudového časově frekvenčního
spektra do grafu, se získají spektrogramy.

Vyhodnocení experimentu
K prezentaci byly vybrány průjezdy vlakové soupravy

typu Supercity Pendolino. Důvodem je, že jde o srovnatelné
soupravy projíždějící danou lokalitou rychlostí 160 km h–1,
tedy nejvyšší, kterou lze v současnosti vlakové soupravy
v České republice provozovat. Dvojice grafů pro jednotlivá
místa a směry měření jsou uvedeny na obr. 4 až obr. 7, vlevo
ukazují časový průběh zrychlení, vpravo jeho amplitudové
spektrum vypočtené Welchovou metodou. Podotkněme, že
grafy na obr. 4 a obr. 5 popisují průjezd vlakové soupravy
Pendolino přes výhybku s pohyblivým hrotem srdcovky,
grafy na obr. 6 a obr. 7 pak průjezd přes výhybku s pevným
hrotem srdcovky. Vyhodnocení v časové rovině je doplněno
hodnotami RMS (tab. 1). Amplitudové spektrum je prezen-
továno ve frekvenčním intervalu 1-600 Hz. Hodnocení dy-
namických účinků na železniční tra� je odlišné pro různé
frekvenční rozsahy. Pro namáhání konstrukčních součástí
železničního svršku a pražcového podloží jsou významné
frekvence menší než 400 Hz. Pro dynamické namáhání ko-
lejnic a vyzařování hluku je podstatná oblast vysokých frek-
vencí nad 400 Hz [5]. Měření včetně analýzy bylo realizová-
no ve všech třech osách.

Vibrace ve svislém směru
• Střed pražce v ose koleje – porovnání časových průběhů

ukazuje nižší hodnoty zrychlení u výhybky s pohyblivým
hrotem (obr. 4b). Extrémy dosahují hodnot kolem 100 m s–2

proti konstrukci s pevným hrotem (obr. 6b) s extrémy kolem
400 m s–2. Také hodnoty RMS jsou u výhybky s pevným
hrotem dvakrát vyšší (tab. 1).

U konstrukce s pohyblivým hrotem klesly hodnoty frek-
venčních složek amplitudového spektra (obr. 4f) ve frek-
venční oblasti do 300 Hz na méně než polovinu proti kon-
strukci s pevným hrotem srdcovky (obr. 6f). Na tomto místě
je zřetelně vidět pozitivní vliv pohyblivého hrotu srdcovky.
Několikanásobně vyšší hodnoty jsou u výhybky s pevným
hrotem srdcovky zejména v oblasti 75-125 Hz.

• Hlava pražce – časové průběhy zrychlení byly velmi
podobné průběhům naměřeným u středu pražce. U výhybky
s pohyblivým hrotem srdcovky (obr. 4c) dosahuje zrychlení
60 m s–2, kdežto u konstrukce s pevným hrotem (obr. 6c)
téměř 500 m s–2. Hodnoty RMS jsou u výhybky s pevným
hrotem dvakrát vyšší (tab. 1). Velmi zajímavé je to, že byly
zjištěny výrazně vyšší hodnoty v pásmu frekvencí do 50 Hz
u konstrukce výhybky s pohyblivým hrotem (obr. 4g). V té-
to oblasti je patrný vliv přestavného zařízení na konci praž-

Tab. 1. Porovnání zrychlení vibrací

pohyblivý pevný 

S-KK 45 70

S-SP 16 34

S-HP 12 25

S-SL 4 4

P-KK 25 38

P-SL 2 2

PO-SL 2 2

 RMS  [m·s–2]
Hrot srdcovky
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Obr. 4. Časový a frekvenční průběh svislých vibrací při průjezdu vlakové soupravy typu SC rychlostí 160 km h–1

přes výhybku s pohyblivým hrotem

a) e)

b) f)

c) g)

d) h)

Obr. 5. Časový a frekvenční průběh příčných vibrací při průjezdu vlakové soupravy typu SC rychlostí 160 km h–1

přes výhybku s pohyblivým hrotem

a) d)

b) e)

c) f)
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Obr. 6. Časový a frekvenční průběh příčných vibrací při průjezdu vlakové soupravy typu SC rychlostí 160 km h–1

přes výhybku s pevným hrotem

a) e)

b) f)

c) g)

d) h)

Obr. 7. Časový a frekvenční průběh příčných (horní tři dvojice grafů) a podélných vibrací 
při průjezdu vlakové soupravy SC rychlostí 160 km h–1 přes výhybku s pevným hrotem

a) d)

b) e)

c) f)
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ce u výhybky s pohyblivým hrotem srdcovky. Největší roz-
díl mezi oběma konstrukcemi je v oblasti frekvencí okolo
275 Hz, kde má výhybka s pevným hrotem srdcovky výraz-
né maximum.

• Ve štěrkovém loži jsou časové průběhy zrychlení u obou

konstrukcí téměř identické (obr. 4d a obr. 6d). To potvrzují
i hodnoty RMS (tab. 1). V průběhu frekvenčních spekter
tentokrát nejsou mezi oběma konstrukcemi takové rozdíly.
Vyšších hodnot je dosaženo u výhybky s pohyblivým hro-
tem srdcovky v oblasti frekvencí okolo 50 Hz a 100 Hz.

Obr. 8. Časová, frekvenční a časově frekvenční analýza, výhybka s pohyblivým hrotem, křídlová kolejnice, svislý směr, 
průjezdu vlakové soupravy typu SC rychlostí 160 km h–1

Obr. 9. Časová, frekvenční a časově frekvenční analýza, výhybka s pevným hrotem, křídlová kolejnice, svislý směr, 
průjezdu vlakové soupravy typu SC rychlostí 160 km h–1
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Vibrace v příčném směru

• Křídlová kolejnice – z porovnání časových průběhů jsou
patrné výrazně vyšší hodnoty zrychlení u výhybky s pevným
hrotem srdcovky až 250 m s–2 (obr. 7a) proti konstrukci s po-
hyblivým hrotem (obr. 5a). Hodnoty RMS jsou u výhybky
s pevným hrotem asi o třetinu vyšší (tab. 1). V amplitudovém
spektru jsou patrné u výhybky s pevným hrotem (obr. 7d)
proti konstrukci s pohyblivým hrotem (obr. 5d) zvýšené
hodnoty zejména v oblasti do 300 Hz. Podotkněme, že tyto
frekvence jsou z hlediska dynamického zatížení zásadní. 

• Štěrkové lože – charakter časových průběhů zrychlení i
amplitudových spekter zrychlení je v tomto místě pro obě
konstrukce, tzn. výhybku s pohyblivým (obr. 5be) i pevným
(obr. 7be) hrotem srdcovky podobný. Stejně tak hodnoty
RMS (tab. 1).

Vibrace v podélném směru

• Štěrkové lože – časový průběh je na obou výhybkách
srovnatelný, mírně vyšších hodnot dosahuje přece jen vý-
hybka s pohyblivým hrotem srdcovky (obr. 7c). Hodnoty
RMS jsou však identické (tab. 1). Ve frekvenčním spektru
není mezi konstrukcemi výrazný rozdíl, výhybka s pevným
hrotem srdcovky má maximum na frekvenci 50 Hz (obr. 7f),
zatímco výhybka s pohyblivým hrotem srdcovky (obr. 5f)
má maximum okolo 125 Hz. Z hlediska škodlivosti lze
pokládat frekvence do 50 Hz jako klíčové, nebo� se blíží
vlastním frekvencím štěrkového lože a mohou nepříznivě
působit na jeho stabilitu [6].

K porovnání obou výhybek byla využita i časově frek-
venční analýza s transformací Rihaczek. Dále je prezentová-
na analýza naměřených signálů ze snímačů umístěných na
křídlové kolejnici, formou trojice navzájem svázaných grafů
ji představují obr. 8a. Zahrnují průběh dynamického zatíže-
ní (obr. 8a, obr. 9a), frekvenční rozložení amplitudového
spektra v logaritmické stupnici (obr. 8b, obr. 9b) a trojroz-
měrný hustotní spektrogram čas – frekvence – amplituda
(obr. 8c, obr. 9c). Podotkněme, že amplitudové spektrum
bylo vypočteno Welchovou metodou, což je jistá průměro-
vací modifikace Fourierovy transformace. Prostorový spek-
trogram čas – frekvence – amplituda pak reprezentuje koefi-
cienty amplitudového spektra transformace Rihaczek.

Časově frekvenční analýza velmi dobře a přesně potvrzuje
závěry získané z časové i frekvenční analýzy. Navíc posky-
tuje podrobnou informaci o velikosti amplitud na konkrét-
ních kmitočtech v daném okamžiku. Z porovnání grafů na
obr. 8 a obr. 9 je patrné, že časově frekvenční spektrum u sní-
mače na křídlové kolejnici u výhybky s pohyblivým hrotem
(obr. 8) je výrazně nižší téměř v celém frekvenčním interva-
lu proti výhybce s pevným hrotem srdcovky (obr. 9). Jednot-
livé špičky spektra odpovídají průjezdu náprav soupravy. 

U výhybky s pohyblivým hrotem je patrné, že nejvyšší
hodnoty ve spektru jsou na vyšších frekvencích zejména ve
frekvenčních  intervalech 200-250 Hz a 325-375 Hz. U vý-
hybky s pevným hrotem je patrné, že časově frekvenční
spektrum má významnější špičky (okolo 75 Hz, 150-200 Hz,
300-350 Hz), než je tomu u výhybky s pohyblivým hrotem
srdcovky. Je vhodné podotknout, že zejména frekvenční
složky mezi 150-200 Hz časově frekvenčního spektra lze
považovat za klíčové z hlediska velikosti dynamického rázu.
V této oblasti má výhybka s pevným hrotem mnohem výraz-
nější maxima (obr. 9).

Shrnutí
Stav železničního svršku je ovlivňován jak jeho kvalitou,

tak provozně stavebními podmínkami, klimatickými jevy, 

a zejména dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových
souprav. Dynamické účinky nepříznivě působí na kolej a ve-
dou k rozvoji vad a poruch. Se zaváděním vyšších a vyso-
kých rychlostí v železniční dopravě se objevují nové okruhy
problémů. Projevují se vady, které se dříve neobjevovaly.
Tato skutečnost platí také pro koridorové tratě v České re-
publice, které jsou po modernizaci pojížděny rychlostmi až
160 km h–1. Častým problémem je, že i přes různá opatření
se část vad a následně poruch projevuje již během záruční
lhůty. Velkým problémem jsou zejména výhybky.

K nejčastějším problémům u výhybek patří vady v srd-
covkové oblasti. Dochází k nim zvýšeným dynamickým
namáháním na přechodu z křídlové kolejnice na srdcovkový
klín, a naopak. Toto dynamické namáhání s rychlostí výraz-
ně stoupá. U některých konstrukcí může vést k postupnému
zhroucení geometrie přechodu, což zpětně zvětšuje dyna-
mické účinky a urychluje tento negativní proces. Opatření
vedoucí k co nejdelšímu udržení geometrie přechodu je tedy
nezbytné realizovat. Důležitost geometrie přechodu je dána
mechanizmem přejezdu kola přes srdcovku. 

Z výsledků porovnání výhybek a dlouhodobého výzkumu
problému vyplývají následující závěry. Životnost výhybek
je závislá nejen na kvalitě výhybky, ale také vozového parku
a stavebních prací předcházejících položení výhybky. Důle-
žitá je rovněž volba výhybky. 

Na základě měření a analýz lze konstatovat, že výhoda
výhybek s pohyblivým hrotem srdcovky se projeví naplno při
rychlostech vyšších než 160 km h–1. Měření prokázala, že
zhruba do této rychlosti jsou obě zkoumané konstrukce po-
užitelné. Jejich použití lze doporučit zejména pro provoz
v hlavních kolejích tratí při rychlosti pojezdu nad 200 km h–1.
Při využití výhybek s pevným hrotem srdcovky je možné
zmírnit dynamické účinky na štěrkové lože použitím pod-
pražcových podložek. Ty umožní výhodnější roznos zatížení
mezi zrna štěrkového lože, a tedy snížení dynamických účin-
ků. Výzkum v této oblasti v České republice stále probíhá [7].

Závěrem lze konstatovat, že vytvořená metodika umožňu-
je analyzovat dynamické děje probíhající ve výhybkách růz-
ného typu. Měřicí místa byla vybrána s cílem sledovat šíře-
ní dynamického zatížení nejvíce exponovanými částmi
výhybky. Použité metody analýzy se vyznačují dobrou vy-
povídací schopností i přesností. K analýze přispěla zejména
nelineární časově frekvenční transformace Rihaczek.

Článek vznikl za podpory projektu č. 1M0579 MŠMT 
v rámci činnosti Výzkumného centra CIDEAS a projek-
tu Specifický výzkum FAST č. 891 (FAST-J-11-21) „Kom-
plexní monitoring a analýza dynamicko-akustických
jevů v koleji“.
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Smutný, J. et al.: Analysis of Dynamic Parameters of Rail
Crossing

This paper focuses on comparing dynamic effects meas-
ured on the rail crossing with a movable point and  on the
rail switch with a fixed toe. It outlines measurement 
methods as well as the analysis using up-to-date mathe-
matical procedures. The methods designed especially for
this case of comparative measurement were employed for
measurement in situ. The goal was to assess the benefit of
the new structural type of the rail common crossing.

Smutný, J. u. a.: Analyse der dynamischen Parameter von
Weichen 

Der Artikel behandelt den Vergleich der an einer Weiche
mit beweglicher Herzstückspitze  und an einer Weiche mit
fester Herzstückspitze gemessenen dynamischen
Wirkungen. Er enthält eine Messmethodik und eine
Analyse mit modernen mathematischen Methoden. Zur
Messung vor Ort wurde eine speziell für diesen Fall von
Vergleichsmessung entwickelte Methodik angewandt. Das
Ziel war, den Beitrag eines neuen Typs der Weichen-
konstruktion mit beweglichem Herzstück zu bewerten.
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KSIM jako nástroj pro predikci rizika 
při opravě kolektoru
Ing. Iva Milická

Dizertace pojednává o simulačním modelu a popisuje přínos
autorky k randomizaci a fuzzifikaci modelu. Ukazuje se použi-
tí modelu na konkrétní akci (oprava kolektoru na Václavském
náměstí), kde se předvídá riziko překročení nákladů.

Geokinematika Českého masivu 
určená z dat satelitní geodezie
Ing. Milada Cajthamlová

Práce se týká metod interpretace výsledků družicových mě-
ření při ověřování geodynamických hypotéz a otázek přes-
nosti, kterou družicová měření mohou poskytovat při dlou-
hodobém sledování recentních pohybů zemské kůry.

Odezva železobetonových rámových 
konstrukcí na seizmické zatížení
Ing. Karel Pohl

Dizertace obsahuje originální algoritmus výpočtu seizmické
odezvy konstrukcí, který reflektuje vliv změny modálních cha-
rakteristik konstrukce na velikost seizmického zatížení. Práce
má praktický přínos a usnadní používání Eurokódu 8 v ČR.

Stabilita ocelového prutu 
spolupůsobícího s pláštěm
Ing. Vítězslav Hapl

V práci se vyšetřuje stabilita ocelového prutu, který je čás-
tečně stabilizován pláštěm tvořeným kazetovou stěnou. Nu-
merický model je kalibrován porovnáním s výsledky experi-
mentů provedených autorem ve skutečném měřítku, Nazna-
čují se možnosti, jak převést složité teoretické vztahy do
vzorců použitelných v praxi. 

Požární odolnost stěn lehkých dřevěných
skeletů
Ing. Pavel Hejduk

V práci jsou vytvořeny výpočetní modely pro navrhování
stěn lehkých dřevěných skeletů proti účinkům požáru, kalib-
rované podle autorem provedených zkoušek. Výsledky jsou
přímo využitelné v praxi.

Navrhování směsi a experimentální
vyšetřování trvanlivosti vláknocementových
kompozitů
Ing. Luděk Novák

Autor se v práci zabývá vláknocementovými kompozity
s řízenými vlastnostmi. Zkoumá návrh směsi kompozitu
s využitím místních surovin a vliv agresivního prostředí na
mechanické vlastnosti kompozitu. Navržený kompozit má
požadované vlastnosti – pseudoduktilitu a porušování for-
mou rozptýlených trhlinek. Pro zkoumání vlivu agresivního
prostředí byly vyvinuty nestandardní metody.

�dizertace
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Tunelování při optimálním zmrazování zeminy

Ing. Šárka PEŠKOVÁ
prof. Ing. RNDr. Petr PROCHÁZKA, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku se předkládá metoda optimálního zmrazování
zemin s cílem zvýšit jejich únosnost při tunelování.
Využívá se techniky volných vlastních parametrů, které
jsou počítány v zonálních lokalitách, podoblastech.
Tvorbou příčinkových matic se dosáhne vhodné algorit-
mizace pro optimální návrh rozložení teploty. 

Úvod
Technologie zmrazování hornin je v současnosti jednou

z možných a velmi výhodných metod při výstavbě podzem-
ních konstrukcí. Důležitou okolností je určení vhodného
rozvržení – optimálního návrhu – teploty potřebné pro zmra-
zení. Tento problém lze řešit jednak numericky (předpoklá-
dá se, že jsou k dispozici dosti dobré informace o materiálu
okolní horniny) a jednak provést simulaci na experimentál-
ních standech (měřítkovým modelováním připraveným z fy-
zikálně ekvivalentních materiálů). Porovnáním výsledků
obou metod, přesněji zpětnou analýzou, lze dosáhnout velmi
dobrých podkladů pro přípravu projektu.

V současnosti je k dispozici řada numerických postupů
pro výpočty podzemních konstrukcí. Jeden z problémů,
který je třeba řešit před započetím výpočtu, je určit materiá-
lové vlastnosti podzemního kontinua. Numerické metody
jsou tedy s největší pravděpodobností zatíženy chybou, která
plyne z nepřesných vstupních dat, hlavně dat platných pro
popis materiálových vlastností. Z toho důvodu je nejvhod-
nější získat tyto vlastnosti z měření „in situ“. Z měření na
stavbě je pak hledán konstitutivní zákon, podle kterého se ří-
dí vývoj materiálu s časem a se zatížením. Problém je v tom,
že měření na stavbě jsou velmi nákladná a je nutné je dola-
dit během výstavby. Nemluvíme ovšem o jednoduchých la-
boratorních zkouškách, které dávají pouze jednoduchý pře-
hled o možném chování materiálu. 

Přirozeným mezikrokem je využití výše uvedených dat a
sestavení experimentálního modelu z fyzikálně ekvivalent-
ních materiálů, který nabízí hlubší informace o chování hor-
niny v místech, která nás zajímají. Takové experimenty
mohou být prováděny ve standech, což jsou pevně konstruo-
vané boxy s kluzkými stěnami a minimálně přední stěnou
prosklenou. Pokusy ve standech umožňují pozorovat pohy-
by, lokální praskliny, kolapsy a podobné jevy v hornině.
Navíc je možné vzorky zkoumaných konstrukcí dobře
instrumentovat a měřit míru posuvů a přetvoření pomocí
tenzometrů. Naopak z experimentálních výsledků je možné
získat informace relevantní pro numerickou analýzu.  

Numerický postup
Numerický model vychází z techniky analýzy transfor-

mačního pole [1], [2], která umožňuje popis nelineárního
chování horniny, jako je plasticita, dotvarování, poškození

atd. Numerickým modelem jsou okrajové prvky, které zahr-
nují také vliv vlastních parametrů (deformací, pnutí). V naší
koncepci vlastní parametry popisují jednak změnu teploty a
jednak plasticitu podle Misesovy-Huberovy-Henckyho teo-
rie porušení. Jelikož, jak je dobře známo, metoda okrajových
prvků má problémy s nelineárním rozdělením materiálových
vlastností v tělese, je vhodné zavést nový prostor, na kterém
je úloha řešena. Provede se transformace do tohoto prostoru
pomocí polarizačního tenzoru a ukáže se, že pak je i metoda
okrajových prvků velmi vhodná k řešení např. plastického
přetváření v tělese. Někdy se ukazuje výhodným [3] kombi-
novat analýzu transformačního pole s postupem podle [4],
[5]. Při této kombinaci je vhodné zavést model poškození,
který může být definován podle Kachanova [6].

Numerický model vychází z řady experimentů, které byly
provedeny ve standech. Materiálové vlastnosti jsou získány
z laboratorních zkoušek a z pozorování a měření na fyzikál-
ně ekvivalentních modelech. Nicméně pomocí vlastních
parametrů lze upravit materiálové vlastnosti, přesněji doladit
rozdělení napjatosti a polí posuvů [6]. Pro tento postup se
užívá název sdružené modelování (coupled modeling).  

Formulace analýzy transformačního pole
V této části budeme formulovat model nelineárního cho-

vání horniny, který vychází z analýzy transformačního pole.
Nejprve předpokládejme, že se hornina chová lineárně pruž-
ně. Tím rozumíme, že platí klasický Hookeův zákon na ce-
lém tělese (v tomto případě aplikace metody okrajových
prvků nečiní potíže). Za těchto okolností je zřejmě poměrně
jednoduché určit pole posuvů, tenzory deformací a napětí. 

V dalším kroku přidáme vliv nelineárních členů do Hoo-
keova zákona a dostaneme

εij (u) = Cijkl σkl + εij
pl + μij , (1)

kde u = (u1, u2, u3) je vektor posunutí, C matice materiálové
přetvárnosti, σσ a εε tenzory napětí a deformace, μμ tenzor
vlastních deformací. Poznamenejme, že lze tenzor vlast-
ních deformací zaměnit za tenzor vlastních napětí λλ takto: 
μμ = – C λλ. 

Napětí v libovolném kroku můžeme s využitím (1) zapsat

σσ = σσ ext + P μμ + Q εεpl, nebo σσ = dσσ ext + R dλλ + T dσσ rel,  (2)

nebo v inkrementální (diferenciální) formě

dσσ = dσσ ext + P dμμ + Q dεεpl,    (3)

nebo

σσ = dσσ ext + R dλλ + T dσσ rel, (4)

kde σσ ext je napětí od vnějšího zatížení na lineární těleso, kdy
platí lineární Hookeův zákon. Příčinkové matice P, Q, R a T
jsou obecně závislé na poloze a některé z nich mohou být
identické, nebo� vlastní deformace mohou současně vyjadřo-
vat plastické deformace, bobtnání v zemině, zvodnění apod.
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K podobnému závěru dospějeme i v případě vlastních napě-
tí. V našem případě budeme uvažovat po částech konstantní
rozdělení vlastních parametrů. Oblasti, ve kterých vlastní
parametry budou konstantní, jsou vybrány ve smyslu meto-
dy okrajových prvků, tedy jsou to vnitřní cely. Zavedeme-li
zápis tenzoru ve standardním pojetí jako vektoru, rozměry
σσ , σσ ext , μμ , εε pl, λλ a σσ rel jsou 6m, kde m je počet uzlů, ve kte-
rých jsou hodnoty počítány, a dimenze P, Q, R a T je 6m · n,
kde n je počet vnitřních buněk, ve kterých je bu	 zavedena
změna teploty nebo vlastních parametrů z důvodu plasticity. 

Poznamenejme, že první rovnice (2) a (3) popisují meto-
du počátečních deformací, zatímco druhé počáteční napětí.
Přestože jde o nelineární úlohu, metodou vlastních paramet-
rů lze potřebné veličiny vyjádřit pomocí superpozice
(podobně jako (2) a (3) je možné vyjádřit posuvy nebo pře-
tvoření). 

Řešení plasticity metodou okrajových prvků
Cílem této části je ukázat možnosti výpočtu nelineárních

problémů typu plasticita metodou okrajových prvků. Je
známo, že je to metoda velmi účinná pro homogenní oblas-
ti. Pro ty totiž existují pro velké množství problémů funda-
mentální řešení, která jsou rozhodující v této metodě. V pří-
padě plasticity se můžeme dostat do značných časových
ztrát a poměrně náročných algoritmů. Ukážeme, že poměrně
jednoduše lze tuto překážku překonat.

Na hranici Γu jsou předepsány posuvy ui = ui
– , i = 1, 2, 3

a na hranici Γp povrchové síly pi = pi
– , i = 1, 2, 3. Veličiny s

pruhem jsou předepsány. Obě hranice jsou disjunktním po-
krytím celé hranice tělesa.

Rozdělíme nyní další postup do dvou kroků, abychom
mohli odvodit transformaci z reálného prostoru do čárkova-
ného. V prvním kroku uvažujeme tzv. srovnávací médium,
které je homogenní a izotropní, tzn. jak plastické chování,
tak i vliv teploty jsou anihilovány. Pouze tvar tělesa je za-
chován a platí okrajové podmínky zavedené na okrajích
zkoumaného tělesa. V tomto případě platí lineární, homo-
genní a izotropní Hookeův zákon s maticí materiálové tu-
hosti L0,

σij
0 = Lijkl

0   σkl
0 v Ω , ui

0 = ui
– na Γu,  pi = pi

– na Γp (5)

a všechny hodnoty v tomto kroku jsou označeny horním
indexem 0. Řešení metodou okrajových prvků nedělá pro-
blémy, nebo� pro homogenní a izotropní pružnost existuje
fundamentální řešení. Z této úlohy dostaneme postupně po-
suvy u0, povrchové síly p0, tenzor malých deformací εε0 a ten-
zor napětí σσ0. Tyto hodnoty jsou uvažovány jako známé,
zatímco materiálová matice tuhosti bude určena později.

Ve druhém kroku se tvar tělesa nemění, okrajové podmín-
ky zůstávají stejné, a to u = u– ∈ Γu a pro povrchové síly 
p = p– ∈ Γp . Zkoumané těleso je reálné, tím se myslí, že
veškeré plasticitní projevy a zatížení teplotou je skutečné.
Skutečný posun u, deformace εε a napětí σσ jsou neznámé a
zobecněný Hookeův zákon zahrnuje vliv vlastních para-
metrů

σij = Lijkl (εkl – εij
pl) + λij, λij = Lijkl μkl  v Ω . (6)

Zavedeme symetrický polarizační tenzor ττ

σij = Lijkl
0    εkl + τij . (7)

Všimněme si, že úloha vycházející z výše formulovaného
Hookeova zákona je vhodná pro řešení metodou okrajových
prvků, nebo� matice materiálových tuhostí je konstantní. Pří-

sluší evidentně srovnávacímu médiu, označenému horním
indexem 0. Když zavedeme nové proměnné

ui′ = ui – ui
0 v Ω , ui′ = 0 na Γu (8)

a také podobně

εij
′ = εij – εij

0, σij
′ = σij – σij

0 v Ω, pi′ = 0 na Γp, (9)

z (6) a (7) dostaneme

σij
′ = Lijkl

0   εkl
′ + τij v Ω. (10)

Jelikož jak σσ, tak σσ 0 , jsou staticky přípustné, jistě platí
rovnice rovnováhy

(11)

a také definice polarizačního tenzoru

τij – [L]ijkl εkl – λij = 0   v Ω , (12)

v níž jsme zavedli

[L]ijkl = Lijkl – Lijkl
0     .      

Okrajové podmínky v čárkovaném systému je možné zapsat 

ui′ = 0 na Γu , σij nj = 0 na Γp . (13)  

Soustře	me nyní pozornost na základní vlastnosti čárko-
vaného systému. V oblasti  platí statické rovnice (11). Kine-
matické rovnice jsou 

(14)

Relace (10) může být nyní zapsána detailně takto

(15)

kde Kroneckerovo delta δij = 1 pro i = j a v ostatních přípa-
dech je nula. Materiálové konstanty G 0 (smykový modul) a
λ0 jsou Lamého konstanty, ν 0 Poissonova konstanta. Všech-
ny tyto konstanty jsou platné ve srovnávacím médiu a všech-
ny jsou si rovny v celém Ω, kde je definováno L0. Skutečné
L tuto vlastnost přirozeně nemá, hodnoty koeficientů závise-
jí na poloze v tělese a na stavu napětí a přetvoření. Jelikož se
často uvažuje anizotropní médium, obecně je nutné určit pět
konstant pro popsání reálného chování horniny. 

Nyní stručně zmíníme integrální formulaci v čárkovaném
prostoru s přihlédnutím k nelineárním mechanickým vlast-
nostem. Standardním způsobem odvodíme integrální rovni-
ce, které odpovídají modelu pružnosti s vlastními parametry

(16)

Poznamenejme, že rovnice (16) jsou odvozeny pro bod
pozorovatele ležící uvnitř oblasti. Jelikož jádra označená
hvězdičkou jsou užita na srovnávací médium, čárkovaný
systém má řešení za předpokladu, že je znám polarizační
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tenzor a hodnoty čárkovaných veličin na hranici. To lze sa-
mozřejmě těžko očekávat, a proto zobecníme (16) dobře
známým postupem

(17)

V (17) jsme zavedli matici c, která vzniká umístěním bodu ξξ
na hranici Γ singulární povahou jádra p*. Matice c má
známé vlastnosti, a to jestliže bod ξξ  ∈ Ω, matice c je jednot-
ková. Jestliže je bod ξξ  ∈ Γ a v okolí tohoto bodu je hranice
hladká, matice c = 1/2 I , kde I je jednotková matice. Matice
c je nulová v případě ξξ  ∉ Ω. Jestliže je bod ξξ položen do
vrcholu hranice, hodnoty c jsou závislé na úhlu vrcholu. 

Uvažujme ξξ  ∈ Ω. Diferenciací (16) podle ξn a užitím
kinematických rovnic (14) dostaneme

(18)

kde C je převodní (convected) člen, který vzniká ve vnitř-
ních bodech ξξ  ∈ Ω ze záměny symbolů derivace a integrace.
Poznamenejme důležitou okolnost. Tento převodní člen se
vyjadřuje jako dodatečný a jeho zpracování není jednodu-
ché. Existuje však jednoduchý postup, který využívá triku
zavedeného Eshelbym. Zcela odstraňuje a nahrazuje převod-
ní člen. Dosazení do (12), (18) vede na výraz

(19)

Užitím Hookeova zákona můžeme také určit napětí v čárko-
vaném systému, nyní již jako aproximaci předpokládající roz-
dělení napětí po vnitřních buňkách. Označme vnitřní cely Ω k,
k = 1, ..., N. Na nich je zaveden tenzor přetvárnosti Cijαß (x),
který se ve smyslu definice kompozitů změní na Cijαß

k    , a ten
je již na buňce konstantní. Navíc, vlastní deformace μij(x) je
zavedena obecně na všech vnitřních buňkách (možno také
nulou) a je rovna μij

k . Potom

(20)

Podobně (17) se změní na

(21)

Užitím standardních procedur pro okrajové prvky a elimi-
nací u′ a p′ (což se ukazuje možným z důvodu zvláštního
typu problému) dostaneme vztah mezi napětím a vlastním
napětím. Vhodnou volbou materiálových vlastnosti se úloha

značně zjednoduší. Například v podoblastech, kde se očeká-
vá lineární chování, je možné identifikovat materiál tenzo-
rem srovnávacího média Lijkl

0   , cf (19). 

Příklad
Popsaný postup byl užit ke zvětšení stability tunelové čelby.
Byl připraven experimentální model z fyzikálně ekvivalent-
ních materiálů podle základních měření na stavbě. Tento
měřítkový model odpovídal numerickému v poměru 1 : 100.
Stejný model byl připraven pro numerické studie. Základní
materiálové vlastnosti jsou, viz [6]:

– objemová tíha  γ = 1,55 g cm–3,
– dovolené namáhání v tlaku σt = 26,90 kPa,
– smyková pevnost Cp = 20,20 kPa,
– úhel vnitřního tření φp = 27,50,
– E = 4 GPa, Eyield = 3,00 GPa,
– ν = 0,28, νres = 0,46.

Protože se pro jednoduchost předpokládá dlouhý tunel, který
je již zcela stabilizován, uvažuje se sí� dvojrozměrných
vnitřních buněk a celá úloha se řeší jako dvojrozměrná. Plas-
ticitní zákon se řídí Mohrovou–Coulombovou hypotézou
s využitím výhod analýzy transformačního pole. Vertikální
řez 50x100 m2 sítě buněk, na kterých je počítána vlastní de-
formace, je znázorněn na obr. 1. 

Jednak jsou zaváděny změny teploty, takže platí

μij = ΔTδij , (22)

a plastické deformace jsou počítány z přírůstků na vybra-
ných buňkách. 

Hypsografy vodorovných ux a svislých uy posuvů pro urči-
té stavy výpočtů ukazují obr. 2 až obr. 4. Poznamenejme, že
zobrazené výsledky se získají po úplném dokončení etapy.
Tím se říká, že není zaveden nevratný proces plastifikace,
jako je tomu například při uvažování reziduálních materiálo-

Obr. 1.  Svislý řez dvojlodním tunelem s oblastmi zmrazování
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vých konstant. Není třeba tedy brát ohled na přitěžování. Ve
výpočtu byl respektován i postup výstavby. 

Pro porovnání jsou na obr. 2 zobrazeny posuvy v příčném
řezu konstrukce při lineárním chování jak obezdívky, tak i
okolního masivu. Stav, ve kterém se zavádí plasticita, ale ne-
ní uvažováno zmrazování, je zobrazen na obr. 3. Na obr. 4
je ukázán průběh posuvů při plasticitě i zmrazení okolního
masivu. Zatížení konstrukce je v každém z uvedených přípa-
dů vlastní tíhou. Z posledních dvou obrázků je zřejmé, že v pří-
padě aplikace optimálního zmrazení jsou oba posuvy (vodo-
rovný i svislý) zřetelně menší, což byl cíl příspěvku. Navíc se
optimalizací ušetří na rozsahu zmrazovaného objemu.

V předloženém textu jsme se nezmínili o vhodnosti po-
užití Eshelbyho sil na kontaktu mezi horninou a tunelovou
obezdívkou. Tyto síly se zavádějí z důvodu otevírání tunelu
do napjaté horniny. Navíc lze pomocí těchto sil simulovat i
některé dědičné jevy, jako je dotvarování horniny. Poslední
případ nebyl ve formulacích uvažován.

Obr. 2. Hypsografy posuvů v pružném stavu

Obr. 3a. Hypsografy posuvů v plastickém stavu bez zmrazení

Obr. 4. Hypsografy posuvů v plastickém stavu včetně zmrazení

Závěr
V předložené studii byl navržen postup výstavby tunelů

pomocí zmrazování. Vyplatí se v případě náročných podmí-
nek, kdy okolní hornina není schopna sama nést z důvodů
silného zvlhčení, tekoucích písků apod. Vycházelo se z me-
tody okrajových prvků, která po určité úpravě algoritmu se
jeví jako velmi vhodná a perspektivní pro podobné aplikace.
Analýza transformačního pole se uplatnila jednak v oblasti
zavedení teploty do výpočtu a jednak při zahrnutí plastifika-
ce materiálu do výpočtu. Tato metoda může značně urychlit
nelineární výpočty založené na iteračních procesech.

Článek vznikl za podpory projektů č. 103/09/P541 GA
ČR a č. 1M0579 Výzkumného centra CIDEAS.

Obr. 3b. Hypsografy posuvů v plastickém stavu bez zmrazení
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Pešková, Š. – Procházka, P.: Tunnelling with Optimal
Freezing of Rock

This study discusses an approach to optimal freezing of
rock with the objective to increase the bearing capacity
of the neighborhood of openings during tunnelling. The
technique of free internal parameters is used, which are
calculated in zonal localities, subregions. By creating a
priori influence matrices, a suitable algorithm can be
achieved for optimal design of distributed temperature. 

Pešková, Š – Procházka, P.:  Tunnelvortrieb bei opti-
malem Gefrieren des Bodens 

In dieser Studie wird ein Verfahren zum optimalen
Gefrieren der Bodenmassen mit dem Ziel der Erhöhung
ihrer Tragfähigkeit beim Tunnelvortrieb vorgelegt. Es
wird die Technik der freien Eigenparameter angewandt,
die in zonalen Bereichen und Unterbereichen berechnet
werden. Durch die Bildung von Einflussmatrizen wird
eine geeignete Algorithmierung für den optimalen
Entwurf der Temperaturverteilung erreicht.
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Analýza překreslování sáhových map
Ing. Tomáš Šváb

Dizertace se zabývá analyzováním překreslování map stabil-
ního katastru, které vznikly metodou měřického stolu v prv-
ní polovině minulého století. Zjiš�uje rozdíly mezi současně
platnou katastrální mapou a originální mapou stabilního
katastru ve třech katastrálních územích. Testování bylo pro-
vedeno početním způsobem, statisticky a grafickým porov-
náváním.    

Komplexní dynamická analýza působení
kolejových vozidel na železniční 
konstrukce
Ing. Petr Vymlátil

Práce je věnována teoretické analýze železničních tratí na-
máhaných pojezdem vlakových souprav. Pro řešení úlohy
interakce poddajné kolejové jízdní dráhy a pohybující se
hmoty vozidla byla použita metoda konečných prvků. Text
se zaměřuje na tvorbu prostorových výpočtových modelů
dráhy i vozidla a jejich analýzu ve statickém i dynamickém
režimu zatížení.

Vliv mineralogického složení 
na mechanické chování zemin
RNDr. Ivan Poul

Dizertace je zaměřena na mechanické vlastnosti jílovitých
zemin v brněnské aglomeraci a blízkém okolí. Neogenní jíly
jsou slabě překonsolidované a výrazně anizotropní, což má
zásadní vliv na stlačitelnost a bobtnavost jílu. Sekundární
anizotropie ovlivňuje také výsledky mechanických zkoušek.
V povrchových partiích jíly zvětrávají a dochází ke změnám
ve struktuře, současně se mění i mineralogické složení.

Vliv dodatečného předpětí na přetváření
zděných kleneb a metodika jeho měření
Ing. Jiří Strnad

Práce je zaměřena na statické zajištění klenbových konstruk-
cí pomocí dodatečně vložených předpínacích lan a ověření
jejich předpokládaného účinku na zesilovanou konstrukci.
Pro ověření byla navržena, a poté i vyzkoušena metoda mo-
nitorování odezvy objektu na změnu vnitřní napjatosti v reál-
ném čase.

Nelineární a plastická analýza vyztužených
betonových konstrukcí a detailů
Ing. Jacek Wendrinski

Těžištěm práce je vyhodnocení možnosti použití nelineární
analýzy v projekční praxi. Na příkladu několika konstrukcí
nebo jejich dílčích částí, které byly podrobeny experimentu,
jsou ukázány možnosti použití nelineární analýzy, problema-
tika spojená s vytvářením výpočtových modelů a jejich další
využití.

�dizertace
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Regenerace brownfields v Malmö, 
Sundsvallu a Stockholmu

Ing. Petr TOMÍČEK 
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

V oblasti udržitelného rozvoje a ve výstavbě na měst-
ských brownfields patří Švédsko mezi absolutní světovou
špičku. Článek představuje zdařilé projekty posledních
deseti let – čtvr� Bo01 v jihošvédském Malmö, Norra
Kajen v Sundsvallu a známé Hammarby Sjöstad ve
Stockholmu. 

Západní přístav
Pokud by se naskytla příležitost prohlédnout si staré mapy

Malmö, vůbec bychom dnešní Západní přístav nenašli.
Bohatá historie území se začala psát před 140 lety. Celý
prostor vznikl postupným zavážením mělkého mořského
zálivu. V roce 1870 byla založena společnost Kockums
Industries, která zde dlouhou dobu stavěla tankery. V době
rozkvětu pracovalo v docích, na jeřábech a ve velkých prů-
myslových halách více než šest tisíc lidí. Rozhodnutí o uza-
vření podniku padlo v roce 1986. Později zde našla místo
automobilka Saab-Scania a pobočka General Motors, ovšem
v roce 1996 byl v důsledku poklesu zisku a následné restruk-
turalizace obou společností tento závod uzavřen. Pozemky a
budovy zakoupilo do vlastnictví město Malmö (obr. 1). A za-
čalo se přemýšlet, co dál se zdevastovaným prostorem a sil-
nou ekologickou zátěží. V některých částech území byla de-
tekována vysoká koncentrace toxinů. Než mohly být posta-
veny nové domy, bylo třeba provést rozsáhlé sanační práce.
Bylo zpracováno okolo 10 tis. t zeminy, přičemž více než 75 %
jejího objemu se dalo použít znovu. Na méně kontaminova-
ných místech bylo možné znečištěnou půdu překrýt vrstvou
čisté zeminy.

Současnost a charakteristické znaky udržitelnosti 
Hlavní osobou v procesu vytváření čtvrti Bo01 byl měst-

ský architekt Klas Tham (obr. 2). Základní myšlenka, v níž
budovy s malým vnitřním měřítkem vytvářejí stěnu proti
moři, se zpočátku setkala s ostrou kritikou. Výsledkem spo-
lupráce mnoha architektů a stavitelů však je oblast s jedineč-
ným charakterem a stylem, který nevyjde z módy. 

Vinuté chodníky, nečekané objevy, neobvyklé barvy a
prostory. Najdeme zde nízké, na sebe nahuštěné domy se
zelenými dvorky, ukryté uprostřed velmi vysokých budov.
Čtvr� nabízí jedinečné možnosti individuálního bydlení a je
plná kreativních řešení. Symbolem Malmö je výškový
objekt Turning Torso (obr. 3).

Slunce, vítr a voda jako zdroj energie
Neblahý vliv člověka na klima znamená, že je třeba hledat

řešení pro budoucnost. Energetický systém z Bo01 nezávis-
lý na uhlíku dokazuje, že je možné dodat celé městské části
celých 100 % v místě vyrobené obnovitelné energie. Čtvr�
nabízí lidem způsob, jak žít trvale udržitelným způsobem
díky využití veřejné dopravy a šetření na zdrojích. Je vý-
znamným příkladem pro budoucnost a je jí věnována mezi-
národní pozornost. Cílem snažení je velmi nízká spotřeba
energie se zachováním vysokého komfortu bydlení. 

Obr. 1. Západní přístav v roce 2002

Obr. 2. Vize Západního přístavu pro rok 2035

Obr. 3. Výškový objekt Turning Torso 
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Energeticky úsporná řešení jsou již začleněna do architek-
tova originálního designu. Energii dodává také jedna z nej-
větších švédských větrných turbín. Více než 1 400 m2 solár-
ních panelů přeměňuje sluneční energii na energii pro vytá-
pění a ohřev teplé vody. Vodní čerpadlo odebírá energii
z přírodních podzemních vodních nádrží, tzv. zvodní. Sys-
tém ukládá teplou vodu z léta k vytápění budov v zimě a
chladnou vodu ze zimních období využívá k chlazení budov
v létě.

Veřejná doprava
Mnoho prostředků bylo nasměrováno na zlepšení veřejné

dopravy. Autobusy spojují hlavní části města, jezdí častěji a
mají prioritu na semaforech. Zastávky jsou chráněny proti
povětrnostním vlivům a mají bezpečnější zvýšené nástupní
plošiny. Cestující jsou o aktuální situaci informováni elek-
tronickými jízdními řády. V roce 2003 byly do provozu uve-
deny první dva městské autobusy s pohonem na směs tvoře-
nou 8 % vodíku (vyrobeného z větrné energie) a 92 % stan-
dardního paliva. Projekt je velmi úspěšný, plánováno je
uvést do provozu daleko více autobusů s touto palivovou
směsí. Systém veřejné dopravy je na takové úrovni, že dovo-
luje obyvatelům Západního přístavu v podstatě žít bez auta,
což je ve Švédsku téměř rarita. 

Malmö věnovalo velké úsilí tomu, aby se stalo městem na
kole. Cyklistiku jako jeden z nejšetrnějších způsobů dopra-
vy obyvatelé hojně provozují na dlouhých, rychlých a bez-
pečných stezkách. 

Sociální udržitelnost
V udržitelné městské čtvrti musí mít lidé možnost navzá-

jem komunikovat a společně se podílet na kulturních aktivi-
tách. Stapelbäddsparken, kterému dominují betonové skate-
boardové plochy, se nachází přímo v centru Západního pří-
stavu, v blízkosti kaváren, hřiš� na pétanque a horolezeckých
stěn. Park je místem setkání pro všechny věkové skupiny a
nabízí širokou škálu činností, které podporují zdraví a poho-
du návštěvníků. 

Rezidenční čtvrt Flagghusen se nachází nedaleko. Různé
typy domů a forem společného nájemního bydlení jsou
postaveny ve stejném bloku a bezpečnost obyvatel je podpo-
řena vhodnou volbou míst k setkávání.

Příroda a parky
Díky osvícenému plánování je příroda přítomna v celé

městské části. Bohatá a pestrá zeleň v parcích, na nádražích,
po ulicích a na náměstích má pozitivní efekt na zdraví oby-
vatel i návštěvníků. Plochy, které byly zabrány výstavbou
domů a chodníků a jsou nepropustné pro deš�ovou vodu,

musí být kompenzovány dalšími zelenými plochami, jako
jsou zelené střechy a zelené stěny, které zlepšují mikroklima.
V oblasti Bo01 je vypracována strategie pro všechny rostliny
a stromy na dvorcích a zahradách. Některé rostliny jsou vybí-
rány na základě produkce nektaru. Švédská flóra v tomto
venkovském stylu bydlení vzkvétá. Mezi rostlinami pnoucí-
mi se na zelených stěnách, motýlími zahradami a v poklid-
ných zákoutích se divoká zvířata snadno cítí doma. Je zde
mnoho míst, kde mohou hnízdit ptáci a netopýři. 

Dopadající deš�ová voda neústí do kanalizace, jak je běž-
né v jiných městech. Dříve, než dosáhne zálivu Öresund,
protéká systémem jezírek, kanálů a malých fontán. Tento
systém je přitažlivý nejen pro obyvatele, ale je výhodný i
z hlediska vlivu na životní prostředí. Tímto způsobem je
voda biologicky čištěna ještě před dosažením zálivu. Příleži-
tost vychutnat si pohled na tekoucí vodu přímo z domu nebo
bytu je přínosem pro fyzické a duševní zdraví obyvatel.
Otevřený systém deš�ových vod je oceňován jak obyvateli,
tak návštěvníky, zejména dětmi. Voda v kanálech, rybnících
a fontánách nabízí mnoho možností zábavy, v sušších obdo-
bích je v zájmu zachování biologické rozmanitosti v jezír-
kách  automaticky doplňována. 

V oblasti se rozkládají dva hlavní parky určené pro odpo-
činek i relaxaci. V Ankarparkenu nalezneme olšové bažiny,
dubové, bukové a borové háje, které slouží jako ukázka pří-
rody mimo město, kam se stahují ptáci a volně žijící zvířata.
Daniaparken nabízí možnost sledovat proměny přírody
v průběhu ročních období jak na otevřeném prostranství, kde
si můžete vychutnat ohromující sílu příboje, tak při klidněj-
ším posezení u plochy osázené trvalkami. 

Norra Kajen 
V městě Sundsvallu severně od Stockholmu (obr. 4) pro-

bíhá výstavba městské čtvrti Norra Kajen. Po transformaci
historické průmyslové oblasti, rozkládající se u moře, jen
pár minut chůze od historického centra, by v roce 2011 měla
nabídnout moderní a nadčasovou architekturu, kvalitní život
pro všechny vrstvy obyvatel, 2 500 bytů, 100 kotviš�, ko-
merční prostory, hotely, promenády podél pobřeží, výstavní
síně, parkové plochy, kavárny, restaurace, zábavní aktivity,
školky, pěší a cyklistické stezky a další zajímavá místa.
Ambicí je vytvořit a recyklovat veškerou energie v rámci
vlastního systému. 

Hammarby Sjöstad
Základní myšlenkou, která předcházela projektování, bylo

chopit se příležitosti a ukázat, jak lze využít tuto zónu v cen-

Obr. 4. Norra Kajen na snímku z třicátých let
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tru města, zachovat její jedinečné zasazení do prostředí
v těsné blízkosti pobřeží, a současně přeměnit starou průmys-
lovou a přístavní zónu v moderní městské prostředí (obr. 5).

Projekt byl vypracován na 9 tis. bytů pro asi 20 tis. oby-
vatel, přičemž se očekává, že jich zde bude žít a pracovat
kolem 30 tisíc. Stačilo jen několik let, aby se Hammarby
Sjöstad  stalo jedním z příkladů udržitelného rozvoje města,
uváděné ve specializovaných publikacích po celém světě.
Čtvr� navštěvují představitelé s rozhodovací pravomocí a
specialisté v oboru, což z ní dělá jednu z nejatraktivnějších
destinací ve Stockholmu. 

Vlastní ekocyklus 

Energie
– hořlavý odpad je přeměněn na teplo a elektřinu;
– přírodní biopalivo je přeměněno na teplo a elektřinu;
– teplo z odpadní vody je využíváno k vytápění a chlazení;
– solární články přeměňují sluneční energii na elektřinu; 
– solární panely využívají sluneční energii k ohřevu teplé

vody.

Voda a kanalizace
– spotřeba vody je snížena použitím ekologicky šetrných

splachovacích záchodů; 
– pro oblasti byla vybudována nová čistírna odpadních vod;
– je využit bioplyn produkovaný při zpracovávání čistíren-

ských kalů;
– pevný bioodpad je používán ke hnojení; 
– deš�ová voda ze střech a ulic je předčištěna v místních

usazovacích nádržích s rostlinami, a teprve pak je odvede-
na do moře.

Odpad
– automatizovaný potrubní systém ho dopraví na sběrné

místo, kde se dále  zpracovává; 
– organický odpad se používá jako hnojivo; 
– hořlavý odpad je využit na výrobu tepla a elektřiny; 
– noviny, sklo, lepenka, kov a veškeré použitelné materiály

se recyklují, nebezpečný odpad je spalován nebo recyklo-
ván.

Článek byl zpracován za podpory výzkumného záměru
MSM 6840770005.
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Tomíček, P.: Regeneration of Brownfields in Malmö,
Sundsvall and Stockholm

Some great examples of sustainable city development on
brownfields can be found in Sweden. These examples
include the construction of the Western Harbour of
Malmö, project Hammarby in Stockholm and the first
Swedish town with a private energy system in Sundsvall. 

Tomíček, P.: Regenerierung von Industriebrachen in
Malmö, Sundsvall und Stockholm

Auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung und beim
Bauen auf städtischen Industriebrachen gehört
Schweden zur absoluten Weltspitze. Der Beitrag stellt
gelungene Projekte der letzten zehn Jahre vor: das
Viertel Bo01 im südschwedischen Malmö, Norra Kajen
in Sundsvall und die bekannte Hammarby Sjöstad in der
Hauptstadt Stockholm. 

Obr. 5. Hammarby Sjöstad na leteckém snímku
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Podkrušnohorský přivaděč a Ervěnický koridor
Bc. Helena DAVÍDKOVÁ
Ing. Dagmar BREJŠOVÁ

Povodí Ohře, s. p.
Chomutov

Článek seznamuje čtenáře s úpravou stávajících koryt
vodních toků přírodě blízkým způsobem v území silně
ovlivněném povrchovou těžbou hnědého uhlí. Vzdalující
se těžba a celková stabilizace území v Ústeckém kraji
umožňuje návrat zatrubněných vodních toků a
betonových koryt do ekologicky stabilnějších a význam-
nějších ekosystémů. 

Úvod
Oba záměry mohou být realizovány díky vyčlenění

finančních prostředků českou vládou, tzv. 15 ekomiliard.
Jde o program řešení ekologických škod vzniklých před pri-
vatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a
Karlovarském  kraji. [1]

Současná úprava toků má za následek zničení doprovod-
ných porostů a navazující nivy. Nešetrná úprava přirozené-
ho dna narušila režim průtoku vody za setrvalých i nízkých
stavů, ovlivnila obsah kyslíku ve vodě, teplotu, samočisticí
schopnost vodního toku, odolnost koryta při průtoku vel-
kých vod i hydrologicko-ekologické parametry. To vše má
nepříznivý vliv na okolní ekosystém. Cílem navržených pro-
jektů je napravit závady vodohospodářského charakteru a
vytvořit podmínky pro tvorbu ekologicky stabilních vodních
toků.

V projektech je nutné vyhodnotit všechna specifika úze-
mí. Geomorfologické, geologické, pedologické, hydrologic-
ké a klimatologické podmínky budou limitující pro technic-
ké zpracování projektů i pro realizaci revitalizačních úprav.

Geomorfologie
Řešené území je ve výrazné pánevní sníženině. Reliéf má

charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75-100 m,
v úsecích větších plošin má ráz ploché pahorkatiny s členi-
tostí 30-75 m. V minulosti se bioregion vyznačoval přítom-
ností rozsáhlých pánví s mokřady a jezery. K typickým spo-
lečenstvím v současnosti patří postindustriální lada, orná
půda a ovocné sady.

Hydrologie 
Hydrologicky spadá území do povodí řeky Bíliny, jejíž

tok začíná v Krušných horách nad Jirkovem. Hlavní vodoteč
byla v důsledku intenzívní báňské činnosti v převážné délce
toku překládána i několikanásobně do umělého koryta. Nyní
Bílina teče v původním směru od Jirkova do Vodního díla
Újezd a v prostoru Ervěnického koridoru je vedena v široko-
profilovém potrubí. Pak pokračuje otevřeným umělým kory-
tem ke Komořanům.

Klimatické podmínky
Mostecká pánev patří k mírně teplé klimatické oblasti

s dlouhým, mírným a suchým létem, mírně teplým podzi-
mem a mírnou teplou a suchou zimou. Podnebí je značně

ovlivněno členitým reliéfem a srážkovým stínem Krušných
hor. Průměrné roční teploty se pohybují mezi 8,6-7,6 ˚C.
Letních dní je šedesát. Průměrná teplota v letním období
nepřekračuje 20 ˚C, zatímco v zimním období neklesá pod
–3 ˚C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 350-400 mm.
V zimním období je srážkový úhrn 200-300 mm [2].

Vegetace 
V potenciální vegetaci fytogeografického okresu 3 Pod-

krušnohorská pánev převažují teplomilné doubravy, na kon-
vexních tvarech i s účastí šípáku. Vlhké sníženiny v Pod-
krušnohoří měly v minulosti rozsáhlé bažinné olšiny. Pri-
mární bezlesí bylo plošně velmi omezené, zřejmě s některý-
mi typy stepní vegetace. 

V současné době začínají plošně převládat kultizemě na
výsypkách a rekultivovaných dolech. Flóru tvoří převážně
expanzivní ruderální druhy. Z botanického hlediska je pod-
statné, že v krajině se stále nacházejí poměrně zachované
přírodní celky s řadou vzácných druhů rostlin i živočichů,
které přestavují určitá refugia, z nichž se předpokládá po-
stupný návrat původních druhů na stanovištně vhodné loka-
lity.

Podkrušnohorský přivaděč
Podkrušnohorský přivaděč (PKP), ř. km 0,000-3,381, byl

vybudován v letech 1958-1967 jako ochrana dobývacích
prostorů jam Libouš a ČSA před přítokem povrchových vod.
Postupem doby se stal součástí složitého systému, který zahr-
nuje např. čerpací stanice Rašovice s čerpáním vody z Ohře,
vypouštění teplých vod a havarijní zásobování vodou elekt-
rárny Prunéřov. K zásadním změnám došlo na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let v souvislosti s rozšířením
těžby uhlí v oblasti Mostecka. Úsek přivaděče mezi Vyso-
kou Pecí a nádrží Dřínov byl likvidován. Do přivaděče byla
zaústěna přeložka Vesnického potoka. 

Přivaděč byl následně přesměrován zpět k řece Bílině a
zaústěn do nové retenční nádrže Újezd. Jedním ze základ-
ních důvodů výstavby této rozsáhlé vodohospodářské sousta-
vy bylo podchycení povrchových toků přitékajících z Kruš-

Obr. 1. Betonové koryto Podkrušnohorského přivaděče, rok 2008
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ných hor, především pro ochranu před průnikem povodňo-
vých vod do povrchových hnědouhelných lomů Libouš,
Šverma, Obránců míru a ČSA. Řešený úsek PKP IV o délce
3,38 km leží mezi křížením s Kundratickým potokem až po
zaústění do Bíliny nad nádrží Újezd (obr. 1).

Stavba velkou částí leží na chráněném ložiskovém území
CHLÚ 707970000 Otvice. V širším sousedství se nachází
poddolované území Kundratice u Chomutova – Zářečí, kde
se těžila železná ruda, a dobývací prostor těžby hnědého uhlí
Ervěnice [3].

Územní systém ekologické stability  
Na regionální úrovni patří zájmové území PKP do bioko-

ridoru RBK 572, který se v prostoru Podhůrecká stráň odklá-
ní od koryta a postupuje dál severním směrem. Do regionál-
ního biokoridoru RBK 572 jsou vložena lokální biocentra ke
Kundraticím a Pod Vysokou Pecí.

Chráněná území a významné lokality
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného zvláště chráně-

ného území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ani Evropsky významné lokality nebo Ptačí oblasti,
popř. soustavy Natura 2000.

Stávající stav
Stávající přivaděč PKP IV je v současnosti veden jako

hluboké prizmatické koryto s betonovým opevněním a těs-
něním. Převážně je lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně
1,0-1,2 m. Opevnění betonovými panely je tlouš�ky cca 30 cm.
Součástí koryta je doprovodná komunikace sloužící správci
toku. Z biologického hlediska je stav naprosto nevyhovující.
Hladké betonové koryto s rychlým podélným prouděním
nenabízí vodním živočichům vhodný prostor k úkrytu, vodní

makrofyta zde nemají jakoukoli možnost se rozvíjet. Stáva-
jící charakter koryta a vysoká unášecí schopnost za velkých
průtoků neumožňuje ani místní usazování sedimentů. Hlad-
ký povrch neumožňuje čeření hladiny, a tím provzdušňová-
ní vodního sloupce, čímž je silně omezeno odbourávání bio-
logického znečištění [3]. 

Návrh řešení
Navržené řešení je v souladu se schválenou územně plá-

novací dokumentací pro danou lokalitu. Opatření jsou ome-
zena vlastnickými poměry v bezprostředním okolí, což zne-
možňuje provedení klasické revitalizace s výškovým a smě-
rovým rozrůzněním koryta. V nejdelším úseku projekt navr-
huje opevnění betonovými panely odstranit. Vzhledem k ne-
možnosti získat pozemky a trasu vodního toku rozvolnit tak
zůstávají vysoké rychlostní poměry vody a značné namáhá-
ní koryta důvodem pro těžké opevnění i koryta revitalizova-
ného. Vybraným typem je kamenná rovnanina.

Kyneta dna je podle návrhu miskovitého tvaru. Kameny
budou ukládány do štěrkopískového podkladu tak, aby tvo-
řily výstupky a zajistily členitost dna. Levá berma šířky 4 m
bude sloužit cyklistům, chodcům i správci toku. Do opevně-
ní užší pravé bermy bude zapracována humózní vrstva, a ta
následně oseta. Levý i pravý břeh bude ozeleněn travinami a
keři. Součástí úpravy bude i zřízení sjezdů a výjezdů z kory-
ta přivaděče na přilehlé komunikace. Projekt řeší i stávající
výusti deš�ových vod po celé trase PKP IV.

Koryto ve skluzové části přivaděče před zaústěním PKP
IV do Bíliny bude rovněž zbaveno panelů a nahrazeno bal-
vanitým skluzem lichoběžníkového tvaru. Břehy budou ply-
nule navázány na terén a opevněny kamennou rovnaninou.
V posledním řešeném úseku byla navržena zemní hráz délky
104 m, která zde zadrží plaveniny a splaveniny při vyšších

Obr. 2. Trasa Ervěnického koridoru
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průtocích. Její technické provedení zajistí stabilizaci sedi-
mentačních poměrů a v místě umožní častější rozliv a dota-
ci vody do mokřadu.

Výsadba bude uspořádána jako členitá kombinace travna-
tých ploch, skupinových porostů a solitér dřevin měkkého a
tvrdého luhu a skupin keřů. Pravý břeh bude osázen skupi-
nami keřů v poměru k volné travnaté ploše 50 %. Druhová
skladba je volena s přihlédnutím k vegetačnímu stupni, cha-
rakteru a typu krajiny přirozeně se vyskytujících autochton-
ních druhů v dané oblasti či povodí, a především podle pod-
mínek stanoviště. Je navrženo použít přípravné rychleros-
toucí dřeviny: topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá
(Betula alba), jeřáb obecný (Sorbus aucucparia), třešeň pta-
čí (Prunus avium) a cílové dřeviny: dub zimní (Quercus pet-
rea), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer
platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor baby-
ka (Acer campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata) a borovice
lesní (Pinus sylvestris). Z keřů jmenujme janovec metlatý
(Cytisus scoparius), ptačí zob (Ligustrum vulgare), trnku
obecnou (Primus spinosa), vrbu popelavou (Salix cinerea) a
vrbu trojmužnou (Salix triandra) [3]. 

Revitalizace Bíliny – Ervěnický koridor 
Ervěnický koridor je mohutný násep v severozápadních

Čechách, který se zvedá ze dna uhelné pánve místy až do
výšky 150 m (obr. 2, obr. 3). Byl vybudován na vnitřní vý-
sypce dolů J. Švermy a ČSA v letech 1978-1982. Začíná
u Jirkova a vede po dlouhém náspu územím, v němž se až do
druhé poloviny dvacátého století nacházela obec Ervěnice.
Končí u železniční stanice Třebušice v Komořanech u Mos-
tu. Kromě přeložky silnice, železnice a dalších inženýrských
sítí byla pomocí čtyř ocelových potrubí uložených nad teré-
nem převedena i řeka Bílina.

Stávající stav
Koryto toku Bíliny je řešeno pomocí nadzemního ocelo-

vého vedení. Pravá dvojice potrubí slouží jako přivaděč
vody k malé vodní elektrárně. Levá dvojice je vybavena
vzdušníky a plní funkci obtokového potrubí. Celková délka
trubní přeložky je 3 110 m. Energie z elektrárny se dodává
do rozvodné sítě společnosti Czech Coal. V současné době,
po téměř ukončené konsolidaci výsypky, je možné tok vrátit
z trubního vedení do otevřeného koryta (obr. 4). 

V zájmovém území převládá porost břízy bradavičnaté
(Betula pendula) a vrby jívy (Salix caprea). Travnatý porost
je druhově chudý. Všechny složky životního prostředí jsou
v zájmové lokalitě značně ovlivněné těžbou, chemickým
průmyslem a energetikou. Důkazem je i znečištěná voda.

Realizací projektu vznikne stabilní vodní prvek s hodnotný-
mi ekologickými, estetickými i hygienickými charakteristi-
kami [4]. 

Návrh řešení
Vyhloubením nového koryta meandrujícího toku se slepý-

mi rameny a občas zaplavovanými tůněmi nebude topogra-
fie výrazně pozměněna, změní se však vzhled plochy, ze
které zmizí dvojice trubek a ostatní betonové či kovové stav-
by. Mírně svažitý terén bude zpevněn travním porostem 
a dřevinami, což eliminuje erozní činnost. 

Odstraněním trubního vedení na levé straně se tok zapojí
do připravené  trasy koryta. K zabránění průsaku vod do
podloží při běžných vodách bude vlastní kyneta pod kamen-
ným zpevněním opatřena hydroizolační fólií. Tedy pode
dnem a svahy kynety. Hydroizolační fólie musí být elastic-
ká, pružná, odolná proti perforaci a prorůstání kořenů, zdra-
votně a ekologicky nezávadná s dlouhou životností. Ke kon-
trole vodotěsnosti budou podél koryta oboustranně  osazeny
sondy.

Kyneta dna bude meandrovat a využívat území mezi de-
ponií keramických jílů a patou svahu silničního náspu. Sklon
břehů odpovídá niveletě území a s upravenou břehovou linií
zajiš�uje požadovanou kapacitu koryta. Ta bude odpovídat
průtoku Q100, sníženého o retenční účinek nádrže Újezd. Dno
bude stabilizováno dřevěnými prahy s kamenným opevně-
ním prohlubeniny pod nimi. Předpokládaná vzdálenost mezi
prahy bude 250 m. Na břehu se ponechají balvany a staré
kmeny jako úkryty pro živočichy.

Úprava vtokového a výtokového objektu by měla řešit
funkčnost stávající malé vodní elektrárny, a zároveň migrač-
ní prostupnost. K zajištění průchodnosti pro rybí obsádku
nového koryta bude výtokový a vtokový objekt doplněn
o rybí přechod. Na výtokovém objektu, tedy na začátku
úpravy, je situován do stávajícího mostního otvoru navazu-
jícího na nouzové koryto (obr. 5). Rozdíl hladin činí 3,5 m.

Obr. 4. Ervěnický koridor, rok 2009

Obr. 3. Ervěnický koridor, rok 1982

Obr. 5. Nouzové koryto Ervěnického koridoru, rok 2009
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Přechod je řešen jako koryto blízké přírodě balvanitým drs-
ným skluzem. Migrační přechod je navržen i pro přesun ma-
lých ryb a ostatních vodních živočichů. Ve dně jsou mimo
hrubého štěrkového substrátu navrženy kameny nestejné
velikosti a balvanité bloky. Měly by zde vytvářet prohlubně,
tzv. tůňky, a jejich rozmístění by mělo zajiš�ovat boční
mezery různých velikostí. K zajištění vstupu rybí obsádky
do rybího přechodu bude nutný stálý průtok vody a osazení
odpuzovače ryb u výtoku z malé vodní elektrárny. Na vtoko-
vém objektu je rybí přechod vzhledem k dispozičním mož-
nostem řešen jako betonový žlab se štěrbinami. Manipulací
je zajištěn stálý průtok 150 l s–1. Celková navržená osa kyne-
ty včetně rybích přechodů je dlouhá 3 264 m.

Projekt se zabývá i vybudováním nových obslužných
komunikací a rekonstrukcí stávajících tras i pro sportovní
účely. Dosavadní nouzové koryto, vybudované před 25 lety
a tvořící krajinný biotop, bude využito jako doprovodný pří-
rodní a vodní biotop po celé délce Ervěnického koridoru. Ve
vztahu k poklesům koridoru má nepravidelný tvar a hloubku
a po deštích se v něm tvoří vodní tůně a mokřady. Vegetace
se postupně přizpůsobila situaci a původní opevnění, tvoře-
né kamenným pohozem uloženým na nepropustné fólii, je
bohaté na mokřadní druhy rostlin. Nouzové koryto slouží i
pro odvodnění potrubí a zachycení průtoků při poruchách.
V průběhu trasy nového koryta bude zajištěno případné
doplňování úseků nouzového koryta vodou. Řešení nezapo-
míná ani na rozšíření již vytvořených tůněk, vodních ploch a
mokřadů. 

Tvarově budou navržené úseky upraveny tak, aby umož-
ňovaly existenci vegetace i vodních živočichů, tj. zajištění
průtočnosti v celé délce daného úseku s vytvořením vodní
plochy. Mezi rychlerostoucí dřeviny byly zahrnuty topol
osika (Populus tremula), bříza bradavičnatá (Betula pendu-
la), dub pýřitý (Quercus pubescens), jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia), modřín opadavý (Larix decidua) s doplňkem
vrby jívy (Salix caprea), vrby křehké (Salix fragilis), olše
lepkavé (Alnus incana) a olše šedé (Alnus glutinosa). Z dře-
vin to je dub zimní (Quercus patrala), habr obecný (Car-
pinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), borovice lesní a
černá (Pinus sylvestris, Pinus nigra) s příměsí javoru baby-
ky (Acer campestre) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus).
Z keřů projekt preferuje hloh obecný (Crataegus laevigata),
ptačí zob (Ligustrum vulgare), ostružiník křovitý (Rubus
fruticosus), růži šípkovou (Rosa camina) a jalovec obecný
(Juniperus communis). Limitujícím faktorem pro zdárný
růst rostlin je současný stav půdy, z něhož vyplývá potřeba
doplnění kvalitní zeminy [4]. 

Závěr
Limitující pro obě akce je především získání finančních

prostředků z fondu “15 ekomiliard”. Projekt Podkrušnohor-
ského přivaděče řeší úpravu pouze v rámci stávajícího kory-
ta, nedojde tedy k rozvolnění trasy vodního toku. Bezpochy-
by se však vytvoří lepší podmínky pro oživení toku faunou i
flórou. Zvýšením drsnosti a členitosti dna se zpomalí odtok
a vytvoří se podmínky pro dokonalejší prokysličování vod-
ního sloupce. Proměnlivou velikostí skupin stromů a střídá-
ním travnatých ploch se skupinovým porostem a solitéry se
dosáhne alespoň optického narušení napřímeného toku. 

Projekt Ervěnického koridoru, jehož rozsáhlé pozemkové
úpravy dávají možnost  rozvolnění trasy vodního toku, při-
spěje k výraznému zlepšení podmínek pro následný přiroze-
nější vývoj vodního toku i okolního ekosystému.
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Davídková, H. – Brejšová, D.: Conduit below Krušné
Mountains and Ervěnice Corridor

This paper outlines stream-channel regulation of water
coarses in an environmentally friendly manner in
regions heavily impacted by opencast brown coal min-
ing. Finishing mining activities, as well as a complete sta-
bilization of the region in the Ústí district facilitates the
return of piped watercourses and concrete beds to eco-
logically more stable and significant ecosystems.

Davídková, H. – Brejšová, D.: Der Wasserzuleitungs-
kanal am Fuße des Erzgebirges und der Ervěnicer (See-
städter) Eisenbahnkorridor

Der Artikel macht den Leser mit der Herrichtung der
bestehenden Flussbetten von Wasserläufen auf naturna-
he Weise in einem Gebiet bekannt, das stark durch den
Abbau von Braunkohle über Tage beeinflusst worden
ist. Die sich entfernende Kohleförderung und die ge-
samte Stabilisierung des Gebiets im Kreis Ústí er-
möglichen die Rückführung der verrohrten Wasserläufe
und der in Beton gefassten Flussbetten zu ökologisch sta-
bileren und bedeutenderen Ökosystemen. 
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Energetická náročnost v životním cyklu staveb
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Praha

Článek prezentuje ucelený pohled na životní cyklus
staveb, specificky budov, ve vztahu k jejich energetické
spotřebě. Ta bývala určována požadavky na hodnotu
tepelného odporu konstrukcí. Současný vývoj a trendy
ve stavebnictví však vyžadují komplexní pohled na da-
nou problematiku, a to i ve vztahu k dalším fázím život-
ního cyklu.

Úvod
Energie, její dostupnost i ceny ovlivňují v podstatě veške-

ré oblasti lidského konání, stavebnictví nevyjímaje. Energie
se stala komoditou, patřící k základním civilizačním potře-
bám moderní rozvíjející se společnosti, na které je závislý
ekonomický a sociální vývoj lidstva [1]. V souvislosti se zvy-
šující se spotřebou přírodních zdrojů a surovin a také se
schopností energetického trhu ovlivňovat lidské konání je na-
nejvýš žádoucí probíhající procesy i trendy řádně analyzovat.

Stavba je produktem s vysokou investiční i provozní
náročností a velmi dlouhou životností. Její životní cyklus
prochází mnoha fázemi, přičemž ne vždy jsou tyto fáze plně
vnímány i se všemi důsledky. Je proto třeba ji chápat nejen
jako produkt s užitnou hodnotou, ale jako dlouhodobý spo-
třebitel zdrojů. O to důležitější je veškeré rozhodování
o stavbě již ve fázi přípravy její investice.

Tradiční pojetí životního cyklu staveb
Z pohledu stavebního průmyslu začíná stavba zpravidla

návrhem a končí předáním do užívání. Tradiční pohled
zákazníka je pak v čase zaměřen především na období pro-
vozu a užívání. Při návrhu a přípravě staveb je však i toto
omezený pohled, který nebere dostatečně v úvahu fáze před
zahájením výstavby ani fáze po ukončení jejich provozu. To
samozřejmě ovlivní všechny aspekty návrhu a přípravy stav-
by a následně se promítne do výstavby projektu.

Důvody současného stavu
Mezi nezbytné faktory současné orientace na omezený

úsek životního cyklu staveb patří bezesporu ekonomická
motivace a nastavení legislativního prostředí. Legislativa
pojem životní cyklus stavby nezná, a do určité míry tedy
předurčuje omezené chápání většinou ekonomických sub-
jektů. Počáteční investice tak zůstává v prostředí českého
stavebnictví nadále nejdůležitějším rozhodovacím faktorem,
a to nejen při návrhu, ale i při výběru dodavatele stavby.
Budoucí úspora provozních nákladů stále ještě není podstat-
ná v konkurenci s nižší okamžitou cenou. To je dáno krátko-
dobou orientací investorů a pochopitelně jejich ekonomic-
kou situací.

Důsledky současného stavu
Pouhé plnění dílčích normových požadavků (např. hodno-

ty tepelného prostupu) sice přináší exaktní, ale z komplexní-
ho hlediska velmi limitované výsledky, avšak nepojímá celou
problematiku staveb v kontextu jejich životnosti. Taková
praxe mohla stačit oboru v polovině dvacátého století, kdy se
formovala, nikoli současným požadavkům na stavby ani roz-
voji stavebních prvků, technologií, materiálů a designu.

Komplexní pojetí životního cyklu staveb
Pro řádné pochopení je třeba provést analýzu životního

cyklu staveb po jednotlivých fázích (obr. 1):

– těžba zdrojů a surovin pro výrobu stavebních materiálů 
a jejich doprava,

– výroba stavebních materiálů a prvků a jejich doprava,
– návrh a příprava projektu,
– výstavba (realizace projektu),
– provoz a údržba/obnova,
– rekonstrukce,
– likvidace (demolice),
– recyklace materiálu.

Energetická náročnost budov
Spotřebu energií ve specifické skupině staveb – v budo-

vách – upravuje  legislativa, která prošla v minulých letech
poměrně dramatickým vývojem a mnohými novelizacemi a
zpřísněními. Pro stanovení spotřeby energií v budovách byla
po několik desetiletí důležitá norma o tepelné ochraně budov
[5], která určovala požadavky na součinitele prostupu tepla
UN (dříve tepelného odporu konstrukce RN). Regulovala
maximální povolené množství prostupu tepla vybranými
prvky obvodového pláště budovy. Snižování energetické ná-
ročnosti pak probíhalo zpřísňováním těchto parametrů. Zmí-
něný přístup, který vedl jen k omezeným cílům, neodpovídal
kvalitativním i kvantitativním poměrům současného staveb-
nictví.

Situace se změnila především novelizací Energetického
zákona (původně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
později novelizovanou jako č. 177/2006 Sb.) s příslušnými
prováděcími vyhláškami, zejména č. 148/2007 Sb., o ener-Obr. 1. Schéma komplexního životního cyklu staveb
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getické náročnosti budov. Poslední novela zakomponovala
směrnici EU 2002/91, o energetické náročnosti budov, od-
borné veřejnosti známou pod zkratkou EPBD (Energy Per-
formance of Buildings Directive). Pojednává o obecných
požadavcích na snížení energetické náročnosti budov a vnáší
do celé problematiky komplexnější přístup. Nesledují se již
vybrané tepelně technické parametry jednotlivých konstruk-
cí a jejich částí, ale především celková energetická spotřeba
budovy jako celku. Tato radikální změna přináší objektiv-
nější pohled na energetickou spotřebu budov a umožňuje
nižší energetické náročnosti dosahovat způsoby, které jsou
pro stavebníka na trhu v daných podmínkách nejvýhodnější.
Stále jsou však pomíjeny energetické nároky budov v průbě-
hu ostatních fází života.

Průmyslová odvětví těžby surovin a výroby stavebních
hmot, zpracovatelů odpadu i odvětví dopravy se významně
podílejí na celkové spotřebě energií vyvolaných potřebou
staveb. Přesto jsou z hlediska energetické spotřeby sledována
samostatně (doprava) nebo nejsou sledována vůbec (ostatní
jen v rámci průmyslové výroby). Logická vazba energetické
spotřeby vyvolané právě stavbou přitom představuje důvod,
proč by měla být počítána k celkové energetické bilanci
stavby.

Termín „bilance“ je použit proto, že ne u všech staveb
musí jít pouze o spotřebu (jsou i stavby, celky, případně zaří-
zení, která energii naopak produkují). Pro celkovou energe-
tickou bilanci stavby v životním cyklu staveb je zde zavede-
no označení celková energetická náročnost (CEN), jednot-
kou je watthodina, případně joule (a jejich násobky) se
zápornou  (energetický zisk), popř. kladnou hodnotou (ener-
getická spotřeba),

CEN=ET+ED1+EM+ED2+ENP+EV+EP+ERÚ+EDE +ED3+ER,

kde jednotlivé položky znamenají dílčí energetickou nároč-
nost v jednotlivých fázích životnosti stavby.

Tab. 1. Fáze životního cyklu a jejich energetická spotřeba 

Modelové stavby 
a jejich energetická bilance

Poměrně podrobný výzkum energetické náročnosti staveb
proběhl na přelomu sedmdesátých let dvacátého století [2].
Přestože nebyl zaměřen přímo na energie v životním cyklu
staveb, přinesl poměrně podrobné údaje o energetické spo-
třebě z výroby stavebních hmot i z výstavby, z rekonstrukce
a z likvidace staveb. Tyto hodnoty byly sestaveny pro něko-

lik vzorových bytových i rodinných domů. Údaje, ač starší-
ho data, jsou zde doplněny vlastními propočty autora. Reál-
né číselné hodnoty by sice byly v dnešních podmínkách jiné,
zejména vzhledem k postupnému vývoji stavebních techno-
logií. Modelové objekty byly ovšem postaveny v dané době
a v současnosti reprezentují značný podíl stávajícího fondu
budov. Posloužily tak k modelování dalšího vývoje objektů
a jejich aktuálních energetických potřeb. Kromě toho aktuál-
ní a dostatečně podrobný výzkum nebyl proveden.

Struktura energetické spotřeby v rámci životního cyklu je
na tomto příkladu zřejmá. Návrh rekonstrukce objektů po 25
letech užívání:
– zateplení obvodového pláště budovy 

tepelnou izolací tl.  150 mm kontaktního systému;

– výměna výplňových konstrukcí za plastová okna 
s izolačním trojsklem;

– plná regulace otopné soustavy.

Bytový dům
Předpokládaná doba životnosti typizovaného panelového

domu VVÚ-ETA z roku 1985 o šesti nadzemních podlažích
s orientací bytů východ/západ, postaveného v pražských Koby-
lisích, je 80 let s alternativou energeticky úsporného zásahu
po 25 letech. Pro porovnání je tab. 2 doplněna údaji o ekviva-
lentním objektu postaveném ve standardu nízkoenergetické-
ho domu (se spotřebou energie na vytápění pod 50 kWh m–2

užitkové plochy za rok). Po rekonstrukci panelového domu
se změní nejen celková energetická náročnost (snížení o cca
8 GWh), ale i struktura energetické spotřeby. A to tak, že při
relativně nízkém nárůstu energetické spotřeby rekonstrukce
a údržby značně klesne spotřeba energií na provoz (vytápě-
ní a ohřev teplé užitkové vody). Tím pochopitelně vzroste
podíl ostatních fází životního cyklu na celkové energetické
spotřebě. Vzhledem k trendu výstavby energeticky méně ná-
ročných budov roste důležitost energetické náročnosti ostat-
ních fází životního cyklu. U nízkoenergetického domu je
změna proporcí energetické spotřeby ještě patrnější.

Rodinný dům
Druhým modelovým objektem je rodinný dům postavený

na Chebsku v roce 1970 z keramických tvárnic (tlouš�ka
obvodové stěny 375 mm), stavba je bez přidané tepelné izo-
lace a přesně splňuje tehdejší tepelně technické požadavky.
Pro porovnání je v tab. 3 opět uvedena varianta rekonstruo-
vaného a zatepleného objektu po 25 letech provozu a varian-
ta ekvivalentního nízkoenergetického domu. Výpočty odpo-
vídají pro zachování porovnatelnosti parametrům uvedeným
pro bytový dům.

Závěr
Z analýzy vyplývá, že budoucí energetické úspory podob-

ně jako spotřebu energií je třeba posuzovat z hlediska celé-
ho životního cyklu stavby v širším kontextu. Potenciál je
v mnoha oblastech, a to i jinde než pouze ve fázi jejich pro-
vozu. U nových budov je ekonomicky racionální potenciál
úspor zvyšováním požadavků na redukci tepelného prostupu
konstrukcemi téměř vyčerpán. K dalšímu snižování energe-
tické bilance je vhodnější využít doplňkové energetické
zdroje (např. využívající obnovitelné zdroje energie). Další
úspory lze hledat ve vazbě na výrobu materiálů, výstavbu a
likvidaci staveb.

U stávajících budov je situace jiná. Právě zde je provoz
energeticky nejnáročnější fází a je třeba najít způsob motiva-
ce vlastníků a provozovatelů, jak toho dosáhnout. Ta musí

Zkratka

těžba surovin ET

doprava 1 (suroviny) ED1

výroba stavebních materiálů EM

doprava 2 (mimostaveništní) ED2

návrh a příprava stavby ENP

výstavba EV

provoz EP

rekonstrukce a údržba ERÚ

demolice EDE

doprava 3 (k recyklaci) ED3
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s podporou legislativy přijít především z ekonomické oblas-
ti, ve které se skrývá největší potenciál úspor, aby se sníže-
ní energetické náročnosti vyplatilo. 
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Hezl, M. – Svoboda, P.: Energy Consumption in Life
Cycle of Constructions

This article presents a complex picture of a life cycle of
structures (specifically buildings) in relation to energy
consumption of buildings throughout the life span.
Energy consumption in buildings has been regulated
with a focus on thermal resistance of structures. The cur-
rent situation and development of construction trends
however requires a more complex and flexible view with
respect to other life-cycle phases.

[MWh] [%] [MWh] [%] [MWh] [%]

 těžba surovin                          

 doprava 1                                    

 výroba stavebních materiálů    

6 0,1 6 0,4 6 0,8

16 0,4 16 1 16 2,2

4 096 93,6 1 272 80,1 416 56

60 1,4 96 6 71 9,5

4 376 100 1 588 100 743 100

Fáze

 Stávající 
stavba

Po rekonstrukci Nízkoenergetický dům

př
ed

st
av

eb
ní

vý
ro

by

184 4,2

        doprava 2                                   

        návrh a příprava stavby*           

184 11,6 220 29,6

                výstavba                                   

                provoz**                                    

               rekonstrukce a údržba              

li
kv

id
ac

e        demolice                                   

Celková energetická náročnost                     

* odhad;  ** předpokládaná životnost 80 let provozu ([2], [3], [4]  a výpočty autora)

14 1,9      doprava 3 (k recyklaci)           

      recyklace                                 

14 0,3 14 0,9

Tab. 3. Energetická bilance modelového rodinného domu

[MWh] [%] [MWh] [%] [MWh] [%]

 těžba surovin                          

 doprava 1                                  

 výroba stavebních materiálů    

32 0,2 32 0,3 32 0,4

288 1,5 288 2,7 288 3,5

15 456 83,1 7 344 68,5 4 384 54,1

674 3,6 907 8,5 808 10

18 598 100 10 719 100 8 106 100

Fáze

 Stávající 
stavba

Po rekonstrukci Nízkoenergetický dům

př
ed

st
av

eb
ní

vý
ro

by

1 960 10,5

         doprava 2                                 

         návrh a příprava stavby*           

1 960 18,3 2 406 29,7

                     výstavba                                    

                     provoz**                                    

                     rekonstrukce a údržba             

li
kv

id
ac

e         demolice                                   

Celková energetická náročnost                     

* odhad;  ** předpokládaná životnost 80 let provozu ([2], [3], [4] a výpočty autora)

188 2,3        doprava 3 (k recyklaci)            

        recyklace                                 

188 1 188 1,8

Tab. 2. Energetická bilance modelového objektu bytového domu
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Hezl, M. – Svoboda, P.: Die Energieaufwändigkeit im
Lebenszyklus von Bauwerken

Der Beitrag präsentiert ein komplexes Bild des Lebens-
zyklus von Bauwerken, insbesondere von Gebäuden, in
Bezug auf ihren Energieverbrauch während der gesam-
ten Lebensdauer. Dieser wurde von den Anforderungen
an die Werte des Wärmedurchgangswiderstandes der
Bauteile bestimmt. Die gegenwärtige Entwicklung und
die Trends im Bauwesen erfordern jedoch eine komplexe
Betrachtung der Problematik, und zwar auch in Bezug
auf die weiteren Phasen des Lebenszyklus.

Klíčové faktory úspěchu transformace
českých stavebních firem
Ing. Ivan Bauer, MBA

Práce analyzuje poznatky z transformace stavebních podni-
ků v období 1990-2006 a definuje podmínky a kritéria
úspěšnosti privatizace. Porovnává je se situací v zahraničí.
Práce je ve svém oboru ojedinělá.

Dilatometrická měření pro stanovení
přetvárných vlastností horninového masivu
Ing. Marek Záleský

Práce přispívá k rozvoji poznání vlastností horninového masi-
vu a je založena na měřeních provedených jejím autorem.

Constitutive Modeling of Concrete
Ing. Zbyněk Hora

Dizertace popisuje komplexní chování betonu. Konstitutivní
model vychází z teorie mikropředpětí a chemoplasticity.
Mechanický model je doplněn sdruženou analýzou vedení
tepla a vlhkosti. Byl použit pro predikci dlouhodobého cho-
vání ochranné obálky jaderné elektrárny Temelín.

�dizertace

City Green Court 

Nová administrativní budova na pražské Pankráci nabídne
k pronájmu přibližně 15 tis. m2 moderních kancelářských
prostor třídy A. Budovu City Green Court bude tvořit sedm
podlaží uspořádaných kolem centrálního atria s parkovištěm
v podzemí. Zahájení projektu je plánováno na konec roku
2010, dokončení v prvním pololetí 2012. 

Projekt navrhlo architektonické studio Richard Meier &
Partners z New Yorku ve spolupráci s místním studiem
Cuboid Architekti. Zvláštní pozornost je věnována  splnění
kritérií standardu LEED (Leadership in Energy & Environ-
mental Design), který bere v úvahu ekologicky odpovědný
návrh budovy, tzn. použití vhodných materiálů a zdrojů,
úsporu energie, účinnost hospodaření s vodou, omezení emi-
sí CO2, zlepšení kvality vnitřního prostředí i umístění budo-
vy. Poskytuje developerům a provozovatelům budov struč-
ný rámec pro určení a zavedení udržitelných řešení nejen při
návrhu a výstavbě,  ale i provozu a údržbě budovy. 

Developerem stavby je Skanska Property Czech Republic,
která jako první v České republice získala certifikát Green-
Building za energetickou úsporu v rámci výstavby kancelář-
ské budovy Nordica Ostrava.

Tisková informace

Vědeckotechnická společnost 
pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ 

společně 

s Fakultou stavební VUT v Brně

pořádají

32. konferenci 

Sanace a rekonstrukce staveb 2010
3. – 4. listopadu 2010

Fakulta stavební VUT, Veveří 331/95, Brno

Témata:
� Nové aspekty hodnocení stavebních konstrukcí a materiálů dle aktuálních technických norem
�� Současné problémy čerpání z dotačních zdrojů 
�� Úspěšné sanační práce v oblastech sanace a ochrany dřeva, povrchových úprav, restaurování kamene, sana-

ce zdiva, sanace betonových konstrukcí, fyzikálně chemických vlastností, statiky a dynamiky staveb, hrázdě-
ného zdiva

______________________
www.wta.cz

�projekty
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Cílená tvorba výmolů v říčním dně
doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR 

VUT – Fakulta stavební
Brno

V článku jsou prezentovány výsledky pokusů provádě-
ných v Laboratoři vodohospodářského výzkumu VUT
FAST Brno. Grafy vyjadřují vliv tvaru, velikosti a
umístění  kamene na průběh tvorby výmolu. V závěru
jsou publikována doporučení pro praxi.

Úvod
Příklon k významně jinému pohledu na kvalitu životního

prostředí v posledním desetiletí vede i v rámci vodního hos-
podářství k přehodnocení mnoha záměrů v oblasti návrhů
úprav vodních toků. Kvalita vody v tocích vypovídá o stup-
ni vývoje společnosti. Právě podpora procesů samočištění
v toku, tedy podpora rozvoje autotrofních organizmů, a tím
i např. složení rybí obsádky v toku, dokumentuje přístup
společnosti k ochraně vodních zdrojů.

Vlivem soustavných úprav koryt vodních toků docházelo
ke zmenšování kapacity jejich úkrytů, likvidovány byly do-
provodné, a především břehové porosty, říční koryto bylo
stabilizováno a v dlouhých úsecích se stávalo uniformním.
Razantní zásahy do říčního ekosystému jsou dnes omluvitel-
né pouze ve výjimečných případech. V daleko větší míře se
snažíme o obnovení vhodných podmínek pro říční biotu i
v úsecích vodních toků, které byly v minulosti nevhodně
upraveny.

V rámci nápravných revitalizačních opatření jsme se při
řešení úkolu [8] a později projektu [9] zaměřili na cílené
vytváření nerovností v upraveném říčním dně. Jednou z mož-
ností bylo vhodné rozmístění umělých překážek přírodního
charakteru v říčním korytě [1], [6], [7]. 

Modelový výzkum
V rámci základního návrhu a verifikace revitalizačních

opatření na fyzikálním modelu, instalovaném v Laboratoři
vodních staveb VUT FAST v Brně, bylo zvažováno vytvo-
ření umělých ostrovů, návrh výhonů a vhodného rozmístění
balvanů v toku. Pro podrobné rozpracování byl sledován
účinek rozmístění balvanů různých tvarů a velikosti v říčním
korytě. 

Příčný řez modelem říčního koryta tvořil pravidelný li-
choběžník se sklony svahů 1 : 2, šířkou ve dně 0,4 m a vy-
měnitelnou vrstvou písku na dně hloubky 5 cm. Podélný
sklon dna 0,1 % byl neměnný. Vyměnitelná vrstva písku na
dně umožňovala imitovat různou zrnitost materiálu dna a
měřit hloubku výmolů i nánosů vznikajících při obtékání
překážek v toku. 

Model soustavné úpravy toku je jednou z možností, jak
zajistit potřebnou kapacitu říčního koryta. V mnoha přípa-
dech plní velmi dobře základní funkci, a to provést návrho-
vý průtok beze škod. Při úpravách takto stabilizovaného říč-
ního koryta je mnohdy na správce toku vyvíjen tlak (přede-
vším ze strany orgánů životního prostředí, ale mnohdy i růz-
ných ekologických iniciativ) provést takové zásahy na dně a

v břehové zóně, aby se výrazně zlepšila stabilita říčního eko-
systému. Představy o výrazné změně trasy, podélného sklo-
nu a mnohdy i příčného profilu v daném úseku jsou často
nereálné z prostorových i finančních důvodů. Existují však
možnosti narušení uniformity říčního koryta pouze dílčími
zásahy s minimálními nároky na zábor ploch či výši finanč-
ních prostředků. Jmenujme například dosadbu či kvalitní
výsadbu vegetačního doprovodu toku – především břeho-
vých porostů nebo nahrazení spádových stupňů balvanitými
skluzy, místní zdrsnění dna kamenným pohozem a také
vhodné rozmístění balvanů v říčním korytě. Tyto prvky mo-
hou zajistit kvalitnější provzdušnění vody v toku, přispějí ke
zvýšení úkrytové kapacity toku aj.

Pro laboratorní výzkum jsme (po dohodě se správcem toku
Povodí Moravy, s. p.) vybrali sledování chování dna s vhod-
ně rozmístěnými balvany v toku. Rozumíme tím umístění
kamenů v takové části koryta, aby narušením stability dna
koryta nebyla narušena stabilita svahu (břehu) a nezměnila
se jeho kapacita. Pro umístění těchto revitalizačních prvků
se tedy jako vhodná jeví především přímá tra� dostatečně
kapacitního koryta. Kameny se umís�ují blíže k jeho středu,
nikoli do blízkosti stabilizované paty svahu. 

Cílem sledování bylo popsat jevy, které probíhají na dně
říčního koryta při umístění různých typů kamenů, vysledo-
vat dobu vzniku výmolu, jeho tvar a situování na dně vzhle-
dem  k osazenému kamenu. Pro prezentaci výsledků jsou
uvedeny údaje jedné z etap výzkumu. Materiál dna byl cha-
rakterizován velikostí efektivního zrna def = 0,74 mm. Pro
experiment byly použity pečlivě vybrané (i upravené) kulo-
vité kameny o průměru 30, 40, 50 mm, válcové o průměru
základny stejných průměrů a výšce 60,  80, 100 mm a dále
ploché kameny velikosti (převedeno na vzorový kvádr)
15x40x70 mm a 10x40x70 mm. Průtok byl volen 4, 6, 8 a 
10 l s–1. Aby kámen v toku nebyl posouván již při povodních
odpovídajících Q5, byl minimální rozměr kamenů navržen
větší než 30 def, kromě nejmenších plochých kamenů (tato
velikost vychází z vlastního sledování stability kamenů na
modelu).

Při návrhu velikosti def a průtoků se vycházelo z porovná-
ní se skutečným stavem na řece Jevišovce u Kunovic (v km
2, 000) při zvoleném měřítku 1 : 20 [3], [5], která však k mo-
delovému výzkumu nemá žádný vztah. Naopak, model byl
navržen tak, aby přibližně odpovídal skutečnému toku, jímž
byl právě uvedený úsek Jevišovky. Našli bychom i mnoho
jiných úseků toků, které by při správné volbě měřítka, veli-
kosti def a průtoku mohly být na  modelu řešeny. Ještě jed-
nou zdůrazňujeme, že na modelu se nemohl měnit podélný
sklon, šířka dna a sklony svahů. Měnit se však mohla písko-
vá výplň dna a průtok v korytě.  

Z hlediska mechanické podobnosti je nutno konstatovat,
že u většiny hydraulických úloh řešených na fyzikálních
modelech se musíme spokojit s přibližnou hydraulickou
podobností. Při volbě měřítek jednotlivých veličin z toho, že
invarianty podobnosti vyjádřené jako součin rozměrových
veličin mají v podobných soustavách měřítko M = 1. Při
modelování výmolu v nesoudržných materiálech požaduje-
me zachování geometrické podobnosti zrn při zachování
jejich měrné hmotnosti. Dále předpokládáme užití stejné
kapaliny na modelu i ve skutečnosti a turbulentní režim
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proudění. V uváděném případu vycházíme ze základního
předpokladu Fr = IDEM, pro stanovení měřítek základních
veličin [2], [3]. Závislost hloubky výmolů na čase byla
vynášena pro jednotlivé průtoky do grafů, na nichž je možné
pozorovat obecnou závislost. Také se zde zřetelně projevuje
vliv velikosti a tvaru kamene i zrnitosti dna. 

Pro upřesnění je nutno dodat, že veškerá měření probíha-
la v přímém úseku délky 10 m. K měření nerovností dna
sloužilo hrotové měřítko, velikost průtoku byla sledována na
měrném přelivu (Thomsonův) a pro měření rychlosti byla
použita vrtulka určená pro laboratorní výzkum. Při odstraně-
ní překážky (kamene) z toku se výmol začal okamžitě zaná-
šet, avšak k úplnému zarovnání dna nedošlo.

Ze získaných souborů dat budeme podrobněji prezentovat
tvorbu výmolů u válcových kamenů, u nichž bylo nutné po-
stihnout ještě jeden fenomén, a to jeho umístění vzhledem
k ose toku. Hloubka a průběh tvorby výmolu, vzniklého
umístěním kamene nejdelší osou ve směru proudění, je té-
měř shodná s tvorbou výmolu od kulovitého kamene. Avšak
při uložení nejdelší stranou kolmo ke směru proudění bylo
v první fázi pozorováno intenzivnější vymílání dna s násled-
ným mírným zanášením vzniklého výmolu a pozvolným do-
sažením téměř ustáleného stavu. Hodnoty platné pro válcový
tvar kamene, průtok 8 l s–1 a dobu sledování 13 h znázorňu-
jí graficky obr. 1 a obr. 2.

Obr. 1. Průběh tvorby výmolu: kámen válcovitého tvaru o průměru
základny 50 mm a výšce 100 mm (řada 2 kámen umístěn nejdelší

osou kolmo na směr proudění, řada 3 kámen umístěn nejdelší osou
ve směru proudění)

Obr. 2. Průběh tvorby výmolu: kámen válcovitého tvaru o průměru
základny 40 mm a výšce 80 mm (řada 2 kámen umístěn nejdelší

osou kolmo na směr proudění, řada 3 kámen umístěn nejdelší osou
ve směru proudění)

Při umístění plochého kamene na dno říčního koryta byla
tvorba výmolů obtížně sledovatelná. Při porovnání s pře-
dešlými výsledky byla hloubka výmolu výrazně menší až
zanedbatelná. Kámen se totiž postupně „propadal“ do dna a

hloubka vytvořeného výmolu se postupně zmenšovala. Po
16 hodinách sledování již nedocházelo k výrazným změnám
(obr. 3).

Výsledky
Z výsledků sledování (1994, 2006, 2007) vyplývá, že

maximální prohloubení výmolu se projevilo v prvních dvou
hodinách pozorování, během dalších čtyř až šesti hodin se
výmol vzhledem k neměnnému průtoku stabilizoval. Při dal-
ším pozorování již nedocházelo k výrazným změnám. To je
možné vysvětlit tím, že tokem bylo unášeno více splavenin,
které se při doznívání povodně ve větší míře ukládaly, takže
došlo k opětovnému mírnému zanesení výmolů. Důležité je
zdůraznit, že výmol vznikal před překážkou a za ní docháze-
lo k ukládání transportovaného materiálu, vznikal tzv. jazyk. 

Při simulaci povodňového průtoku (20 l s–1) dosahovala
hloubka výmolů (měřeno po odeznění imitované povodňové
vlny) srovnatelných, pouze místy o málo vyšších hodnot.
Byla limitována možnostmi modelu a přibližně odpovídá
průtoku Q5 na řece Jevišovce v „porovnávací“ oblasti. 

V rámci hodnocení výsledků je kromě tvaru a způsobu ulo-
žení kamene patrný vliv velikosti průtoku na hloubku výmo-
lu. Ověřen byl předpoklad, že při vyšších průtocích dochází
ke vzniku větších výmolů. Důležité je zjištění, že se po urči-
té době pro zvolený průtok výmol stabilizuje a k dalším vý-
razným změnám nedochází. Hloubka i prostorový tvar vý-
molu se vlivem kolísajících průtoků v říčním korytě mění.
Nedojde však k jeho úplnému zanesení (a to ani při odstraně-
ní kamene). Větších výmolů se také dosahuje u materiálu dna,
jež je charakterizován menší hodnotou efektivního zrna def. 

Kdybychom chtěli pro názornost porovnat naměřené veli-
činy v hodnotách přepočtených dle odpovídajících měřítek
na skutečné říční koryto, dosáhneme dále uvedených hod-
not. Předpokládáme měřítko délek pro model M1 = 1 : 20,
pak dle [2], [4]:

M1 (měřítko délek) = 20,
Mt (měřítko času) = M1

0,5,
Mt se tedy rovná Mt = 1 : 4,5,
MQ (měřítko průtoku) = M1

3 . M1
0,5 = M1

2,5,   MQ = 1 : 1 790.

Z uvedeného vypývá, že například modelový průtok 8 l s–1,
což se rovná 0,008 m3 s–1, by ve skutečnosti odpovídal 
14,32 m3 s–1 (to se přibližně rovná hodnotě Q1 v ústí řeky
Jevišovky do řeky Dyje, kde je podle SVP průtok 15 m3 s–1

při srovnatelných parametrech toku jako na modelu) [5], [8].
Při tomto průtoku pak v přímé říční trati vznikne výmol před
balvanem, jehož tvar se blíží tvaru válce o průměru základ-

Obr. 3. Průběh tvorby výmolu – plochý kámen o rozměrech
10x40x70 mm
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ny 60 cm a výšce 120 cm položeným kolmo ke směru prou-
dění, hluboký cca 40 cm. To pak za předpokladu velikosti
efektivního zrna def = 14,8 mm při délce sledování 13,5 h
(vše po přepočtu dle příslušných měřítek).

Závěr
Záměrným rozmístěním balvanů v toku podpoříme vznik

výmolů, které mohou výrazně přispět ke zvýšení úkrytové
kapacity toku. Mohou být a jsou jedním z revitalizačních
prvků v říčním korytě. V období nízkých průtoků v řece
poskytují určitou záruku zajištění alespoň místních vhod-
ných podmínek – větších hloubek v toku. Vlivem obtékání
kamenů nebo přepadání vody při vyšších průtocích dochází
k provzdušňování vodního proudu.

Kombinací drobných technických zásahů do toku s návr-
hem či vhodnou úpravou vegetačního doprovodu můžeme
zajistit předpoklad dalšího vhodného vývoje říčního koryta a
jeho okolí včetně znásobení jeho estetické a krajinotvorné
funkce.
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Šlezingr, M.: Purposeful Formation of Potholes in River
Bed

This paper presents the outcomes of tests performed in
laboratories of water management research. Graphs
express the effect of the shape, size and location of stone
on the process of generation of potholes. Finally, the arti-
cle offers recommendations for practice.

Šlezingr, M.: Gezielte Bildung von Auskolkungen im
Flussbett 

Im Artikel werden die Ergebnisse von Versuchen
vorgestellt, die in wasserwirtschaftlichen Forschungs-
labors durchgeführt worden sind. Die Diagramme
drücken den Einfluss der Form, Größe und Anordnung
des Steins auf den Verlauf der Ausbildung der
Auskolkung aus. Im Resümee werden Empfehlungen für
die Praxis gegeben.

Mánes čeká rekonstrukce

Nadace českého výtvarného umění vizi
dalšího směřování výstavní síně Mánes a
plány na komplexní rekonstrukci celé bu-
dovy veřejnosti poprvé představila v pro-
sinci loňského roku. Zahájení prací, pů-
vodně ohlášené na červen, se odkládá při-

bližně o půl roku. Podle předsedy správní rady nadace, která
je majitelem budovy, nejde o zásadní odklad, pouze nastaly
průtahy při projednávání nutných povolení. 

Projekt ateliéru HMArchitekti nepočítá s radikálními zá-
sahy, ale s architektonickým i funkčním návratem do doby
největší slávy budovy ve třicátých letech minulého století,
samozřejmě s využitím moderních technologií. Cílem je re-
habilitace Mánesu jako skutečného „domu umění“, oblíbe-
ného a ceněného kulturního centra. Odhadované náklady na
rekonstrukci dosahují 100 mil. Kč, přesný rozpočet však bu-
de kalkulován až v rámci poslední fáze projektu. Případné
úvěrování rekonstrukce je problematické, nadace nemůže za
úvěr ručit samotnou budovou, protože ta je zapsána v nadač-
ním jmění a zákon záruku za úvěr nadačním jměním vyluču-
je. Z vlastních zdrojů financuje projekt a vše, co s ním sou-
visí (stavebně historický průzkum, stavebně technický prů-
zkum atd.), a významnou část rekonstrukce. Pro Mánes i
nadaci by bylo optimální dlouhodobě koncipované partner-
ství se spoluinvestorem a sponzorem, který by k této kultur-
ní instituci mimořádných kvalit a perspektiv nepřistupoval
výhradně z komerčního hlediska, ale byl ochoten podpořit
její rekonstrukci i program.

Tisková informace

� zprávy

Rizika ve vodním 
hospodářství

18. – 19. října 2010
Brno, hotel Santon

http://rizikavh.fce.vutbr.cz
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Revitalizace areálu bývalé Poldovky

Ačkoli současný stav staré ekologické zátěže v průmyslo-
vé zóně Kladno – Dubí v rozloze téměř 7 ha neohrožuje
zdraví lidí při občasném pohybu, z hlediska dlouhodobého
se nejeví pobyt na kontaminované půdě jako optimální, je
spíše rizikový. Jedna z navrhovaných variant řešení počítá s
odtěžením znečištěné zeminy a s dočištěním podloží.

Analýze rizik, kterou nechalo zpracovat město Kladno,
byla podrobena část území bývalé huti Koněv. Provoz kok-
sovny byl ukončen před dvaceti lety, technologie byly
demontovány a většina objektů odstraněna. Vzhledem k to-
mu, že se zde pracovalo s uhlím, plyny z koksových baterií,
kyselinou sírovou, ropnými a chladicími oleji a dehtem, není
překvapením, že analýzou byla zjištěna přítomnost benzolu,
dehtu či fenolové a amonné vody, zmíněn byl i možný podíl
na snížení kvality vody v Dřetovickém potoce. Jisté je, že
nedošlo ke kontaminaci podzemních vod ve větších hloub-
kách. V rámci analýzy bylo provedeno 60 mělkých sond, 
15 hydrogeologických vrtů do hloubky až 50 m, chemická
analýza 191 vzorků zemin, 26 vzorků odpadů a 14 vzorků
vod a plynometrické a geofyzikální měření.

Studie proveditelnosti, která z analýzy rizik vychází, měla
navrhnout k technickému i ekonomickému porovnání va-
rianty sanace staré ekologické zátěže. Jako optimální tech-
nicko-ekonomický kompromis vyšla varianta odtěžení kon-
taminované půdy s dočištěním podloží. Případné zbytkové
znečištění by bylo monitorováno a ponecháno rozkladu
přírodními procesy. Rámcové náklady na tuto variantu by se
měly pohybovat v rozmezí 150-200 mil. Kč. Území by
mohlo být využitelné po dvou letech. Náklady na  analýzu a
navazující studie, kterou provedla společnost WASTECH, se
pohybovaly okolo 3 mil. Kč. Dotaci 2,7 mil. Kč  získalo
město z Operačního programu Životní prostředí.

Tisková informace

� zprávy
Mikroklima nízkoenergetických domů 
a systémy TZB
Ing. Zuzana Mastná

Dizertace řeší aktuální téma vnitřního mikroklimatu nízko-
energetických domů. Jsou definovány nejdůležitější faktory
ovlivňující vnitřní prostředí. Cílem je vytvořit konstrukční
systém v kombinaci se systémy tvorby vnitřního prostředí
budov tak, aby výsledkem bylo optimální mikroklima.

Riziková analýza vodárenských 
distribučních systémů
Ing. Jan Ručka

Práce analyzuje rizika systémů zásobování pitnou vodou a
nastavuje postupy a pravidla tak, aby analýza navazovala na
obecnou metodiku pro tvorbu plánů pro zajištění bezpečné-
ho zásobování pitnou vodou podle Světové zdravotnické
organizace. Byla vytvořena  softwarová aplikace pro analý-
zu rizik. 

Výzkum a vývoj progresivních ochranných
prostředků proti korozi s využitím 
odpadních surovin
Ing. Gabriela Michalcová

Dizertace se zabývá možností využití průmyslových odpad-
ních surovin jako náhrady plniva do správkových polymer-
ních hmot zejména v oblasti sanace betonových konstrukcí.
Nové správkové hmoty bude možné využít i v nově budova-
ných objektech a bude je možné aplikovat na venkovní vo-
dorovné plochy vystavené povětrnostním účinkům prostředí. 

Vliv látkové struktury betonových vzorků
na průběh akustické emise
Ing. Pavel Vyroubal

Práce řeší problematiku vlivu látkové struktury betonu na
průběh akustické emise. Zkoušeny byly vzorky intaktní i
vzorky podrobené dvěma stupňům degradace, vyvolané
zmrazovacími cykly. Výsledky analýz prokázaly, že signály
akustické emise poměrně velmi dobře postihují vyvíjející se
procesy, kterými trhliny v betonu vyvolané degradací jsou.

�dizertace
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