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Vliv pórového systému na fyzikálně mechanické
vlastnosti stavebních materiálů 

Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D.
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., Dr.h.c.

V příspěvku jsou prezentovány dílčí výsledky experi-
mentálního výzkumu zaměřeného především na nalezení
souvislostí mezní pevnosti v tlaku a statického modulu
pružnosti v tlaku plných pálených cihel, pískovce jem-
nozrnného a hrubozrnného a opuky na distribuci pórů
v pórovém systému. Výzkum se uskutečňuje v rámci
výzkumného záměru, jehož předmětem je získání po-
znatků o komplexním vlivu vlhkosti pórového systému –
obsah vlhkosti v pórovém systému, vliv distribuce pórů
a celkové pórovitosti – na významné fyzikálně mecha-
nické vlastnosti.

Úvod
K význačným vlastnostem stavebních materiálů patří

jejich pórový systém. Distribuční a integrální křivky jsou
významnou charakteristikou popisující pórový systém.
Předmětem experimentálního a laboratorního výzkumu bylo

získání poznatků o vlivu vlhkosti, nasycenosti a distribuci
pórů na pevnost v tlaku fubexp a statický modul pružnosti v
tlaku Eexp plných pálených cihel, pískovce jemnozrnného a
hrubozrnného a opuky z různých lokalit.

Plné pálené cihly
Z distribučních křivek rozdělení pórů vzorků pálených

cihel (obr. 1) je patrné, že v pórovém systému všech zkou-
maných vzorků jsou zastoupeny póry od poloměru r = 1 nm
(mikropóry) až do poloměru r = 105 nm (makropóry), tab. 1.
Hlavní příčinou rozdílného zastoupení velikosti pórů v póro-
vém systému vzorků plných pálených cihel je použitý druh
cihlářské hlíny, její složení, případně použité přísady, teplo-
ta a režim vypalování. Jak uvádí Bárta [4]: „Pro staré cihly
je typická porézní struktura výrazně odlišná od novodobých
výrobků. Je to patrné zvláště u distribuce pórů podle velikos-
ti, která je významná pro trvanlivost cihel, především mra-
zuvzdornost a průvzdušnost. … u současných cihel má větši-
na pórů poloměr do 0,9 mikronu, zatímco u cihly gotické,
barokní a z 19. století je tomu právě naopak, což svědčí
o jejich výhodnějších vlastnostech jak pro mrazuvzdornost,
tak i odolnost proti hydrataci a rekrystalizaci rozpustných
solí. Obecně je možno říci, že porézní systém cihelného
materiálu kromě typu hlinité suroviny, ostřiva a přísad závi-

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 19 ČÍSLO 10/2010

Obr. 1a. Distribuční křivky pórů vzorků cihel č. 05, 06, 07, 08, 09, 10 (podle Z. Weishauptové, AV ČR)
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290 STAVEBNÍ OBZOR 10/2010

sí u současných cihel také na tlaku při lisování, při vyšším
tlaku se snižuje výsledná porozita i velikost pórů. Porézní
systém dále závisí na vypalovací teplotě – čím je teplota
vyšší, tím je i porozita vyšší, póry jsou širší, mají menší
povrch, a tím jsou cihly mrazuvzdornější. Z přítomnosti a
obsahu minerálních složek jako slídy, illitu, kaolinitu, kalci-
tu je možno odhadnout vypalovací teplotu cihel."

U plných pálených cihel, u nichž převažovaly póry
o poloměrech 800-1 500 nm, docházelo s poklesem
jejich podílu ze 42,53 % na 4 % k poklesu mezní pev-
nosti v tlaku fubexp a statického modulu pružnosti v tlaku
Eexp (obr. 2). Tento relativní pokles mezní pevnosti v tla-
ku fubexp, při porovnání mezních pevností v tlaku cihel
s největším a nejmenším zastoupením pórů o poloměru
r ∈ (800; 1500) nm, činil 35 %. Relativní pokles modu-
lu pružnosti v tlaku Eexp cihel v případě porovnání cihel
s největším a nejmenším zastoupením pórů o poloměru
r ∈ (800; 1 500) nm činil 180 %. 

Nejvyšší hodnoty mezní pevnosti v tlaku fubexp u cihel ze
druhé skupiny, u nichž více než 60 % pórů tvořily makropó-
ry o poloměru r ∈ (20; 7500) nm, byly zjištěny u vzorků 06 a
10, nejvyšší hodnoty statického modulu pružnosti v tlaku Eexp

r ∈  

(10; 7·10
2
) 

r  ∈  

(7·10
2
; 5·10

3
)  

r  ∈  

(5·10
3
; 10

5
) 

f ubexp E exp 

1 49,8 46,1 5,1 14,31 5,6·10
3

2 52,4 50,6 4,3 26,23 8,5·10
3

11 85 11,7 6,7 11,15 2,2·10
3

12 82,1 13,8 6,18 7,59 1,4·10
3

3 34,6 59,4 5,3 20,02 2,6·10
3

4 42,3 62,5 5,1 17,76 2,4·10
3

5 35,8 69,1 5,1 17,08 2,3·10
3

6 17,9 84,4 3,4 34,78 5,3·10
3

7 19,5 79,2 8,6 21,39 3,2·10
3

9 15 61,6 31 12,02 1,4·10
3

10 8,95 68,6 32,1 23,82 3,1·10
3

3 8 13,8 42 48,5 19,57 2,4·10
3

1

konec  

20. st.

17. st.

2

21. st.

počátek 

20. st.

Skupina Vzorek Období

Základní mechanické vlastnosti 

nm [%] [MPa]

Tab. 1. Rozdělení vzorků plných pálených cihel do skupin podle
průměrného zastoupení pórů

Poznámka: Součet zastoupení poloměrů pórů může být větší než
100 % vzhledem k překrytí intervalů poloměrů pórů.

Obr. 2. Vliv podílu převažujících pórů u skupin vzorků cihly 
plné pálené (viz  tab. 1) na mezní pevnost v tlaku a modulu

pružnosti v tlaku  

Obr. 1b. Distribuční křivky pórů vzorků cihel č. 01, 02, 03, 04, 11, 12 (podle Z. Weishauptové, AV ČR)
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byly u vzorku 01 a 02 z první skupiny, kde se makropóry 
o poloměru r ∈ (20; 7 500) nm podílejí cca 80 % na celkové
pórovitosti zkoumaných vzorků.

Nejvyšší hodnoty mezní pevnosti v tlaku fubexp a statického
modulu pružnosti v tlaku Eexp bylo dosaženo u vzorků 06 a
07, u nichž makropóry o poloměru r ∈ (20; 7 500) nm tvoři-
ly více než 80 % všech pórů. Nejnižší mezní pevnosti v tlaku
fubexp a  statického modulu pružnosti v tlaku Eexp byly zjištěny
u vzorku 11 a 12, u nichž tvořily póry o poloměru r ∈ (1;
7 500) nm – mezopóry, makropóry – více než 80 % všech pórů. 

Nejvyšší hodnoty statického modulu pružnosti v tlaku Eexp

bylo dosaženo u vzorků 01 a 02, u nichž 95 % všech pórů tvo-
řily póry o poloměru r ∈ (1; 7 500) nm – mezopóry, makro-
póry – tj. vzorky, u nichž hrubé póry byly zastoupeny cca 5 %.

Jemnozrnný pískovec
Předmětem výzkumu byly vzorky jemnozrnného pískov-

ce odebrané v provozovaných lomech v Hořovicích a v Bo-

r  ∈  
(1; 10) 

r  ∈  

(10; 6·10
3
) 

r ∈  

(5·10
3
; 10

5
) 

f ubexp E exp 

101 1,05 61,8 46,9 30,9 4,1·10
3

102 10,2 62,3 35,7 43,91 19,5·10
3

104 1,52 64,75 40,38 29,16 3,8·10
3

106 3,64 64 40,9 41,1 4,9·10
3

103 1,73 82,18 18,6 52,16 3,9·10
3

105 1,8 84,38 17,28 71,07 8,9·10
3

Základní mechanické vlastnosti 

nm [%] [MPa]

1

2

Skupina Vzorek

Tab. 2. Rozdělení pórů jemnozrnného pískovce do skupin podle
průměrného zastoupení 

Poznámka: Součet zastoupení poloměrů pórů může být větší než
100 % vzhledem k překrytí intervalů poloměrů pórů.

Obr. 3. Distribuční křivky pórů vzorků jemnozrnného pískovce (podle Z. Weishauptové, AV ČR)

Obr. 4. Vliv podílu převažujících pórů u skupin vzorků jemnozrn-
ného pískovce (tab. 2) na mezní pevnost v tlaku a modulu pružnosti

v tlaku 

Tab. 3. Rozdělení pórů a základní mechanické vlastnosti vzorků
hrubozrnného pískovce

Poznámka: Součet zastoupení poloměrů pórů může být větší než
100 % vzhledem k překryvům intervalů poloměrů pórů.

r  ∈  

(1; 8·10
2
) 

r  ∈ 

(8·10
2
;10

4
) 

r  ∈ 

(10
4
; 10

5
) 

f u bexp E exp 

1 201 26,9 13,6 61,7 36,8 11,8·10
3

202 2,1 4,7 93,3 1,83 0,4·10
3

203 2,05 6,9 91,01 1,93 0,3·10
3

204 2,13 4,82 93,1 4,31 1,1·10
3

2

Skupina Vzorek

Základní mechanické vlastnosti 

nm [%] [MPa]
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žanově. Část vzorků byla odebrána ze zdiva barokního kos-
tela ze 17. stol. ve Fořtu (obec Černý důl).

Distribuční a integrální křivky pórů získané rtu�ovou
porozimetrií šesti vzorků jemnozrnného pískovce, z nichž
část jsou vzorky získané ze staveb realizovaných (vzorky
číslo 103 až 106 stavba kostela ze 17. stol. v Černém dole ve
Fořtu) a část vzorky ze stávajících lomů (vzorek číslo 101
z lomu v Hořovicích a vzorek číslo 102 z lomu v Božanově)
jsou znázorněny na obr. 3. Základní mechanické vlastnosti
(pevnost v tlaku a statický modul pružnosti) jemnozrnného
pískovce jsou uvedeny v tab. 2.

Distribuční křivky vyšetřovaných vzorků jemnozrnného
pískovce mají velmi podobné zastoupení jednotlivých pórů
v pórovém systému, které je charakteristické převažujícím
podílem pórů o poloměru r ∈ (102; 6 ·103) nm, tab. 2. Výjim-
kou je distribuční křivka vzorku 105, u něhož největší podíl
zastoupení mají póry o poloměru 0,8 μm.

Pórový systém jemnozrnných pískovců, jak vyplývá z dis-
tribučních a integrálních křivek zkušebních vzorků, je cha-
rakteristický poměrně úzkým intervalem poloměru r ∈ (102;
6 · 10 3) nm, v němž dosahují póry největší četnosti.

V případě jemnozrnného pískovce, u něhož převažovaly
póry o poloměru 800-1 500 nm, docházelo s poklesem jejich
podílu ze 17,24 % na 8,76 %, stejně jako v případě cihel,
k poklesu mezní pevnosti v tlaku fubexp a statického modulu
pružnosti v tlaku Eexp (obr. 4). Relativní pokles mezní pev-
nosti v tlaku fubexp činil cca 50 % při porovnání mezních pev-
ností v tlaku jemnozrnného pískovce s největším a nejmen-
ším zastoupením póru o poloměru r ∈ (800; 1 500) nm. Re-
lativní pokles modulu pružnosti v tlaku Eexp při porovnání
vzorků s postupně klesajícím objemem pórů o poloměru r ∈
(800; 1 500) nm činil 30-40 % proti průměrné hodnotě mo-
dulu pružnosti Eexp vzorků s největším podílem uvedených
pórů.

Nejvyšší hodnoty mezní pevnosti v tlaku fubexp a statické-
ho modulu pružnosti v tlaku Eexp byly zjištěny u vzorků zařa-
zených do druhé skupiny, u nichž více než 80% podíl na cel-
kové pórovitosti měly póry o velikosti poloměru r ∈ (10;
6 · 103) nm – makropóry, v porovnání se vzorky, u nichž se

Obr. 5. Distribuční křivky pórů vzorků hrubozrnného pískovce (podle Z. Weishauptové, AV ČR)

Obr. 6.Vliv podílu převažujících pórů u skupin vzorků hrubozrn-
ného pískovce (tab. 3) na mezní pevnost v tlaku a modulu

pružnosti v tlaku 

r  ∈ 

(1; 10
1
) 

r  ∈ 

(10
1
;9·10

2
) 

r  ∈ 

(8·10
2
; 10

5
) 

f ubexp E exp 

301 11,12 93,37 3,33 72,69 21,2·10
3

302 9,61 91,7 4,41 76,15 11,8·10
3

303 14,5 84,7 3,5 49,63 6,4·10
3

 Vzorek

 Základní mechanické vlastnosti 

nm [%]  [MPa]

Tab. 4. Rozdělení pórů vzorků opuky 

Poznámka: Součet zastoupení poloměrů pórů může být větší než
100 % vzhledem k překrytí intervalů poloměrů pórů.
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zastoupení uvedených pórů pohybovalo kolem 60 % a zby-
tek, cca 40 %, tvořily hrubé póry.

Hrubozrnný pískovec
Předmětem výzkumu byly vzorky hrubozrnného pískovce

odebrané v provozovaných lomech u Hořic v Podkrkonoší
(vzorek č. 201) a vzorky odebrané ze zdiva hospodářského
objektu ze 17. stol. v Bosni (vzorky č. 202, 203, 204) –
objekt sloužil původně jako stáj.

Pórový systém hrubozrnných pískovců, jak vyplývá
z distribučních a integrálních křivek zkušebních vzorků, je
charakteristický poměrně úzkým intervalem pórů o polo-
měru r ∈ (104; 105) nm, v němž dosahují póry největší čet-
nosti, tab. 3, obr. 5.

Výrazný pokles mezní pevnosti v tlaku fubexp a statického
modulu pružnosti v tlaku Eexp na 4 až 10 % původních hod-
not mezní pevnosti v tlaku fubexp a statického modulu pruž-
nosti v tlaku Eexp (v porovnání s hodnotami vzorku č. 201)

byl v případě hrubozrnného pískovce spojen s nárůstem
množství pórů o poloměru r ∈ (104; 3 · 104) nm z 39 % na 79 %
(obr. 6). Vysoký podíl hrubých pórů byl způsoben degradač-
ními procesy stavebního kamene, jejichž příčinou bylo uží-
vání objektu jako stáje, ze kterého byly odebrány vzorky
(objekt sloužil původně jako stáj).

Nejnižší hodnoty mezní pevnosti v tlaku fubexp a statického
modulu pružnosti v tlaku Eexp byly experimentálně stanove-
ny u vzorků druhé skupiny, u nichž více než z 90 % byly
zastoupeny póry o poloměru r ∈ (104; 105) nm – hrubé póry
– v porovnání se vzorkem, u kterého zastoupení hrubých
pórů bylo přibližně 60 % a zbývající podíl (cca 40 %) tvoři-
ly mezopóry a makropóry.

Opuka
Předmětem experimentálního a laboratorního výzkumu

byly vzorky opuky odebrané v provozovaném lomu v Před-
ní Kopanině. Z distribučních křivek je patrná absence pórů
o velikosti poloměru r > 103 nm v pórovém systému opuky,
tab. 4, obr. 7.

Pórové systémy zkušebních vzorků opuky jsou charakteris-
tické dvěma rozdílnými pórovými systémy – opuka s pórovým
systémem, v němž převažují póry o poloměru r < 4 · 102 nm a
opuka s pórovým systémem, v němž převažují póry o polo-
měru r < 103 nm. 

U opuky s převažujícími póry o poloměru 10-150 nm
došlo s poklesem jejich podílu z 66,5 % na 18,8 % k relativ-
nímu poklesu  mezní pevnosti v tlaku fubexp o 35 % a static-
kého modulu pružnosti v tlaku Eexp o cca 80 % (obr. 8).

Relativně nejnižší hodnoty mezní pevnosti v tlaku fubexp

a statického modulu pružnosti v tlaku Eexp byly zjištěny
u vzorku 302, u něhož byly póry velikosti poloměru r ∈
(102; 103) nm zastoupeny více než ze 70 % v porovnání se
vzorky, u nichž největší podíl 93 % měly póry o velikosti
poloměru r ∈ (5; 102) nm.

Shrnutí
Výsledky experimentálního výzkumu prokázaly význam-

ný vliv distribuce pórů na mezní pevnost v tlaku fubexp a sta-

Obr. 7. Distribuční křivky pórů vzorků  opuky (podle Z. Weishauptové, AV ČR)

Obr. 8. Vliv podílu převažujících pórů u vzorků opuky (tab. 4) 
na mezní pevnost v tlaku a modulu pružnosti v tlaku
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tický modul pružnosti v tlaku Eexp plných pálených cihel a
sedimentárních hornin a lze je shrnout do následujících zá-
věrů:
� s narůstajícím podílem pórů o poloměru r ∈ (7 · 102;

5 · 10 3) nm – makropóry – ve struktuře cihelného střepu
narůstá mezní pevnost v tlaku fubexp a statický modul
pružnosti v tlaku Eexp;

� s narůstajícím podílem větších pórů patřících mezi mak-
ropóry a hrubé póry ve struktuře jemnozrnného a hrubo-
zrnného pískovce a opuky dochází k poklesu mezní pev-
nosti v tlaku fubexp a statického modulu pružnosti v tlaku
Eexp;

� změna pórového systému, zejména sedimentárních hor-
nin, způsobená chemickými a biochemickými de-
gradačními procesy v čase spolu se změnou obsahu poji-
vové složky má významný vliv na snížení jejich mezní
pevnosti v tlaku fubexp a statického modulu pružnosti v
tlaku Eexp.

Přes poměrně rozsáhlý výzkum nebylo možné vzhledem
k variabilitě jednotlivých parametrů ovlivňujících sledované
mechanické vlastnosti a značné materiálové heterogenitě
zkoumaných porézních materiálů – pálených cihel, jemno-
zrnného a hrubozrnného pískovce a opuky – získat dostateč-
ný soubor výsledků, které by umožňovaly odpovídající sta-

tistické vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek. Hlav-
ní pozornost při vyhodnocení výsledků laboratorního výzku-
mu byla věnována analýze vlivu distribuce pórů, celkové
pórovitosti a obsahu hmotnostní vlhkosti whm na mechanické
vlastnosti a stanovení důsledků kvantitativních změn těchto
materiálových parametrů na vývoj uvedených vlastností. 

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru
MSM6840770001 „Spolehlivost, optimalizace a trvan-
livost stavebních materiálů a konstrukcí“.
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Čejka, T.  – Witzany, J.: The Effect of a Porous System
on Physical and Mechanical Properties of Building
Materials

This paper presents partial outcomes of experimental
investigation primarily aimed at discovering effects of
the limit strength in compression and static modulus of
elasticity in compression of full burnt bricks, fine and
coarse sandstone and arenaceous marl on the distribu-
tion of pores in a porous system. The investigation is per-
formed within the framework of a research plan concen-
trated on the study of the complex effect of moisture of a
porous system.

Čejka, T.  – Witzany, J.: Der Einfluss des Porensystems
auf die physikalisch-mechanischen Eigenschaften von
Baustoffen 

Im Artikel werden Teilergebnisse einer experimentellen
Untersuchung präsentiert, die hauptsächlich auf das
Finden von Zusammenhängen zwischen der Druck-
festigkeit und dem statischen Elastizitätsmodul von
Vollziegeln, feinkörnigem und grobkörnigem Sandstein
sowie von Pläner und auf die Verteilung der Poren im
Porensystem gerichtet war. Die Untersuchung erfolgt im
Rahmen eines Forschungsvorhabens, dessen Gegenstand
die Gewinnung von Erkenntnissen über den komplexen
Einfluss der Feuchtigkeit des Porensystems ist.
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Řízené nápravy přípojných vozidel

Ing. Milan KOLÁŘ 
prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc.
ČZU – Technická fakulta, Praha

Razantní rozvoj v oblasti nákladní dopravy, a tím i silné
konkurenční prostředí, nutí dopravce k minimalizaci
nákladů. Jedním z mnoha způsobů jsou nová kon-
strukční řešení dopravních jednotek. Článek popisuje
vývoj a výhody koncepce řízení náprav přípojných
vozidel nákladních automobilů jak konvenčních, tak
koncepce Eurocombi, používaných v dálkové dopravě
zboží.

Úvod
Technická řešení nových systémů řízení náprav náklad-

ních vozidel, popsaná v tomto článku, jsou založena na praxí
ověřených teoretických základech stavby a konstrukce vo-
zidlových kolových podvozků. Podstata vylepšení a způso-
bu přístupu ke zvýšení úspor je v maximální eliminaci boč-
ních sil vznikajících při zatáčení vícenápravových návěso-
vých a přívěsových souprav nákladních vozidel s pevnými
nápravami. Tyto nepříznivé síly způsobují smýkání pneuma-
tik po vozovce, což je energeticky náročné a neúměrně zvy-
šuje opotřebení pláš�ů kol i vozovky.

Samovolné řízení kol je způsobeno vlivem působení boč-
ních sil a pružností zavěšení i natáčením kol vyvolané od-
středivou silou a kinematikou zavěšení. Vše je zcela nezá-
vislé na vůli řidiče. Příčina samořízení kol přední a zadní
nápravy je stejná, následky na jízdní chování vozidla jsou
však rozdílné. Vzniká-li tento jev na přední nápravě, pak při
projíždění po kruhové dráze se stálým poloměrem musí řidič
vyrovnat vliv samořízení natáčením volantu. Při jízdě po
zadané kruhové dráze se tedy samořízením nemění úhel
rejdu předních kol, ale úhel natočení volantu (obr. 1).

Samořízení kol na zadní nápravě ovlivňuje rovněž natoče-
ní volantu, a také natočení předních kol, v čemž spočívá roz-
díl proti předchozí situaci. Dle pravidel společného středu
otáčení vozidla podle obr. 1 lze stanovit výslednou rovnici
pro poloměr otáčení

(1)

a tedy pro úhel rejdu

(2)

Bude-li např. úhel ßz záporný, pak při úhlu rejdu předních
kol βp = konst. se podle rov. (1) zmenšuje poloměr kruhové
dráhy. Má-li být dodržen stejný poloměr kruhové dráhy, pak
je tedy nutno zmenšit úhel rejdu βp. Při kladném natáčení
zadních kol podle obr. 1a bude úhel rejdu potřebný k jízdě
vozidla po kruhové dráze větší.  Opačný případ, tedy přetá-
čení vozidla, ukazuje obr. 1b.

Hlavním hlediskem provozovatele souprav nákladních
vozidel se samořízenými nápravami dle směrnice evropské-
ho parlamentu [3] je změna jejich manévrovatelnosti – prů-
jezd po úplné kruhové trajektorii 360˚. Tomuto regulačnímu
předpisu bez problémů vyhovují jak konvenční návěsové
soupravy (dlouhé 16,50 m), tak přívěsové nákladní soupra-
vy (18,75 m). Soupravy Eurocombi o délce 25,25 m pod-
mínky zmiňované směrnice splní pouze za předpokladu pou-
žití nekonvenčních řízených náprav. Porovnání průjezdu
různých provedení nákladních silničních souprav po stano-
veném mezikruží je na obr. 2 a obr. 3.

Obr. 1. Vliv samořízení náprav
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Obr. 2. Souprava tahače s návěsem a tandemovým přívěsem [3]
a – pevné nápravy, b – řízené nápravy

Můžeme poukázat na výhody nejen pro soupravy Euro-
combi, ale jak je patrné z části obr. 2b, i na výhody v mno-
hem lepší manévrovatelnosti pro konvenční návěsové sou-
pravy. V případě dvou řízených a jedné pevné nápravy na
návěsu stačí soupravě vnější poloměr pouze 11,90 m, což je
o 0,60 m méně. Tuto výhodu z hlediska snazší manévrova-
telnosti ocení především distribuční společnosti a dopravci
zavážející zboží v centrech měst.

Konstrukční řešení 
Nápravy nákladních přípojných vozidel mohou být samo-

řízené nebo s aktivním řízením. Samořízené, také označova-
né jako vlečené nápravy, nejsou přímo závislé na natočení
řídících kol tažného vozidla. Kola standardní tuhé nápravy
jsou uvolněna pomocí čepu řízení uloženého za osou rotace
pneumatiky, čímž vzniká stabilizační moment, který kola
vede ve správném směru. Speciální konstrukce rejdového
čepu zvyšuje účinky stabilizačního momentu a tlumí rázy a
vznikající kmitání od povrchu vozovky. Spojovací tyč zajiš-
�uje souhlasné natočení levého a pravého kola nápravy. Geo-
metrie zavěšení kol umožňuje bezproblémový provoz nejen
vpřed, ale bez omezení i provoz při couvání. Vhodné kom-
binace samořízených a pevných náprav pro standardní návě-
sové jednotky jsou první tuhá náprava, druhá a třetí samoří-
zená náprava.

Nápravy s aktivním řízením jsou přímo závislé na zalome-
ní soupravy. Aktivní signál se přebírá na točnici tahače a
předává se na aktivní prvky nápravy, která přímo řídí kola.
Přenos informace může být mechanický nebo hydraulický.
Mechanický převod vyžaduje přímé spojení spřáhlem v rá-
mu návěsu. Tento způsob není možný pro zalomené návěsy
ani pro návěsy s tzv. labutím krkem. V těchto případech lze
použít pouze hydraulický převod, u něhož se informace pře-
dává pomocí tlakových hadic, které je možno trasovat i
v rámci lomených rámů návěsových podvozků. Konstrukce
aktivních náprav může být založena na nápravách s klasic-
kým rejdovým čepem nebo jako tuhá náprava uložená na
centrální točnici. Hlavní rozdíl je v zástavbových rozmě-
rech. Řešení na centrální točnici vyžaduje větší prostorové
nároky, ale jde o robustnější konstrukci složenou z méně
prvků. Na rozdíl od samořízených náprav mohou být aktiv-
ní použity na všech nápravových pozicích.

Obě řešení jsou dalším vývojovým stupněm náprav pou-
žívaných pro potřeby těžkých přepravníků nadrozměrných
nákladů s důrazem na unifikaci s konvenčními nápravami
standardních dopravních jednotek a na vysokou spolehlivost
a životnost. Prvotní vývojový předpoklad jsou nezměněné
zástavbové podmínky a možnost využití schválených brzd-
ných a bezpečnostních systémů ověřených dlouholetými
zkušenostmi.  

a)

b)

a)

b)

Obr. 3. Souprava vozidla 6x2/4 a návěsu na pomocné točnici [3]
a – s pasivní točnicí, b – s aktivně řízenou točnicí
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Využití 
Vývojové a prototypové studie ukazují na široké využití

jak pro konvenční dopravní jednotky, tak pro potřeby dálko-
vých dlouhých souprav Eurocombi. Tyto soupravy se již
řadu let úspěšně používají ve Skandinávii a jejich zkušební
provoz je povolen i v některých zemích západní Evropy.

Standardní dopravní jednotky montáží řízených náprav
získají především vysokou manévrovací schopnost, jsou
redukovány provozní náklady snížením spotřeby paliva a
výrazným snížením opotřebení pneumatik. Výsledky pro-
vozních zkoušek vykazují rovněž pokles spotřeby paliva až
o 60 % při jízdě v zatáčkách, průměrná úspora dosahuje až
10 %. Tyto úspory vycházejí z eliminace velkých bočních sil
působících smýkání kol vícenápravových podvozků. Smý-
kání maří velké množství energie, způsobuje vysoké opotře-
bení pneumatik a povrchu vozovky, což řízené nápravy
odstraňují. Hlavní výhody řízených náprav:

– výrazně menší opotřebení pneumatik,
– úspora až 60 % paliva při častém zatáčení, průměrně až 10 %,
– menší zatížení podvozku, vozidlových rámů a komunikací,
– přesnější vedení při změně pruhů na dálnici,
– použitelnost i pro těžké soupravy 

(až 60 t celkové hmotnosti),
– shodné zástavbové podmínky s konvenčními nápravami,
– podíl řízených a pevných náprav na vozidle 1 : 1,
– možnost použití první zvedací nápravy u tridemů,
– pasivní (vlečené) i aktivně řízené provedení náprav,
– couvání bez omezení se zajištěním plné funkčnosti,
– dvojitá montáž i jednoduchá montáž pneumatik. 

Tyto výhody a použitelnost u dlouhých souprav jsou ově-
řeny nejen provozem v zahraničí (a� již zkušebním, nebo ost-
rým), ale také na našem území. Provozní zkoušky dlouhé

soupravy Eurocombi typ B-train proběhly v červnu 2008
pod záštitou Testu 7 statečných, dovozce nákladních auto-
mobilů Scania Praha a Technické fakulty ČZU v Praze.
Osmý díl odborného testu užitkových vozidel Test 7 stateč-
ných byl věnován ověřování jízdních vlastností soupravy
Scania/návěs/návěs. K dispozici byl tahač Scania L 620 se
soupravou dlouhou 25,25 m. Na trase mezi Prahou a Plzní,
tedy na úseku dálnice D5 a silnicích první třídy, byla soupra-
va provozována s povolením Ministerstva dopravy ČR jako
nadrozměrná přeprava. Hlavním cílem bylo ověřit uplatnění
těchto souprav v českém prostředí. V průběhu zkoušek se
sledovaly objektivní i subjektivní parametry. Mezi hlavní
patřila spotřeba paliva v přímém porovnání se standardní
návěsovou soupravou, která doprovázela ověřovanou dlou-
hou soupravu. Obě byly naloženy na 30 % své kapacity,
čímž bylo zajištěno objektivní porovnání. Úspora nákladů
na spotřebu paliva dlouhé soupravy vztažené na přepravený
náklad byla v průměru o 30 % nižší.

Obr. 5. Souprava B-Train na kruhové křižovatce

Řidiči z řad odborných novinářů, kteří se ověřování
zúčastnili, nejsou řidiči z povolání, a přesto jim nečinil pro-
blém řídit tak nezvykle dlouhou nákladní silniční soupravu.
Oceňována byla především překvapivě snadná manévrova-
telnost a přesné a klidné vedení návěsu za tahačem. Přivyk-
nutí si na větší délku a o něco větší poloměr zatáčení trvalo
řidičům krátce a nečinil jim problém ani průjezd Rudnou
u Prahy.

Testovaným vozidlem byl tahač Scania L 620 LA6x4
HNA s motorem o výkonu 456 kW (620 HP) s maximálním
točivým momentem 3 000 Nm a dvanáctistupňovou převo-
dovkou řazenou automatickým systémem Opticruise.
První návěs zapřažený za tahač koncepčního řešení B-Train
umožňoval připojení druhého klasického sedlového návěsu.

Obr. 4. Schéma aktivních náprav
a –  mechanický přenos (jedna aktivně řízená náprava), 

b – hydraulický přenos (tři aktivně řízené nápravy na rejdovém čepu),
c – hydraulický přenos (tři aktivně řízené točnicové nápravy) 

a)

b)

c)

Obr. 6. Souprava B-Train na dálnici D5
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Švédský systém B-Train umožňuje provoz i samostatného
prvního návěsu. To je umožněno změnou návěsového roz-
voru. Porovnávána byla souprava Scania R420 4x2 s moto-
rem o zdvihovém objemu 12 l, výkonu 309 kW (420 HP) s kla-
sickým plachtovým návěsem Schmitz Cargobull celkové
délky 16,5 m, se kterou řidiči absolvovali stejnou tra� jako 
s dlouhou soupravou.

Okruh o délce 83 km obě soupravy absolvovaly osmkrát.
Kromě toho zvládla dlouhá souprava řadu manipulačních a
referenčních jízd o délce přes 400 km. Průměrná rychlost
souprav se pohybovala mezi 70-73 km h–1.

Z údajů o spotřebě pohonných hmot vyplývá, že vzhledem
k hmotnosti přepraveného nákladu se energetická úspora
pohybuje okolo 30 %. Přínosné je i potvrzení předpokladů o
snížení jednotlivých nápravových tlaků, hlavně v porovnání
se soupravou běžné délky.

Soupravy dlouhé 25,25 m by byly na českých dálnicích
jistě vítaným přínosem a jsou reálné předpoklady, že by při-
spěly k vyšší výkonnosti a efektivnosti silniční dopravy.
Vhodné k přepravě jsou objemné náklady na dlouhé vzdále-
nosti a pravidelná podniková doprava specifického zboží i
v logistických systémech na čas (Just-in-Time). Počáteční
obavy z přijetí dlouhé soupravy Scania v našich podmínkách
se nepotvrdily, naopak okolní účastníci provozu, kteří vidě-
li soupravu na silnici, se vyjadřovali převážně pozitivně.
Hlavní aktér, dlouhá souprava Scania B-Train, budila
zaslouženou pozornost nejen profesionálních řidičů.

Závěr
Tato technická řešení, jak již bylo zmíněno, jsou založena

na ověřených principech a dlouholetých zkušenostech pře-
devším z oblasti konstrukce těžkých přepravníků pro tran-
sport nadrozměrných nákladů. To, čím jsou zajímavé a nové,
je především možnost hromadného (sériového) využití pro
standardní dopravní jednotky, a tím vytvoření prostoru
k rozvoji zavedení dlouhých souprav Eurocombi v Evropě,
jelikož umožňují splnění směrnice EHK 97/27ES. Legisla-
tivně pouze zbývá upravit největší povolenou délku celé
soupravy z 22,00 na 25,25 m.
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Sportovní nafukovací hala 
pro studenty

Ústav tělesné výchovy a sportu Českého vysokého učení
technického v Praze počátkem listopadu představil veřejnos-
ti  novou sportovní nafukovací halu a nový povrch sporto-
viště ve Sportovním areálu Na Kotlářce v pražských Dejvi-
cích. Dobudováním areálu pro výuku studentů ČVUT a
VŠCHT se významně rozšíří možnosti jeho využití i v zim-
ních měsících. Mimo výuku, o víkendech a ve zkouškovém
období bude k dispozici také veřejnosti

Tisková zpráva 

�ČVUT

Kolář, M. – Voštová, V.:  Positively Steered Axles of
Cargo Trucks

There is a growing tendency for cost minimization in
freight transport. It is caused by keen competition and
huge expansion in this area of business. One of many
ways how to decrease costs is new constructive solving of
currently used transport units. This article describes the
development and advantages of the conception of posi-
tively steered axles on cargo trucks both conventional
and the Eurocombi vehicles used in haulage.

Kolář, M. – Voštová, V.:  Lenkbare Achsen von An-
hängerfahrzeugen

Die rasante Entwicklung im Gütertransport und damit
auch die starke Konkurrenz zwingen die Transport-
unternehmer zur Kostenreduzierung. Eine von vielen
Verfahren sind neue Konstruktionslösungen der
benutzten Transporteinheiten. Diese Abhandlung
beschreibt die Entwicklung und die Vorteile sowohl der
traditionellen Konzeption als auch der Konzeption
„Eurocombi“ zur Lenkachsenführung des Anhänge-
fahrzeuges, die im Güterfernverkehr angewendet wird. 
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Papírenský kal jako lehčivo cihlářského střepu
doc. Ing. Radomír SOKOLÁŘ,  Ph.D.

VUT –  Fakulta stavební
Brno

Posuzovány byly dvě surovinové směsi pro výrobu cihel-
ných tepelně izolačních tvarovek typu THERM, které
obsahují dřevěné piliny jako lehčivo, v jednom případě
ve směsi s papírenským kalem. Tento kal zvyšuje pev-
nost výsušku i vypáleného střepu a má příznivý vliv na
obsah CO i SO2 ve spalinách během výpalu.  Při přípravě
plastického těsta je však třeba počítat s vyšší spotřebou
rozdělávací vody i tepla během výpalu střepu. 

Úvod
Lehčení cihlářského střepu je nezbytnou součástí techno-

logie výroby tepelně izolačních tvarovek typu THERM.
Aktuálně jsou tyto tvarovky dodávány na trh s objemovou
hmotností až 590 kg m–3 s udávaným 60% vylehčením otvo-
ry, což odpovídá objemové hmotnosti střepu pod 1 500 kg m–3.
Používaná lehčiva výrazně ovlivňují vlastnosti nejen vypále-
ného střepu, ale i výrobní směsi za syrova [1], [2]. Součas-
ným standardním lehčivem v cihlářství jsou dřevěné piliny
v množství do 30 % objemových výrobní směsi. Pro dosaže-
ní dostatečné pevnosti cihelné tvarovky typu THERM v tla-
ku při takto nízké objemové hmotnosti tvarovky (běžná je i
třída P10) jsou téměř nezbytným lehčivem papírenské kaly,
které podle publikovaných závěrů [3] zvyšují pevnost stře-
pu, ale na snížení objemové hmotnosti keramického střepu
mají menší vliv než piliny v případě shodného objemového
dávkování do surovinové směsi. Papírenské kaly obsahují až
80 % nespalitelných anorganických podílů (piliny jen 1 %),
nejčastěji v podobě vápence a kaolinitu. Ačkoli mrazuvzdor-
nost u zdicích tepelně izolačních tvarovek typu THERM
není požadována, piliny podle [4] mrazuvzdornost zvyšují,
papírenské kaly snižují.

Piliny zalisované ve střepu vyhořívají později než volně
sypané (250-750 ˚C) a účinnost se obvykle uvádí přes 60 %
[5]. Jejich výhřevnost se podle literatury [6] pohybuje okolo
17 MJ kg–3, což je srovnatelné s hnědým uhlím. Podle nověj-
šího výzkumu [7] jsou do cihlářského střepu vhodné měkké
piliny od kotoučových pil. Z hlediska tepelně izolačních
vlastností vypáleného střepu je výhodnější měkké dřevo než
tvrdé, s větším štíhlostním poměrem piliny, který však sni-
žuje pevnost střepu. [8] 

Cílem experimentálních prací bylo porovnání cihlářských
výrobních směsí, které byly v jenom případě lehčeny vý-
hradně pilinami, ve druhém případě směsí pilin a papíren-
ského kalu, na přibližně shodnou objemovou hmotnost
vypáleného střepu. Výsledkem je posouzení vlivu papíren-
ského kalu na vlastnosti výrobní směsi a vypáleného střepu. 

Metodika experimentů
Směsi C (lehčivo dřevěné piliny) a D (lehčivo směs dře-

věných pilin a papírenského kalu) byly připraveny průmyslově
v téže cihelně. Byly odebrány na konci úpravnické linky za
protlačovacím mísidlem, které předchází vytvářecímu zaří-

zení (šnekovému lisu). Ve směsi D byl použit papírenský kal
pocházející ze zpracování odpadového papíru technologií
deinking ve firmě, která vyrábí hygienické výrobky ze sbě-
rového papíru – toaletní papír, kuchyňské utěrky, průmyslo-
vé utěrky, hygienické kapesníky, tácky apod. Kontaminace
kalu z tohoto procesu pochází z pigmentů, barviv a chloro-
vaných sloučenin, které byly přidány do papíru za původní-
ho bílení a potisku. Vybělování nového vlákna v deinkingo-
vém provozu se provádí peroxidem vodíku (nikoli chlorací).
Obsah vody se v průměru pohybuje okolo 50 %. V suchém
vzorku po spálení při 650 ˚C zůstává asi 15-25 % popela,
jehož chemické složení je uvedeno v tab. 1. Z mineralogic-
kého hlediska jsou papírenské kaly tvořeny především kao-
linitem a kalcitem, po vyžíhání na 930 ˚C vzniká jako majo-
ritní krystalická fáze gehlenit 2CaO·Al2O3·SiO2.

Tab. 1. Složení papírenských kalů po vyžíhání (650 ˚C)

Z odebraných směsí bylo úpravou vlhkosti připraveno
plastické těsto o deformačním poměru d = 0,70 ± 0,03 podle
Pfefferkorna (ČSN 72 1074), z něhož byly stloukáním do
kovových forem (podle ČSN 72 1565-4) připravovány zku-
šební vzorky o rozměru 100×50×20 mm (velká cihelka),
120×30×30 mm (trámeček) a 100×20×20 mm (malý tráme-
ček). Po přirozeném vysušení výlisků při laboratorních pod-
mínkách (teplota 20 ± 3 ˚C, relativní vlhkost 50 ± 5 %) byly
vzorky dosoušeny v laboratorní sušárně s nuceným oběhem
vzduchu při teplotě 110 ˚C do konstantní hmotnosti. Byla
stanovena pracovní vlhkost těsta wp podle ČSN 72 1074.

Délková změna sušením DS byla stanovována podle ČSN
72 1565-5 na velkých cihelkách 100×50×20 mm při vzdále-
nosti měřicích bodů 80 ± 0,05 mm (ryska je umístěna úhlo-
příčně cihelkou z obou stran). Analogicky byla stanovována
i délková změna pálením DP.

Metodou podle Bigota (ČSN 72 1565-11) byla na velkých
cihelkách stanovena kritická vlhkost wk a koeficient citlivos-
ti k sušení CSB s využitím automatického kontinuálního zá-
znamu (po 1 minutě) hmotnosti vysušovaného vzorku (váha
s přesností 0,01 g) a změn rozměrů vzorku (laserový snímač
s přesností 0,1 μm) na hraně velké cihelky o délce 50 mm.
Orientačně byl také stanoven čas dosažení kritické vlhkosti
tk v hodinách. Vyšší hodnota CSB značí vyšší citlivost k su-
šení, a tudíž vyšší pravděpodobnost problémů během sušení.

Pro výpal byl použit režim podle ČSN 72 1565-4: nárůst
teploty 150 ˚C h–1 do 600 ˚C – 30 min výdrž – nárůst teplo-
ty 120 ˚C h–1 – vypalovací teplota 951 ˚C – výdrž 120 minut
na maximální vypalovací teplotě. Výše laboratorní vypalo-
vací teploty vzešla z analogie tepelného účinku na Bullersův
kroužek č. 55 [9], standardně používaného identifikátoru te-
ploty výpalu, mezi konkrétní provozní tunelovou pecí pro
výpal zdicích tvarovek typu THERM a elektrickou labora-
torní pecí. Energetická náročnost výpalu byla sledována

Složení CaO SiO2 Al2O3 P2O5 SO3

obsah [% hm.] 36,79 37,04 20,74 0,57 0,74

Složení Cl Fe2O3 Na2O K2O TiO2

obsah [% hm.] 0,07 0,73 0,18 0,46 0,73
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nepřímo na základě aktuálního příkonu pece během výpalu
pěti velkých cihelek za pomoci měřiče spotřeby energie
Energy Logger 3500 s možností kontinuálního ukládání na-
měřených hodnot. Obsah CO a SO2 ve spalinách během vý-
palu poloviny velké cihelky byl měřen pomocí analyzátoru
spalin TESTO M-I do teploty 1 000 ˚C.

Pevnost v ohybu výsušků σpo,s a vypálených střepů σpo,p

byla zkoušena podle ČSN 72 1565-7 na trámečcích (výsuš-
cích), resp. velkých cihelkách (vypáleném střepu). Použit
byl univerzální zkušební stroj TESTOMERIC M350-20CT.
Rychlost zatěžování – 5 N s–1 (výsušek), resp. 10 N s–1 (vy-
pálený střep). Vzdálenost podpěr 80 mm. Současně byl sta-
noven modul pružnosti v ohybu vypáleného střepu Ep.

Jednotlivé parametry pórové struktury vypálených střepů
(nasákavost NV, objemová hmotnost OH, zdánlivá pórovi-
tost PZ a zdánlivá hustota ZH) byly stanovovány podle ČSN
72 1565-6. 

Součinitel tepelné vodivosti λ [W m–1K–1] se měřil přístro-
jem SHOTERM QTM – porovnávací metodou založenou na
nestacionárním tepelném proudění liniového tepelného
zdroje za předpokladu existence homogenních těles. Upra-
vené vzorky (velká cihelka – měřená strana byla vybroušena
do roviny) byly poté měřeny ve vzduchosuchém stavu. 

Pevnost v tlaku vypálených střepů σp byla stanovena
podle ČSN 72 1565-8 na polovinách trámečků (po zkoušce
na pevnost v ohybu výsušků a jejich výpalu). Rychlost zatě-
žování – 500 N s–1. Zatěžovaná plocha byla vymezena oce-
lovými příložkami 20×20 mm (400 mm3).

Vlastnosti směsí
Vlastnosti syrového střepu (výlisku) obsahuje tab. 2, z níž

je patrné, že papírenský kal v surovinové směsi zvyšuje
potřebu pracovní vlhkosti (vody) o 2,3 % pro dosažení těsta
zvolené plastičnosti (deformační poměr podle Pfefferkorna
0,7). S touto skutečností také souvisí i vyšší smrštění vzorku
ze surovinové směsi s obsahem papírenského kalu, jehož
přítomnost zvyšuje i citlivost k sušení CSB podle Bigota a
prodlužuje se čas tk, za který se výlisek dostane do kritické-
ho bodu odpovídajícímu vlhkosti, od níž se smrš�uje mini-
málně (obr. 1). Tento stav v praxi umožňuje mnohem rych-
lejší sušení. Značnou výhodou papírenského kalu jako lehči-
va je jeho schopnost výrazně zvýšit pevnost v ohybu výsuš-
ku (zde konkrétně o 2,9 MPa), což může být pro technologii
výroby tenkostěnných cihlářských výrobků s automatickou
manipulací výsušků výhodné.

Tab. 2. Vlastnosti výlisků směsí

Parametry pórové struktury obou typů střepů po výpalu
vykazují téměř shodné vlastnosti – rozdíl v objemové hmot-
nosti u obou typů střepů činí pouhých 29 kg m–3. Tomuto
minimálnímu rozdílu odpovídá i rozdíl v pevnosti v ohybu,
nicméně pevnost v tlaku je výrazně vyšší (o 6,2 MPa) u stře-
pu, u něhož byl použit papírenský kal jako lehčivo. Toto
zvýšení pevnosti v tlaku lze přičíst vzniku nové mineralogic-
ké fáze – anortitu, který ovšem díky vyšší objemové hmot-
nosti (2 730 kg m–3) zvyšuje součinitel tepelné vodivosti vy-
páleného střepu. Vznik anortitu během výpalu střepu je do-
provázen nárůstem objemu střepu, který je u obou směsí zře-
telný na křivce DKTA od teploty 850 ˚C (obr. 3). Tato sku-
tečnost je dána použitím vápenatých cihlářských zemin u obou

posuzovaných směsí, nicméně u směsi D s obsahem papíren-
ského kalu je uvedená objemová změna výraznější. Papíren-
ský kal je totiž významným zdrojem CaO, tudíž lze očeká-
vat vznik většího množství anortitu ve střepu.

Směs w p [%] CSB  [-] t k  [h] DS  [%] σ po,s [MPa]

C 27,6 1,05 19,46 -5,4 5,3

D 29,9 1,26 22,72 -6,7 8,2

Obr. 1. Bigotova křivka výlisků připravených z posuzovaných
směsí C a D – určení kritické vlhkosti wk

Obr. 2. Analýza DTA, TG vzorku papírenského kalu, navážka 1 g  
1 – dehydratace, 2 – vyhořívání celulózy, 3 – dehydratace Ca(OH)2,
4 – dehydroxylace kaolinitu, 5 – dekarbonatace CaCO3, 6 –  vznik

Al-Si spinelu

Obr. 3. Analýza DKTA – výrobní směs D lehčená směsí pilin 
a papírenských kalů a výrobní směs C lehčená pilinami
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Vyšší spotřeba elektrické energie během laboratorního
výpalu (tab. 4) vzorků s obsahem papírenských kalů (směs D)
souvisí s jejich složením a výhřevností. Z anorganických
materiálů je v papírenských kalech obvykle typický vysoký
obsah kalcitu CaCO3, popř. i portlanditu Ca(OH)2 a kaolini-
tu. Diferenční termická analýza DTA papírenského kalu je
tedy typická třemi výraznými endoprodlevami (č. 3, 4 a 5 na
obr. 2), které jsou spojeny s vyšší spotřebou tepla. Vyšší
spotřeba tepla při výpalu lehčené směsi s obsahem papíren-
ských kalů (směs D) je patrná ve všech třech sledovaných
teplotních intervalech:

30-390 ˚C (vyhořívání organických látek, které obvykle
bývá ukončeno do 400 ˚C [5]) projevuje se vyšší
výhřevností pilin, která průměrně dosahuje oko-
lo 17 MJ kg–1. Naproti tomu výhřevnost použité-
ho papírenského kalu je výrazně nižší (3 MJ kg–1);

390-660 ˚C(oblast významných endotermických reakcí)
projevuje se dehydratace Ca(OH)2 a dehydroxy-
lace kaolinitu v papírenských kalech, což jsou
výrazné endotermické reakce, patrné na obr. 2;

660-930 ˚C(oblast rozkladu vápence) papírenské kaly zvy-
šují obsah vápence v surovinové směsi, k jehož
rozkladu je také třeba patřičné množství tepla
(teoreticky 1 777 kJ kg–1 [10]).

Použitím různých typů lehčiv se mění charakter pórovi-
tosti střepu (obr. 4), kdy v případě papírenských kalů jako
lehčiva lze pozorovat vyšší podíl menších pórů, než vytváře-
jí dřevěné piliny. Tato skutečnost byla prokázána na základě
distribuce velikosti pórů (vysokotlakým rtu�ovým porozi-
metrem Thermo Finnigan Pascal 240) – obr. 5. Medián po-
loměru pórů r50% dosahuje u střepu C hodnoty 0,5128 μm,
kdežto u střepu D hodnoty 0,3861 μm. Podle dosavadních
zkušeností [11], [12] je právě tato skutečnost příčinou lepší
mrazuvzdornosti střepů lehčených pilinami než střepů, u
nichž byl jako lehčivo použit papírenský kal při srovnatelné
objemové hmotnosti střepu.

Emise CO vznikají nedokonalým vyhoříváním organic-
kých látek v cihelném střepu při teplotách 300-400 ˚C. Urču-
jícím jevem je difúze kyslíku dovnitř střepu. Nejvyšší emise
oxidu uhelnatého během výpalu vykazuje směs C s dřevěný-
mi pilinami jako lehčivem. Papírenský kal jako lehčivo
v cihlářské surovinové směsi je menším zdrojem oxidu uhel-
natého ve spalinách než dřevěné piliny během výpalu střepů
o srovnatelné objemové hmotnosti (obr. 6). Tento fakt sou-
visí s nižším podílem spalitelných látek v papírenském kalu
i s vyšší permeabilitou střepu v důsledku rozkladu hydroxi-
du vápenatého v papírenském kalu.

Při výpalu střepu vzniká SO2 ve dvou teplotních pásmech.
K první emisi SO2 dochází při teplotě cca 450 ˚C. Příčinou

NV OH PZ ZH ZP DP λ σ p σ po,p E p 

[%] [kgm–3] [%] [kgm–3] [Wm–3K–1]

C 26,6 1 565 41,6 2 680 12,7 0,0 0,3982 11,8 5,7 1 350

D 25,5 1 594 40,6 2 680 14,0 –0,1 0,4804 18 6,5 1 510

Směs
[%] [MPa]

30-390 ˚C 390-660 ˚C 660–930 ˚C

C 1,007 1,186 1,754

D 1,016 1,192 1,764

Směs
[kWh]

Tab. 3. Vlastnosti vzorků po výpalu 1

Tab. 4. Energetická náročnost výpalu

Obr. 4. Makrostruktura vypálených střepů
a – ze směsi C (lehčivo piliny), b – ze směsi D (lehčivo piliny 

+ papírenské kaly) – optický mikroskop (zv. 40x)

a)

b)

Obr. 5. Distribuce velikosti pórů vypálených střepů připravených 
z výrobních směsí C a D

Obr. 6. Obsah CO ve spalinách při výpalu střepů na bázi výrobních
směsí C a D
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je oxidace pyritu (FeS2), který je běžnou součástí cihlář-
ských zemin. Druhá emise SO2 začíná obvykle nad teplotou
750 ˚C a může pokračovat přes celý pálicí cyklus. Příčinou
je rozklad síranů vytvořených na jílových minerálech. Tyto
sírany jsou dočasně přítomné, dokud se vyšší teplotou neroz-
loží. Pokud se zcela nerozloží, existuje reálný předpoklad, že
střep bude náchylný k tvorbě výkvětů. Podle obr. 7 je zřej-
mé, že papírenský kal jako lehčivo s vysokým obsahem oxi-
du vápenatého je schopen procesu vnitřního odsíření a zře-
telně snižuje obsah SO2 ve spalinách v porovnání se směsí C,
v níž byly jako lehčivo použity výhradně dřevěné piliny. Ta-
to skutečnost se poté projevuje ve vyšší výkvětotvornosti
střepu D, což u zdicích tvarovek typu LD podle ČSN EN
771-1 určených pro chráněné zdivo nepředstavuje zásadní
problém.

Závěr
Z uvedených výsledků je patrné, že papírenský kal přiná-

ší pro cihlářský střep mnoho pozitiv, které jsou provázeny i
několika, především ekonomickými, negativy. Mezi poziti-
va použití papírenského kalu jako lehčiva, v porovnání s dře-
věnými pilinami, lze řadit:
– zvýšení pevnosti výsušku i vypáleného střepu,
– nižší obsah oxidu uhelnatého i oxidu siřičitého ve spali-

nách během výpalu střepu.

K negativním aspektům patří zvýšení:
– potřeby rozdělávací vody, zvýšení citlivosti k sušení po-

dle Bigota a smrštění sušením, prodloužení doby sušení
výlisku, 

– energetické náročnosti výpalu, 
– tepelné vodivosti vypáleného střepu.

Z těchto důvodů lze papírenský kal jako lehčivo doporučit
v případě požadavku na zvýšení pevnosti výsušku a vypále-
ného střepu.

Článek vznikl za podpory projektu 1M6840770001
MŠMT ČR v rámci činnosti Výzkumného centra
CIDEAS.
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Sokolář, R.: Paper Sludge as Lightening Agent of Brick
Fragments

Two raw material mixes for the production of brick
heat-insulating blocks of the THERM type have been
investigated. They contain wood sawdust as a lightening
agent; in one case in a mix with paper sludge. This sludge
increases the strength of the dried material as well as the
burnt brick fragment. Also, it has a favourable effect on
the CO and SO2 content in the combustion products dur-
ing the burning. However, a higher consumption of the
mixing water in the preparation of the plastic dough and
heat during the burning of the brick fragment. 

Sokolář, R.: Schlamm aus Papierfabriken als Aus-
brennmittel für Ziegelscherben 

Es wurden zwei Rohstoffgemische für die Herstellung
von wärmedämmenden Formziegeln des Typs THERM
beurteilt, die Sägespäne als Ausbrennmittel enthalten, in
einem Fall im Gemisch mit Schlamm von der
Papierherstellung. Dieser Schlamm erhöht die Festigkeit
des ausgetrockneten Formlings und des fertig gebrann-
ten Scherbens und hat günstigen Einfluss auf den Gehalt
von CO und SO2 in den Abgasen während des Brennens.
Es muss allerdings mit einem höheren Verbrauch von
Anmachwasser bei der Zubereitung des plastischen
Teigs und von Wärme während des Brennens des
Scherbens gerechnet werden.

Obr. 7. Obsah SO2 ve spalinách při výpalu střepů na bázi 
výrobních směsí C a D
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Hydraulické účinky proudění v prizmatických korytech
s vloženými revitalizačními výhonovými prvky

Ing. Petr SKLENÁŘ, Ph.D.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha 

Při zlepšování ekologických podmínek v upravených
korytech vodních toků je snahou zvýšit pomocí vhod-
ných konstrukčních opatření v korytě rozmanitost
proudění, které podmiňuje druhovou pestrost ve výsky-
tu organizmů a vede i ke zlepšení jejich migračních cest
na vodních tocích. Při hydraulickém posouzení těchto
opatření lze vycházet z výsledků studia proudění v priz-
matickém korytě s vloženými revitalizačními výhonový-
mi prvky.

Úvod
Řada očekávaných účinků technických revitalizačních

zásahů na vodních tocích vyplývá zcela logicky z intuitivní
představy modifikace podmínek proudění při interakci prou-
du s použitými revitalizačními prvky, které jsou vkládány do
koryta vodního toku (obr. 1). Většina těchto účinků souvisí
se změnami hydraulických charakteristik proudění v okolí
revitalizačních prvků, kterým jsou následně přiřazeny odpo-
vídající účinky sukcesních morfologických procesů směřují-
cích ke vzniku a postupné stabilizaci jednotlivých stanoviš�
cílově navrhovaného segmentu ekosystému na vodním toku.
Článek se zabývá výlučně výhonovými prvky (obr. 1), které

jsou při revitalizačním zásahu na vodním toku vkládány do
koryta střídavě podél obou jeho břehů. V další části textu
bude pro zjednodušení používáno označení „revitalizační
prvek“. 

K očekávaným ekologickým účinkům souvisejícím s mo-
difikací hydraulických parametrů proudu v blízkosti vlože-
ných revitalizačních prvků tohoto typu patří zejména:
– vznik širokého spektra proudových poměrů v důsledku

nepravidelného vyčnívání revitalizačních prvků z proudu,
vzniku proudových stínů nebo usměrnění proudu a rozvl-
nění jeho proudnice;

– velikostní roztřídění zrnitého materiálu dna v závislosti na
unášecích schopnostech proudu v tom kterém místě modi-
fikovaného proudového pole;

– zvýšení morfologické variability dna v blízkosti revitali-
začního prvku v důsledku rozdílné výmolné nebo nánoso-
vé činnosti v různých místech proudového pole.

Hlavními hydraulickými účinky skupiny revitalizačních
prvků jsou vzdouvací efekt, zvýšení průměrné hloubky prou-
dění a snížení průměrné průřezové rychlosti proudění v úse-
ku upraveného toku.

Vyjádření odporu revitalizačních prvků
Při vysokých vodních stavech v upravovaném úseku toku

s vloženými revitalizačními prvky dochází k turbulentnímu
proudění s neklidnou hladinou. Pokud je hustota těchto revi-
talizačních prvků dostatečně velká a vzdálenost mezi jednot-
livými prvky se řádové blíží délce největších vnikajících
makroturbulentních struktur, je charakter turbulence v prou-
du a s ním spojených disipativních změn téměř homogenní
po celé délce upravovaného úseku. Veškeré ztráty, které ma-
jí při nízkých vodních stavech v místě revitalizačního prvku
charakter především místních ztrát, lze převést při vysokých
vodních stavech výhradně na ztráty třením f. Při stanovení
odporů proudu v korytech s vloženými revitalizačními prvky
má proud vlastnosti jako v případě průtoku korytem s mak-
rodrsnostními prvky. V případě makroprvků je vhodné při
ustáleném proudění vyjádřit odporovou sílu FD na každý
revitalizační prvek samostatně podle vzorce

(1a)

resp. pro všechny prvky

(1b)

kde As [m2] je omočená část čelní plochy revitalizačního
prvku kolmá na směr odporové síly, CD [-] součinitel čelní-
ho odporu při obtékání, ρw [kg m–3] měrná hmotnost obtéka-
jící kapaliny, V [m s–1] průřezová rychlost při proudění
v korytě s vloženými revitalizačními prvky.

Vzhledem ke skutečnosti, že revitalizační prvky mají cha-
rakter hydraulického účinku převážně izolovaný, není vhod-

Obr. 1. Představa interakce revitalizačního prvku výhonového typu
s okolním proudem a ukázka jeho skutečné realizace na vodním toku
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né vyjadřovat odpory třením po omočeném obvodu (mikro-
drsnost) a odpory revitalizačních prvků (makroodpory) do-
hromady, už jen pro odlišný charakter. Po teoretické stránce
se jako vhodný jeví přístup Einsteinův [1], který přisuzuje
účinku mikrodrsnosti a makrodrsnosti dílčí části hydraulic-
kého poloměru dle vztahu

R = R’ + R’’ , (2)

kde R [m] je celkový hydraulický poloměr při proudění
v korytě s revitalizačními prvky, R' [m] část hydraulického
poloměru příslušející mikrodrsnosti, kterou lze vyjádřit
z Darcyovy–Weisbachovy rovnice (3), kde io [-] je sklon dna
shodný při ustáleném rovnoměrném proudění se sklonem
čáry energie, V´ [m s–1] je průřezová rychlost při proudění
v korytě bez vložených revitalizačních prvků. 

(3)

R’’ [m] je část hydraulického poloměru vyjádřeného rov. (2)
a příslušející makrodrsnosti a odporové síle dle vyjádření
rov. (1a), resp. rov. (1b). Veličiny R a R' jsou definovány
poměrem S/O, resp. S’/O’, kde S [m–2] je průtočná plocha a
O [m] omočený obvod pro proudění v korytě s revitalizační-
mi prvky, veličiny označené apostrofem (’) odpovídají týmž
veličinám, avšak pro proudění bez revitalizačních prvků.

Obdobný princip vyjádření celkových odporů je použit
např. u aluviálních koryt, která vytvářejí ve dně z částic tran-
sportovaných splavenin dnové útvary. Dnové útvary jsou
pak chápány jako makroprvky podílející se na celkových od-
porech. Pro určení makroodporů, a tedy i celkových odporů
proudu, lze použít Einsteinovu metodu [1].

Rovnice (3) není většinou v této formě použitelná a pro
praktické výpočty je třeba ji většinou nahradit rovnicí vznik-
lou integrací vhodného zákona rozdělení rychlosti ve svisli-
ci. Běžně se používá předpoklad platnosti logaritmického
nebo vhodného mocninného zákona. Pro užší lichoběžníko-
vá koryta lze pro stanovení bezrozměrného součinitele tření
f [-] použít dle Keulegana [2] Colebrookovu–Whiteovu rov-
nici (4), v níž se pro součinitel tvaru příčného profilu koryta
doporučuje hodnota a = 12,27; κ = 0,4 je standardní hodno-
ta von Kármánovy konstanty; ks je ekvivalentní hodnota vý-
stupků drsnosti [m], která se určí na základě hodnocení kva-
lity povrchu koryta, např. z tabulek.

(4)

V analogii s metodou publikovanou v [1], užívanou pro
stanovení odporů v korytech s dnovými útvary, lze hledat
funkční vztah mezi makroodpory reprezentovanými poměr-
nou třecí rychlostí a bezrozměrnou geometrickou charakte-
ristikou velikosti a tvaru makroprvků

(5)

kde V*'' [m s–1] je třecí rychlost odpovídající R'' vztahem 

(6)

kde ψ ’ [-] je bezrozměrný parametr odpovídající v původní
teorii tečnému napětí na reprezentativní částici splavenin ve
dně D35 [m] dle vztahu

(7)

Protože v případě makroturbulentních ztrát vyvolaných
nikoli dnovými útvary, ale revitalizačními prvky, jejichž
velikost nebo technické zajištění (kotvení) neumožňuje
volný pohyb, je tento parametr nahrazen formálně obdob-
ným výrazem 

(7a)

jehož význam je však naprosto odlišný (velikost průměrné-
ho tečného napětí τo působícího na omočený obvod koryta
podél jeho kontaktu s revitalizačním prvkem, který má délku
bs a čelní omočenou plochou As). Ve vztahu (7a) lze so chá-
pat jako náhradní výšku revitalizačního prvku, která je dána
podílem As/bs.

Experimentální část výzkumu
Část výzkumu, jehož součástí bylo stanovení odporů

v korytech s vloženými revitalizačními prvky, byla provádě-
na ve žlabu délky 18 m a šířky 3,3 m. V něm byl vytvořen
model prizmatického lichoběžníkového koryta s šířkou ve
dně B = 0,16 m, maximální hloubkou H = 0,22 m a sklonem
svahů koryta 1 : 1,5 (obr. 2). Tyto rozměry odpovídaly
modelovému měřítku zmenšení 1 : 10 vzhledem ke skuteč-
ným rozměrům typického melioračně upravovaného koryta.
Model koryta byl ve své délce rozdělen do dvou úseků s roz-
dílnými sklony dna io = 0,005 a io = 0,022. V dolním úseku
modelu o sklonu io = 0,022 byl povrch betonového koryta ve
dně a na obou svazích upraven nátěrem barvou, čímž bylo
dosaženo ekvivalentní hodnoty výstupků drsnosti povrchu 
ks ≈ 2 mm. V horním úseku modelu koryta o sklonu io = 0,005
byl navíc na povrch bočních svahů koryta nalepen vlasový
koberec, tzv. zelená tráva, čímž bylo dosaženo výsledné
ekvivalentní hodnoty výstupků drsnosti po obvodu koryta 
ks ≈ 7 mm.

Obr. 2. Definiční příčný profil a půdorys lichoběžníkového koryta
s vloženými revitalizačními výhonovými prvky a experimentální

koryto v laboratoři

Nejdříve byly pro obě části koryta bez vložených revitali-
začních prvků proměřeny jejich měrné křivky (závislost prů-
toku Q a hloubky H’). Měření byla provedena zaznamenává-
ním průběhu hladiny při různých průtocích Q v rozsahu pou-
ze takové části úseku, v níž lze přijmout předpoklad rovno-
měrného proudění. Záznam hladiny v podélném profilu
v ose koryta byl vyhodnocen, a pokud její průběh byl para-
lelní se dnem, byla hloubka rovnoměrného proudění H’,
odpovídající danému průtoku Q, stanovena jako svislá vzdá-
lenost úrovně dna a hladiny. Obdobná zaměření hladiny se
zpracováním do výsledné měrné křivky koryta byla prove-
dena pro každou geometrickou variantu rozmístění vlože-
ných nesymetrických prvků v korytě, a to v obou úsecích
modelu koryta s různými sklony dna. Měrné křivky horní i
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dolní části úseku koryta byly zpracovány proložením množi-
ny všech bodů Q-H závislosti vhodným mocninným vzta-
hem, kde kriteriální funkcí optima prokladu bylo minimum
součtu čtverců odchylek. Každá zpětně odečtená hloubka
z příslušné měrné křivky pak byla uvažována jako reprezen-
tativní hloubka rovnoměrného proudění pro daný průtok
v odpovídajícím úseku koryta, a� už šlo o libovolnou varian-
tu rozmístění revitalizačních prvků, nebo o koryto bez
prvků. Hodnota průtoku Q byla určována pomocí trojúhelní-
kového měrného přelivu na vtoku do žlabu. Tímto způsobem
byla provedena řada pokusů pro oba úseky modelu koryta
s rozdílnými sklony dna io, pro tři různé délky revitalizač-
ních prvků (bs = 0,13; 0,16 a 0,19 m), které byly v korytě
rozmístěny s pěti různými vzájemnými vzdálenostmi 
(L = 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 a 1,5 m). 

Protože revitalizační prvky byly umís�ovány vždy střída-
vě po obou svazích koryta (obr. 2), byla hladina při vyšších
stavech hladiny neklidná a stanovení reprezentativní polohy
hladiny jak v čase, tak prostoru, bylo značně obtížné. Byla
proto ověřována vhodná metoda měření hladiny pro účely
vyjádření průměrných úsekových odporů. Jako vhodná, rela-
tivně rychlá, a hlavně objektivní technika měření, se ukáza-
lo měření ultrazvukovou sondou. Tento bezkontaktní způsob
neumožňuje měřit polohu hladiny v diskrétním bodě, jako
např. hrotové měřítko. Protože však nebylo cílem detailní
zaměření prostorové plochy hladiny, byla dále používána
ultrazvuková metoda. Pro vyjádření sklonové tendence hla-
diny a průměrné hloubky byl tento způsob vyhovující a bylo
možno dosáhnout překvapivě dobrých výsledků nezávislých
na osobě měřiče [3]. Registrační jednotka sondy typu
US1000 od firmy FIEDLER byla nastavena tak, aby zajiš�o-
vala výstup hodnot aktuální polohy hladiny během každé
sekundy. Metodika měření spočívala v tom, že registrovaná
hodnota polohy hladiny byla zpracována jako kumulativní
aritmetický průměr všech výstupních vzorků od počátku
měření hladiny v daném místě (nikoli jako plovoucí průměr
stále stejného počtu vzorků). Výstupní vzorky tvořily časo-
vou řadu, jejíž statistické charakteristiky (průměr, směrodat-
ná odchylka) se s rostoucí délkou časové řady postupně ustá-
lily na pevné hodnotě. Měření končilo v okamžiku, kdy se
absolutní časová změna těchto statistik blížila rozlišovací
schopnosti zařízení 1 mm.

Po ukončení experimentální části tak byla k dispozici sé-
rie měrných křivek koryta, každá odpovídající jedné z kom-
binací geometrických parametrů koryta a geometrie vlože-
ných revitalizačních prvků. Tvar křivek Q-H byl převeden
při známé geometrii základního koryta bez vložených revi-
talizačních prvků na tvar Q-R. Pokud se křivka Q-R váže ke
korytu s revitalizačními prvky a Q-R' ke korytu bez revitali-

začních prvků, lze v souladu s rovnicí (2) stanovit část hyd-
raulického poloměru R'', vyjadřující nárůst hodnoty hydrau-
lického poloměru R' vlivem makroturbulence vyvolané umís-
těním revitalizačních prvků do koryta. Hodnoty V'/V*'' a ψ ',
uvedené v rovnici (5), byly vypočteny pomocí vztahů (6) a
(7a). Znázornění těchto hodnot je zřejmé z obr. 3. Patrné
jsou dvě skupiny bodů, které se vztahují k hodnotám stano-
veným v úseku koryta s menším sklonem dna io = 0,022 a
s větším sklonem dna io = 0,005.

Zpracování dat a návrh výpočetních vztahů
V původním návrhu metody Einsteina a Barbarossy [1]

bylo vyjádření odporů makrodrsnosti dle funkčního vztahu
(5) provedeno pouze formou grafické závislosti. Pro všech-
na data získaná v rámci výzkumného programu, jenž byl
součástí autorovy dizertační práce [4], byly měněny následu-
jící parametry v těchto mezích: hloubka H ∈ (0,065; 0,22) m
byla měněna prostřednictvím nastaveného průtoku Q, vzdá-
lenosti mezi revitalizačními prvky byly L ∈ (0,5; 1,5) m,
délka prvků byla bs ∈ (0,13; 0,19) m a sklon dna koryta byl
io ∈ (0,005; 0,022), výška revitalizačních prvků byla u všech
experimentů konstantní s = 0,06 m, což odpovídá náhradní
výšce so ∈ (0,039; 0,046) m. V rozsahu volených parametrů
byl hledán analytický vztah ve formě rovnice (5), který byl
odvozen vícenásobnou nelineární regresí provedenou nad
množinou všech dat. Tvar analytického vztahu byl z hledis-
ka univerzálního použití a rozměrové homogennosti navržen
jako vztah bezrozměrných proměnných dle rovnice 

(8)

Parametry A1, A2, A3 byly určeny nelineární regresí s pou-
žitím optimalizačního kritéria minima čtverců odchylek.
Požadavkem pro výběr vhodného analytického vztahu byla
jednak intuitivní modelová představa kvalitativní odezvy
veličiny V'/V*'' na změnu jednotlivých nezávislých geomet-
rických parametrů koryta a vložených revitalizačních prvků
(io, so, bs, L) dle tab. 1 a jednak unikátnost a stabilita řešení
parametrů Ai.

Tab. 1. Kvalitativní odezva veličiny V'/V*'' na změnu jednotlivých
nezávislých proměnných geometrie revitalizačních prvků 
při proudění v korytě

+ vzrůst; ++ rychlý vzrůst; – pokles; – – rychlý pokles; + – směr změny
není jednoznačný, průřezová rychlost koryta bez revitalizačních
prvků V’ není závislá na jejich geometrii

Jednoznačnost řešení byla posuzována průměrnou směro-
datnou odchylkou v hodnotě parametrů Ai. Ty byly dostateč-
ně malé pro všechny parametry Ai v porovnání s jejich hod-
notou: A1 = 11,589 (SA1 = 0,134), A2 = 0,640 (0,008) a A3 =
= 0,115 (0,002). Znamená to, že 95% interval spolehlivosti
ve stanovení parametrů Ai je dostatečně úzký. Další posouzení
vhodnosti tvaru rovnice (8) bylo provedeno výpočtem křížo-

Obr. 3. Zpracování měřených dat v korytě s vloženými revitalizač-
ními prvky v analogii s grafem Einsteina a Barbarossy [1]

Změna nezávisle 
proměnné

s o  +  V´/V * ´´ – – V´ V * ´´ + +

b s  
+     V´/V * ´´ – V´ V * ´´ +

i o  +      V´/V * ´´ + V´ + V * ´´ + –

L +   V´/V * ´´ + + V´ V * ´´ – –

Odezva závisle 
proměnné
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vé korelační matice Ri,j. Její koeficienty byly R1,2 = –0,537;
R1,3 = 0,562 a R2,3 = 0,360. Hodnoty nejsou příliš vysoké, což
je důkazem, že jednotlivé parametry Ai nejsou na sobě přímo
závislé. Tím je odůvodněn i výběr maximálního počtu para-
metrů Ai a celkové řešení rovnice (8) lze pak považovat za
jedinečné nad množinou všech dat. Hodnota korelačního
(R2 = 0,967), použitá pro posouzení rovnice (8), ukazuje na
velmi dobrou aproximaci dat navrženým vztahem, o čemž
mimo jiné svědčí i kritérium vzájemné shody (obr. 4) mezi
měřenými daty a údaji vypočtenými dle rovnice (8).

Ověřování navrženého vztahu
Výpočetní vztah dle rovnice (8) je určen ke stanovení cel-

kového Darcyova–Weisbachova součinitele tření fcelk [-] pro
speciální případ lichoběžníkových koryt melioračně uprave-
ných toků s vloženými revitalizačními prvky. Pro vyjádření
výsledného součinitele tření fcelk samotná rovnice (8) nestačí.
Výpočet fcelk začíná určením hydraulického poloměru R’ =
= S’/O’, který je stanoven pro zadanou výchozí hloubku

proudění v korytě bez vložených revitalizačních prvků H’.
Dále je třeba spolu s navrženou rovnicí (8) aplikovat i další
uvedené vztahy – postupně rovnice (4), (3), (6) a (2), kdy je
následně získána veličina hydraulického poloměru koryta R
pro proudění s hydraulickým účinkem skupiny vložených
revitalizačních prvků. Hodnotu součinitele tření fcelk lze sta-
novit opětovným použitím rovnice (3), v níž je místo hyd-
raulického poloměru R’ pro proudění bez účinku revitalizač-
ních prvků použit hydraulický poloměr R pro proudění se
zahrnutím hydraulického účinku revitalizačních prvků. Rov-
něž průřezovou rychlost proudění V’ bez vlivu revitalizač-
ních prvků, která také vystupuje v rovnici (3), je třeba nahra-
dit průřezovou rychlostí V při proudění s vlivem revitalizač-
ních prvků, kterou lze získat aplikací rovnice kontinuity V =
= V’S’/S, kde S je průtočná plocha při proudění s revitalizač-
ními prvky stanovená pro odpovídající hydraulický poloměr
R a hloubku H, a S’ je průtočná plocha při proudění bez revi-
talizačních prvků stanovená pro odpovídající hloubku H’.

Výzkum byl prováděn pro vložené revitalizační prvky,
u nichž za nízkých vodních stavů dochází k rozvlnění proud-
nice. Pozornost byla soustředěna na hydraulické podmínky,
při nichž jsou všechny konstrukce zcela ponořeny, což odpo-
vídá situacím při středních a vysokých vodních stavech. Pod-
mínkou aplikace rovnice je tedy splnění relace H/so > 1;
modelovým výzkumem byl ověřen interval H/so pro (1,5;
5,5). Důležitými geometrickými parametry, které charakteri-
zují vzájemnou prostorovou polohu jednotlivých revitalizač-
ních prvků v korytě, jsou rovněž relativní rozměry prvků L/bs

a bs/B. Jejich hodnoty byly ověřeny v intervalu (2,6; 11,5),
resp. (0,8; 1,25). Navrženou rovnici (8) nelze považovat za
univerzálně platnou pro jakoukoli geometrii vložených revi-
talizačních prvků. Omezení spočívá v charakteru proudění,
které se musí shodovat s výchozí představou (obr. 1). Výsle-
dek citlivostní analýzy navržené rovnice (8) na změnu všech
důležitých parametrů je uveden na obr. 5. Průběh jednotli-

Obr. 4. Kritérium vzájemné shody mezi veličinami V'/V*''
stanovenými z měřených hodnot a vypočítanými

Obr. 5. Analýza citlivosti navrženého výpočetního vztahu (8) na změnu hlavních parametrů koryta (ks, io) a bezrozměrné geometrie 
revitalizačních prvků (L/bs) při různé hloubce jejich ponoření
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vých funkčních závislostí fcelk = f (H/so) je zde vykreslen pro
vybrané kombinace parametrů ks, io, L/bs. Zvolené hodnoty
ks = 0,02 m a 0,118 m odpovídají doporučovaným tabul-
kovým hodnotám hladkého (Manningovo n = 0,02) a drsné-
ho (n = 0,03) opevněného koryta dle vztahů (3) a (4) při hod-
notě H' ≈ 1 m ve skutečném korytě. Parametr L/bs (resp. jeho
převrácená hodnota) odpovídá relativní hustotě vložených
revitalizačních prvků. Závislosti ukazují, že zvyšování hus-
toty revitalizačních prvků v korytě (hodnota L/bs klesá) se
projeví nárůstem celkových odporů proudění zejména v re-
lativně málo drsném korytě. V korytech s větší drsností stěn
se nárůst zvýšení hustoty revitalizačních prvků projeví
v nárůstu hodnoty celkového součinitele tření fcelk méně. Pro
využití rovnice (8) v praxi je třeba popsat geometrii tvarově
nepravidelných revitalizačních prvků v průmětu do příčného
profilu koryta pomocí obou hlavních rozměrů so a bs tak,
aby čelní odpor tohoto náhradního profilu odpovídal sku-
tečnosti. 

Měření v rámci výzkumu odporů v korytech s revitalizač-
ními prvky zahrnovala i přes svou početnost (>300) jen ome-
zený počet kombinací parametrů geometrie koryta a revita-
lizačních prvků, především jen dva značně rozdílné podélné
sklony prizmatického lichoběžníkového koryta io = 0,005 a
0,022. Velikost makroturbulentních odporů vznikajících
v proudu souvisí s kinetickou energií proudu, zřejmě tedy i
s velikostí podélného sklonu dna koryta io. Při odvození
vztahu (8) se však vycházelo pouze z měřených dat pro uve-
denou dvojici sklonů. Verifikace navrženého vztahu v celém
intervalu sklonů io ∈ (0,005; 0,02) byla proto provedena pomo-
cí rozšířené sady dat získané pomocí „datového scallingu“.
Ten spočíval v tom, že všechna měřená data (a z nich stano-
vená odporová veličina ve formě bezrozměrné rychlosti
V/V* = (8/fcelk)1/2 pro dva mezní podélné sklony dna koryta io

= 0,005 a 0,022 byla přepočítána pomocí vztahů modelové
podobnosti na data odpovídající mezilehlým sklonům
v tomto intervalu. Bezrozměrná rychlost V/V* pro zvolený
libovolný sklon z tohoto intervalu pak byla porovnána se
stejnou charakteristikou určenou i pomocí navrženého vzta-
hu (8) pro tentýž sklon. Porovnání vypočítané bezrozměrné
rychlosti V/V* s veličinou získanou pomocí scallingu dat
ukazuje na přijatelnou přesnost v celém intervalu sklonů
(průměrná relativní chyba v součiniteli tření fcelk, která byla
získána porovnáním s daty získanými přímo z experimentů
nebo s daty přepočítanými pomocí scallingu, je v intervalu
±15 % a směrodatná odchylka relativní chyby je do 15 %).

Závěr
Význam tohoto výzkumu a na jeho základě navržené me-

todiky výpočtu spočívá především v možnosti odhadu zvý-
šených odporů proudu v korytech s vloženými revitalizační-
mi prvky výhonového typu při vysokých vodních stavech a

v možnosti jejich zahrnutí do výsledné hodnoty součinitele
tření koryta fcelk u revitalizovaného vodního toku. Rovněž lze
uvažovat s aplikací pro otevřené technické kanály s vložený-
mi nesymetrickými přepážkami, popř. i pro návrh celé řady
svou hydraulickou funkcí podobných objektů, které usnad-
ňují migraci ryb na vodním toku. Uvedená přesnost navrže-
né rovnice (8) odpovídá požadavkům na technický návrh
těchto revitalizačních opatření.

Článek vznikl za podpory projektu 1M0579 MŠMT
v rámci Výzkumného centra CIDEAS. 
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Článek popisuje postup stanovení Manningova souči-
nitele drsnosti terénním měřením v rámci budování ka-
talogu hydraulických drsností přirozených a upravených
toků. Diskutovány jsou výsledky polních měření na
Javornickém potoce a řece Bělé po povodni v létě 2009.
Pozornost je věnována i morfologickým změnám koryta
a vlivu makrodrsnostních prvků, případně i chodu spla-
venin, na celkovou hodnotu součinitele drsnosti koryta
za extrémního vodního stavu.

Úvod
V roce 2007 byl v rámci projektu CIDEAS založen Kata-

log hydraulických drsností toků České republiky [1], jehož
cílem je shromáždit hodnoty Manningova součinitele drs-
nosti pro různé typy koryt a inundací přirozených koryt toků.
Pro vytvoření jednotné metodiky jejich sběru a vyhodnoce-
ní do něj byla vložena data z dřívějších měření a nově získa-
ná data. V letech 2007-2008 polní měření probíhala přede-
vším na vybraných úsecích toků pod vodními díly s možnos-
tí v určitém rozsahu regulovat průtok, a tedy zaměřit pod-
mínky ve sledovaném korytě při různých běžných vodních
stavech. V roce 2009 se polní sběr dat zaměřil na podmínky
za povodňových průtoků, v krátké době po červnové povod-
ni byly zaměřeny podhorské úseky dvou vodních toků v ob-
lasti Jesenicka.

V současné podobě obsahuje katalog [1], [5] hodnoty pro
42 úseků koryt různých vlastností, získané vyhodnocením
měření na pseudoprizmatických úsecích přirozených a upra-
vených toků za předpokladu nerovnoměrného proudění v ko-
rytě pomocí výpočtového programu HEC-RAS. Kromě hod-
not součinitele pro jeden nebo více průtoků ve sledovaných
úsecích toků obsahuje i řadu doplňujících informací, např.
popis charakteru koryta a inundací, příčný profil a vybrané
příčné profily úseku koryta, zrnitostní složení dna a základ-
ní hydrologické údaje toku.

Metodika měření
V červnu 2009 byla oblast Jesenicka a Rychlebských hor

postižena sérií intenzivních lokálních přívalových deš�ů,
které způsobily bleskové povodně na místních malých
tocích a následně vedly k podstatnému zvýšení vodních
stavů i na hlavních tocích. Vzhledem ke značnému podélné-
mu sklonu podhorských toků docházelo na řadě úseků k roz-
sáhlé erozi ve dně i na březích koryta. Cílem proto bylo
vyhodnocení hydraulické drsnosti koryta v podmínkách vel-
kého smykového namáhání dna a břehů.

Výběr lokalit
Jedním z menších toků s dramatickým zvýšením vodního

stavu byl Javornický potok, jehož rozlití způsobilo značné
škody v obci Javorník. Větším z rozvodněných toků byla

řeka Bělá, v níž v úseku pod limnigrafickou stanicí Mikulo-
vice byl maximální vodní stav proti běžnému vyšší řádově
pětkrát a hloubka dosáhla 3 m. Kulminační průtok byl mezi
dvacetiletou a padesátiletou vodou.

Výběr lokalit byl podřízen požadavku na možnost vyhod-
nocení kulminačního průtoku, stanovení průběhu hladiny při
kulminačním průtoku, následného dostatečně spolehlivého
vyhodnocení Manningovy drsnosti pomocí matematického
modelu nerovnoměrného proudění a dobrou dopravní pří-
stupnost. Hledaly se proto úseky ležící pod limnigrafickou
stanicí nebo objektem, který by umožnil stanovení průtoku
hydrotechnickým výpočtem. V úseku se musel nacházet
dostatečný počet dobře čitelných povodňových stop. Záro-
veň bylo třeba hledat úseky rovné, s neměnným charakterem
příčného profilu a bez náhlých změn v podélném profilu.
Vybrané úseky Javornického potoka a Bělé těmto kritériím
víceméně vyhovují.

� Bělá
Pro polní měření byl vybrán přímý úsek toku (obr. 1) v obci
Mikulovice těsně za mostem (komunikace č. 457), pod nímž
kříží tok komunikaci. Úsek délky 96 m je relativně pravidel-
ný po celé délce. Koryto má pohyblivé dno složené z kame-
nů různé velikosti v řádech od jednotek do desítek centimet-
rů, velikost efektivního zrna de = 12,9 cm. Největší kameny
byly velké až 100 cm. Svahy lichoběžníkového složeného
koryta jsou upravené a porostlé travinami. Na základě zrni-
tostního rozboru Wolmanovou metodou byly stanoveny cha-
rakteristiky částic dna, uvedené v tab. 1.

Obr. 1. Měrný úsek toku Bělá, lokalita Mikulovice; 
pohled po proudu toku

Tab. 1. Bělá – charakteristiky zrnitostního rozboru částic dna
(zrnitostní křivka)

� Javornický potok
Začátek úseku nad obcí Javorník podél silnice II/457 ve
směru na Travnou se nacházel pod mostkem proti areálu
CRANP – KOVO a pokračoval směrem do centra obce. Na

d 16 d 25 d 50 d 84 d 90 d ef

3,5 4,5 11 23 26 12,9

d x

[cm]
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úseku toku délky 113 m bylo zaměřeno osm příčných profi-
lů. Koryto toku ve vybraném úseku má rozdílný sklon i tvar
příčného profilu a jeho opevnění. Při povodni se jednotlivé
části toku chovaly poněkud odlišně vzhledem k erozi břehu
a velikosti prvků ve dně, které ovlivňovaly smykové pod-
mínky při povodni. Proto bylo třeba celý úsek rozdělit na tři
odlišné dílčí části. Spolehlivě byl vyhodnocen pouze nejvý-
še ležící úsek (obr. 2), který byl nejméně poznamenán eroz-
ními jevy a nebyl zde zaznamenán významný rozdíl mezi
stopami kulminační hladiny v levém a pravém břehu. Dno
úseku je pravidelné bez výrazných peřejových a tůňových
úseků, hustota velkých balvanitých makrodrsnostních prvků
ve dně je s výjimkou počátku úseku homogenní. Velikost
efektivního zrna byla stanovena hodnotou de = 11,1 cm. Na
základě zrnitostního rozboru Wolmanovou metodou byly
stanoveny charakteristiky částic dna, uvedené v tab. 2.
Odpovídající velikost makrodrsnostních prvků, jež pravdě-
podobně pocházejí z destruovaného opevnění, je v tab. 3.

Obr. 2. Měřený úsek Javornického potoka – pohled proti proudu 

Tab. 2. Javornický potok – charakteristiky zrnitostního rozboru
částic dna (zrnitostní křivka)

Tab. 3. Javornický potok – charakteristiky makrodrsnostních 
balvanitých prvků ve dně (zrnitostní křivka)

Vyhodnocení průtoků
Pro stanovení kulminačního průtoku po povodni jsou

k dispozici dvě metody. Nachází-li se měrný úsek pod lim-
nigrafickou stanicí nebo vodočtem se známou měrnou křiv-
kou a existuje-li záznam o vodním stavu při kulminačním
průtoku, lze průtok určit z této křivky. Druhou možností je
stanovení průtoku hydrotechnickým výpočtem objektu
(stupně ve dně, mostu, propustku, jezu), pokud je k dispozi-
ci záznam polohy hladiny nad objektem i pod ním nebo lze
polohu určit z povodňových stop. V obou případech nesmí

do toku mezi místem určení průtoku a měřeným úsekem
ústit významný přítok.

� Bělá
Byl vybrán úsek toku pod limnigrafickou stanicí Mikulovi-
ce, jejíž měření v této lokalitě vyhodnocuje nezávisle Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) i Povodí Odry. Aktuál-
ní průtok při měření byl kolem 4,3 m3 s–1 a hloubka vody 
v měřeném úseku zhruba 65 cm. Při tomto vodním stavu již
vyčnívaly velké kameny nad hladinu. Kulminační průtok
činil podle údajů ČHMÚ 150 m3 s–1 (Povodí Odry uvádí 
183 m3 s–1).

� Javornický potok
Vzhledem k tomu, že se zde nenachází žádná stanice pro
pozorování vodních stavů, bylo nutné provést vlastní vyhod-
nocení kulminačního průtoku. Měřený úsek koryta byl
vybrán v malé vzdálenosti pod cca 200 cm vysokým stup-
něm ve dně. Protože mezi stupněm a měřeným úsekem ne-
byl žádný přítok a polohu hladiny nad stupněm i pod ním
bylo možno určit z povodňových stop, stanovil se kulminač-
ní průtok hydrotechnickým výpočtem. Ze vztahu mezi
hloubkou nad hranou stupně ye a hloubkou kritickou yk a dále
s využitím vazby mezi průtokem a kritickou hloubkou byl
vyhodnocen výsledný průtok Q v okamžiku dosažení kulmi-
načního stavu. Protože v literatuře nebyla nalezena informa-
ce o vzdálenosti mezi ye a yk, bylo nutné volit dvojici hlou-
bek ye a yk tak, aby odpovídaly co nejlépe vyhodnoceným
stopám po průchodu kulminačního průtoku nad stupněm.
Vzhledem k rozptylu zaměřených stop na levém a pravém
břehu byl kulminační průtok určen s určitou nejistotou. Kul-
minační průtok při povodni v červnu 2009 prošel obcí Javor-
ník o půlnoci z 26. na 27. června a podle hydraulického vy-
hodnocení ze stop na spádovém stupni činil 34 m3 s–1 ± 15 %.
Aktuální průtok při zaměřování byl velmi nízký a nebyl
následně vyhodnocován.

Stanovení průběhu hladiny a zaměření příčných profilů
V místě travnatého břehu (řeky Bělé a části břehů Javor-

nického potoka) byly i měsíc po povodni stopy po kulminač-
ní hladině, tvořené drobným splávím, dobře patrné a umož-
ňovaly poměrně přesné výškové zaměření. Naopak obtížně
dohledatelné byly stopy na nábřežních zdech Javornického
potoka. Stopy nalezené při podrobné prohlídce koryta byly
pro potřeby následného zaměření zvýrazněny značkovacím
sprejem. Příčné profily byly zaměřeny běžnými geodetický-
mi metodami nivelačním přístrojem a pásmem. Pozornost
byla věnována možné změně morfologie koryta během
povodně na Javornickém potoce.

� Bělá
Měření určila podélný sklon úseku toku na 0,5 %. Byly zde
zaměřeny tři příčné profily – vstupní, výstupní a jeden zhru-
ba uprostřed úseku. Vzhledem k jejich pravidelnosti a malé
délce byl tento počet považován za dostatečný. Umístění
stop blízko horní hrany bermy ukázalo, že voda se z koryta
ve sledovaném úseku nevylila ani za kulminačního průtoku,
jenž zhruba odpovídal kapacitnímu průtoku koryta. Hloubka
vody v korytě za kulminace byla přibližně 300 cm.

� Javornický potok
Vybraný dílčí úsek koryta lichoběžníkového tvaru s břehy
s oboustranným travním porostem měl délku 26 m a podél-
ný sklon dna 1 %. V pravobřežní horní části svahu je břeh
porostlý i hustší keřovou vegetací, která při kulminaci zasa-
hovala zjevně do proudu. Jak je z obr. 2 patrné, vyhodnoce-
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ný úsek v horní části navazuje na levostranný oblouk. Cha-
rakter eroze u pravého břehu v patě svahu naznačuje, že
hlavní hydraulické zatížení proudu bylo soustředěno u pravé
strany koryta. Dle zaměření stop na pravém a levém břehu
nelze jednoznačně usuzovat na významné příčné naklonění
hladiny, rozhodně však nepřesáhlo 10 cm. Z povodňových
stop lze usuzovat, že se voda z koryta nevylévala. Průměrná
hloubka proudění v úseku byla 250 cm.

Manningův drsnostní součinitel
V Bělé byl vyhodnocen jednak pro aktuální průtok v době

měření, jednak pro průtok kulminační zvláš� pro hodnotu
stanovenou ČHMÚ a hodnotu stanovenou podnikem Povodí
Odry:

– pro průtok Q = 4,3 m3 s–1 je střední hodnota n = 0,066 m–1/3 s,
při započtení míry nejistoty vyhodnocení se odhaduje
hodnota n v intervalu mezi 0,064 a 0,071;

– pro průtok Q = 150 m3 s–1 (ČHMÚ) je střední hodnota n =
= 0,053 m–1/3 s, při započtení míry nejistoty vyhodnocení
se odhaduje hodnota n v intervalu mezi 0,051 a 0,056 (pro
průtok Q = 183 m3 s–1 (Povodí Odry) je střední hodnota 
n = 0,041 m–1/3 s, a interval 0,039-0,044.

Na základě měření v Javornickém potoce byla stanovena
střední hodnota pro průtok Q = 34 m3 s–1 vyhodnocená z hy-
drauliky stupně n = 0,054 m–1/3 s, při započtení míry nejisto-
ty ve vyhodnocení průtoku ±15 % se odhaduje hodnota n
v intervalu mezi 0,046 a 0,064.

Diskuze výsledků

Vliv makrodrsnosti
V měřeném úseku řeky Bělé vychází hodnota n menší pro

kapacitní průtok hlubokého složeného koryta se zatravněný-
mi břehy než pro aktuální běžný průtok při nízké hladině,
kdy je hloubka vody zhruba jen čtyřikrát až pětkrát vyšší než
střední zrno dna a největší kameny vyčnívají nad hladinu.
Tento výsledek odpovídá dřívějším pozorováním na tocích
podobného charakteru, např. tok Labe (lokalita pod VD Lab-
ská) nebo tok Teplé (lokalita pod VD Březová) [3], [5]. Zdá
se, že v případě toku charakteru pozorovaného úseku je pro
velikost Manningova drsnostního součinitele rozhodující
poměr výšky velkých kamenů dna k hloubce vody v korytě.
Při velkých hodnotách poměru součinitel citelně roste [2],
[3]. V měřeném úseku Javornického potoka nebylo možné
vliv makrodrsnosti na Manningovo n hodnotit, nebo� byla 
k dispozici data jen pro jeden průtok.

Vliv chodu splavenin
Vyhodnocená velikost n pro povodňové vodní stavy v obou

zaměřených korytech (n = 0,053, resp. 0,054 m–1/3 s) je větší,
než udávají předpovědní rovnice. Podle Stricklera a Limeri-
nose udávají pro podmínky sledovaných koryt n mezi 0,033
a 0,04. Je možné, že zvýšená drsnost koryta jde na vrub
chodu splavenin v korytech za povodňových průtoků. Kory-
ta nesla i po povodni stopy naznačující, že chod splavenin
musel být za povodně významný. O mechanizmu zvyšování
odporu koryta vlivem chodu splavenin pojednává článek [6].

Sledovaným úsekem Javornického potoka zřejmě během
povodně prošlo značné množství splavenin. Hodnota souči-
nitele n = 0,054 m–1/3s odpovídá při průměrné hloubce prou-
dění 250 cm, sklonu hladiny v úseku 1 % a šířce koryta ve
dně cca 500 cm podmínkám se smykovým napětím u dna
150-180 Pa. Tato hodnota překračuje 2,5násobek kritického

tečného napětí efektivního zrna stanoveného pro částice ve
dně (tab. 2) a limitně stačí pro uvedení do pohybu i nejhrub-
ší částice dna (d90), nicméně nestačí pro pohyb makro-
drsnostních prvků (tab. 3). To potvrzuje předpoklad, že bal-
vanité prvky se do koryta dostaly z větší části destrukcí bře-
hových opevnění až při opadu kulminačního průtoku a z vět-
ší části se na drsnosti makrodrsnostním účinkem nepodílely.

Nánosové lavice obsahující i částice v řádu centimetrů se
vyskytly v korytě řeky Bělé mezi zdrží jezu v Mikulovicích
a měřeným úsekem, což dokumentuje, že chod splavenin
mohl ovlivnit hodnotu n i u koryta tohoto úseku. Smykové
napětí u dna a míra překročení jeho kritické hodnoty pro
začátek pohybu splavenin byly ve sledovaném úseku Bělé za
kulminačního průtoku velmi podobné jako v Javornickém
potoce.

Závěr
Série intenzivních lokálních přívalových deš�ů způsobila

na řadě malých toků v oblasti Jesenicka a Rychlebských hor
vzestup hladin sice krátkého trvání, který však ve většině
případů překročil dosud zaznamenané úrovně. Smyslem
vyhodnocení bylo z dohledaných stop rekonstruovat průběh
povodně ve vybraném úseku řeky Bělé a Javornického poto-
ka a stanovit Manningův součinitel drsnosti pro známé geo-
metrické charakteristiky koryta, vyhodnocený kulminační
průtok a odpovídající úroveň a sklon hladiny. 

Článek vznikl za podpory Výzkumného centra CIDEAS
– projektu 1M0579 MŠMT ČR.

Literatura
[1] http://hydraulika.fsv.cvut.cz/users/matousek/drsnost.htm
[2] Havlík, A. – Mareš, K. – Picek, T.: Vyhodnocení kulminačních

průtoků povodně ze srpna 2002 ve vybraných profilech limni-
grafických stanic pobočky ČHMÚ České Budějovice. FSv
ČVUT Praha, 2003. 

[3] Hejduková, L.: Morfologická kategorizace vodních toků a její
možné použití ve vodním hospodářství. [Dizertace], ČVUT
v Praze, 2008, s. 39-45.

[4] Matoušek, V.: Webový katalog hydraulických drsností toků Čes-
ké republiky. Dílčí výzkumná  zpráva č. 3.1.1.1-2 výsledků ře-
šení za rok 2007 CIDEAS projektu č. 1M0579, listopad 2007.

[5] Hejduková, L. – Matoušek, V. – Krupička, J. – Sklenář, P.:  Vý-
voj webového katalogu a metodiky určování hydraulických drs-
ností toků České republiky v roce 2008. Dílčí výzkumná  zpráva
č. 3.1.1.1-2 výsledků řešení za rok 2008 CIDEAS projektu 
č. 1M0579, listopad 2008.

[6] Matoušek, V.: Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za po-
vodňových průtoků. Vodní hospodářství, 58(6), příloha VTEI,
50(3), 2008,  s. 6-8. /ISSN 0322-8916/

Hejduková, L. et al.: Roughness of Piedmont Trough
during Flood Discharge

This paper investigates determination of the Manning
coefficient of roughness using field measurement as a
part of creation of the catalogue of hydraulic roughness
of both natural and trained streams. The results of field
measurements on the Javornický Creek and the Bělá
River after the flood in the summer of 2009 are dis-
cussed. Attention is also paid to morphological changes
of the trough and effects of macroroughness elements or
sediment run on the overall value of the coefficient of
roughness of the trough in conditions of extreme water
levels.
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Hejduková, L. u. a.: Die Rauheit eines Flussbetts im Ge-
birgsvorland bei Hochwasserdurchfluss 

Der Artikel widmet sich der Problematik der Bestim-
mung des Manning-Koeffizienten der Rauheit durch
eine Feldmessung im Rahmen der Schaffung eines
Katalogs der hydraulischen Rauheiten natürlicher und
regulierter Wasserläufe. Es werden die Ergebnisse der
Feldmessungen am Javornický-Bach und dem Fluss Bělá
nach dem Hochwasser im Sommer 2009 diskutiert.
Aufmerksamkeit wird auch den Formänderungen des
Flussbetts und dem Einfluss der Makrorauheitselemente
beziehungsweise der Bewegung des Schwemmguts auf
den Gesamtwert des Rauheitskoeffizienten des Fluss-
betts bei extremem Wasserstand gewidmet.

� veletrhy

�projekty

Tradice veletrhu BAU sahá do šedesátých let minulého sto-
letí. Od první akce v roce 1964 návštěvnost průběžně stou-
pala. V lednu 2009 zaznamenali pořadatelé i přes počínající
hospodářskou a finanční krizi rekord v návštěvnosti –
zúčastnilo se ho kolem 212 tis. osob ze 151 zemí. Od roku
2005 se podařilo zvýšit podíl projektantů mezi návštěvníky
veletrhu  téměř o 50 %. Podobně rostl počet vystavovatelů –
v roce 2011 budou tradičně nejsilněji zastoupeny Rakousko,
Itálie a Švýcarsko.

Výstavní zóny jsou členěny podle materiálů, produktů a
témat. Nový pavilon B0 o rozloze přibližně 3 600 m2 s pří-
mým napojením na západní vchod je věnován sanaci, reno-
vaci a modernizaci budov ve stávající zástavbě, výstavbě,
výzkumným a podpůrným iniciativám. Speciální přehlídka
spolkového ministerstva hospodářství k bionice a nanotech-
nologii ukazuje, jakou revoluci by tyto technologie mohly
způsobit ve stavebnictví. 

Hlavní témata veletrhu jsou zdůrazněna speciálními pře-
hlídkami „Green Envelope (zelený obal) – Stavět udržitelně
s okny, fasádami a dveřmi“, “Stavět pro různé generace –
hospodárně, flexibilně a bezbariérově“, “Solar Decathlon
Europe“, “Inteligentní stavby“ a “Textilní architektura“.

Kromě prezentací vystavovatelů nabízí veletrh odborný
doprovodný program “BAU plus!“.  Tři špičkově obsazená
fóra budou sloužit návštěvníkům jako  bezplatné informační
oblasti – pooly. Témata “Inteligentní stavba“, “Makroarchi-
tektura“ a “Budoucnost stavění“, umístěná uprostřed
veletržního dění, jsou volně přístupná. Všechny přednášky
jsou simultánně překládány do angličtiny.

Mnoho institucí využívá příležitosti konání veletrhu k
pořádání různých akcí. Spolkové ministerstvo stavebnictví
pořádá sympozium k výzkumné iniciativě „Energeticky
optimalizovaná stavba“ a „Hightech ve stavebnictví". Kon-
gres bude doprovázen výstavou v pavilonu B0. Pevné místo
má také bavorský inženýrský den, v jehož rámci se uděluje
bavorská cena inženýrů. 

Novou akcí v rámci veletrhu je „Dlouhá noc architektu-
ry“. V pátek 21. ledna 2011 mohou návštěvníci  nechat
veletržní den doznít při nočním výletu do světa mnichovské
architektury. Účastníci mohou volit mezi různými trasami –
pěšky vnitřním městem, kyvadlovým autobusem k nejpozo-
ruhodnějším budovám vnějších částí Mnichova, anebo nav-
štívit nejvýznamnější památky s architektonickými monu-
menty. Trasy lze navzájem kombinovat. 

Vstupenku na veletrh v ceně 22 EUR lze po zaregistrová-
ní on-line i vytisknout, na místě stojí 29 EUR. Takto získa-
ná vstupenka platí i jako jízdenka pro veřejné dopravní pro-
středky.

Tisková informace

FILADELFIE

V sousedství již stojících budov B, C
a E areálu BB centra v Praze 4 byla
dokončena administrativní budova
pojmenovaná podle biblického města,

s nímž se pojí hodnoty jako věrnost a vytrvalost. Nájemcům
nabízí plochu téměř 30 tis. m2 kancelářských ploch v sedm-
nácti nadzemních podlažích. Kvalitou vnitřního prostředí a
uživatelského komfortu patří k nejmodernějším budovám
tohoto typu. Základem architektonického řešení stavby,
které navrhla architektonická kancelář DaM, je silný půdo-
rysný koncept podlaží. Hmota objektu vychází z tvaru kříže
vepsaného do elipsy, což celkový výraz domu odlehčuje.
Tuto koncepci dále podporuje tvar stran objektu – čtyři
fasádní „vlny“ navozují dynamický pocit z obvodového
pláště a odhmotňují základní tvar stavby. 

Do areálu přinese objekt, jehož generálním dodavatelem
byla PSJ, další rozšíření nabídky obchodů a služeb. V blíz-
kosti byla zahájena výstavba Rezidenčního parku Baarova
s termínem dokončení na zimu příštího roku. 

Tisková informace
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Tento článek, navazující na pojednání v [1], je věnován
výuce manažerských předmětů na Ústavu stavební ekonomi-
ky a řízení Fakulty stavební VUT v Brně, zejména aplikaci
zkušenostního učení „learning by doing“, a dokonce i tomu,
čemu se dnes v pedagogice říká „hands on methods“. Roz-
víjí řídicí, komunikační a organizační schopnosti poslucha-
čů. Podkladem je situace převzatá z praxe, někdy pro účely
výuky poněkud zjednodušená. V učebním procesu využíváme
i formu případových studií. Je známo, že tato pedagogická
metoda je považovaná za jednu z nejúčinnějších a stala se
základní metodou např. na Harvardské univerzitě. Při jejím
řešení studenti potřebují prakticky používat jednotlivé meto-
dy z managementu, týmové práce, marketingu atd.

V předchozím textu jsme se zabývali možnostmi vzdělá-
vání studentů pro potřeby stavebnictví. Nyní se zaměříme na
požadavky po větší konkrétnosti. Konrád Paul Liessmann
v knize „Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění“
[2] píše, že „věda a … vzdělání … rezignují na to, aby sku-
tečně byly … snahou o poznání a snahou o směřování k prav-
dě. Na její místo je postaveno kriterium rentability a využi-
telnosti na trhu … evaluace se snaží kvantifikovat tam, kde
se má hodnotit kvalita …“ [?].

Jedním ze způsobů, jak vést studenty k přemýšlení a kri-
tickému poznání, jsou zážitkové metody výuky, tj. metody
konkrétních případů, simulovaného interview a dalších sku-
pinových aktivit. Všechny umožňují vyučujícímu získat
poznatky o úrovni dané skupiny, jejího chování, aktivity,
iniciativy, interpersonálních postojích jednotlivých účastní-
ků i jejich vztahu k dané tematice, zájmu o ni a případně i
o jejich praktické zkušenosti. Na Ústavu stavební ekonomi-
ky a řízení připravujeme studenty pro vedení a řízení spolu-
pracovníků, zejména ve stavebních firmách. Podnikový
management i „soft skills“ nabývají na významu a jsou důle-
žitou součástí profesní přípravy budoucích stavebních inže-
nýrů.

Každý ze studentů i manažerů si přináší vlastní směs vě-
domostí, dovedností, postojů, názorů, předsudků, motivace,
dobrých a špatných zkušeností atd., které se uplatňují v učeb-
ním ději. Chybějí jim však zkušenosti společné všem členům
skupiny, od kterých by se další učení odvíjelo. Využíváním
skupinových cvičení tuto společnou základnu můžeme
vytvořit. Tím se učení nezačíná odvíjet od abstraktní teorie,
ale od vlastní zkušenosti prostřednictvím účasti ve cvičení
získané. Na této zkušenosti potom všichni zúčastnění
potřebné principy a teorie dále budují. 

Skupinová a týmová cvičení 
Důležitou charakteristikou jakéhokoliv účinného učení, či

dokonce tréninku, je aktivní participace všech zúčastněných
v procesu učení. Platí to zejména pro dospělé, zkušené a
zralé účastníky. Například teorii motivace bychom mohli
prostřednictvím skupinového cvičení velmi dobře představit
a tuto společnou zkušenost potom hodnotit například ve
vztahu k pracovnímu místu. Při správné volbě cvičení je vět-
ší pravděpodobnost, že si účastníci praktickou zkušenost a
důležité body budou pamatovat déle, než kdyby byli pouze
pasivními účastníky klasické lekce o motivační teorii. 

Skupinová či týmová cvičení tedy takové podmínky k ak-
tivnímu zapojení vytvářejí, protože skupina dostane úkol,
který musí vykonat. Studenti tak dostanou příležitost prostu-
dovat, a především uvést do praxe všechny vědomosti,
dovednosti a postoje obsažené v lidské stránce práce ve sku-
pině. Ano, máme zde úkol, který je nutné splnit. Protože je
však záměrně zjednodušen, pozornost skupiny se nemusí
soustředit na obtížnost úkolu a jeho obsah, nýbrž na to, jak
jej co nejlépe provést – tedy na proces. 

Příklad 
Skupina studentů má vytvořit určitý výrobek. Úkolem

další skupiny je popsat jeho vlastnosti a užitek. Popis přebí-
rá reklamní tým a vymýšlí propagaci, kterou následně pre-
zentuje poslední skupina pro všechny zúčastněné. Toto je
klasická práce v sekvenčních týmech, které jsou pro staveb-
nictví typické. Dobře zde lze ilustrovat situaci, v níž práce
jednoho týmu závisí na kvalitním a včasném výsledku týmu
předchozího.

Stejným způsobem můžeme budovat věž z archů papírů
A4 pomocí pouhé sešívačky, nebo mostní konstrukci ze
špejlí či špaget, máme-li k dispozici jen omezené množství
lepicí pásky či provázku. Toto všechno jsou příklady skupi-
nových cvičení, která byla využita při různých školeních
nejen studentů, ale také k trénování vyspělých a zkušených
manažerů. Přístup je jiný než u klasické prezentace, založe-
né na poznatcích z učebnic a vědeckých děl či názorech vý-
značných teoretiků. Hlavní rozdíly spočívají v tom, že účast-
níci jsou do aktivity osobně zapojeni a jejich učení se rozví-
jí na základě zkušeností získaných v jejím průběhu.

Skupinová cvičení jsou totiž jistým druhem simulace,
úkolem nahrazujícím činnost, kterou simuluje. Ve zjednodu-
šené podobě představuje situaci, se kterou se účastníci
mohou setkat v budoucí práci, např. ve funkci stavbyvedou-
cího. Tato cvičení potom můžeme definovat jako učební děj,
ve kterém jsou vybrané části určité situace jak co do rozsa-
hu, tak složitosti redukovány nebo simulovány. To potom
umožňuje, aby důležité prvky mohly být pro účely učení
podle potřeby obnoveny. Využíváme je právě proto, že jsou
zdrojem společných zkušeností, aktivní participace a praxe.
Není účelem používat je pouze jako prostředek ke zvýšení
různorodosti nebo zajímavosti výuky. Poskytují každému
členu skupiny příležitost něco dělat, a zároveň se z toho pou-
čit. Účastníci mají možnost vyzkoušet si různé způsoby
plnění úkolu bez rizika, které ve skutečném pracovním pro-

�FAST VUT

K některým aplikacím aktivizačních metod výuky na EKR

Obr. 1. Posloupnost kroků zkušenostního učení
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středí nepochybně existuje. Vliv této zkušenosti a reálnost
simulované situace může změnit chování; zároveň podpoří
proces přenosu a aplikace získaných vědomostí a dovednos-
tí přímo do pracovního prostředí tak, aby studenti po absolu-
toriu mohli být postaveni před reálné úkoly. 

Celý tento proces názorně ilustruje diagram (obr. 1) po-
sloupnosti kroků zkušenostního učení:

1. prožití zkušenosti – všichni účastníci jsou zapojeni do
skupinové aktivity např. tím, že něco vykonávají, vysvět-
lují nebo pozorují. Zapojení se tak stává základem celého
procesu;

2. diskuze – účastník rozebírá své reakce, pocity a pozoro-
vání s jinými členy skupiny, kteří tuto aktivitu pozorova-
li, tvořili nebo se jí zúčastnili;

3. zpětná vazba a hodnocení – společně se diskutuje o tom,
co se dělo ve cvičení v průběhu aktivity. Skupina význam
tohoto dění porovnává a hodnotí;

4. zobecnění a uvedení do teoretických souvislostí s probí-
ranou látkou – členové potřebují více než pouhou diskuzi
o specifických zážitcích ze cvičení. Musí pokračovat tím,
že budou rozvíjet obecné principy vzniklé z této zkuše-
nosti, ve vztahu k vlastní studijní nebo pracovní situaci;

5. aplikace – naplánování vlastního způsobu aplikace obec-
ných principů na situace, kterým čelí při studiu, v práci
nebo v osobním životě. Ten je často s těmito aktivitami
spojen více, než se běžně domníváme. Dobrý řídicí pra-
covník vede hlavně vlastním příkladem.

I v tomto případě je „osobní příklad tou vůbec nejúčinněj-
ší zbraní, kterou máme k dispozici. Netýká se pouze toho, co
děláme a říkáme, ale především toho, kým jsme a jak žijeme.
… Osobní příklad je tak relevantní nejen pro úkol (tzn. jít
v čele, usilovně pracovat, prokázat odbornost a informova-
nost). Potřebujeme jej i při budování týmu (svým příkladem
dokumentujeme normy, které zavádíme). Potom i jednotli-
vec, který nás pozoruje, může být stimulován k tomu, aby nás
napodobil.“ [4]

Případová studie
V závěru výuky, pokud jsou již studenti obeznámeni s in-

scenačními metodami i jejich podstatou a účelem, je pro
lepší představu manažerské i právní odpovědnosti možno
použít případové studie. 

Složité problémy vyskytující se v každodenní řídicí praxi
často vyžadují kolektivní projednání. To může vést nejen
k hlubšímu a všestrannějšímu poznání případu, ale umožní
také poznat motivy jednání a postoje lidí. Projednání v týmu
spolupracovníků dokáže odhalit potřebné aspekty vzniklého
problému a nemalou měrou napomůže kvalifikovanému
řešení problému. 

Ve stavební a průmyslové řídicí praxi se často setkáváme
s případy, které jsou na první pohled izolované. Problém,
„na první pohled“ čistě technický, mívá i závažné další pro-
blémy, na původní problém navázané. Jsou to nejen ekono-
mické důsledky. Při jeho překonávání je třeba řešit i otázky
mezilidských vztahů a právní důsledky nebo dopad do ně-
které z dalších oblastí. Pouze dokonalá analýza jednotlivých
stránek případu může ukázat souvislosti, příčiny jeho vzniku
a možné důsledky navrhovaného řešení.

Společné řešení případů na poradách však vyžaduje dobré
vedení, tzn. osvojení si takových postupů řízení porad, které
dávají reálné předpoklady pro efektivní projednání a řešení
daného problému. Vedení porad je velkým uměním, které se
nedá naučit z příruček či posloucháním přednášek.

Příklad 
Případová studie „Zřícení konstrukce na stavbě ústřední úpravny

uhlí“ je právě takovou situací, která poukazuje na širší souvislosti
zdánlivě izolovaného problému nedodržení předpisů bezpečnosti
práce. Pokud chceme, aby byly prozkoumány všechny stránky a
bylo přijato odpovídající rozhodnutí, musíme záležitost řešit kolek-
tivně. Takový problém jistě klade značné nároky na vedení diskuze.
V jejím průběhu pak můžeme pozorovat, jak se jednotliví účastníci
chovají. Pochopitelně, aby měla hladký průběh a dosáhla potřeb-
ných výchovných cílů, je třeba dodržet určité zásad a postupy a vše
důkladně připravit.

Charakteristika výchozí situace

Velký stavební podnik s dlouholetou tradicí uskutečňuje výstav-
bu investičního celku – Ústřední úpravny uhlí. Náklady na hlavní
objekt představují „x“ 000 000 000 Kč (částku je vhodné přizpůso-
bit aktuálním ceníkům). Stavba byla zahájena v roce y a její dokon-
čení je plánováno na rok z. V roce y + 2 se většinou prováděly
monolitické železobetonové konstrukce. Ve druhém a třetím čtvrtle-
tí se má položit 42 tis. m3 železobetonu. Proto byla na stavbě zříze-
na laboratoř, podřízená vedoucímu podnikových laboratoří. Termí-
ny montáže technologických celků jsou velmi napjaté. Protože
v průběhu letních měsíců si část zaměstnanců vybírala dovolenou,
nebyl splněn plán. Na stavbě pracuje 30 % kmenových zaměstnan-
ců firmy a zbylých 70 % tvoří sezónní dělníci. Aby se průběh prací
srovnal s plánem, museli v průběhu září pracovat na dvě směny.

Hlubinný zásobník uhlí se betonoval 2. září. Druhá směna pod
vedením dílovedoucího (pana A) měla skončit o půlnoci, avšak
betonáž se nepodařilo do půlnoci dokončit. Dílovedoucímu se poda-
řilo všechny pracovníky přesvědčit, že je třeba práci dodělat, proto
ji betonáři dokončili až ve 3 h ráno 3. září. Objekt měl hlavní stav-
byvedoucí 30. září odevzdat k montáži technologického zařízení
včetně obkladů proti obrusu. Stavbyvedoucí objektu (pan B) požá-
dal 23. září vedoucího stavební laboratoře, aby podle státní normy
provedl zkoušky. Vedoucí laboratoře však řekl, že příští den odjíždí
na oborový veletrh do Brna, a proto zkoušky udělá až následující
týden, tj. 27.-28. září. Tento termín z hlediska plnění plánu nevyho-
voval. Stavbyvedoucí tedy termín odbednění konstrukce překontro-
loval a podle normy zjistil, že vyhovuje. Potom přikázal dílovedou-
címu, aby bednění odstranil. Mělo se tak stát 25. září, aby další
dodavatelé mohli začít práce na obkladech již 27. září a byl splněn
termín předání 1. října. Po uvolnění stojek se ovšem konstrukce zří-
tila a byli těžce zraněni dva pracovníci. Při prohlídce místa události
se většina odborníků shodla na tom, že hlavní příčinou havárie byl
nekvalitní beton.

Ředitel podniku rozhodl svolat poradu za účasti své, výrobního
náměstka, stavbyvedoucího, dílovedoucího, vedoucího podnikové-
ho útvaru technické kontroly, vedoucího stavební laboratoře, vedou-
cího útvaru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vedoucího záso-
bovacího útvaru, předsedy odborové organizace a řidiče nákladního
auta. Vedoucím příslušných odborů přikázal protokolárně zjistit pří-
činy nehody a vypracovat návrhy na řešení vzniklé situace.

Příprava
Vybereme dva až tři dobrovolníky, kteří budou hrát roli

podnikového ředitele. Alespoň týden předem dostanou
k prostudování charakteristiku výchozí situace, zprávu ve-
doucího útvaru technické kontroly, vedoucího útvaru bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, souhrnné pracovní hod-
nocení jak stavbyvedoucího, tak dílovedoucího. Mají k dis-
pozici i popis role podnikového ředitele. Úkolem každého je
samostatně se připravit na poradu v následující den. Semi-
nář, během něhož se má tato inscenace uskutečnit, je třeba
rozvrhnout nejméně do šesti učebních hodin. Na začátku
semináře je třeba provést úvod do případové studie a studen-
ty rozdělit do dvou až tří skupin tak, aby v každé bylo dost
členů včetně toho, který přijal roli podnikového ředitele.
V další etapě pak rozdělíme zbývající úlohy, nejlépe na
základě dobrovolnosti. Ostatní vytvoří dvě skupiny – první
budou pozorovatelé, alespoň dva pro každou skupinu, dru-
hou konzultanti, ti jsou samostatným pracovním týmem
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nejméně se třemi studenty. Všechny seznámíme s výchozí
situací a  instrukcemi. Role je třeba přesně dodržet stejně
jako podmínku, že se hra uskuteční nejméně ve dvou skupi-
nách s jedním pozorovatelem. Po rozdání písemných
instrukcí si již studenti nesmějí získané informace vzájemně
sdělovat.

Průběh hraní úloh a jeho řízení
Po prostudování materiálů se jednotlivé skupiny (jak účin-

kující, tak pozorovatelé i konzultační skupina) přemístí do
oddělených místností. Jsou upozorněni, že porady nesmějí
trvat déle než 90 minut. Na konci jednání musí každá skupi-
na svůj závěr písemně formulovat a po skočení porady ho
odevzdat. Další exemplář si ponechá pro diskuzi v plénu. 
(V tomto okamžiku je cvičení obvykle přerušeno do příštího
týdne, nebo na písemné zpracování mohou skupiny dostat
dalších 30 minut). Po doplnění potřebných informací „ředi-
telé“ otevřou poradu.

Vyučující postupně navštěvuje jednotlivé skupiny, aby
získal přehled o průběhu diskuzí, do jejich průběhu však
v žádném případě nezasahuje a důsledně nezaujímá žádná
stanoviska. Po skončení odevzdají ředitelé skupin písemné
závěry a společně s vyučujícím se sejdou v jedné místnosti.

Diskuze 
Studenti  jsou požádáni, aby se některý ujal vedení jedná-

ní v plénu. Může to být kdokoli s výjimkou těch, kteří budou
plénum informovat o řešeních přijatých ve skupinách.
Vybraný účastník se posadí za předsednický stůl a  postupu-
je takto: 

– nechá přednést návrhy řešení představitelům jednotlivých
skupin;

– dále návrhy na rozhodnutí představitelům skupiny konzul-
tantů;

– následuje diskuze v plénu s cílem dopracovat se jednotné-
ho řešení;

– předseda stručně poznatky shrne a pokusí se průběhu for-
mulovat rozhodnutí (proto je vhodné, aby si v průběhu
k důležitým návrhům dělal poznámky);

– přednese návrh rozhodnutí, který může kdokoli doplnit
(nepřipouštějí se však příspěvky, které by byly v zásadním
rozporu s navrhovaným řešením);

– o návrhu nechá hlasovat.

Pro diskuzi v plénu je podle počtu skupin a rozdílnosti
návrhů řešení určeno 40-60 minut. Vyučující následně požá-
dá několik studentů z pléna, aby vystoupení předsedy zhod-
notili, především podle toho: 

– zda řídil diskuzi formálně a věcně optimálně (z hlediska
časové úspornosti při neomezování jednání);

– zda vystihl podstatu různých názorů a v závěru na ně
správně reagoval;

– zda zvládl formulovat rozhodnutí, které se blíží optimální-
mu řešení.

Na závěr je vhodné provést teoretické zobecnění či uvést,
jak se tento případ řešil v praxi, v jiných skupinách atd.
Pokud by se vyskytly  názory nesprávné, je třeba se opírat
o seriózní argumenty. Stanovisko k jednotlivým názorům je
třeba zaujmout taktně a s porozuměním pro názorovou růz-
norodost. Vzhledem k předcházející diskuzi ve skupině a
plénu však k této situaci dochází výjimečně. 

Hodnocení vedení a průběhu jednání 
Zpětná vazba probíhá opět v plénu. Vyučující postupně

klade otázky a žádá studenty, kterých se dané otázky týkají,

aby se k nim vyjádřili. Poté požádá pozorovatele, aby ozná-
mili svá stanoviska. Do hodnocení se pochopitelně mohou
zapojit i ostatní studenti. Posuzuje se:

– otevření porady 
Otevřel ředitel poradu správně? Vytvořil pro jednání vhod-
nou atmosféru? Oznámil své stanovisko k případu hned v úvo-
du, nebo situaci jen naznačil? Byl dobře připravený? Jaký
přístup považujete z tohoto hlediska za správný?

– průběh jednání
Usměrňoval ředitel průběh porady dobře? Vedl jej podle
určitého programu, nebo příliš improvizoval? Dokázal takt-
ně diskuzi usměrňovat, zejména v souvislosti s rozdílnými
názory a konflikty? Jak postupoval, když student mluvil pří-
liš rozvláčně nebo projevoval málo iniciativy? Dokázal vést
poradu tak, aby směřovala racionálně k závěru, nebo dopus-
til diskuzi v kruhu, čímž neměla v některých částech spád? 

– závěr 
Kolik účastníků porady se závěry souhlasilo? Může se říci,
že závěr byl ovlivněn názory jednotlivce, nebo se uplatnil
názor většiny? Nebylo rozhodnutí ovlivněno např. složením
skupin?

– hodnocení úloh 
Používali jednotliví představitelé správnou argumentaci?
Projevily se vážné nedostatky ve vystoupení některých účast-
níků, zejména při reakci na vystoupení jiných? Změnil někte-
rý z účastníků postoj v průběhu porady? Pokud ano,  proč?

– celkové hodnocení
Proběhla porada dobře, nebo má vážné nedostatky? Jak je
nejlépe napravit? [5]

Smysl skupinových a týmových cvičení
Podobná cvičení se mohou zdát kuriózní metodou pro ty,

kteří nejsou na zážitkové tréninkové praktiky zvyklí. Mana-
žerská literatura i praxe však v posledních letech stále více
těchto netradičních, často i outdoorových metod využívá.
Dále jsou uvedeny hlavní důvody, proč se tyto jednoduché
úkoly nebo činnosti, které někdy ani s pracovní náplní členů
skupiny nesouvisejí, používají:

• prostřednictvím náhradního úkolu studenti získají
nezbytnou praxi a alespoň zprostředkované zkušenosti 

V reálném životě jsou všechny činnosti ovlivněny řadou
postupů, praktik a technických specifikací. Studenti, bohu-
žel, prozatím nemají školou organizovanou povinnou praxi
ve stavebních podnicích. Navíc skutečné situace z pracovní-
ho prostředí jsou často velmi komplexní a zásadní principy
chování účastníků nebývají zjevné. Skupinová cvičení oproš-
�ují vytvořené aktivity od většiny těchto faktorů a umožňují
účastníkům základní principy jejich chování jasně sledovat. 

• soustředění se více na postup a taktiku splnění úkolu 
a méně na jeho obsah

V případě, že se úkol podobá reálné situaci příliš, hrozí rizi-
ko, že se účastníci zaměří na technický obsah a o vlastním
procesu se naučí velmi málo. Čím je úkol jednodušší, tím
lépe. Vzhledem k jeho jednoduchosti je podstatně snazší
soustředit pozornost na chování účastníků (na proces a jeho
pozorování). 

• vytvoření zjevného vztahu mezi obecnými principy 
a chováním skupiny 

Základem zpětné vazby – diskuze, která po skupinovém cvi-
čení následuje, je chování skupiny. Zabýváme se tím, co a
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jakým způsobem účastníci dělali nebo říkali. Mluví se o vzta-
hu chování studentů i celé skupiny k obecným principům.
Tento postup má podstatně větší vliv na účastníky, kteří se
tak naučí více, než kdybychom zvolili běžnější přístup (tj.
nejdříve vysvětlili obecné principy nebo teorie, a poté se je
snažili uvést do praxe). Navíc zde pracujeme se studenty
vyšších ročníků. 

• poskytnutí možnosti účastníkům „zachovat si tvář“ 
a snížení neúměrného rizika

Učení přímo v reálných situacích často zahrnuje nepřijatelné
riziko. Skupinová cvičení naopak umožňují využít k diskuzi
v bezpečné atmosféře cokoli, co bylo účastníky během akti-
vity řečeno nebo vykonáno. Pokud by se přesto studenti cíti-
li ohroženi situací vytvořenou cvičením nebo by se jejich
chování ukázalo jako nesprávné, mohou si „zachovat tvář“.
Je to díky tomu, že úkoly nejsou tak důležité nebo reálné
jako ve skutečných pracovních týmech, kde v případě neús-
pěchu může docházet k daleko větším škodám. Nikdo nemu-
sí mít pocit, že selhal jen proto, že nebyl schopen postavit
ze� z papíru a kancelářských svorek či most ze špaget. Pro
takováto týmová a skupinová cvičení jsou vhodné přede-
vším soft skills, převážně jako prostředek poznávání a rozví-
jení interpersonálních dovedností. Jsou to například takové
schopnosti, jako je vedení a řízení, komunikace, motivace,
vyjednávání, řešení problémů či konfliktů, plánování a roz-
hodování, práce ve skupinách, budování týmu, prezentace a
aktivní účast na jednáních a mnohé další. 

Aby tento druh cvičení byl co nejefektivnější, je vhodné
zmínit několik zkušeností. Než se do podobného způsobu
učení pustíme, měli bychom se přinejmenším: 

– dokonale seznámit s postupem celého cvičení, nejlépe si
je sami vyzkoušet;

– ujistit se, že vybrané cvičení je pro rozvinutí schopností a
postoje účastníků vhodné;

– v diskuzi postihnout všechny hlavní body a přizpůsobit a
změnit jednání podle toho, co se ve cvičení skutečně dělo;

– posoudit, zda je nutné modifikovat obecně vhodné cviče-
ní tak, aby cíle nebo potřeby skupiny skutečně splňovalo;

– promyslet možné výsledky a vztáhnout je k tomu, co se
skupina naučila; 

– zpětná vazba je obvykle mnohem důležitější než samo
cvičení, které je pouze prostředkem k získání materiálu,
jenž bude analyzován a diskutován. Vzniklé problémy
musí skupina dostatečně prozkoumat, jinak by cvičení
mělo jen omezenou hodnotu.

Všechna cvičení je třeba velmi citlivě aplikovat na kon-
krétní situaci a cíle výuky. Není správné je zadávat stále stej-
ným způsobem, bez ohledu na cíl a smysl učení. Nelze rov-
něž postupovat jen podle obecné šablony a ignorovat to, co
se v průběhu cvičení skutečně stalo. 

Závěrem
Jak vlastně dokážeme budoucí stavební inženýry vybavit

nezbytnými vědomostmi i dovednostmi pro současné pod-
mínky ve stavebnictví? Budeme my a naši studenti schopni
a ochotni na potřebné úrovni pracovat? Doposud jsme apli-
kovali pouze situace z naší i zahraniční literatury či modelo-
vé smyšlené konstrukce. Velmi by však vyučujícím pomohl
popis konkrétních vyřešených případů z praxe stavebních
podniků i se zvoleným konečným řešením, kteří je dokáží
pro potřeby výuky rozčlenit na jednotlivé kroky a zpracovat
tak, aby byly zcela anonymní.

Manažerka roku 2008, tehdejší rektorka Vysoké školy
finanční a správní Bohuslava Šenkýřová na otázku „Co dělá
kvalitního učitele?“, mimo jiné odpověděla [4] : „Na prvním
místě jsou to samozřejmě znalosti a dovednosti. Vysokoškol-
ský pedagog musí být zejména odborník ve svém oboru …
učit by měli ti, co umějí nejlépe. Ale ani odbornost není
dostatečnou zárukou. Kvalitní učitel musí umět předat to, co
umí a zná, a také na sobě musí průběžně pracovat – studo-
vat a publikovat … musí chtít a umět komunikovat, … brát
studenta jako rovnoprávného partnera … . Má-li ještě navíc
kapku osobního šarmu, jedná se přímo o pedagoga ukázko-
vého.“ Na Ústavu stavební ekonomiky a řízení na Fakultě
stavební VUT v Brně se o takový přístup snaží. Naše repub-
lika se jako člen EU stala součástí mnohovrstevného proce-
su integračního vývoje na tomto kontinentu. Ale je možné
zvládnout i v mezinárodních podmínkách nezbytné nároky 
a porovnání, které s sebou začlenění do těchto struktur nese?
Tento proces se totiž netýká pouze firem a podniků. Nevy-
hýbá se ani ostatním organizacím včetně vysokých škol,
veřejných i soukromých a potřebné reformy jsou nejenom
nezbytné, ale také čím dál naléhavější. 

Článek byl zpracován za podpory Evropského sociálního
fondu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně
v rámci studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292.
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Účelem třináctého ročníku soutěže diplo-
mových a doktorandských prací je vyhle-
dávání a podpora talentovaných mladých
odborníků, případných budoucích zaměst-
nanců vyhlašovatele soutěže. Dalším cí-

lem je vyhledávání a výběr nových technických i orga-
nizačních řešení, vedoucích k výraznému snížení energe-
tické náročnosti a zlepšení ekologických ukazatelů, a
podpora a propagace takových řešení, která v dosavad-
ní technické praxi nejsou obvyklá. Přednost dostávají
řešení zvyšující účinnost užití elektrické energie a
řešení, která elektrickou energií nahrazují jiné formy
energie.
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