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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

váš a náš časopis, který je v katalogu krajských knihoven označován jako odborný měsíčník
pro stavební inženýrství, pedagogy stavebních oborů a vědecké a výzkumné pracovníky, vstu-
puje do třetí dekády své existence.

Již dvacet let vychází Stavební obzor 10x ročně, což představuje celkem 200 vydaných čísel
obsahujících odborné poznatky v 1 265 článcích, z nichž 90 je od zahraničních autorů. Časopis
pokrývá celou škálu oblastí stavebního inženýrství a souvisejících oborů: od betonových, oce-
lových a zděných konstrukcí a mostů, ekonomiky a řízení stavebnictví, fyziky, matematiky, geo-
dézie a pozemkových úprav, geotechniky, hydrauliky a hydrologie, hydromeliorací a životního
prostředí, hydrotechniky, inženýrské informatiky, konstrukcí pozemních staveb, silničních
a železničních staveb, software, stavebních hmot, stavební mechaniky, technických zařízení
budov, technologie staveb až po zdravotní inženýrství a inovační technologie a materiály. 

Časopis překonal dětské nemoci, problémy puberty a dospívání a vchází do dospělého
věku, kdy by si měl počínat samostatně a sebevědomě. Bohužel se nyní nacházíme v nelehké

době, kdy úsporná opatření ohrozila existenci nejen odborných časopisů a kdy časopis poci�uje všechny důsledky toho, že ani
vydavatelé časopisu nemají finančních prostředků nazbyt.

Je proto pozitivní, že všichni současní vydavatelé: Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze společ-
ně s Fakultou stavební VUT v Brně, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Fakultou sta-
vební VŠB – TU Ostrava oceňují význam a dlouhodobé přínosy časopisu a vyjádřili společnou vůli udržet budoucí existenci
časopisu a snad i rozvoj, zlepší-li se finanční situace. Ve stavebních oborech totiž představuje toto periodikum stabilní fórum
pro zveřejňování výsledků výzkumu, vývoje a inovací, a i když nepřitahuje pozornost  nápadným zevnějškem, patří mezi recen-
zované odborné časopisy, které dávají prostor publikujícím autorům a jejich pracovištím, což se projeví v hodnocení výsled-
ků vědecké a výzkumné činnosti.

Stavební obzor vznikl v roce 1992 po zániku odborných stavebních časopisů podporovaných státní administrativou, kdy
citelně chybělo odborné periodikum pokrývající mnohostrannou tematiku stavebnictví. Hlavní úlohou časopisu bylo a stále je
publikovat lektorované původní práce vycházející z vlastního výzkumu, vývoje  či bádání, případně popisující unikátní kon-
strukční řešení, technologické postupy nebo realizované stavby. Svým názvem časopis navázal na tradici původního českého
technického časopisu Technický obzor, který vycházel od roku 1938 do roku 1950. Dnes tedy můžeme říci, že Stavební obzor,
alespoň v počtu ročníků, svého předchůdce již překonal. 

Časopis řídí redakční rada složená z odborníků nominovaných spoluvydavateli. Všechny příspěvky jsou pečlivě lektorová-
ny (lektoři mohou být podle svého přání známí nebo utajení) a uveřejněny jsou jen po všeobecném souhlasu redakční rady
s obsahem i formou. Redakční rada přitom za obsah článků samozřejmě nenese odbornou ani jinou formu odpovědnosti.

Čtenáři v časopisu nacházejí širokou nabídku nových informací ze všech výše uvedených oblastí stavebního inženýrství
a souvisejících oborů. Pravidelné rubriky informují o obhájených vědeckých pracích na všech stavebních fakultách v ČR, uve-
řejňují recenze domácích a zahraničních publikací týkajících se stavebnictví, avizují odborné konference a semináře, předsta-
vují vítěze a vítězné práce v soutěžích atd.

Přes portály ČVUT a Fakulty stavební ČVUT má časopis přístupnou svou webovou stránku, na níž jsou k dispozici ano-
tace jednotlivých článků, rejstřík článků podle oborů, pokyny pro autory, údaje o předplatném, inzerci atd.

Vydavatele časopisu nejvíce trápí menší zájem čtenářů. Redakční rada se mnohokrát vracela na svých jednáních k této
otázce a hledala náměty na oživení časopisu. Časopis však nemůže a ani nechce soupeřit s komerčněji laděnými žurnály zamě-
řenými na masivní reklamu, jeho pozice je jinde. Jelikož časopis tiskne příspěvky, které mu autoři nabídnou, je obrazem
a odrazem toho, jaká témata jsou předmětem bádání a vývoje na pracovištích v akademickém prostředí, odkud pochází
naprostá většina autorů. 

U příležitosti zahájení vydávání 20. ročníku se samozřejmě sluší poděkovat redakci a redakční radě za pečlivou práci, věr-
ným čtenářům za stálý zájem a autorům za pravidelné příspěvky.

Co popřát časopisu do nové dekády? Plodné autory, kteří naplní každé číslo aktuálními články napsanými atraktivní for-
mou. Zaujaté čtenáře, které opravdu zajímá, o čem se píše. Čtenáře, kteří v časopise nacházejí nové poznatky, nápady a pod-
něty, které je inspirují  ve vlastní práci. Aby těch čtenářů a autorů bylo tolik, že to časopisu zajistí existenci, a to s přiměře-
nou mírou reklamy. Dále pak dostatek finančních prostředků, které by umožnily vydavatelům realizovat plánovanou pozitivní
změnu podoby časopisu včetně inovace webových stránek. 

Pevně věřím, že časopis se dožije ve zdraví středního věku a bude nadále rozšiřovat náš nejen stavební obzor.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka FSv ČVUT

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 20 ČÍSLO 1/2011
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Dvouparametrický model podloží, teorie, standardy
a volně dostupný software

doc. Ing. Pavel KUKLÍK, CSc.
Ing. Miroslav BROUČEK

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

RNDr. Marie KOPÁČKOVÁ, CSc.
AV ČR – Matematický ústav, Praha

Příspěvek se zabývá řešením dvouparametrického
Winklerova–Pasternakova modelu podloží a určením
obou jeho modulů ložnosti. Novým přínosem je myšlen-
ka a postup, jak konzistentně stanovit hloubku defor-
mační zóny. Řešení vychází z teorie pružné vrstvy, která
je, při akceptování fenoménu deformační zóny, bližší
popisu napjatosti v podloží než Boussinesquovo řešení
pružného poloprostoru. Určitým bonusem je webovská
adresa, na které jsou volně dostupné programy, které
počítají nejen tlakový a smykový modul ložnosti, ale
i hloubku deformační zóny, případně normou zavedený
součinitel strukturní pevnosti. Na závěr kritizujeme ne-
konzistentní řešení deformační zóny, které zavádí nejen
DIN 4019, ale i dnes již neplatná ČSN 73 1001/1988.

Úvod
Jak bude patrno později, dvouparametrický model podlo-

ží vystihuje určité přibližné řešení pružné vrstvy. Atributem
tohoto řešení je tlouš�ka vrstvy, která zjevně souvisí z hloub-
kou deformační zóny. Tato hloubka je závislá na průběhu
napjatosti v podloží, a právě proto musíme výpočtu napja-
tosti v podloží věnovat mimořádnou pozornost. Standardně,
více např. v [1], se při výpočtu napjatosti používá Boussi-
nesquova teorie pružného poloprostoru. Nutno však podot-
knout, že toto řešení je v přímém rozporu s myšlenkou de-
formační zóny. Tento rozpor zmírníme, použijeme-li k vý-
počtu napětí teorii pružné vrstvy. 

Další otázkou, kterou je třeba řešit, je stanovit tlakový a
smykový modul ložnosti. Jestliže řešení pružné vrstvy vede
na soustavu nekonečně mnoha parciálních diferenciálních
rovnic, jejichž řešení se sčítá, je zřejmé, že vezmeme-li
pouze první člen řady, který je sice dominantní, dopustíme
se zanedbáním zbylých určité nepřesnosti. Při větších hloub-
kách deformační zóny může být tato nepřesnost značná.
V našem případě jsme zvolili rovnost matice poddajnosti tu-
hého základového pasu, který spočívá bu� na pružné vrstvě,
nebo na Winklerově–Pasternakově modelu podloží. 

Pro stanovení hloubky deformační zóny vycházíme z to-
ho, že zemina je předkonsolidována, často se používá, má
strukturní pevnost, především díky geostatické napjatosti.
Zavádí se předpoklad, že pokud je zatížení menší, než na
které byla předkonsolidována, je její deformace zanedbatel-
ná. Příspěvek též uvádí vzorec pro výpočet hloubky defor-
mační zóny pro případ, kdy rovnoměrné zatížení působí
v nekonečném pásu. Jelikož v daném případě je hloubka
deformační zóny největší, můžeme tento údaj využít jako
výchozí pro další odhady, kdy oblast zatížení je jiná. 

Winklerovo–Pasternakovo 
dvouparametrické podloží

Zadání úlohy je patrno z obr. 1. V souladu s Kantorovičo-
vou metodou [7] budeme hledat pole posunutí ve tvaru

(1)

kde ψ (z), j = 1, 3, 5, ...,  tvoří úplný systém bázových funkcí.

Obr. 1. Formulace řešení elastické vrstvy na nestlačitelném
podloží

Ještě upozorňujeme, že řešení hledáme v pojetí Terzaghi-
ho, tedy v určité oedometrické variantě, a zanedbáváme
vodorovná posunutí. Snadno dopočteme složky tenzoru ma-
lých deformací jako symetrickou část gradientní matice pole
posunutí

(2) 

Pro zjednodušení zápisu byla pro parciální derivaci zavede-
na notace. 

V souladu s Hookeovým zákonem vyjádříme složky ten-
zoru napětí

(3)

Připomínáme, že symboly E, ν, Eoed, G značí Youngův
modul pružnosti, Poissonův součinitel příčné kontrakce,
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oedometrický modul a modul pružnosti ve smyku. Rovnová-
hu ve svislém směru požadujeme v souladu s Lagrangeovým
principem virtuálních posunutí v integrální formě

(4)

Virtuální posunutí zavádíme ve stejném tvaru jako pole
posunutí, hovoříme o Galerkinovu přístupu  

(5)

Jelikož virtuální impuls může být libovolný, přechází pod-
mínka rovnováhy (4) na soustavu nekonečně mnoha parciál-
ních diferenciálních rovnic

(6)

V případě osové symetrie či nekonečné události ve směru
jedné osy přejde soustava nekonečně mnoha parciálních
diferenciálních rovnic v soustavu nekonečně mnoha diferen-
ciálních rovnic obyčejných. V ostatních případech je vhod-
ná strategie konvolucí. V dalším ukážeme, že rovnice (6)
jsou určitým zobecněním známého a v praxi rozšířeného
řešení Winklerova–Pasternakova [3], [5], [7], [8].

Rovnice (6), která byla odvozena v  matematickém duchu
se zaměřením na řešení, může být prezentována v určité
technické podobě 

(7)

kde  (8)

Ihned je patrno, že parametr C1 popisuje tlakový odpor vrst-
vy, C2 vliv smykového roznášení ve vrstvě. Tento přístup
volíme, nebo� požadujeme nejen řešení, ale i určité přiblíže-
ní či interpretaci parametrů, které chování vrstvy popisují.
V případě C2 = 0 (obecně nereálné) lze podloží nahradit svis-
lými pružinami. Pro lepší pochopení problému prezentujeme
rovnice (7) pro jednotlivé indexy:

(9)

Použijeme-li dostatečný počet členů, které popisují rovno-
váhu ve vrstvě, můžeme dosáhnout libovolné přesnosti řeše-

ní. Použijeme-li pouze první člen, znamená to, že v reálných
případech dostaneme přesnost zhruba dvacetiprocentní. Při
větších tlouš�kách chyba narůstá, ale je nutno připomenout,
že tlouš�ka vrstvy je limitována fenoménem strukturní pev-
nosti či předkonsolidace zeminy. 

Ve stavební praxi je značně rozšířen model podloží Wink-
lerův–Pasternakův (Filoněnkův–Borodičův), v němž rovno-
váha ve svislém směru je popsána identitou 

(10)

Toto, jak již bylo ukázáno, je přibližné řešení pružné vrstvy.
Kdybychom adoptovali parametry podloží popsané v rovnici
(8), dopustili bychom se chyby podhodnocení tlakového
odporu zeminy, naopak smykový odpor by byl nadhodno-
cen. O pravdivosti tohoto tvrzení vypovídají rovnice (9).
Proto je vhodné zavést parametry  Winklerova–Pasternako-
va podloží C1WP (tlakový modul) a C2WP (smykový modul),
které svážeme s řešením pružné vrstvy dvěma podmínkami
ekvivalence. Autoři doporučují rovností matice poddajnosti
tuhého základového pasu.

Pro Winklerovo–Pasternakovo podloží pro matice poddaj-
nosti tuhého základového pasu platí

(11)

V případě pružné vrstvy musíme pro výpočet sedání a nato-
čení pasu provést následující sumace:

(12)

V maticové notaci pak matici poddajnosti [C] vyjádříme

(13)

Abychom přiblížili vliv hloubky deformační zóny a souči-
nitele příčné kontrakce na průběh svislého napětí v pružné
vrstvě, vyřešili jsme normovaný průběh napětí pro kruh
poloměru 1 m. Pro různé tlouš�ky vrstvy a různé hodnoty
Poissonova součinitele příčné kontrakce přibližuje výsledky
obr. 2. V poslední části obrázku je porovnán průběh napětí
ve vrstvě a poloprostoru (řešení Boussinesqovo).

Vidíme, že  s rostoucí tlouš�kou podloží „měkne“ a blíží
se řešení poloprostoru. Průběh napětí u povrchu v případě
Boussinesquova řešení upozorňuje na to, že toto řešení bylo
odvozeno pro ν = 0,5. 
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Fenomén předkonsolidace, strukturní
pevnosti zeminy a hloubka deformační zóny

Myšlenku stanovení hloubky deformační zóny navozuje
obr. 3. Vycházíme z toho, že zemina se vlastní tíhou před-
konsoliduje [2], [4], [6]. Výkopem stavební jámy uděláme
prostor pro přitížení, nebo� se dostáváme do míst, kde pod-
dajnost zeminy je výrazně menší. Předpokládáme, že zemi-
na si pamatuje nejvyšší úroveň předchozího zatížení, a
pokud tuto nepřekročíme, je její poddajnost svým způsobem
zanedbatelná.  Použijeme-li pro výpočet šíření napětí v pod-
loží od svislého zatížení konzistentní výpočet, toto nemůže
nikdy být řešení Boussinesquovo, pak stanovíme hloubku
deformační zóny jako místo, v němž vliv geostatického
napětí ovlivněného výkopem plus vliv přitížení dosáhnou
geostatického napětí původního. Tato myšlenka je zachyce-
na v obr. 3.

Obr. 3. Základní myšlenky výpočtu hloubky deformační zóny

Pro realizaci myšlenky jsme vybrali hraniční případ, kdy
vrstva tlouš�ky H, spočívající na nestlačitelném podloží, je
zatížena konstantním rovnoměrným zatížením fz [kN m–2]
v nekonečném pásu širokém 2b [m] a průběh svislého napě-
tí v porovnání se zatížením v obdélníku stejné šířky je nej-
větší. Maximálního svislého napětí σz(x, z) v intervalu 
z ∈ 〈0, H〉 je dosaženo v bodě x = 0:

(14)

Funkce σz(0, z) klesá s rostoucím z a pro maximální hodno-
tu této funkce v místě paty deformační zóny platí 

(15)

Hloubku deformační zóny odhaduje z předkonsolidace
vlivem geostatického původního napětí a její hodnota  

(16)

kde γ je objemová tíha zeminy a h je hloubka stavební jámy.
Porovnáním rovností (15) a (16) dostáváme

(17)

Odtud pomocí vztahu (14) eliminujeme hloubku deformační
zóny.
Finálně platí 

(18)

Výsledek můžeme shrnout tak, že hloubka deformační
zóny je přímo úměrná šířce zatěžovacího pasu 2b a nezávisí
na Youngově modulu pružnosti, nezanedbatelný vliv má
však Poissonovo číslo ν. Přetížení základové spáry vůči vli-
vu exkavace fz /γ h je třetí parametr, který ovlivňuje hloubku

Obr. 2. Formulace řešení elastické vrstvy na nestlačitelném
podloží   
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deformační zóny. Tyto skutečnosti jsou zvýrazněny v obr. 4.

Obr. 4. Vývoj hloubky deformační zóny 
základového pasu šířky 1 m 

Popsané skutečnosti jsou obsaženy v jednoduchých pro-
gramech, které jsou na internetu volně ke stažení [9]. Všech-
ny počítají parametry Winklerova–Pasternakova modelu
podloží a liší se v jednotlivostech. Program:

– Depth navíc počítá hloubku deformační zóny, strukturní
pevnosti,

– TPS-overconsolidation počítá hloubku deformační zóny H
z odhadované míry předkonsolidace.

Dané programy jsou určeny široké inženýrské praxi a jejich
výhodou by měla být okamžitá odpově� stran obou modulů
ložnosti dvouparametrického modelu. V případě nesouhlasu
můžeme výsledek částečně upravit na základě empirických
zkušeností. Výsledek lze dále zpřesňovat užitím numeric-
kých kódů založených na modelech kritického stavu popisu-
jících chování zeminy, z nichž nejpoužívanější je modifiko-
vamý Cam Clay Model.  

Normy a součinitel strukturní pevnosti 
Na závěr přidáváme komentář k postupům stanovení

hloubky deformační zóny z pohledu standardů. Bývalá ČSN
73 1001/1988 počítala s určitou souvislostí mezi geostatic-
kým napětím a hloubkou deformační zóny. Protože pro ver-

tikální průběh napětí je použito řešení Boussinesqovo (pruž-
ného poloprostoru), které je v přímém rozporu s myšlenkou
deformační zóny, zavádí součinetele strukturní pevnosti,
které kromě jiného kosmeticky odstraňují rozpor způsobený
touto skutečností. Podobným způsobem postupuje i němec-
ká DIN 4019, ta však má součinitel strukturní pevnosti
pouze jeden, a to m = 0,2. 

Je zřejmé, že pomocí prezentovaného řešení můžeme spo-
čítat, a také jsme to již v jednom programu učinili, součini-
tel strukturní pevnosti zeminy pro případ, že podloží je zatí-
ženo nekonečným pásem konstantního rovnoměrného zatí-
žení. V daném případě výpočet součinitele strukturní pev-
nosti popisují následující kroky. Nejprve vypočteme přitíže-
ní základové spáry

(19)

Potom stanovíme maximální svislé napětí v odhadované
hloubce H od tohoto přitížení

(20)

Finálně pro součinitel strukturní pevnosti platí

(21)

Na tomto místě bychom rádi učinili dvě kritické poznám-
ky. Připomínáme, že jak bývalá ČSN 73 1001/1988, tak DIN
4019, počítá průběh napětí pod základem z teorie polopros-
toru. Dalším závažným nedostatkem je skutečnost, že v mís-
tě zatížení není splněna okrajová podmínka, nebo� odečítá-
me svislé napětí vlivem exkavace. To by se dalo ospravedl-
nit pouze v případě, že by pro zatížení platil princip super-
pozice. Vzhledem k vývoji deformační zóny princip super-
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Obr. 5. Stanovení hloubky deformační  zóny dle DIN 4019 [1]
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pozice však evidentně neplatí. Označíme-li tuto teorii za
chybnou či zastaralou, přesto musela být  kontrolována ve
výpočtech skutečných sedání a pomocí skutečných výsledků
měření. Znamená to, že v nejběžnějších případech daný
„koeficient strukturní pevnosti“ bude vykazovat akceptova-
telný výsledek. Problémy však nastanou ve zvláštních, okra-
jových případech, jako jsou velmi hluboké jámy, a s drob-
nou nadsázkou i při překročení hranice, nebo� „koeficient
strukturní pevnosti“ m se dle ČSN a DIN může lišit i o 100 %.
Je tedy zřejmé, že ve speciálních případech je třeba přistupo-
vat k normám s určitou obezřetností. 

Závěrem
Je známo, že Winklerovo–Pasternakovo podloží je urči-

tým standardem obsaženým ve všech softwarových produk-
tech. Otázkou, která se vždy řešila, bylo, jak odhadnout
hloubku deformační zóny a s tím související moduly ložnos-
ti, tlakový a smykový. Vzpomeneme-li prof. Vladimíra Ko-
láře, tak ten zaváděl restrikci, že smykový modul by neměl
být větší tlakového. Dlouhou dobu se hloubka deformační
zóny odhadovala. Tato doporučení jsou prakticky doposud
v Eurocodu 7 a říkají, že deformační zóna nepřesáhne troj-
násobek menšího rozměru základu. Podotýkáme, že verze
programů platí pro základové pasy, a tedy pro danou hodno-
tu zatížení je hloubka deformační zóny v porovnání s ostat-
ními plošnými základy největší. 

V každém případě je třeba konstatovat, že prográmky
dávají na jasnou otázku jasnou konzistentní odpově�, a to
včetně „součinitele strukturní pevnosti“ zeminy. Umožňují
tedy i těm nejkonzervativnějším příznivcům standardů trvat
na svém. Ti pak na základě několika iterací upraví hledanou
hloubku deformační zóny tak, aby dosáhli normativního
koeficientu strukturní pevnosti. Upozornění na určitou opa-
trnost však zůstává stále v platnosti.  

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru
MSM 6840770001 a projektů 103/08/1119 a
103/08/1617 GA ČR.
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Kuklík, P.  et al.: Two-Parametrical Model of Subsoil 

The present contribution deals with the Winkler-
Pasternak two parametrical model of subsoil and identi-
fication of both its modules.  The new benefit is a consis-
tent process providing the depth of the influence zone.
The solution is based on the theory of an elastic layer,
which is compatible with the phenomenon of the influ-
ence zone and it describes the stress state in the subsoil
much better than the elastic Boussinesq half space solu-
tion. The web address, where programs that compute
both the Winkler-Pasternak compress modulus and the
shear modulus, the depth of the influence zone and the
"coefficient of structural strength" established by the
standard are freely available, is a certain bonus. In con-
clusion, the authors criticize the inconsistent solution of
the influence zone, introduced in the CSN 73 1001/1988
(effective until April 2010) and the DIN 4019, in a wrong
way.

Kuklík, P. u. a.: Zweiparametrisches Modell des Unter-
grundes 

Der Beitrag behandelt die Lösung eines zweipara-
metrischen Modells des Untergrundes nach Winkler-
Pasternak und die Bestimmung seiner beiden Bettungs-
module. Ein neuer Beitrag ist der Gedanke und das Ver-
fahren, wie die Tiefe der Deformationszone konsistent zu
bestimmen ist. Die Lösung geht von der Theorie einer
elastischen Schicht aus, die bei der Akzeptierung des
Phänomens der Deformationszone der Beschreibung des
Spannungszustandes näher kommt als die Lösung des
elastischen Halbraums nach Boussinesq. Ein bestimmter
Bonus ist die Web-Adresse, unter der die Programme
frei verfügbar sind, welche nicht nur den Druck- und
Schubmodul der Bettung berechnen, sondern auch die
Tiefe der Deformationszone beziehungsweise den durch
die Norm eingeführten Koeffizienten der Strukturfestig-
keit. Zum Schluss kritisieren wir die nichtkonsistente
Lösung der Deformationszone, welche nicht nur die DIN
4019 einführt, sondern auch die heute schon ungültige
ČSN 73 1001/1988.

Kraus, I.

Fyzika v kulturních 
dějinách Evropy. 
Atomový věk

Česká technika, Praha, 310 s., vazba brožovaná 
ISBN 978-80-01-04546-6

V závěrečném dílu cyklu „Fyzika v kulturních dějinách
Evropy“ čeká čtenáře setkání s několika desítkami
laureátů Nobelovy ceny. V monografii s podtitulem Ato-
mový věk jsou představeni Max Planck, Albert Einstein,
Ernst Rutherford, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Enri-
co Fermi a mnoho dalších vědců, díky nimž lépe porozu-
míme zákonitostem vesmíru, jejž obýváme.
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prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
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Praha

V článku jsou uvedeny výsledky měření transportních
charakteristik tepla a vlhkosti čtyř typů pórobetonových
tvárnic, tepelně izolační desky na bázi pórobetonu,
doporučené omítky a lepidla pro pórobetonové kon-
strukce. Vybrané výrobky lze považovat za typické, se
kterými se můžeme setkávat běžně na novostavbách i při
rekonstrukcích. Získané parametry umožňují predikci
tepelně vlhkostního chování pórobetonových obvo-
dových pláš	ů.  

Úvod
Na stavebním trhu se objevují stále nové výrobky, které se

začínají používat při výstavbě, aniž by byly známy všechny
jejich vlastnosti. Zabudování takového výrobku do kon-
strukce může vést k řadě problémů. Vlivem rozdílných di-
fúzních a tepelných vlastností může dojít k nežádoucí kon-
denzaci vody uvnitř konstrukce, ke vzniku plísní nebo sol-
ným výkvětům. Díky rozdílným objemovým změnám může
konstrukce popraskat. Návrh by tedy měl být proveden dů-
kladně, například s využitím počítačových simulací přenosu
tepla a vlhkosti, případně na základě výsledků laboratorních
pokusů semi-scale.

Vstupními parametry pro počítačové simulace jsou mate-
riálové charakteristiky všech součástí navrženého systému,
což jsou základní fyzikální vlastnosti, vlhkostní a tepelné
transportní a akumulační vlastnosti. Výrobci pórobetonu
v produktových katalozích uvádějí technické parametry,
které k hlubšímu pochopení tepelně vlhkostního chování
materiálu nestačí. Například tepelné vlastnosti jsou uvedeny
pouze v suchém stavu, z vlhkostních vlastností je mnohdy
uveden jen součinitel difúze vodní páry.

Cílem článku je seznámit odbornou veřejnost s naměřený-
mi transportními parametry tepla a vlhkosti pórobetonových
výrobků a materiálů využívaných při konstrukci obvodo-
vých pláš�ů. Uloženy do počítačové databáze budou sloužit
jako vstupní parametry pro podrobné počítačové simulace
zaměřené na predikci životnosti.

Materiály
Předmětem zkoumání byly čtyři druhy pórobetonových

tvárnic od dvou významných dodavatelů pórobetonu v ČR,
a to firem Xella CZ (dále jen Xella) a H+H Česká republika
(dále jen H+H). Použity byly tvárnice P 1,8-300, P2-350 λ,
P4-500 od firmy Xella a P2-400 od firmy H+H a nové tepel-
ně izolační desky Multipor firmy Xella. Tyto desky se dle
výrobců mohou použít jako tepelná izolace pro pasivní
domy, protipožární ochrana podzemních garáží nebo jako
střešní tepelná izolace pro obytná podkroví. Desky Multipor

se lepí k podkladu celoplošně speciální maltou Ytong Mul-
tipor. Vzorky této malty, které před měřením zrály 28 dní
v laboratorním prostředí, byly vyrobeny v laboratoři podle
doporučení výrobce s vodním součinitelem 0,35.          

Vlhkostní a tepelné vlastnosti, které uvádějí výrobci v tech-
nických listech, shrnuje tab. 1. Faktor difúzního odporu vod-
ní páry je pro pórobetonové tvárnice uveden pro oba stavy,
tzv. mokrý a suchý, v souladu s normovými požadavky. Pro
omítku firmy Baumit byla nalezena pouze hodnota faktoru
difúzního odporu vodní páry, která je pro materiál udána
pouze hodnotou ≤25. Tyto údaje byly konfrontovány s vý-
sledky naměřenými v materiálech v laboratoři transportních
procesů Katedry materiálového inženýrství a chemie Fakul-
ty stavební ČVUT v Praze.

Tab. 1. Tepelné a vlhkostní parametry podle technických listů
výrobců [1], [2], [3]

Metody 
Měření bylo provedeno na šesti vzorcích pro každý druh

materiálu. Z pórobetonových tvárnic byly vyříznuty vzorky
ve tvaru krychle o hraně 50 (±5) mm. Z omítky Baumit
MVR Uni a malty Multipor bylo odlito šest vzorků ve tvaru
kvádru o rozměrech 50×50×25 (±5) mm. 

Ze základních fyzikálních vlastností byl stanoven nasyce-
ný obsah vlhkosti, hustota matrice, otevřená pórovitost a
objemová hmotnost materiálu. Tyto parametry byly stanove-
ny na základě principu vakuové nasákavosti a Archimédovy
hmotnosti [4].

Tepelné parametry
Pro zjištění tepelných vlastností byl použit přístroj

ISOMET 2104 (Applied Precision, Slovensko), který měří

Součinitel 
tepelné 

vodivosti

Měrná tepelná 
kapacita

Faktor 
difúzního 

odporu

[W m–1 K–1] [kJ kg–1 K–1] [-]

P1,8 - 300

(Xella)

P2-350 λ

(Xella)

P2-400

(H+H)

P4-500

(Xella)
Baumit MVR Uni
(Baumit)

Multipor 0,042 – 3

malta Multipor 0,188 1,07 15

0,12 
(suchý stav)

1,00 5/10

– – ≤25

0,085 
(suchý stav)

1,00 5/10

0,10 
(praktická 
vlhkost)

1,00 5/10

Materiál

0,08 
(suchý stav)

1,00 5/10
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součinitel tepelné vodivosti λ [W m–1 K–1] a měrnou objemo-
vou tepelnou kapacitu cρ [J m–3 K–1]. Tepelné parametry byly
měřeny na třech vzorcích od každého materiálu ve tvaru
krychle o hraně 70 mm firem H+H a Xella a třech stejných
vzorcích omítky Baumit. 

Tepelné vlastnosti byly vyjádřeny jednak v závislosti na
teplotě, jednak na hmotnostní vlhkosti. Hmotnostní vlhkost
byla vypočítána ze vztahu

(1)

kde ms je hmotnost vlhkého vzorku [kg], md hmotnost su-
chého vzorku [kg].

Pomocí směšovacího pravidla (2) byla vypočítána cwρw

[J m–3 K–1], což je měrná objemová tepelná kapacita vzorku
ve vlhkostním stavu, 

(2)

kde c0ρ0 je měrná objemová kapacita vzorku ve vysušeném
stavu zjištěná přístrojem ISOMET 2104 [J m–3 K–1],

cl – měrná tepelná kapacita vody (při 20 ˚C je 4 185 J
kg –1 K–1) [J kg –1 K–1],

ρm – objemová hmotnost materiálu v suchém stavu
[kg m–3],

ρl – hustota vody (při 20 ˚C je 998,2 kg m–3) [kg m–3],
u – hmotnostní vlhkost materiálu v daném vlhkost-

ním stavu [kg kg–1].

Prostým vydělením hodnoty cwρw [J m–3 K–1] hodnotou ρw

[kg m–3], což je objemová hmotnost materiálu ve vlhkém
stavu, byla dopočtena v daném vlhkostním stavu měrná te-
pelná kapacita materiálu cw [J kg –1 K–1].

Vlhkostní parametry
Měření vlhkostních parametrů pórobetonů probíhalo na

vzorcích ve dvou směrech, v reálném směru tepelného a vlh-
kostního toku v obvodovém plášti budovy, tzn. stěnou (směr B),
a ve směru na tento směr kolmý, tzn. po výšce stěny (směr A).
Cílem bylo zjistit, zda jsou vlhkostní parametry v těchto
směrech u pórobetonů stejné. 

V rámci experimentů byly zjištěny tyto vlhkostní mate-
riálové charakteristiky: vlhkostní absorpční koeficient A [kg
m–2 s–1/2], průměrná hodnota součinitele vlhkostní vodivosti
Dw [m2 s–1], faktor difúzního odporu vodní páry μ [–], souči-
nitel difúze vodní páry D [m2 s–1], součinitel difúzní vodi-
vosti vodní páry δ [s] a součinitel vlhkostní vodivosti v zá-
vislosti na vlhkosti κ [m2 s–1].

Pro zjištění prvních dvou parametrů byla použita metoda
nasákavosti částečným ponořením vzorku, tzv. absorpční ex-
periment. U pórobetonových vzorků, které měly tvar krych-
le o hraně 50 mm, byly rozlišovány směry A a B, aby bylo
zjištěno, zda jsou zkoumané charakteristiky v těchto smě-
rech odlišné. Pro měření každého směru byly k dispozici tři
vzorky pórobetonu Xella, stejný počet vzorků pórobetonu
H+H a tři vzorky stejných rozměrů omítky Baumit. 

Vzorky byly izolovány po obvodu dvousložkovým epoxi-
dem, aby byl zajištěn jednorozměrný transport vlhkosti, a pak
sušeny ve větrané sušárně po dobu jednoho týdne při 80 ˚C.
Dále byly uloženy do exsikátoru se silikagelem k vychlad-
nutí po dobu 2 h. Po uplynutí této doby byly zavěšeny na
váhu tak, aby byly ponořeny 2-3 mm. Váha je připojena
k počítači s programem SETRA, který v určitých časových
intervalech zaznamenává hmotnost vzorku, jak se postupně
sytí vodou. 

Po ukončení experimentu byla data zpracována a součini-
tel vlhkostní vodivosti Dw [m2 s–1] vypočítán podle vzorce
z publikace [5]

(3)

kde A je vlhkostní absorpční součinitel [kg m–2 s–1/2], 
wsat nasycená vlhkost [kg m–3]. 

Pro zjištění faktoru difúzního odporu μ [-], součinitele
difúze vodní páry D [m2 s–1] a součinitele difúzní vodivosti
δ [s] byla užita metoda „dry cup“ a „wet cup“ [6]. Pro měře-
ní každého směru bylo k dispozici šest vzorků pórobetonu
Xella, stejný počet vzorků pórobetonu H+H i vzorků omítky
Baumit MVR Uni. 

Vzorky kruhového tvaru ∅ 120 mm a tlouš�ky 20 mm by-
ly po obvodu izolovány dvousložkovým epoxidem a vlože-
ny do hliníkové misky se  silikagelem (dry cup) či vodou
(wet cup). Mezera mezi vzorkem a miskou byla zaplněna
technickou plastelínou. Vzorky v miskách byly zváženy a
umístěny do klimatizované skříně s předem nastavenými
podmínkami, tj. 25 ˚C a 50% relativní vlhkostí. Princip me-
tody spočívá  v rozdílu parciálního tlaku pod vzorkem a nad
ním, protože vodní páry difundují porézním materiálem
z míst vyššího parciálního tlaku do míst s nižším parciálním
tlakem. U metody dry cup bylo tedy pod vzorkem 5 % rela-
tivní vlhkosti vzduchu a nad vzorkem 50 %. Vodní pára tak
difundovala směrem do hliníkové misky, kde byla absorbo-
vána silikagelem. U metody wet cup pak 95% vlhkost vzdu-
chu pod vzorkem a 50% vlhkost vzduchu nad ním zajiš�ova-
la průnik vodní páry pórobetonem směrem do klimatizované
skříně. Po dobu 14 dní byly misky se vzorky jednou denně
váženy. Následně byla tato data použita k vyhodnocení sou-
činitele difúzní vodivosti vodní páry podle vzorce

(4) 

kde Δ m je množství vodní páry proniklé vzorkem [kg],
d – tlouš�ka vzorku [m],
S – plocha vzorku [m2],
τ – interval odpovídající Δm [s],

Δpp – rozdíl parciálních tlaků vodní páry ve vzduchu
nad povrchem vzorku a pod ním [Pa].

Součinitel difúze a faktor difúzního odporu vodní páry se
vypočetl dle rovnice

(5)

kde δ je součinitel difúzní vodivosti vodní páry [s],  
R – univerzální plynová konstanta [J mol–1 K–1], 
M – molární hmotnost vody [kg mol–1],               
T – absolutní teplota [K], 

a (6)

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2 s–1].

Výsledky měření
Saturovaný obsah vlhkosti, hustota matrice, otevřená

pórovitost a objemová hmotnost materiálu jsou porovnány
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v tab. 2 s uvedením aritmetických průměrů výsledků získa-
ných pro šest vzorků každého typu materiálu. 

Tab. 2. Základní parametry materiálů

Tepelné parametry
Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na teplotě je uve-

den v tab. 3. Jak je z tabulky zřejmé, u všech materiálů se
zvyšující se teplotou stoupá, ale nijak dramaticky – proti
hodnotě naměřené při 2 ˚C stoupne maximálně o 40 %.  Při
zvyšující se vlhkosti součinitel tepelné vodivosti se několi-
kanásobně zvýší, což je patrné z tab. 4.

Tab. 3. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na teplotě

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ v závislosti na
hmotnostní vlhkosti vzorků materiálu P 1,8-300, P4-500,
Multiporu a lepidla jsou uvedeny na obr. 1. Tyto vzorky
byly vakuově saturovány vodou.

Součinitele tepelné vodivosti λ v závislosti na hmotnostní
vlhkosti pro pórobetony P2-400 a P2-350 λ a omítku Baumit
MVR Uni jsou uvedeny na obr. 2. Maximální hmotnostní
vlhkost odpovídá uložení vzorků pod vodní hladinou po
dobu sedmi dnů. 

Obr. 2. Závislost součinitele tepelné vodivosti na hmotnostní
vlhkosti P2- 350 λ, P2-400 H+H a omítky Baumit

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti a měrné tepelné
kapacity vysušených vzorků, resp. vzorků s nulovou vlhkos-
tí, a vzorků kapilárně nasycených vodou po týdenním ulože-
ní pod vodní hladinou, jsou uvedeny v tab. 4.

Tab. 4. Součinitel tepelné vodivosti a měrná tepelná kapacita
materiálů

Vlhkostní parametry
Absorpční koeficienty vody a průměrné hodnoty součini-

tele vlhkostní vodivosti zkoumaných materiálů, které byly
naměřeny pomocí metody nasákavosti při částečném pono-
ření vzorku, jsou uvedeny v tab. 5. U běžných pórobetonů
byl rozlišován směr po výšce stěny, pokud je pórobeton již
zabudován v konstrukci (směr A), a směr reálného vlhkost-
ního toku pórobetonovou stěnou, tzn. stěnou z exteriéru do
interiéru, či naopak (směr B). U ostatních materiálů se tyto
směry nerozlišovaly. 

Hodnoty dalších vlhkostních parametrů, součinitele difúz-
ní vodivosti vodní páry, součinitele difúze vodní páry a fak-
toru difúzního odporu vodní páry, naměřené metodami dry
cup (5% a 50% relativní vlhkost) a wet cup (95% a 50%
relativní vlhkosti), jsou uvedeny v tab. 6 a tab. 7.

Saturovaná 
vlhkost

Hustota 
matrice

Objemová 
hmotnost

 Pórovitost

[% obj.]

P1,8-300 (Xella) 873 2 451 304 87,4

P2-350 λ (Xella) 818 2 048 363 81,9

P2-400 (H+H) 805 2 140 407 80,7

P4-500 (Xella) 802 2 527 500 80,2

Baumit MVR Uni (Baumit) 444 2 523 1 401 44,4

Multipor 942 2 151 125 94,2

malta Multipor 588 1 793 739 58,8

Materiál

[kg m–3]

2 10 15 25 30 40

P 1,8-300 0,0625 0,0700 0,0737 0,0802 0,0815 0,0938

P 4-500 0.0941 0,1060 0,1088 0,1218 0,1288 0,1438

P 2-350λ 0,0802 0,0814 0,0837 0,0843 0,0856 0,0864

P 2-400 0,0839 0,0857 0,0921 0,0927 0,0985 0,0991

Multipor 0,0420 0,0451 0,0461 0,0470 0,0500 0,0582

malta 
Multipor

0,1820 0,1845 0,1935 0,1953 0,1973 0,2185

Baumit 0,3530 0,3647 0,3855 0,4437 0,4607 0,4747

Materiál
Teplota [˚C]

Obr. 1. Závislost součinitele tepelné vodivosti na hmotnostní vlhkosti,
P1.8-300, P4-500, tepelně izolační desky Multipor a lepidla Multipor

vysušený
kapilárně 
nasycený

vysušený
kapilárně 
nasycený

P1,8-300 (Xella) 0,075 0,330 1,08·103 1,78·103

P2-350 λ  (Xella) 0,084 0,409 1,16·103 2,75·103

P2-400 (H+H) 0,094 0,385 1,21·103 2,64·103

P4-500 (Xella) 0.114 0,454 1,05·103 1,84·103

Baumit MVR Uni

(Baumit)

Multipor 0,047 0,166 2,23·103 3,50·103

malta Multipor 0,179 1,221 1,07·103 1,47·103

Materiál

Součinitel tepelné 
vodivosti

 [W m–1 K–1]

Měrná 
tepelná kapacita

[J kg –1 K–1]

0,473 1,450 1,02·103 1,51·103
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Diskuze 
Objemová hmotnost pórobetonů (tab. 2) se liší o 1-4 % od

deklarované hodnoty, což je v rámci chyby měření. Otevře-
ná pórovitost i hustota matrice porovnatelných pórobetonů
P2-350λ a P2-400 je velmi podobná. Omítka Baumit má té-
měř dvakrát menší otevřenou pórovitost než pórobetony.
Multipor dosahuje výrazně nižší objemové hmotnosti a vý-
razně vyšší pórovitosti než ostatní pórobetonové výrobky.
Má tedy velmi dobré předpoklady pro využití ve formě
tepelně izolačních desek. Malta Multipor má výrazně vyšší
pórovitost než Baumit MVR Uni, protože je pravděpodobně
určena částečně i pro tepelně izolační účely.

Tepelné parametry
Součinitele tepelné vodivosti (tab. 3, tab. 4) jsou dle před-

pokladů výrazně lepší u všech pórobetonů než u omítky
Baumit MVR Uni a malty Multipor. Výsledky jsou v rámci
chyby měření (okolo 10 % z naměřené hodnoty) v souladu
s hodnotami uvedenými v tab. 1 podle technických listů
výrobců. 

V důsledku přijímání vlhkosti se součinitele tepelné vodi-
vosti materiálů výrazně zhoršují. U všech typů pórobetonu
došlo po týdenním kapilárním nasákání přibližně ke čtyřná-
sobnému zvýšení hodnoty λ proti vysušenému stavu, omítka
Baumit vykázala trojnásobný nárůst, malta Multipor dokon-
ce sedminásobný.

Měrná tepelná kapacita c všech materiálů se zvyšující vlh-
kostí roste, což je dáno vysokou měrnou tepelnou kapacitou
vody, která vyplňuje otevřené póry materiálů.

Vlhkostní parametry
Vlhkostní parametry, které se týkají kapalné vlhkosti (tab. 5),

jsou u pórobetonů objemové hmotnosti 300-400 kgm–3 po-
měrně blízké. U pórobetonu H+H se však kapalná vlhkost ší-
ří o něco pomaleji (vlhkostní absorpční součinitel i součini-
tel vlhkostní vodivosti jsou v obou směrech menší než u pó-
robetonu Ytong). Multipor dosahuje zhruba polovičních hod-
not vlhkostního absorpčního součinitele, pórobeton P4-500
naopak přibližně o třetinu vyšší. Rozdělení vzorků na různé
směry prokázalo, že se kapalná vlhkost šíří stejně rychle
v obou sledovaných směrech pórobetonových tvárnic. U omít-
ky Baumit je vlhkostní absorpční součinitel přibližně 
2,0-2,5krát vyšší než u pórobetonů, voda se tedy omítkou
šíří rychleji než pórobetonem. Naopak malta Multipor má ze
všech studovaných materiálů nejnižší vlhkostní absorpční
součinitel.

Z hodnot faktoru difúzního odporu vodní páry (tab. 6, tab. 7)
je zřejmé, že se vodní pára šíří srovnatelně rychle ve všech
pórobetonech kromě P1,8-300 (dosahuje až polovičních
hodnot v porovnání s P2-400). Faktor difúzního odporu
omítky Baumit MVR Uni byl s ohledem na chybu měření
(10 %) podobný jako u pórobetonů (kromě P1,8-300), tato
omítka by měla tedy s pórobetonem v konstrukci působit
tak, že nebudou vznikat žádné negativní jevy vlivem různě
rychlého průchodu vodní páry konstrukcí, především při
průchodu vodní páry z interiéru do exteriéru. Tyto závěry
jsou v souladu se současnými návrhovými metodami obsa-
ženými v současných normových požadavcích, které se tý-
kají tepelné ochrany budov. Stejně tak malta Multipor je
z hlediska transportních vlastností vodní páry kompatibilní
s Multiporem.

Tab. 5. Vlhkostní parametry vzorků zjištěných metodou
nasákavosti částečným ponořením

Vlhkostní 
absorpční 
součinitel

Průměrný  
součinitel 
vlhkostní 
vodivosti

Vlhkostní 
absorpční 
součinitel

Součinitel 
vlhkostní 
vodivosti

[kg m–2 s–1/2] [m2 s–1] [kg m–2 s–1/2] [m2 s–1]

P1,8-300 0,028 1,029·10-9 0,03 1,170·10-9

P2-350 λ  (Xella) 0,032 1,525·10-9 0,031 1,454·10-9

P2-400 (H+H) 0,026 1,062·10-9 0,022 7,120·10-10

P4-500 (Xella) 0,044 7,600·10-9 0,044 7,600·10-9

Baumit MVR Uni

(Baumit)

Multipor (Xella) 0,016 2,245·10-10 – –

malta Multipor 0,01 2,705·10-10 – –

Materiál

směr A směr B

0,076 3,002·10-8 – –

Součinitel 
difúzní 

vodivosti

Součinitel 
difúze 

vodní páry

Faktor 
difúzního 

odporu

Součinitel 
difúzní 

vodivosti

Součinitel 
difúze 

vodní páry

Faktor 
difúzního 

odporu

[s] [m2 s–1] [-] [s] [m2 s–1] [-]

P1,8 – 300 
(Xella) 2,4·10–11 3,30·10–6 7,2 2,40·10–11 3,4·10–6 7,1

P2 – 350 λ 
(Xella)

1,12·10–11 1,52·10–6 15,3 1,41·10–11 1,93·10–6 12

P2 - 400 (H+H) 1,09·10–11 1,49·10–6 15,5 1,18·10–11 1,61·10–6 14,4

P4 – 500 (Xella) 1,7·10–11 2,30·10–6 10,2 1,90·10–11 2,60·10–6 9,7

Baumit MVR 
Uni (Baumit) 1,37·10–11 1,86·10–6 12,4 – – –

Multipor (Xella) 1,59·10–11 2,17·10–6 10,9 – – –

malta Multipor 1,16·10–11 1,58·10–6 14,7 – – –

Materiál

směr A směr B

Součinitel 
difúzní 

vodivosti

Součinitel 
difúze 

vodní páry

Faktor 
difúzního 

odporu

Součinitel 
difúzní 

vodivosti

Součinitel 
difúze 

vodní páry

Faktor 
difúzního 

odporu

[s] [m2 s–1] [-] [s] [m2 s–1] [-]

P1,8-300 
(Xella) 5,92·10–11 8,14·10–6 2,9 9,75·10–11 1,34·10–5 2,2

P2-350 λ 
(Xella)

5,64·10–11 7,69·10–6 3,0 5,12·10–11 6,98·10–6 3,3

P2-400 (H+H) 5,35·10-11 7,29·10–6 3,2 4,56·10–11 6,22·10–6 3,7

P4-500 (Xella) 5,91·10–11 8,13·10–6 2,9 5,58·10–11 7,68·10–6 3,1

Baumit MVR 
Uni (Baumit) 3,79·10–11 5,17·10–6 4,5 – – –

Multipor 
(Xella) 9,06·10–11 1,24·10–5 1,9 – – –

malta Multipor 
(Xella)

3,76·10–11 5,13·10–6 4,5 – – –

Materiál

směr A směr B

Tab. 6. Vlhkostní parametry vzorků zjištěných metodou dry cup

Tab. 7. Vlhkostní parametry vzorků zjištěných metodou wet cup  
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Závěr 
Prezentované výsledky tepelných a vlhkostních vlastností

materiálů pórobetonových obvodových pláš�ů by měly při-
spět k lepšímu chápání jevů vznikajících jako důsledek tran-
sportu a akumulace tepla a vlhkosti ve vícevrstvých systé-
mech stavebních materiálů. Z výsledků je patrné, že přísluš-
né dvojice pórobeton-omítka či pórobeton-malta mají na
první pohled příznivé kombinace vlhkostních i tepelných pa-
rametrů. Měření je však nutné doplnit další sadou paramet-
rů, především akumulačních, čímž vznikne soubor dat pro
počítačové simulace chování konstrukcí na bázi pórobetonu
při teplotně vlhkostním namáhání. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/09/0016 GA
ČR „Vlhkostní, tepelná a mechanická analýza inovo-
vaných obvodových pláš	ů na bázi pórobetonu zaměřená
na problémy trvanlivosti“.
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Výborný, J. et al.: Thermal and Moisture Transport
Characteristics of New Products from Aeroconcrete

This paper presents the results of the measurement of
transport characteristics of heat and moisture of four
types of blocks from aeroconcrete, heat-insulating
boards from aeroconcrete, recommended plasters and
bonding agents for aeroconcrete structures. Selected
products may be considered as typical, commonly occur-
ring in new buildings and reconstructions. The parame-
ters gained permit prediction of heat and moisture
behaviour of aeroconcrete external skins.

Výborný, J. u. a.: Charakteristiken des Wärme- und
Feuchtigkeitstransports neuer Porobetonerzeugnisse  

Im Artikel werden die Ergebnisse von Messungen der
Charakteristiken des Wärme- und Feuchtigkeitstrans-
ports von vier Typen von Porobetonformteilen, einer
Wärmedämmplatte auf Basis von Porobeton, des emp-
fohlenen Putzes und Klebers für Porobetonkonstruk-
tionen angeführt. Die ausgewählten Erzeugnisse können
als typische betrachtet werden, die man gewöhnlich an
Neubauten und auch bei Umbauten und Sanierungen
antreffen kann. Die erhaltenen Parameter ermöglichen
die Voraussage des Wärme- und Feuchtigkeitsverhaltens
von Porobeton-Außenwandverkleidungen.

Galerie HARFA

Cílem projektu nového obchodně administrativního cent-
ra v pražských Vysočanech bylo vytvoření osobité stavby,
která přehledným vnitřním konceptem a příjemnou atmosfé-
rou přitáhne návštěvníky. Zároveň bylo třeba vytvořit budo-
vu, která bude respektovat jak starší domy v lokalitě, tak
moderní stavbu O2 arény, s níž je propojena pasáží.

Tvar objektu  maximálně využívá velikosti pozemku a
jeho vnější půdorysné trojúhelníkové řešení se odráží i v in-
teriéru. Hlavní pasáže tvořené odvěsnami a přeponou troj-
úhelníku, v jejichž vrcholech jsou vytvořena náměstí, dělí
plochu pro obchodní centrum na vnitřní a vnější část. Domi-
nantními prvky jsou arkády vytvořené interiérovými obkla-
dy po vnějších stranách pasáží. Světlíky různých tvarů dodá-
vají dostatek denního světla, čímž je navozena atmosféra
vnější ulice. 

Architektonický koncept již od prvních fází projektu kladl
důraz na řešení stavebních a architektonických detailů, stej-
ně jako na pečlivý výběr stavebních materiálů. Dokladem
jsou např. efektní prosklené fasády opatřené digitálním
potiskem s motivem stromů nebo použití dřevěných prvků
podlah. Motiv stromů a výběr materiálů je opakován v inte-
riéru. Zvláštní pozornost byla věnována návrhu střešní za-
hrady. 

Na obchodní centrum navazuje administrativní část, umís-
těná ve vrcholu vnějšího půdorysného trojúhelníku. Hmoto-
vě ji tvoří dvě věže spojené krčkem, v němž jsou hlavní ver-
tikální komunikace. Velký důraz při návrhu byl kladen na
ztvárnění fasád – střídání vertikálních a horizontálních
prvků, použití různých druhů skla. Konstrukčně je objekt
tvořen železobetonovým monolitickým skeletem, doplně-
ným předpjatými průvlaky a železobetonovými ztužujícími
stěnami. Založení je na základové desce, zesílené v místě
sloupů. Obvodové pláště jsou převážně kombinací fasád
prosklených a skládaných s finálním obkladem deskami
TRESPA. 

Galerie Harfa, postavená u stanice metra Českomoravská,
nabízí na třech podlažích 160 obchodů včetně jednotek pro
sportovní využití. Pro motorizované návštěvníky je k dispozi-
ci 1 600 parkovacích míst. Projekt a vlastní stavba více-
účelového centra je společným dílem investora C&R Develop-
ments, hlavního architekta Moshe Tzur Architects, generální-
ho projektanta a lokálního architekta HELIKA a generálního
dodavatele stavby – sdružení dodavatelů Metrostav a Porr. 

Tisková informace

�projekty
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Vliv vysokopecní granulované strusky na odolnost
vysokohodnotného betonu proti pronikání 
a akumulaci chloridů 

doc. Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D.
Ing. Milena PAVLÍKOVÁ, Ph.D.

Ing. Lukáš FIALA
Bc. Hannah BENEŠOVÁ

Ing. Jan MIHULKA
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

V článku je studován vliv vysokopecní granulované
strusky na chování vysokohodnotného betonu z hlediska
transportu a akumulace chloridových iontů. Získaná data
potvrdila odhadovaný pozitivní efekt na jeho trvanlivost-
ní vlastnosti. Aplikací se výrazně omezila pórovitost stu-
dovaného betonu, což se projevilo i na zpomalení trans-
portu vlhkosti a chloridových iontů. Proto je možné
očekávat prodloužení životnosti takto upraveného betonu.

Úvod
Beton představuje patrně nejčastěji a v největším objemu

používaný materiál současného stavebního průmyslu. Tento
materiál je během své životnosti vystaven působení nepříz-
nivých klimatických a dalších podmínek, které negativně
ovlivňují jeho trvanlivost. Většina betonových konstrukcí je
realizována s ocelovou výztuží a právě u těchto konstrukcí je
možné pozorovat korozi výztuže indukovanou působením
chloridových iontů. Degradace betonových konstrukcí je
nejvíce rozšířena u staveb realizovaných v přímořských
oblastech či u staveb dopravních, které jsou zatíženy solemi
z rozmrazovacích prostředků [1], [2]. S nárůstem objemu
produktů koroze ocelové výztuže dochází k rozvoji trhlin
v betonu a k odlupování její krycí vrstvy, což korozi urych-
luje a vede ke ztrátě integrity betonu. 

V případě nepřítomnosti chloridových iontů tvoří alkalic-
ké prostředí betonu ochranné prostředí, které korozi výztuže
brání. Vysoká hodnota pH (typicky 12,5-13,0) alkalického
prostředí betonu je způsobena přítomností portlanditu
(Ca(OH)2) vzniklého hydratací portlandského cementu a níz-
kým obsahem oxidů alkalických kovů (Na2O, K2O) v ce-
mentu. Akceptovanou skutečností je, že alkalické prostředí
zabraňuje vzniku koroze tvorbou mikroskopické přilnavé
vrstvy na povrchu ocelové výztuže tvořené oxidem železna-
to-železitým (Fe3O4). Tato mikroskopická vrstva ve své pod-
statě představuje také produkt koroze železa. Míra této koro-
ze je však relativně malá a jejím výsledkem je požadovaná
pasivace výztuže [3].

Pokud jsou ve struktuře betonu přítomny chloridové ion-
ty, které mohou být v dostatečné koncentraci v kontaktu
s povrchem ocelové výztuže, dojde k depasivaci výztuže i za
vysokého pH. Přestože jsou chloridové ionty všeobecně
považovány za katalyzátory korozní reakce, samotný proces
depasivace výztuže a její následné aktivace nebyl dosud
dostatečně popsán [4]. Přítomnost chloridu sodného či jiné
látky obsahující chloridové ionty není v běžných podmín-

kách železobetonové konstrukce povolena. Obecně je však
možné jisté specifické množství chloridů v betonu vyztuže-
ném ocelovou výztuží tolerovat a je přijímána teorie, která
zavádí jistou prahovou hodnotu obsahu chloridů v betonu
nezbytnou pro depasivaci výztuže a iniciaci její koroze.
V odborné literatuře zabývající se korozí výztuže betonu je
tato prahová hodnota vyjádřena ve třech různých formách, a
to jako specifická koncentrace chloridových iontů v póro-
vém roztoku, poměr koncentrace chloridových a hydroxylo-
vých iontů v pórovém roztoku a jako procentní hmotností
obsah chloridů v cementu. Kromě jasné definice prahové
hodnoty obsahu chloridových iontů v betonu však v odbor-
né literatuře nenalezneme její jednotnou velikost, která by
zohledňovala vliv všech složek betonu a okolních podmí-
nek. Navíc publikované výsledky ukazují široký rozptyl
těchto prahových hodnot změřených pro betony různého slo-
žení.

Ve stavebních konstrukcích můžeme vysledovat řadu
transportních mechanizmů chloridových iontů, které jsou
v přímé vazbě k okolnímu klimatickému zatížení konstruk-
ce a k vlastnostem a struktuře materiálů. V případě, že je
konstrukce plně nasycena (například při permanentním
ponoření v mořské vodě), dochází k transportu chloridových
iontů na principu difúze v kombinaci s vázáním části iontů
na povrch a vnitřní strukturu materiálů. Můžeme pozorovat
i cyklické nasákání a vysychání kombinované s působením
větru. Toto chování je typické pro konstrukce v pobřežních
oblastech vystavených slapovým jevům, zatížených proni-
káním srážkové či podzemní vody či vystavených působení
rozmrazovacích solí. V těchto případech dochází v materiá-
lech konstrukcí k nenasycenému stavu a k nehomogenní
prostorové distribuci vlhkosti a iontů solí. Transport solí pak
probíhá nejen na principu difúze, ale také na principu advek-
ce iontů vodou [1]. Při tomto procesu můžeme opět pozoro-
vat vázání části transportovaných iontů na povrch či do
struktury materiálů. Kromě fyzikálního mechanizmu vázání
iontů tak dochází i k chemickému vázání iontů, například za
vzniku Friedlovy soli. Za nesaturovaných podmínek není
nebezpečím pro trvanlivost materiálu pouze případná inicia-
ce koroze výztuže, ale také krystalizace solí, ke které může
za specifických podmínek dojít. 

Z ekonomických důvodů je tedy nezbytné navrhovat tako-
vé betony, jejichž životnost a odolnost budou v porovnání se
standardními typy betonů výrazně vyšší. Z tohoto pohledu se
jeví jako velmi výhodné a efektivní vyrábět vysokohodnot-
né betony, které mají snížením množství záměsové vody
pomocí superplastifikátorů výrazně menší pórovitost.
Následkem je nejen výrazný nárůst pevnosti, ale také výraz-
né omezení pronikání vody a v ní disociovaných látek do
vnitřní struktury betonu. Kromě superplastifikačních přísad
se pro snížení pórovitosti betonu používají jemně mleté
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minerální příměsi, které částečně nahrazují cementové poji-
vo, např. vysokopecní struska nebo elektrárenské popílky.
Jelikož tyto látky pozitivně ovlivňují pórovitost betonu, je
možné předpokládat, že omezí i množství iontů solí, které do
takto modifikovaného betonu mohou proniknout [5]. To je
důvod, proč se vlivem vysokopecní strusky na transport a
akumulaci chloridových iontů ve struktuře vysokohodnotné-
ho betonu v tomto článku zabýváme. Zároveň je zohledněn
vliv aplikace vysokopecní strusky na změnu struktury a
pórovitosti takto modifikovaného betonu.  

Materiály
Vysokopecní struska byla aplikována jako částečná náhra-

da cementového pojiva ve směsi pro výrobu vysokohodnot-
ného betonu (směs označená BS). Pro stanovení jejího vlivu
na chování takto modifikovaného betonu byly odlity a
následně studovány vzorky referenčního betonu (směs BR),
bez přidání strusky. Byla použita granulovaná vysokopecní
struska  o měrném povrchu 380 m2 kg–1 (Kotouč Štramberk).
Její chemické složení je uvedeno v tab. 1. Pro oba betony byl
použit superplastifikátor Mapei Dynamon SX původně navr-
žený pro redukci obsahu záměsové vody při výrobě trans-
portbetonů. Složení směsí pro výrobu referenčního a modi-
fikovaného betonu je uvedeno v tab. 2.

Vzorky byly odlity do forem, jejichž tvar a rozměr byl
specifikován. Z forem byly vyjmuty jeden den po odlití a
ponechány v prostředí o velké vlhkosti po dobu 28 dní. Roz-
měry vzorků pro sorpční experimenty byly 40x40x20 mm a
40x40x200 mm, pro měření vazebných izoterem chloridů
o rozměrech 40x40x20 mm. 

Experimentální a výpočetní metody
Experimenty byly realizovány v klimatizované laboratoři

za konstantní teploty 23±1 ˚C a relativní vlhkosti 30±5 %.

Pro základní charakteristiku materiálů byla stanovena obje-
mová hmotnost a hustota matrice. Objemová hmotnost byla
určena měřením objemu vzorku a stanovením jeho hmotnos-
ti ve vysušeném stavu. Hustota matrice byla měřena helio-
vým pyknometrem Pycnomatic ATC. Na základě těchto
experimentů byla vypočtena hodnota celkové otevřené póro-
vitosti zkoumaných materiálů dle rovnice 

(1)

kde ρb [kg m–3] je objemová hmotnost, ρmat [kg m–3] hustota
matrice, p [%] celková otevřená pórovitost.

Pro stanovení materiálových parametrů charakterizujících
transport chloridových iontů byly provedeny dva rozdílné
experimenty. Vyhodnocením standardního jednorozměrné-
ho sorpčního experimentu byl popis transportu chloridů
jejich absorpčním koeficientem a zdánlivým součinitelem
vlhkostní vodivosti. Rovnice (2) představuje zjednodušený
zápis pro popis transportu vlhkosti

(2)

kde As [kgm–2 s–1/2] je absorpční koeficient pro kapalnou
vodu nebo roztok solí, I [kg m–2] kumulativní hmotnost vody
(resp. solného roztoku), která byla absorbována měřeným
vzorkem, jehož plocha o známém rozměru byla v kontaktu
s vodou (resp. roztokem soli), t [s] je čas kontaktu měřené-
ho vzorku s absorbovanou kapalinou. 

Absorpční koeficient umožňuje popsat pouze celkový vlh-
kostní tok, nikoli distribuci vlhkosti. Z tohoto důvodu jsme
transport vlhkosti (resp. roztoku NaCl) popsali zdánlivým
součinitelem vlhkostní vodivosti, který je definován vzta-
hem 

(3)

V této rovnici je κ [m2s–1] zdánlivý součinitel vlhkostní vo-
divosti, wsat [kg m–3] saturovaný obsah vlhkosti stanovený na
principu vakuové nasákavosti. Tímto způsobem stanovený
součinitel vlhkostní vodivosti může být použit pro popis vlh-
kostního toku ve vztahu k analogickému  Fickovu zákonu, a
zároveň může být využit v počítačových simulacích pro
modelování distribuce vlhkosti. 

Uspořádání experimentu pro měření absorpčního koefi-
cientu sestává z nádoby obsahující vodu či roztok anorganic-

Obr. 1. Experimentální stanovení absorpčního koeficientu

Složka Obsah [%]

SiO2 34,74

Al2O3 5,91

Fe2O3 0,39

CaO 40,27

MgO 9,6

K2O 0,405

Na2O 0,288

SO4
2– 0,39

BR BS

CEM I 42.5R Mokrá 484 440

křemenný písek 0/4 mm 812 812

drcené křemenné kamenivo 8/16 mm 910 910

superplastifikátor Mapei Dynamon SX 5,3 5,3

vysokopecní struska 
(Kotouč Štramberk)

– 44

voda 148 146

Směs
[kgm–3]

Tab. 1. Chemické složení použité strusky [6]

Tab. 2. Složení směsí pro výrobu vysokohodnotných betonů

.
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ké soli známé koncentrace, na bočních stranách vodotěsně
izolovaného vzorku, který je zavěšen na automatických digi-
tálních vahách a ponořen 1-2 mm do vody či solného rozto-
ku. Experimentální uspořádání je patrné z obr. 1. Automatic-
ká digitální váha zaznamenává kontinuálně nárůst vzorku od
prvního kontaktu s kapalinou až po jeho nasycení. Z vynese-
né závislosti (vyneseno jako odmocnina v čase) nárůstu
hmotnosti dělené plochou vzorku je poté stanoven absorpč-
ní koeficient jako hodnota směrnice této závislosti. Podrob-
ně je princip experimentu a jeho vyhodnocení popsán v práci
[7]. Pro realizaci sorpčních experimentů byly vzorky po
obvodu vodotěsně izolovány epoxidovým tmelem a vysuše-
ny při teplotě 60 ˚C. Jako absorbované médium byl použit
vodný roztok NaCl o koncentraci 5 % (objemová hmotnost
při 20 ˚C byla 1 034 kg m–3) a 15 % (objemová hmotnost při
20 ˚C byla 1 109 kg m–3). Pro porovnání rychlosti a míry
transportu bylo provedeno i komparativní měření s vodou. 

Současný transport vody a chloridových iontů byl studo-
ván také v rámci jednorozměrně uspořádaného nasákávací-
ho experimentu. Měření bylo provedeno na vzorcích tvaru
hranolu výše uvedených rozměrů po obvodu izolovaných
epoxidovou pryskyřicí. Experiment probíhal ve vertikálním
uspořádání, absorbovaným médiem byl 5% roztok NaCl. Ve
specifických intervalech nasákávání (24 h, 24 dní a 71 dní)
byly vzorky po délce rozřezány a v každé části stanoven
obsah vlhkosti gravimetrickou metodou. Po vysušení byly
vzorky přelity 200 ml vroucí vody a ve výluhu stanoven
obsah chloridových iontů. Obsah chloridových iontů se zjiš-
�oval metodou kapalinové chromatografie. Měření byla pro-
vedena přístrojem SHODEX CD5. Výsledkem tohoto expe-
rimentu byly vlhkostní profily a profily koncentrace chlori-
dových iontů jako funkce času a polohy ve vzorku. 

Experimentálně stanovené profily vlhkosti a koncentrace
chloridů byly následně podrobeny inverzní analýze, v rámci
níž byly provedeny výpočty součinitele vlhkostní vodivosti
v závislosti na vlhkosti a součinitele difúze chloridových
iontů v závislosti na jejich koncentraci. Analýza vycházela
z předpokladu difúzně advektivního transportu chloridových
iontů se zohledněním jejich částečného vázání na stěny
porézního prostoru zkoumaných materiálů. Princip inverzní
analýzy, její matematické operace a finální vztahy pro výpo-
čet hledaných materiálových parametrů jsou podrobně
popsány a vysvětleny v práci [8].

Inverzní analýza, založená na difúzně advektivním trans-
portu, vychází ze znalosti vazebné kapacity materiálu pro
ionty solí. Přestože vázání iontů solí probíhá jak na fyzikál-
ním, tak na chemickém principu, pro jeho popis se používá
jeden akumulační parametr, a to vazebná izoterma specific-
kých iontů solí. Zde byly vazebné izotermy chloridů měřeny
absorpční rovnovážnou metodou založenou na ustavení rov-
nováhy koncentrace iontů solí v materiálu a v roztoku,
v němž je vzorek ponořen [9]. 

Výsledky a diskuze
Naměřené hodnoty základních materiálových parametrů,

uvedené v tab. 3, jsou aritmetickým průměrem pěti měření.
Z výsledků můžeme vidět, že objemová hmotnost pro beton
s obsahem vysokopecní granulované strusky je nižší než pro
referenční beton. Podobný trend můžeme pozorovat u husto-
ty matrice a celkové otevřené pórovitosti, která je u modifi-
kovaného betonu nižší o 2,6 %. Hodnoty saturovaného obsa-
hu vlhkosti jsou také ve shodě s naměřenými základními
materiálovými vlastnostmi a demonstrují přínos použité
minerální příměsi pro snížení nasákavosti betonu. 

Výsledky sorpčních experimentů jsou shrnuty v tab. 4.
Prezentovány jsou hodnoty absorpčních koeficientů a vypo-
čtené hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti. Výsledky
byly stanoveny pro nasákání destilované vody, 5% a 15%
vodného roztoku NaCl. Z výsledků je možné identifikovat
vliv přidání strusky na míru a rychlost transportu vody a roz-
toků solí ve zkoumaných materiálech. Hodnoty absorpčního
koeficientu a vlhkostní vodivosti jsou pro modifikovaný
beton systematicky nižší než pro referenční materiál. Patrný
je také rozdíl v transportu destilované vody a roztoků NaCl.
V důsledku nižší objemové hmotnosti čisté vody a její nižší
viskozity byl její transport výrazně rychlejší než transport
solných roztoků. Hodnoty součinitele difúze jsou pro desti-
lovanou vodu u obou materiálů dokonce o řád vyšší než
naměřené pro absorpci roztoků NaCl. Vzhledem k nehomo-
genitě vzorků betonů a k použité metodě měření jsou pre-
zentované výsledky zatíženy chybou 20 %. Výsledky opět
představují aritmetický průměr z pěti měření na pěti odliš-
ných vzorcích.

Pro ilustraci sorpčních experimentů jsou na obr. 2 vy-
kresleny křivky závislosti kumulativního obsahu vlhkosti
jako funkce odmocniny v čase nasákání. Také v tomto pří-
padě jsou prezentovány výsledky pro destilovanou vodu,
5% a 15% roztok NaCl. Opět je patrný rozdíl v rychlosti
transportu vody a roztoku solí, stejně jako rozdíly v chová-
ní materiálů. 

Vazebné izotermy chloridových iontů materiálů popisuje
obr. 3. Porovnáme-li výsledky z kvantitativního hlediska, je
zřejmé, že vazebná kapacita modifikovaného betonu přidá-
ním granulované strusky byla vyšší než u referenčního mate-
riálu. Tento výsledek je v rozporu s výsledky měření celko-
vé otevřené pórovitosti.  Toto zjištění může být vysvětleno
tím, že vázání iontů solí je nejen fyzikální, ale také chemic-
ký proces. Při vázání iontů solí se uplatňují nejen povrchové
přitažlivé síly, které jsou vázány na velikost měrného povr-
chu porézního systému, ale důležitý je i chemizmus mate-
riálů. Pro objasnění rozdílů ve vazebné kapacitě by bylo
nutné provést chemickou analýzu produktů reakce hydrato-

Tab. 3. Základní materiálové parametry  

Objemová 
hmotnost

Hustota 
matrice

Otevřená 
pórovitost

Saturovaná 
vlhkost

[%] [kg m–3]

BR 2 380 2 715 12,3 94,7

BS 2 334 2 602 9,7 87,7

Materiál

[kg m–3]

Tab. 4. Výsledky sorpčních experimentů 

Absorpční koeficient
pro destilovanou vodu

Vlhkostní vodivost
pro destilovanou vodu

kgm–2 s–1/2 m2 s–1

BR 0,0125 1,74E-08

BS 0,0103 1,38E-08

absorpční koeficient
pro 5% roztok NaCl

kgm–2 s–1/2

vlhkostní vodivost
pro 5% roztok NaCl

m2 s–1

BR 0,0072 4,70E-09

BS 0,0043 2,43E-09

absorpční koeficient
pro 15% roztok NaCl

kgm–2 s–1/2

vlhkostní vodivost
pro 15% roztok NaCl

m2 s–1

BR 0,0066 3,72E-09

BS 0,0032 1,33E-09

Materiál
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vaných složek tvořících strukturu materiálů s chloridovými
ionty. Jako optimální se jeví možnost využití infračervené
spektroskopie a rentgenové difrakce. 

Závislost součinitele vlhkostní vodivosti jako funkce vlh-
kosti je patrná z obr. 4. Tyto výsledky byly stanoveny na
základě inverzní analýzy profilů koncentrace vlhkosti a soli,
naměřených při absorpci 5% roztoku NaCl. Stanovené sou-
činitele difúze chlorových iontů jsou patrné z obr. 5. Oba
obrázky opět potvrzují pozitivní přínos přidání vysokopecní
granulované strusky k omezení rychlosti a míry transportu
vlhkosti a chloridových iontů. 

Závěr 
V článku jsme se zabývali vlivem modifikace složení

směsi pro výrobu vysokohodnotného betonu, v níž část port-
landského cementu je nahrazena vysokopecní granulovanou
struskou, na transport a akumulaci vlhkosti a solí vysoko-
hodnotného betonu. Získané výsledky potvrdily pozitivní
efekt aplikace strusky pro omezení a zpomalení transportu
vlhkosti a solí. Použití strusky jako částečné náhrady cemen-
tového pojiva vedlo k výraznému snížení pórovitosti, což
pozitivně ovlivnilo také transportní parametry charakterizu-
jící transport vlhkosti a iontů solí. Na základě získaných
výsledků tedy můžeme předpovědět prodlouženou životnost
a trvanlivost vysokohodnotného betonu modifikovaného při-
dáním vysokopecní granulované strusky. 

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM:
6840770031 MŠMT ČR.
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Obr. 2. Typické sorpční křivky pro studované betony

Obr. 3. Vazebné izotermy chloridů

Obr. 4. Součinitel vlhkostní vodivosti jako funkce obsahu vlhkosti

Obr. 5. Koeficient difúze chloridových iontů 
vysokohodnotných betonů
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Pavlík, Z. et al.: Effect of Blast Furnace Slag Admixture
on the Resistivity of High Performance Concrete against
Chloride Ingress and Accumulation 

The effect of partial Portland cement replacement by
blast furnace slag in the composition of high perform-
ance concrete is studied in respect to concrete resistivity
to water and chloride ingress and accumulation. The
obtained data validated the positive effect of blast fur-
nace slag on improvement of the durability properties of
high performance concrete. On this account a prolonged
durability and service life of slag modified high perform-
ance concrete can be anticipated.

Pavlík, Z. u. a.: Der Einfluss granulierter Schlacke auf
die Beständigkeit hochwertigen Betons gegen das
Durchdringen und die Akkumulation von Chloriden 

Im Artikel wird der Einfluss der Zugabe von granulier-
ter Hochofenschlacke in die Mischung zur Herstellung
hochwertigen Betons aus der Sicht des Transports und
der Akkumulation von Chloridionen behandelt. Die
Anwendung führte zu einer deutlichen Verringerung
seines Porengehalts, was in der Verlangsamung des
Transports von Feuchtigkeit und Chloridionen zum
Ausdruck kam. Es ist also eine Erhöhung der Dauer-
haftigkeit und eine Verlängerung der Lebensdauer von
dermaßen modifiziertem Beton zu erwarten.

Společnost IMPACT-CORTI představila koncem října
první „zelený“ hotel v České republice. Tento čtyřhvězdič-
kový hotel s nízkoenergetickým standardem vznikl komplet-
ní rekonstrukcí a změnou užívání historické budovy z třicá-
tých let minulého století. Do objektu v památkové zóně
Prahy 2 se podařilo implementovat všechny požadované
technologie. Přívlastek „zelený“ neznamená v tomto případě
jen úsporu elektřiny, plynu a vody, ale také funkční doplně-
ní zeleně na střeše budovy, v okolí budovy i v interiéru. 

Podle sloganu, že „nejlevnější energie je ta, kterou nespo-
třebujeme“, byla pasivní úspora energie zajištěna zateplením
pláště budovy a výměnou původních oken za repliky s nad-
standardními tepelně technickými vlastnostmi. Okna jsou
osazena čidly, která v případě otevření zajiš�ují automatické
vypnutí topení nebo chlazení. Na osluněných částech budo-
vy byly instalovány žaluzie, které se automaticky přizpůso-
bují stavu venkovního prostředí. Aktivní úspora energie spo-
čívá v získávání energie z odpadního tepla technologických
zařízení zajiš�ujících provoz hotelu (chlazení, vzduchotech-
niky aj.) a ze solárních panelů.

Recyklace odpadní „šedé“ vody (tj. ze sprch a umyvadel)
je jednou z hlavních technologií. Pitná voda se zbytečně
nepoužívá tam, kde nemusí. V hotelu je instalován dvojitý
systém vodovodních a kanalizačních trubek, v nichž je rela-
tivně čistá voda ze sprch a umyvadel vedena odděleně do
speciálního zařízení, které ji filtruje a čistí. Recyklovaná je
následně použita ke splachování WC nebo jako studená užit-
ková v úklidových komorách. Toto zařízení, které je první
komplexní instalací v ČR, zajiš�uje efektivní nakládání s
vodou. Úplná technologická novinka, tj. zpětné získávání
tepla z odpadní „šedé“ vody, byla ihned po svém zrodu
implementována do projektu MOSAIC HOUSE, který se tak
stává druhým na světě s tímto systémem. Přes výměníky
tepla přitéká odpadní teplá voda ze sprch a umyvadel a pře-
dehřívá vstupní studenou vodu.

Při realizaci se podařilo zachovat dva vzrostlé stromy ve
dvoře, přestože bylo povoleno jejich kácení. Původní nepří-
stupný prostor byl otevřen, doplněn zelení a dalšími dvěma
vzrostlými stromy. Osázeny byly také ploché střechy objek-
tu, tj. přibližně 40 % plochy pozemku. Výsledkem je pozi-

tivní změna mikroklimatu a doda-
tečná izolace střech.

Technologie i jejich efektivní sou-
hru a využití řídí sofistikovaný
systém měření a regulace. Monito-
ruje i obsazenost pokojů, otevření
oken nebo dveří a nastavuje opti-
mální  parametry vnitřního prostředí
jednotlivých pokojů. Za hosty auto-
maticky zhasíná, resetuje zvolené
prostředí na standardní „ekologic-
ké“ podmínky, umožňuje ovšem i
individuální nastavení na přání
hosta. V projektu se podařilo propo-
jit nejnovější trendy s tradičními
zdroji úspor energií tak, aby byly
splněny moderní požadavky na inte-
ligentní budovu. 

Tisková informace

� rekonstrukce

MOSAIC HOUSE
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Boční přelivy a extrémní povodně
Ing. Martin KRÁLÍK, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha 

Bezpečnost přehrady závisí velkou měrou na funkci
zařízení převádějícího povodňové průtoky pod přehra-
du. Vývoj v posledních desetiletích přinesl výrazné zvý-
šení požadavků na bezpečnost území pod vodními díly a
zpřísnění kritérií návrhu pojistných zařízení přehrad.
U malých a středních sypaných hrází se v České republice
většinou uvažuje boční přeliv. Jeho hydraulické charak-
teristiky při extrémních povodních byly stanoveny v rám-
ci modelového výzkumu v laboratoři. Z výsledků bylo
možné vytvořit systém pro posuzování bočních přelivů
v praxi. 

Úvod
Je málo inženýrských konstrukcí, které jsou při navrhová-

ní a provozování tak úzce spjaty s životním prostředím jako
přehrady. Vzhledem k variabilitě a náhodnému charakteru
přírodních faktorů i požadavků na funkce vodních děl jsou
tyto stavby neopakovatelné a jejich výskyt ve stejné podobě
a ve stejných přírodních podmínkách není reálný. Potřeba
poznání interakce jednotlivých faktorů je dána stoupajícími
požadavky na ochranu osob, majetku a životního prostředí. 

Spolehlivost vodního díla závisí nejen na tělese přehrady,
ale i na spolehlivosti ostatních objektů. Při nesprávném
návrhu, výstavbě i provozování může ohrozit bezpečnost
přehrady i její okolí pod přehradou, tj. těleso hráze a její těs-
nění, odběrná zařízení, spodní výpusti, bezpečnostní přeliv,
komunikace po hrázi, komunikační štoly, elektrárna, vývar
pod přehradou a koryto pod přehradou.

K návrhu a posouzení bezpečnostních zařízení pro převá-
dění povodňového průtoku lze využít základní vztahy hyd-
rauliky, analogie základních výzkumů na fyzikálních mode-
lech a ověření bočního přelivu na hydraulickém modelu. Pří-
klady všech tří variant budou uvedeny pro extrémní průtok
Q10 000. 

Extrémní povodňové průtoky
Při projektování a výstavbě přehrad v minulém století se

v České republice pro návrh pojistných zařízení uvažoval
transformovaný povodňový průtok Q100. Pro zajištění kvalit-
ních hydrologických podkladů je zapotřebí vyhodnocení ze
sledování průtoků za co nejdelší období. Pro zjištění hodno-
ty extrémního průtoku Q10 000 se využívají extrapolační meto-
dy nebo srážkoodtokové modely. Při ověřování bezpečnosti
vodního díla se s těmito hodnotami dále pracuje a slouží jako
okrajová podmínka návrhu bezpečnostního přelivu ve vzta-
hu k maximální bezpečné hladině v nádrži. Hodnota extrém-
ního průtoku je limitní pro posouzení bezpečnosti vodních
děl (u přehrad nižší kategorie je to průtok Q1 000, výjimečně i
menší). Pro dále uvedené přehrady byly ověřovány konzum-
ční křivky až do povodňového průtoku Q10 000. Pokud neby-
lo možné získat tento průtok z manipulačního řádu či od
Českého hydrometeorologického ústavu, byl stanoven extra-
polací teoretických čar překročení.

Boční přelivy
Přeliv plní funkci pojistného zařízení, které zabezpečuje

přehradní těleso proti přelití za povodně a zajiš�uje neškod-
né převedení povodňových průtoků do koryta pod přehra-
dou. Boční přeliv je charakteristický tím, že voda přepadá do
spadiště, ze kterého se odvádí rovnoběžně s přelivnou hra-
nou. Ta je v půdorysu nejčastěji přímá nebo mírně zakřive-
ná. Výhodou bočních přelivů je, že délka přelivné hrany
neovlivňuje přehradní těleso, protože přelivný objekt zasa-
huje do hráze obvykle jen přechodovou částí mezi spadištěm
a skluzem. Dlouhá přelivná hrana je často nutná proto, aby
se mohly povodňové průtoky odvést s malou přepadovou
výškou, nezvyšovala se maximální hladina nádrže ani výška
přehradního tělesa.

Z hlediska požadavků na přeliv jako pojistné zařízení pře-
hrady má zásadní význam možnost přetížení přelivného
objektu nad návrhovou kapacitu, aniž by byla ohrožena její
bezpečnost. Ve druhé polovině dvacátého století se prosazo-
vala zásada navrhovat přelivy na stoletou, popř. tisíciletou
povodeň. Zkušenosti s výskytem mimořádných povodní
u nás v letech 1996-2010 však ukázaly, že skutečný průtok za
extrémní povodně může být podstatně větší. Proto je
v posledních letech tlak na odborné posuzování mezní bez-
pečnosti přehrad (i těch méně významných) ve vztahu
k extrémním povodním (v souladu s metodickým pokynem
MŽP ČR – TNV 75 2935) a stává se aktuální znalost hydrau-
lické funkce přelivů při překročení návrhových podmínek.

Návrh 
Hydraulický návrh bočního přelivu se skládá z návrhu

tělesa přelivu, dimenzování spadiště, dimenzování průchodu
mezi spadištěm a svodem (často s přemostěním). Dále se
navrhuje svodné zařízení do dolní vody (obvykle skluz) a
tlumení energie vody pod přehradou. Spadiště bočního pře-
livu je třeba navrhnout tak, aby přepad přes přeliv byl pro
zvolený návrhový průtok dokonalý. U dokonalého přepadu
je dolní voda na takové úrovni, že neovlivňuje přepadový
průtok. U nedokonalého přepadu se při konstantní hladině
horní vody průtok zmenšuje nebo pro převedení daného prů-
toku hladina horní vody stoupne. Průtok přes boční přeliv se
počítá podle rovnice

kde m je součinitel přepadu, obvykle 0,42 až 0,46 (lze
dosáhnout i přes 0,5 – při podtlakové proudnicové ploše), 
b0 – účinná šířka přelivu, h – přepadová výška.

Přesný hydraulický výpočet proudění vody ve spadišti je
obtížný pro složitost hydraulických jevů v horní části odvod-
ního kanálu. Voda přepadající přes přeliv musí ve spadišti
změnit směr proudění asi o 90˚ a přizpůsobovat pohyb dal-
ším přitékajícím částicím. Výsledkem je složité rotační pros-
torové proudění s horizontální osou. Tato složitost pohybu
působí, že příslušná diferenciální rovnice pohybu vody není
obecně řešitelná a úloha se řeší ve zvláštních případech sbli-
žováním. Spadiště bočního přelivu je třeba navrhnout tak,
aby přepad přes přeliv byl pro návrhový průtok dokonalý.
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Z tohoto důvodu se dno spadiště obvykle situuje tak, aby
nejvyšší hladina ve spadišti sahala maximálně do poloviny
přepadové výšky. Spolehlivě lze stanovit průběh hladiny ve
spadišti jen pomocí fyzikálního hydraulického modelu.

Při předběžném návrhu je důležitá maximální hloubka ve
spadišti. Tuto hloubku lze stanovit pomocí grafu J. Komory,
v němž jsou vyneseny závislosti 

kde hn’ je hledaná maximální hloubka ve spadišti, h0 hloub-
ka vody na konci spadiště, G = isLs/h0 parametr definovaný
vztahem, is sklon dna spadiště, Ls délka spadiště.

Obr. 1. Graf závislosti parametrů spadiště bočního přelivu

Posouzení 
Funkci navrženého přelivu je vhodné posoudit na hydrau-

lickém fyzikálním modelu. Zkoumání hydrodynamických
jevů na modelech je založeno na teorii podobnosti mezi
prouděním vody na skutečném vodním díle a na zmenšeném
modelu ve tvaru skutečného přelivu. Objektové modely jsou
navrhovány na základě vztahů pro podobnost při převaze
gravitačních sil (Froudova podobnost). Kromě gravitačních
sil však mohou zkoumané proudění ovlivňovat i další síly –
odpor třením vazké kapaliny, síly kapilární, síly objemové
apod. Podle Froudova zákona podobnosti můžeme určitý
hydrodynamický jev zkoumat tehdy, jestliže účinky těchto
sil jsou zanedbatelné v porovnání s gravitačními silami.

VD Plumlov
Původním účelem výstavby vodního díla byla ochrana

města Prostějov a obcí podél Hlučely (dle melioračního zá-
kona z r. 1911 bylo možné použít veřejné prostředky pouze
pro ochranu před povodněmi a pro závlahu). Velký tlak na
výstavbu přehrady ze strany Prostějova vyvolaly velké po-
vodně v r. 1903, a především v r. 1908 (dle dobových zá-
znamů až 67 m3 s–1, tj. více než dnešní Q100). Stavba byla
dokončena v r. 1933 a nádrž naplněna jarními vodami 
v r. 1934. Kolaudace proběhla v srpnu 1936.

Boční bezpečnostní přeliv je umístěn v pravém zavázání
hráze. Je tvořen přelivnou hranou na kótě 276,41 m n. m.,
délky 61,2 m. Hloubka spadiště je 2,40-2,80 m. Stěny přeli-
vu jsou vyzděny lomovým kamenem na cementovou maltu.
Založení stěn je na vylámané skále. Kapacita bočního přeli-

vu vzhledem k posouzení na extrémní povodeň Q10 000 je
nedostatečná. Návrh rekonstrukce bezpečnostního přelivu
zahrnuje vlastní těleso přelivu, úpravu sklonu odpadního
koryta na 2,0 % a prohloubením spadiště v celé ploše tak,
aby sklon dna navazoval plynule na sklon odpadního kory-
ta. Rekonstrukce přelivného objektu bude provedena v pů-
vodní délce a původní trase.

Obr. 2. Porovnání konzumční křivky stávajícího 
a navrženého přelivu VD Plumlov

VD Pocheň
Funkcí vodního díla na řece Čižině v ř. km 5,22 je vzdou-

vání a akumulace vody pro ochranu pozemků pod nádrží
před škodlivými účinky povrchových vod, zabezpečení po-
žární vody, krajinotvorného efektu a rekreace. Pro převede-
ní povodňových průtoků slouží bezpečnostní přeliv. Je boč-
ní, v levém zavázání, přemostěný v návaznosti na korunu
hráze. Přeliv je nehrazený, na bezpečnostní přeliv přímo na-
vazuje skluz zakončený vývarem.

Vodní dílo bylo posuzováno, zda vyhoví pro převádění
extrémního povodňového průtoku Q100. Z hlediska hydrau-
lického posouzení bočního přelivu lze konstatovat, že jeho
kapacita je dostatečná pro návrhový průtok Q100 při hladině
1 m nad korunou přelivu. Podle přísnějších požadavků je
však nezbytné posouzení na Q1 000, popř. Q2 000. Hydraulické
posouzení kapacity bočního přelivu nad návrhovou hladinu
a průtok je ovlivňováno hladinou ve spadišti a ve skluzu,
proto se do výpočtů musí zohlednit vliv zatopení přepadu
dolní vodou ze spadiště. Toto ovlivnění je analogicky pře-
vzato z obecného modelu bočního přelivu [1].

Obr. 3. Konzumční křivka bočního přelivu VD Pocheň

VD Koryčany
Vodárenská nádrž Koryčany na toku Kyjovka byla posta-

vena v padesátých letech minulého století, kdy se hledaly
nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl a zásobování
obyvatelstva. Díky svému významu a stupni ohrožení území
pod ním se řadí pro potřeby technicko-bezpečnostního do-
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hledu do II. kategorie. Z hlediska TNV 75 2935 Posuzování
bezpečnosti vodních děl za povodní, zde byla stanovena
kontrolní povodňová vlna KPV10 000. Jelikož původní bezpeč-
nostní přeliv nemá dostatečnou kapacitu, bylo rozhodnuto
o jeho rekonstrukci včetně navazujícího skluzu a vývaru.
Společnost Vodní díla – TBD, a. s., pracoviště Brno, vypra-
covala návrh na rekonstrukci stavebních objektů bočního
bezpečnostního přelivu, spadiště, skluzu, vývaru, odpadního
koryta a spodní výpusti.

Cílem modelového výzkumu bylo ověřit a zpřesnit výpoč-
ty navrhovaných úprav a optimalizovat rozměry podélného
žebra k usměrnění proudění. Model VD Koryčany (předpo-
lí, boční přeliv, spadiště, skluzy, vývar a koryto pod přehra-
dou) byl navržen a vybudován v měřítku M – 1 : 20. Model
odpadní štoly spodních výpustí a spodní výpusti byl vybudo-
ván v měřítku M –1,0 : 14,6. Celkem bylo zkoumáno patnáct
variant uspořádání objektu. Výsledky pokusů všech měření
jsou vyjádřeny konzumční křivkou, podélnými profily hla-
din, polohou hladin ve vývaru a korytě pod přehradou, rych-
lostním polem na konci spadiště a tlakovými pulsacemi ve
spadišti. 

Obr. 4. Model bočního přelivu VD Koryčany při průtoku Q1 000

Kapacita bočního přelivu byla odečítána a nastavována při
každém odpovídajícím měření. Na základě porovnání průbě-
hu hladin ve skluzu při variantě IV a variantě V lze vyhod-
notit jako příznivější variantu V. Doporučení pro výstavbu
pravé boční zdi skluzu je podle měření na modelu: zvýšení
této zdi ve staničení +30 o 0,5 m na kótu 300,12 m n. m.;
toto zvýšení je vhodné vytvořit plynule ze staničení + 25 do
staničení + 40. Pro příznivější proudění vody na konci sklu-
zu (ostrý lom ve staničení + 54) je hydraulicky vhodnější
vytvořit zaoblenou plochu. Tvar zaoblení je dán snížením
dna o 0,4 m v místě lomu a plynulý přechod 3 m před lomem
a 3 m za ním. Doporučené rozměry podélného žebra jsou:
šířka 1 m a výška 1 m, délka 18 m. Vývar plnil svou funkci

bezproblémově při všech měřeních od Q1 až po návrhový
průtok Q1 000.

Z měření na modelu spodních výpustí a odpadní štoly
vyplynulo, že proudění vody ve štole bude o volné hladině
po celé její délce a zpřesňujícím výpočtem byl vypočten prů-
běh hladin pro nerovnoměrné proudění. Na modelu bylo
pozorováno rotující proudění vody způsobené nesymetric-
kým umístěním nové spodní výpusti, dále byl pozorován
provzdušněný rotující proud vody a pulsace tlaku v prvních
10 m odpadní štoly. Proto by bylo vhodné tento úsek opev-
nit proti porušování proudící vodou.

Závěr
Hydraulické fyzikální modelování má opodstatnění při

řešení složitých úloh návrhu a posouzení pojistných zařízení
přehrad. Při posuzování původního stavu bezpečnostních
přelivů a navazujících objektů a při návrhu rekonstruova-
ných pojistných zařízení přehrady na VD Koryčany byl pou-
žit fyzikální model, který věrně popisuje proudění na těchto
objektech.

Výsledky měření slouží pro návrh, posouzení a optimali-
zaci dílčích objektů bezpečnostních zařízení přehrad. Všech-
na vyhodnocení budou respektována a použita při výběru
výsledného návrhu výše uvedených úprav. Na základě vý-
sledků fyzikálního modelového výzkumu bude řešena pro-
jektová dokumentace pro konkrétní vodní dílo.

Hydraulické modely zaměřené na konkrétní přehrady se
postupně zobecňují a začleňují do obecné metodiky návrhu
a posuzování bočních přelivů.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/09/P584 GA ČR
„Bezpečnost hrází za extrémních povodní“.
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Králík, M.: Side Spillways and Extreme Floods

This article investigates safety of dams from the perspec-
tive of extreme hydrological phenomena during which
the environment, water dams as well as human activities
are exposed to more loading than during common water
levels and discharges. The development in recent
decades has brought a clear increase in the demands on
the safety of territories below water dams and tightening
of criteria of the design of safety equipment of dams.

Králík, M.: Seitliche Überläufe und extreme Hochwässer 

Der Artikel behandelt die Sicherheit von Talsperren vom
Gesichtspunkt extremer hydrologischer Erscheinungen,
bei denen die Umwelt, Wasserbauwerke und men-
schliche Aktivitäten mehr als bei gewöhnlichen
Wasserständen und Durchflüssen beansprucht werden.
Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hat eine
erhebliche Erhöhung der Anforderungen an die
Sicherheit der Territorien unterhalb von Talsperren und
eine Verschärfung der Kriterien für den Entwurf von
Sicherungsanlagen von Talsperren mit sich gebracht. 

CUBE Office Center Prague 6

Architektonicky zajímavá a od-
borníky i širokou veřejností ce-
něná budova Koospolu, později
známá jako T-Mobile a Citi-
bank, dostává nyní novou tvář a

koncepci v elegantním a jednoduchém stylu. V klidném pro-
středí Veleslavína nedaleko Šáreckého údolí byla vybudová-
na podle projektu architektů Stanislava France, Jana Nováč-
ka a Vladimíra Fencla v letech 1975-1977.

Administrativní budova ve vlastnictví společnosti Prame-
rica  nabízí více než 20 tis. m2 užitné plochy v sedmi patrech
a přilehlých budovách. Pod novým názvem CUBE Office
Center Prague 6 se bude pyšnit stylově jednotnou elegancí i
praktickou funkčností. Od konce března 2011 bude nabízet
kvalitní zázemí kancelářím a dalším komerčním prostorům.
Na nové koncepci a využití se spolu s majitelem podílejí spo-
lečnosti IMPACT-CORTI a  Strategic Property Investors. 

Úprava hlavního vstupu a přilehlých prostor se snaží udr-
žet charakteristický výraz budovy a navázat na něj pomocí
dnes dostupných materiálů. V bezprostředním okolí budovy
dojde k rozšíření chodníku a výměně chodníkové dlažby za
kamennou pražskou mozaiku. Osvětlení prostoru před budo-
vou zajistí stojací lampy spolu se zavěšenými svítidly nad
vstupem a schodiš�ovými rameny. Betonové pilíře před
hlavním vchodem získají obkladem nový vzhled a novou
funkci. Kromě základní nosné funkce budou plnit i roli
informačních panelů. Obložení pásy z cortenového plechu
reaguje strukturou a výrazností na tvář celého objektu a jeho
naoranžovělá barva koresponduje s barvou jeho loga.  Stej-
ně jako loga bude celá budova v nočních hodinách nasvíce-
na, čímž vynikne dominující hmota kostky. 

Na severní straně objektu bude nově vybudována jídelní a
odpočinková terasa s povrchem z odolného dřeva. Nesena
má být lehkou konstrukcí tvořenou profily a upevněna beto-
novými patkami. Tisková informace

Den vědy na vysokých školách

Koncem listopadu loňského roku se v prostorách Vysoké
školy ekonomické v Praze konal již čtvrtý ročník Dne vědy.
Pět pražských vysokých škol (Česká zemědělská univerzita
v Praze, České vysoké učení technické, Univerzita Karlova,
Vysoká škola ekonomická v Praze a Vysoká škola chemic-
ko-technologická v Praze) zde populárně-naučnou formou
představilo nejnovější informace ze světa vědy a snažilo se
je přiblížit široké veřejnosti. Součástí byla společná tisková
konference rektorů věnovaná změnám ve vysokém školství
a perspektivám mladých vědců. 

Tisková informace

� zprávy

� rekonstrukce
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Stanovení balastních vod ve stokových systémech
pomocí absorpční spektrometrie
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Ing. Petr SÝKORA
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Praha

Článek je zaměřen na stanovení podílu balastních vod
v kmenových sběračích pražské stokové sítě. Metodika
stanovení balastních vod je založena na kontinuálním
sledování denních průběhů hmotnostního toku CHSK
v měrných profilech pomocí in-line absorpční spek-
trometrie. To umožňuje identifikaci složek denního hy-
drogramu odpadní vody, konkrétně podílu balastních
vod na celkovém průtoku, na základě směšovacího mo-
delu v bezdeštném období.

Úvod
Pohled na přítomnost balastních vod v systémech měst-

ského odvodnění se vyvíjí společně s představou optimální
funkce těchto systémů. V minulosti byly do systému napoje-
ny drobné vodoteče či drenáže tak, aby bylo zajištěno odvá-
dění všech vod z urbanizovaného území. Víceméně čisté
balastní vody tak zvyšovaly podíl na celkovém průtoku
odpadní vody bez ohledu na negativní projevy v systémech
městského odvodnění.

V dnešní době je přítomnost balastních vod v systémech
městského odvodnění z hlediska provozního a ekonomické-
ho nežádoucí [14], [16]. Hlavními negativními dopady jsou
snížení hydraulické kapacity potrubí, zvýšení periodicity
přepadů na oddělovacích komorách, zvýšení čerpaných ob-
jemů, vyšší hydraulické zatížení čistíren odpadních vod
(ČOV) a ochlazování a ředění odpadní vody, což má za ná-
sledek snížení účinnosti čištění odpadní vody. Z toho plynou
přímé ekonomické dopady na vlastníky a provozovatele sto-
kové sítě. Technická norma [7] navíc specifikuje základní
provozní kritéria pro stokové systémy. Zvláště relevantní je
v tomto případě požadavek, aby byla zaručena strukturální
integrita stokového systému včetně jeho vodotěsnosti. 

Pro opatření ke snížení podílu balastních vod ze strany
provozovatele stokové sítě je nutná identifikace a kvantifi-
kace zdrojů balastních vod tak, aby prostředky na obnovu
systému byly vynaloženy efektivně. Infiltraci podzemní
vody do stokové sítě lze použít i jako indikátor strukturální-
ho stavu stokové sítě.

Množství balastních vod je ovlivněno mnoha faktory,
vztahujícími se ke stavu stokové sítě a aktuálním hydrogeo-
logickým podmínkám [6]. Rozsah metod stanovení infiltro-
vaného množství je velmi široký. Základní uplatňovanou
metodikou kvantifikace zdrojů balastních vod bylo v minu-
losti především sledování minimálních bezdeštných průtoků
[9], kdy lze předpokládat, že pro celkový průtok odpadní
vody ve stoce Qov platí Qov (min) ≈ Qbal a průtok vody splaš-
kové Qspl ≈ 0. Tento předpoklad však nepostihuje reálné
podmínky především ve větších městských aglomeracích,
v nichž se odpadní voda z domácností či průmyslu i v době

nočních minimálních průtoků podílí určitým procentem na
celkovém průtoku odpadní vody [11].

V pražské stokové síti je proto ke stanovení podílu balast-
ních vod na kmenových sběračích používán faktor f = 0,65,
kterým je redukován dlouhodobý minimální denní průtok.
Hlavním nedostatkem této metodiky je, že je uplatňována na
všech sběračích bez rozdílu a že jde pouze o empirický re-
dukční součinitel, který nepopisuje reálnou identifikaci jed-
notlivých složek hydrogramu surové odpadní vody.

K rozlišení původu složek denního hydrogramu odpadní
vody jsou vhodné metody, které vycházejí z poměru ředění
odpadní vody vodou balastní a ze sledování časové variace
koncentrace specifických chemických ukazatelů vody, jež
mohou být využity jako chemické stopovače. Za vhodných
hydrologických podmínek to lze provést například pomocí
poměru přírodních izotopů (δ 18O, δ 2H) v pitné a podzemní
vodě [12]. Další možností jsou metody založené na sledová-
ní časových změn průtoku a fyzikálně chemických vlastnos-
tí odpadní vody [1], [11]. Takovými vhodnými ukazateli lát-
kového znečištění komunálních odpadních vod jsou např.
chemická spotřeba kyslíku (CHSK) [4], [15], nerozpuštěné
látky (NL) [4], zákal [1], [2], vodivost [2] či N-NH4+ [15].

Hlavním cílem prezentované studie je stanovení množství
balastních vod v závěrných profilech všech kmenových sbě-
račů pražského stokového systému. Pro naplnění cílů byla
použita metodika založená na denní nerovnoměrnosti hmot-
nostního toku specifického polutantu a na kontinuálním
vzorkování průtoku CHSK, která byla v uplynulém období
testována v povodích C a D [4]. Vyjádření výsledného
množství balastních vod je provedeno v absolutních i v rela-
tivních hodnotách vzhledem k minimálnímu dennímu a prů-
měrnému dennímu průtoku pro jednotlivé kmenové sběrače.

Metodika
Pro identifikaci jednotlivých složek odpadní vody byl

aplikován jednoduchý směšovací model pro vhodný „přiro-
zený“ parametr odpadní vody v závěrném profilu. Na zákla-
dě předchozích zkušeností jsme vybrali CHSK a NL, proto-
že jejich koncentrace v podzemní vodě je nulová nebo zane-
dbatelná [5]. Pro průtok odpadní vody lze jednoduše napsat
bilanční rovnici ve tvaru

Qov = Qspl + Qinf + Qpov , (1)

kde Qspl reprezentuje proměnný objem splaškové vody z do-
mácností, Qinf je množství infiltrované podzemní vody a Qpov

je přítok do systému ze zaústěných vodotečí. Pilotní studie
z roku 2007 prokázala, že vliv vnášeného znečištění (CHSK
a NL) přítokem ze zaústěných vodotečí je zanedbatelný
v porovnání s celkovým hmotnostním průtokem v závěrném
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profilu. Proto bylo v modelu vyjádřeno množství balastních
vod jedinou hodnotou jako

Qbal = Qinf + Qpov , (2)

tzn. získaná hodnota Qbal představuje celkový průtok balast-
ních vod a nerozlišuje mezi jeho jednotlivými zdroji.

Vyjádřením Qspl a substitucí do směšovacího modelu lze
vyjádřit koncentraci daného parametru kvality vody jako

cov = (cspl (Qov – Qbal ) + cbal Qbal ) / Qov , (3)

kde c je koncentrace daného polutantu v dané složce odpad-
ní vody. 

Identifikace neznámých parametrů modelu (Qbal, cspl) je
možná za splnění několika předpokladů: 

– model je platný pouze pro bezdeštné období;
– jsou k dispozici informace o polutogramu odpadní vody

(Qov, cov) s vysokým časovým rozlišením (Δtmin = 10 min);
– koncentrace polutantu v podzemní cinf a povrchové vodě

cpov a hmotnostní tok z těchto zdrojů je zanedbatelný; na
základě výsledků pilotní studie v povodí D jsme zde uva-
žovali s nulovou koncentrací polutantu v balastní vodě 
cbal = 0; 

– hodnoty (Qpov, Qinf , resp. Qbal) jsou po dobu integrace
(v této studii 1 den) konstantní;

– je zanedbán advekčně difúzní transport polutantu.

Dlouhodobé detailní testování uvedeného modelu na
experimentálním povodí včetně vyhodnocení nejistot a jeho
porovnání s dosud používanými jednoduchými metodami
stanovení balastních vod bylo provedeno v roce 2007 [5].

Monitorovací kampaň
Studie byla provedena ve všech závěrných profilech kme-

nových sběračů pražské stokové sítě. Kontinuální monitoro-
vání kvality a kvantity odpadních vod probíhalo nepřetržitě
od července do prosince 2008. Po předcházející testovací
studii [13], která probíhala v povodí C a D (únor-červen
2007) byla postupně monitorována povodí F, ACK, B a E.

Monitorování kvality
Denní průběh koncentrace vybraného polutantu (CHSK)

byl kontinuálně měřen in-line UV/Vis spektrofotometrem
(Spectrolyzer, S::can, Austria). Analyzátor měřil obdobně
jako průtokoměr s časovým krokem 6 minut. Byl připojen ke
kompresoru a optická okna spektrofotometru byla čištěna
tlakovým vzduchem (5 barů) každých 12 minut (jednou za
dva měřicí cykly).

Koncentrace byla stanovena nepřímou metodou, při níž je
z měřených UV/VIS absorpčních spekter odvozována kon-
centrace polutantu (obr. 1). V rámci zpřesnění výsledků byl
zvolen postup, při němž byl analyzátor kalibrován pro každý
měrný profil zvláš� [3].

Kalibrace kvalitativní sondy byla odvozena z odebraných
diskrétních vzorků s následnou laboratorní analýzou. Kalib-
rační kampaně byly voleny v typických bezdeštných dnech,
kdy byl vyloučen vliv deš�ového odtoku na složení odpadní
vody. Odběr vzorků probíhal v nástupu ranní špičky tak, aby
bylo možné pokrýt co největší rozsah koncentrací CHSK
během jedné měrné kampaně. Výskyt ranní deprese je pro
jednotlivá povodí pražské stokové sítě odlišný. Kalibrační
monitoring tak probíhal přibližně od 05:00-06:00 h do
09:30-10:30 h dopoledne. Vzorky byly odebírány diskrétně
do připravených vzorkovnic v intervalu 30 minut.

Monitorování kvantity
Měření průtoku probíhalo ve stálých měrných profilech,

které jsou ve správě PVK, a. s. (průtokoměry ADS, Nivus).
V každém profilu bylo časově synchronizováno s měřením
kvalitativní sondou S:CAN, čímž byla zajištěna podmínka
kontinuální informace o hmotnostním toku daného polu-
tantu.

Pouze v případě kmenové stoky E byl vybrán jiný profil
než stálý. Zde musel být instalován průtokoměr pro měření
průtočného množství, kalibrovaný přímo v místě měření
v den jeho instalace.

Aplikace metodiky
Předpokládáme, že průběh koncentrace polutantu v od-

padní vodě je popsán rovnicí (3). Jestliže pro daný den
máme k dispozici reálná data o průtoku a koncentraci polu-
tantu s vysokým časovým rozlišením, jsme schopni identifi-
kovat parametry modelu popsaného rovnicí (3). V tomto pří-
padě je parametrem modelu průtok balastních vod Qbal a
koncentrace polutantu ve splaškové vodě cspl. Předpokladem
identifikace těchto parametrů je jejich vzájemná nezávislost.

Iterací hledáme takové hodnoty Qbal a cspl, aby hodnota
funkce chi-kvadrát χ2 byla minimální,

(4)

kde χ2 je suma čtverců odchylek mezi měřenými a vypočte-
nými hodnotami; cm,i je měřená koncentrace v reálném systé-
mu při i-tém měření; ci(p) je vypočtená hodnota koncentra-
ce, které měření cm,i odpovídá povahou, časem a prostorem;
p je soubor parametrů (zde Qbal a cspl) a n je počet datových
bodů. Výsledek optimalizace parametrů modelu pro vybraný
den monitoringu ukazuje obr. 2.

Obr. 1. Princip stanovení skutečné koncentrace kvalitativního parametru z měřených absorpčních spekter
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Výsledky

Absolutní průtok 
V rámci vyhodnocení byly vyčísleny absolutní hodnoty

balastních vod, které přitékají na ÚČOV Praha z jednotli-
vých kmenových sběračů (obr. 3). Výrazně nejvyšší hodno-
tu vykazuje sběrač ACK, kterému přísluší největší povodí
(tab. 1), kde Qbal = 646 l s–1. Následuje povodí kmenového
sběrače F, které je prezentováno hodnotou Qbal = 169 l s–1.
V povodích kmenových sběračů B a D byly pozorovány prů-
toky balastních vod Qbal ≈ 90 l s–1. Nejnižší hodnotu vykazu-
je povodí E, kde Qbal = 50 l s–1. Celkový přítok balastních
vod na ÚČOV Praha činí 1 042 l s–1.

Z celkového přítoku balastních vod na ÚČOV tak 62 %
pochází z povodí kmenového sběrače ACK, následuje sbě-
rač F se 16 %, potom sběrače B a D s 9 %, resp. 8 %. Nej-
nižší podíl má sběrač E, který přispívá 5 % (obr. 3).

Jednotkový průtok 
Další možnou výpovědí o problematice balastních vod

v daném povodí je vyjádření průtoku balastních vod Qbal na
charakteristickou měrnou jednotku povodí. V této studii je
průtok vyjádřen vzhledem k rozloze daného povodí a k délce
stokové sítě v povodí. Vyjádření na jednotku délky sítě po-
dává informaci o strukturálním stavu stokové sítě. Porovná-
ní situace na jednotlivých kmenových sběračích vzhledem

a)

b)

Obr. 2. Výsledek optimalizace parametrů směšovacího modelu.
Průběhy měřené a modelované koncentrace (a); výsledek separace

jednotlivých složek hydrogramu odpadní vody Qbal je výsledkem
optimalizace dle rov. (4) (b)

a)

b)

Obr. 3. Průtok balastních vod v jednotlivých závěrných profilech
kmenových sběračů pražské stokové sítě. Chybové úsečky vyznačují

95% interval spolehlivosti (μ ± 2σ) ze získaných výsledků (a); 
relativní hodnoty pro jednotlivé sběrače vzhledem k celkovému

průtoku balastních vod (b)

a)

b)

Obr. 4. Průtok balastních vod v jednotlivých kmenových sběračích
vztažený na jednotku plochy povodí (a) a jednotku délky stokové

sítě (b) příslušného povodí

Plocha 
povodí

Délka 
stok

[km2] [km]

F Nad Kazankou 23/07-19/08/2008 44 656

ACK ÚČOV 20/08-13/10/2008 109 1 895

B Za elektrárnou 14/10-25/11/2008 10 139

E ZOO 25/11-02/01/2009 9 139

D Papírenská 28/02-15/06/2007 12 199

Povodí Měrný profil Období

Tab. 1. Přehled monitorovaných povodí a jejich uzávěrných profilů
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k jednotkové ploše povodí a jednotkové délce potrubí uka-
zuje obr. 4. Výrazně nejhorší výsledky vykazuje stoka B,
s odstupem následuje stoka D. Obecně lze konstatovat, že
nejhorší výsledky vykazují kmenové sběrače, které však ma-
jí zároveň nejmenší podíl na celkovém přítoku balastních
vod na ÚČOV Praha, tj. sběrače B, E a D.

Podíl na minimálním denním průtoku
Pro jednotlivé kmenové sběrače pražské stokové sítě je

velmi rozdílný (obr. 5). Nejnižší hodnotu vykazuje povodí E
(40 %) balastního průtoku z průtoku minimálního denního.
Naopak největší hodnoty vykazuje povodí D (91 %). Vzhle-
dem k naměřeným minimálním nočním koncentracím nejde
o překvapující výsledek. V závěrném profilu E byla střední
minimální koncentrace vyhodnocena jako 296 mg CHSK/l
proti 75÷85 mg CHSK/l v závěrném profilu D. Přitom
v porovnání minimálních nočních a průměrných denních prů-
toků jsou povodí velmi podobná (Qmin,D = 94 l s–1 × Qmin,E =
= 126 l s–1; Q24,D = 192 l s–1 × Q24,E = 202 l s–1). Průměrný
podíl balastních vod ve všech sběračích na minimálním den-
ním průtoku je 62 %.

Podíl na průměrném denním průtoku
Vzhledem k tomu, že denní hydrogramy v jednotlivých

měrných profilech mají obdobné vlastnosti (koeficient hodi-
nové nerovnoměrnosti), jsou poměrné výsledky podobné
těm pro minimální noční průtoky (obr. 5). Pouze u kmeno-
vého sběrače ACK, který vykazoval druhý nejvyšší podíl
balastních vod na minimálním nočním průtoku, lze pozoro-
vat jistou redukci, která je dána vysokým poměrem
Q24,d /Qmin pro tento profil. Opět můžeme pozorovat značné
rozdíly v podílu balastních vod na průměrném denním prů-
toku. Nejnižší hodnotu vykazuje povodí E (25 %) balastního
průtoku z průtoku průměrného denního. Naopak největší
hodnoty vykazuje povodí D (45 %). 

Na kmenovém sběrači D byla měrná kampaň provedena
v období únor-červen 2007, což je výrazně delší období než
kampaně provedené v roce 2008. Z výsledků je patrné, že
vysoký podíl balastních vod je dán výsledky z počátku toho-
to období, kdy se poměr pohyboval okolo 50 %. Naopak na
konci doby pozorování se poměr blížil k 35 % z průměrné-
ho denního průtoku, což je hodnota víceméně shodná s hod-
notami pro ostatní kmenové sběrače. Z toho vyplývá, že
aktuální hydrologická situace v povodí a výběr období pro
monitoring mají poměrně výrazný vliv na získané výsledky.

Zatížení ÚČOV Praha 
Z uvedených údajů lze snadno odvodit, jak balastní vody

zatěžují ÚČOV Praha a jak se jednotlivé sběrače na tomto
zatížení podílejí. Porovnání bylo provedeno na základě pod-
kladů a. s. Pražské vodovody a kanalizace (PVK), o bezdešt-
ném přítoku na ÚČOV Praha v roce 2008, který je reprezen-
tován průměrným denním průtokem Q24,d. Průměrný denní
přítok na ÚČOV Praha, odvozený prostým součtem z moni-
toringu pro jednotlivé sběrače, činil Q24,ČOV = 3 299 l s–1.
Údaje z magneticko-indukčního průtokoměru (MID), který
je instalován přímo v areálu ÚČOV, hovoří o hodnotě Q24,MID =
= 3 397 l s–1. Rozdíl obou hodnot činí přibližně 3 %, což je
na hranici přesnosti metod měření použitých pro stanovení
průtoku. Pro vyhodnocení v této studii byla použita hodnota
pocházející z monitoringu na stálých měrných profilech sto-
kové sítě. 

Výsledky ukazují, že podíl přitékajících balastních vod na
ÚČOV Praha činí asi 34 % z celkového průměrného denní-
ho přítoku (obr. 6). Zdaleka největším podílem 20 % přispí-

vá povodí sběrače ACK. Dalším významným zdrojem je
povodí F s 6 %. Ostatní sběrače mají marginální význam
s ohledem na celkový bezdeštný přítok na ÚČOV Praha. Cel-
ková hodnota průměrného denního přítoku Qbal = 1 042 l s–1,
což odpovídá ročnímu objemu balastních vod Vbal = 
= 33 mil. m3.

Diskuze

Aplikace modelu
V rámci studie bylo zjištěno, že v aplikaci uvedené meto-

diky v jednotlivých povodích jsou poměrně značné rozdíly.
Obecně lze konstatovat, že metoda je velmi dobře aplikova-
telná na relativně uzavřených povodích, kde nemůže dochá-
zet k častým provozním manipulacím v průběhu monitoro-
vací kampaně (přepojování povodí atd.) a většina odpadních
vod je odváděna gravitačně, tzn. nevzniká nevyrovnaný prů-
tok z důvodu napojení čerpacích stanic. Nejmenší problémy
s aplikací metodiky v pražské stokové síti byly konkrétně na
sběračích ACK, D [5] a částečně E. V těchto povodích byl
monitorován v bezdeštném období velmi pravidelný denní
chod průtoku a koncentrace pozorovaného polutantu. 

a)

b)

Obr. 5. Podíl balastních vod na minimálním nočním průtoku Qmin
(a) a průměrném denním průtoku Q24,d (b) pro jednotlivé kmenové
sběrače pražské stokové sítě. Výsledky pro sběrač D byly získány
v rámci měrné kampaně v roce 2007. Chybové úsečky vyznačují

95% interval spolehlivosti (μ ± 2σ v) ze získaných výsledků.

Obr. 6. Podíl balastních vod na celkovém přítoku odpadních vod
na ÚČOV Praha. Graf zároveň znázorňuje podíl jednotlivých

povodí kmenových sběračů.
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V kmenovém sběrači F je denní hydrogram a polutogram
velmi narušen čerpací stanicí, která způsobuje pravidelné
nárazové zvýšení průtoku a částečně i koncentrace. Tím jsou
narušeny předpokládané okrajové podmínky použitého
modelu kvality odpadní vody. V případě sběrače B je situa-
ce odlišná. Ve dnech s bezdeštným průtokem, které byly
vybrány k vyhodnocení, je denní hydrogram průtoku velmi
vyrovnaný. Nepředpokládaně však dochází k významnému
nárůstu koncentrací CHSK i NL. To znamená, že korelace
mezi průtokem a koncentrací je narušena a model vykazuje
relativně vysoké chyby.

Délka pozorování a období monitorování
Z podstaty přirozeného hydrologického cyklu je patrné, že

množství balastních vod je časově proměnné a má sezónní
charakter. To je patrné na výsledcích studie, která byla pro-
vedena v roce 2007 na kmenovém sběrači D stejnou metodi-
kou [13]. Monitorování probíhalo od února do června 2007.
Začátek období byl poznamenán delšími  srážkami nižší
intenzity a táním sněhu. Následující období bylo srážkově
velmi podprůměrné. Tato situace se výrazně projevila na
množství balastních vod a na jejich podílu na průměrném
denním průtoku, kdy poměr klesl z téměř 50 % na 37 %, což
je relativně shodná hodnota s výsledky této studie.

V porovnání s těmito hodnotami existuje vysoká pravdě-
podobnost, že výsledky z této studie mohou být odlišné od
výsledků z jiného období. Navíc jednotlivé sběrače byly
vyhodnocovány postupně, což znamená, že pro ně platily
rozdílné hydrologické podmínky. To opět snižuje výpověd-
ní hodnotu porovnání výsledků dosažených na jednotlivých
kmenových sběračích.

V některých zahraničních metodických pokynech se obje-
vuje požadavek na minimální dobu trvání měřicí kampaně a
roční období, v němž by se kampaň měla uskutečnit. Napří-
klad [10] předepisuje monitoring průtoku v délce minimálně
10 týdnů v období od 1. března do 30. června. To platí pro
zjištění infiltrace z “vysoké” hladiny podzemní vody. Pro
stanovení infiltrace z “nízké” hladiny podzemní vody je
potřeba provádět monitoring minimálně do 30. srpna kalen-
dářního roku. V rámci místních podmínek může být pro-
dloužen až do 30. září. V tomto období se předpokládá nej-
nižší hladina podzemní vody. Třetí složkou je složka rychlé
infiltrace a zvýšený přítok ze zaústěných vodotečí, které lze
odvodit z nárůstu bezdeštných průtoků po srážkově vydat-
ném období.

Závěr
V článku je předložena studie kvantifikace podílu balast-

ních vod na celkovém bezdeštném průtoku odpadních vod
v pražské stokové síti zaměřená na stanovení balastních vod
v závěrných profilech jednotlivých kmenových sběračů.
Poskytuje přehled o množství balastních vod v povodí
ÚČOV Praha. Množství balastních vod bylo stanoveno
metodikou založenou na měření denních průběhů hmotnost-
ního toku CHSK a NL, která umožňuje separaci jednotli-
vých složek denního hydrogramu odpadních vod. Výsledky
lze shrnout do následujících bodů:
– podíl balastních vod na průměrném denním přítoku na

ÚČOV Praha činí 34 %. V absolutní hodnotě jde o 1 042 l s–1.
Největší měrou se na tom podílí povodí sběrače ACK (při-
bližně 20 %), které je rozlohou největší. Zbylé kmenové
sběrače (B, D, E) se na celkové hodnotě přítoku balastních
vod podílejí dohromady 14 %;

– z celkového množství balastních vod činí podíl sběrače
ACK 62 %, což v absolutních hodnotách činí 646 l s–1,
podíl sběrače F 16 % (169 l s–1). Podíl dalších kmenových
sběračů (B, D, E) se pohybuje do 10 % jednotlivě;

– průměrný podíl balastních vod na minimálním nočním
průtoku je 62 %, což odpovídá předpokládaným hodno-
tám PVK, a. s. Podstatné je, že situace pro jednotlivé sbě-
rače je rozdílná a rozsah hodnot poměrně široký. Největší
podíl na minimálním nočním průtoku vykazuje sběrač D,
a to 91 %. Tomu odpovídají i velmi nízké minimální noční
koncentrace CHSK a NL. Na opačné straně spektra je sbě-
rač E, kde byl stanoven poměr 40 %. Opět v porovnání
s minimálními nočními koncentracemi jde o hodnotu od-
povídající, nebo� koncentrace jsou velmi vysoké, tzn. splaš-
ková voda je relativně málo ředěná vodou balastní;

– průměrný podíl balastních vod na průměrném denním
průtoku je rozdílný pro jednotlivé kmenové sběrače. Nej-
větší podíl balastních vod na průměrném denním průtoku
vykazuje sběrač D s 45 %. Nejnižší podíl vykazuje sběrač
E s 25 %; 

– výsledky studie potvrzují, že chování jednotlivých sběra-
čů pražské stokové sítě je velmi rozdílné. Průměrný podíl
balastních vod na bezdeštném přítoku na ČOV výrazně
přesahuje hodnotu 15 %  doporučenou technickou normou
[8]. Vzhledem k celkovému zatížení ÚČOV Praha se jeví
podíl připadající na balastní vody jako velmi významný.
To samé lze konstatovat o vlivu na náklady spojené s pře-
čerpáváním vody ve vstupním profilu technologické
linky.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770002 MŠMT ČR. Technickou podporu poskytly
firmy S::can Messtechnik, GmbH, a PVK, a. s. 
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Bareš, V. et al.: Determination of Parasitic Waters in
Sewer Systems Using In-Line Absorption Spectrometry

The paper deals with the quantification of parasitic
waters within the sewer system of the City of Prague.
The methodology is based on the variation of diurnal
COD load and continuous water quality using in-line
absorption spectrometry. This approach makes it possi-
ble to identify individual components of the diurnal
wastewater hydrograph, in particular the contribution
of the parasitic waters flow to the wastewater discharge.

Bareš, V. u. a.: Bestimmung der Fremdwässer in Ka-
nalnetzen mit Hilfe der Inline-Absorptionsspektrometrie

Der Artikel konzentriert sich auf die Bestimmung des
Anteils der Fremdwässer in den Stammsammlern des
Prager Kanalnetzes. Die Methodik basiert auf der kon-
tinuierlichen Verfolgung der Tagesgänge des CSB-
Masseflusses in den Wassermessprofilen mit Hilfe der
Inline-Absorptionsspektrometrie. Das ermöglicht die
Identifizierung der Komponenten des Tageshydro-
gramms des Abwassers, konkret des Anteils von Fremd-
wässern am Gesamtdurchfluss aufgrund der Mischungs-
rechnung in der Trockenwetterperiode.

Rekultivace uranových odkališ�
Ing. Eva Kolářová

Dizertace řeší problematiku stability odvodňovacích systé-
mů uzavřených odkališ� a předkládá metodu prognózy sedá-
ní zemních těsnicích krycích vrstev. Numerický model sle-
duje sedání vrstev odkaliště lokality Mydlovary.

Vliv neklasického útlumu na dynamickou
odezvu stavebních konstrukcí
Ing. Stanislav Hračov

Práce analyzuje viskózně tlumené lineární systémy z hledis-
ka klasického i neklasického útlumu. Zvláštní pozornost pak
věnuje Raleighově útlumu a neklasicky tlumené soustavě se
dvěma stupni volnosti. Teoretické výsledky se aplikují na
zavěšenou lávku pro chodce s pohlcovači kmitů.

Analýza teplotního chování primárních
okruhů tepelných čerpadel země-voda
Ing. Helena Křišíková

Práce je syntézou řešení problémů spojených s problemati-
kou teplotního pole okolí zemních výměníků tepelných čer-
padel. Matematické modelování bylo v dizertaci doplněno
vyhodnocením hodnot naměřených na staveništi. Praktic-
kým výstupem jsou závislosti hloubky a počtu zemních vrtů
a velikosti plošných výměníků na typu podloží a tepelné
ztrátě objektu.

Energetické a ekologické zátěže budov
Ing. Roman Musil

Dizertace definuje model průběhu spotřeby vody v budo-
vách a zpracovává klimatická data pro výpočet energetické
náročnosti budov. Je zpracován stochastický model přítom-
nosti osoby v interiéru. Cílem je získat zpřesněná vstupní
data pro simulační výstupy energetické náročnosti budovy.

�dizertace
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Nové strategie řešení revitalizace pražských
brownfields

RNDr. Libuše JILEMNICKÁ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha 

Článek se zabývá úspěšnými projekty obnovy průmys-
lových čtvrtí na území hlavního města Prahy a předpok-
ládanou revitalizací pražských nádraží. Hlavní důraz je
kladen na využívání strukturálních fondů Evropské unie
při obnově brownfields ve veřejném vlastnictví. Jednotný
programový dokument pro Cíl 2 pro období 2004-2006
byl zaměřen na revitalizaci malých brownfields ve vy-
braných městských částech. Operační program Praha –
Konkurenceschopnost pro období 2007-2013 zahrnuje
celý region Praha a podporuje velké infrastrukturní pro-
jekty.

Úvod
Brownfields představují v současném světě naléhavý pro-

blém, který nelze odstranit pouhou modernizací zastavěného
prostředí města nebo území, jde však o oblasti s ohromným
rozvojovým potenciálem, který může zanedbané části města
přeměnit na prosperující lokality. Evropská velkoměsta se
potýkají s fenoménem brownfields již od osmdesátých let
v souvislosti s ekonomickými strukturálními změnami,
zánikem tradičního průmyslu a přechodem na terciární sféru.
Vznik brownfields v hlavním městě Praze je spojován pře-
devším s privatizací a zánikem velkých industriálních závo-
dů, soustředěných v tradičních průmyslových čtvrtích Hole-
šovice, Smíchov, Karlín, Libeň a Vysočany. 

Nedostatek ucelené koncepce veřejné podpory pro rege-
neraci brownfields a roztříštěnost ve strategických doku-
mentech, vytvořených ministerstvy životního prostředí, fi-
nancí, průmyslu a obchodu a regionálního rozvoje, a přede-
vším chybějící právní rámec, nevedou zatím k žádoucímu
cíli, totiž k omezování záborů zemědělské půdy a výstavby
na zelené louce [1]. Dobrým příkladem fungující legislativy
může být Velká Británie, kde je uzákoněno, že 60 % nové
výstavby domů musí být realizováno na brownfields. Důle-
žitým podnětem je Národní databáze využívání půdy [2],
založená v r. 1998, s pěti kategoriemi, do kterých informace
plynou z místních samospráv. Je zaměřena i na budoucí
předpokládanou rekonverzi dnes ještě funkčních pozemků a
budov.

Podobnou databází v České republice, vzniklou přede-
vším v souvislosti s využíváním strukturálních fondů
Evropské unie, je dokument Národní strategie regenerace
brownfields [3], koncipovaný na podkladě vyhledávací stu-
die agentury Czechinvest. Obsahuje přes dva tisíce lokalit
z území celého státu s celkovou rozlohou kolem 10 tis. ha,
ovšem bez pozemků hlavního města Prahy, které se nachá-
zejí na místech atraktivních pro potenciální investory a
jejichž revitalizace probíhá bez vážnějších problémů. Zde je
řešena ve Strategickém plánu hl. města Prahy z r. 2000 a ná-
sledně v jeho aktualizované podobě z r. 2005. Oba plány
jsou i podkladem pro přípravu čerpání ze strukturálních fon-
dů Evropské unie [4].

Regeneraci brownfields lze zjednodušeně charakterizovat
třemi základními atributy – odstranění ekologické zátěže, fi-
nancování, výstavba – znásobené snahou omezit zábory
kvalitní zemědělské půdy. Právě financování se ukázalo být
závažným problémem pro brownfields ve vlastnictví obce.
Strukturální fondy Evropské unie jsou a budou významným
ekonomickým nástrojem podpory revitalizace brownfields
na méně atraktivních místech hlavního města Prahy (dále
HMP).

Článek popisuje úspěšné projekty obnovy průmyslových
čtvrtí pražské aglomerace, výhledovou situaci revitalizace
urbánních brownfields v hlavním městě a současným i per-
spektivním využíváním strukturálních fondů Evropské unie. 

Úspěšné projekty revitalizace 
Brownfields na území pražské aglomerace lze rozdělit

podle mnoha kritérií, jako je velikost plochy, vlastnictví,
prostorové rozmístění a původní využití [5]. Lze je také roz-
členit do několika vln či fází podle stupně revitalizace, mezi
nimiž jsou pozvolné přechody. První vlna obnovy začala již
ve druhé polovině devadesátých let v tradičních industriál-
ních čtvrtích Karlína, Smíchova, Holešovic, částečně Vyso-
čan a Libně. Jsou to zároveň místa se silnou kontaminací
půd těžkými kovy, polycyklickými aromatickými uhlovodí-
ky, polycyklickými bifenyly a nepolárními extrahovatelný-
mi látkami, jejichž odstranění zvyšuje náklady na přestavbu
[6]. Charakteristickým znakem těchto oblastí je příchod sil-
ných zahraničních developerů (Real Estate Karlín Group,
Codeco, Ablon, ING Real Estate aj.) se zkušenostmi s ob-
novou brownfields, zapojení vynikajících architektů, a pře-
devším vyřešení vlastnických vztahů prodejem městských
pozemků do soukromých rukou. Modelovým příkladem
revitalizace je dynamicky se rozvíjející oblast Karlína, kde

Obr. 1. Vybrané městské části hlavního města Prahy 
pro program JPD 2

1 – Praha 1; 8 – Praha 8; Březiněves; Ďáblice; Dolní Chabry; 
9 – Praha 9; 12 – Praha 12; Libuš; 14 – Praha 14; Dolní Počernice;

15 – Praha 15; Dolní Měcholupy; Dubeč; Petrovice; Štěrboholy; 
19 – Praha Kbely; Makovice; Satalice; Vinoř; 20 – Praha Horní
Počernice; 21 – Praha Újezd nad Lesy; Běchovice; Klánovice;

Koloděje
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se investorům podařilo přeměnit původně industriální čtvr�
v moderní polyfunkční centrum, a naplnit tak Strategický
plán HMP. Jednou z příčin dobrého výsledku byla i stávají-
cí dopravní a technická infrastruktura a blízkost železnice.
Na úspěšné projekty v rámci programu Nový Karlín, jako
jsou Cornlofts Šaldova 12, Corso Karlín, Palác Karlín, nava-
zuje výstavba River City Prague, která ještě není ukončena.

Regenerace městských částí je komplexní proces, jaký lze
vidět například na přeměně Smíchova, jehož výsledkem je
jeden z nejrozsáhlejších administrativně obchodních a rezi-
denčních celků v Praze. Projekty jako Zlatý Anděl, Nový
Smíchov či Anděl City jsou ukázkou moderní architektury
21. století.

Druhá vlna, do které lze zařadit rozvojové projekty Nové
Vysočany, Nová Harfa, Kolben Business Park či Kolbenova
City Development, začala po r. 2000 a pokračuje v součin-
nosti s rozvojovým plánem radnice Prahy 9. Projekty jsou
realizovány soukromými investory, ale na sever od ulice
Kolbenova jsou pozemky ve vlastnictví HMP a revitalizace
proběhne v souladu s Územním plánem HMP [7].

Výhledové plány
Problematicky využívaná místa v Praze zabírají 1 707 ha

zastavěného území, z toho brownfields 747 ha a plochy pře-
stavby nad 10 ha asi 508 ha. Navrhovaný Územní plán HMP
s výhledem na dalších patnáct let řadí brownfields mezi
významná území určená pro přestavbu. Patří mezi ně oblast
Rohanského ostrova s rozlohou nad 50 ha, která nese vel-
kou ekologickou zátěž v podobě těžkých kovů a polycyklic-
kých aromatických uhlovodíků. Investor zde řeší také
nepříznivé geologické podmínky vzhledem k tomu, že je to
bývalé řečiště Vltavy. Regenerace území bude navazovat na
zástavbu v Karlíně a Libni. Rohanský ostrov má v rámci
širší oblasti Maniny vypracovanou projektovou dokumenta-
ci, podpořenou strukturálními fondy EU v rámci Jednotné-
ho programového dokumentu pro Cíl 2. Je v soukromém
vlastnictví a jeho nevýhodou je chybějící dopravní i technic-
ká infrastruktura. Navrženo je smíšené území se zeleným
koridorem.

Mezi rozsáhlá brownfields s rozlohou 10-30 ha patří dů-
ležitá pražská nádraží, a to Masarykovo, nákladové nádraží
Žižkov, nádraží Smíchov, částečně v majetku Českých
drah, a nádraží Bubny v soukromém vlastnictví [8]. Na zá-
kladě geochemicko-ekologického mapování městských půd
lze kontaminaci, zvláště těžkými kovy, polycyklickými aro-
matickými uhlovodíky, polycyklickými bifenyly a nepolár-
ními extrahovatelnými látkami, na nádražních pozemcích
předpokládat [9].

Masarykovo nádraží vyžaduje změnu územního plánu,
projektové řízení nebylo ještě zahájeno. Koncepční studie
předpokládá vznik rezidenčního a administrativně obchodní-
ho centra a parku, případné začlenění do plánovaného systé-
mu příměstské dopravy. Jedním ze záměrů revitalizace by
mělo být zachování této chráněné památky s cennými archi-
tektonickými prvky. 

U nákladového nádraží Žižkov se předpokládá přestavba
na moderní obytnou čtvr� s obchodními centry, existencí
služeb a parky. Otázkou je, zda cenná funkcionalistická bu-
dova překladiště zůstane zachována. 

Na přestavbu Smíchovského nádraží byl navržen velmi
dobrý projekt, který navazuje na části Smíchova revitalizo-
vané již v první vlně přestavby, především na komplex
Zlatý Anděl, a předpokládá vznik obchodního centra, roz-
sáhlého parku a cyklistických stezek. Jediné nádraží s vý-
lučně soukromým vlastníkem, který prosadil vyjmutí památ-

kově chráněných budov z fondu kulturního dědictví, jsou
Bubny-Zátory. Firma ORCO však v současné době vzhle-
dem ke své finanční situaci přehodnocuje podnikatelský
záměr a je ochotna jednat s HMP o jeho změně a o podpo-
ře z evropských fondů. Kromě obchodního centra by zde
mohla být i univerzita či knihovna. Jde o možnost navázání
na přilehlou část magistrály. Porovnání projektů pražských
nádraží a Rohanského ostrova přináší tab. 1.

Evropské strukturální fondy 
Strukturální fondy jsou významným ekonomickým

nástrojem regionální politiky Evropské unie a měly by zajiš-
�ovat cílenou finanční podporu jednotlivých regionů České
republiky na základě Národního rozvojového plánu. Pro
efektivní získávání dotací z těchto fondů byly na území
České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy, zřízeny
regiony soudržnosti (NUTS). Vzhledem k tomu, že výkon-
nost regionu soudržnosti Praha podle makroekonomických
ukazatelů výrazně převyšuje ostatní části státu, liší se také
operační programy, na jejichž základě získává hlavní město
evropské dotace. Výchozími strategickými dokumenty pro
přípravu čerpání financí z evropských strukturálních fondů
se staly Strategický plán HMP z r. 2000, a především jeho
aktualizace z r. 2005, jejíž náplní bylo stanovit podmínky
čerpání pro období 2007-2013 z hlediska dlouhodobých
cílů a principů udržitelného rozvoje. 

Využívání evropských strukturálních fondů lze rozdělit na
dvě období (tab. 2). Po vstupu České republiky do EU byl
v letech 2004-2006 pro čerpání evropských fondů na území
HMP definován Jednotný programový dokument pro Cíl 2
(JPD 2), se třemi strategickými cíli pro vybrané městské
části [10]. Kritéria pro vymezení území pro účely JPD 2 na
základě podmínek Evropské komise jsou limitní podíl 31 %
obyvatel Prahy, což odpovídá 24 městským částem, a míra
poškození životního prostředí dotčeného území. Až na jednu
výjimku (Praha 12) bylo vymezeno spojité území (obr. 1). 

Vybraná území se vyznačují velkým počtem opuštěných a
nevyužívaných ploch po průmyslové a zemědělské výrobě,
množstvím nelegálních skládek a ekologickou zátěží, která
koinciduje s kontaminací zjištěnou geochemicko-ekologic-
kým mapováním městských půd [6]. Špatné životní prostře-
dí ve vybraných městských částech se odráží též v silně
znečištěném ovzduší emisemi NOx a vodních tocích, které
spadají do nejhorších tříd jakosti vody IV a V (např. Vinoř-
ský potok). Území obsahuje rozsáhlá brownfields s rozlo-

Projekt
Současný 

stav
Ekologická 

zátěž*
Fáze 

přípravy
Cílový 

stav

Masarykovo 
nádraží

funkční 
nádraží

předpokládaná  
NEL, PAU

změna územního plánu, 
redukce kolejí

byty, kanceláře, 
obchody, park

Nádraží 
Žižkov

částečně 
funkční 

překladiště

předpokládaná  
NEL, PAU

urbanistické studie
smíšené území, 

zeleň

Nádraží 
Smíchov

funkční 
nádraží

předpokládaná 
NEL, PAU

projekt Smíchov-City
 návaznost na 

centrum Anděl, 
smíšené území

Nádraží 
Bubny

v bodě nula, 
bezdomovci

předpokládaná 
NEL, PAU

potíže vlastníka, 
přehodnocení záměru

byty, kanceláře, 
obchody, univerzita

* PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky, PCB  – polycyklické bifenyly, NEL – nepolární 
  extrahovatelné látky  

Rohanský 
ostrov

skládky, 
zničeno po 
povodních

projektová 
dokumentace

smíšené území, 
zeleň

zjištěná 
těžké kovy, 

NEL

Tab. 1. Připravované projekty významných brownfields na území
pražské aglomerace
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hou více než 50 ha v oblasti Rohanského ostrova, Manin a
Libeňského ostrova, Vysočan (plochy ČKD severně od ulice
Kolbenova), dále je to areál Praga, bývalé průmyslové areá-
ly v Modřanech a Komořanech, bývalý masokombinát
Libuš a areál výzkumných ústavů v Běchovicích, které se
převážně  objevují i ve významných přestavbových územích
Územního plánu HMP.

Globálním cílem priority 1 – Revitalizace a rozvoj měst-
ského prostředí je především transformace a zlepšení měst-
ského prostředí a technické infrastruktury. Revitalizace
brownfields je realizována prostřednictvím opatření 1.2 –
Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch.
Finanční podpora z Evropského rozvojového regionálního
rozvoje (ERDF) směřuje na investiční projekty ve vybra-
ných městských částech, spíše na menší opuštěné plochy ve
vlastnictví obce na základě mapování lokalit, kterou si pro
účely JPD 2 nechal vypracovat magistrát HMP [11]. Vytvo-
řená databáze obsahuje podrobný popis lokalit, které zahrnu-
jí převážně menší zanedbaná a nedostatečně využívaná
území s rozlohou zpravidla menší než 10 ha včetně býva-
lých zemědělských družstev, rybníků, skládek, školních
zahrad, ale i historicky cenných objektů. Modelový příklad
pasportu lokality přináší tab. 3. Projekty do programu JPD 2
– opatření 1.2 se vybíraly podle specifických kritérií s cílem
podpořit projekty revitalizace opuštěných průmyslových
ploch se značnou ekologickou zátěží, revitalizaci skládek,
protipovodňová opatření, rekonstrukci zahrad Pražského
hradu, obnovu památkově chráněných objektů, obnovu zele-
ně a rekonstrukci rybníků. Celkově bylo schváleno a realizo-
váno 25 projektů; příklady různorodosti projektů přináší tab. 4.

Pro období 2007-2013 je hlavním programovým doku-
mentem, podle kterého se určují priority regionu pro čerpá-
ní evropských dotací na území hlavního města Prahy, Ope-

Název
Priorita

Prioritní osa
Opatření

Oblast podpory
Příspěvek EU 

[mil. EUR]

Jednotný programový 
dokument pro 
Cíl 2 (2004-2006)

1. Revitalizace a rozvoj 
městského prostředí

1.2 Regenerace 
poškozených a nevhodně 

využívaných ploch
18,7

Operační program Praha 
Konkurenceschopnost 
(2007-2013)

2. Životní prostředí
2.1 Revitalizace 
a ochrana území

59,9

Operační program 
Životní prostředí 
(2007-2013)

4. Zkvalitnění nakládání 
s odpady a 

odstraňovaní starých 
ekologických zátěží

4.2 Odstraňování starých 
ekologických zátěží

256

Operační program 
Životní prostředí 
(2007-2013)

6. Zlepšování stavu 
přírody a krajiny

6.5 Regenerace 
urbanizované krajiny

87

Tab. 2. Programy využívání strukturálních fondů EU 
pro revitalizaci brownfields na území HMP

Celkové 
náklady

Příspěvek 
EU

Zámecký areál 
Dolní Počernice

obnova památkově chráněných budov
a parku, odstranění kontaminace

19,5 9,7

Chvalský zámek
obnova chráněného objektu a zeleně, 

zlepšení životního prostředí
65,3 32,7

Maniny
příprava území pro následnou výstavbu 

v oblasti Rohanský ostrov – Maniny
225,6 112,8

Skládka Dolní 
Počernice

rekultivace skládky, obnova přirozené 
vegetace, odstranění kontaminace

9,1 4,5

Fürstenberská 
zahrada

rekonstrukce svahové části, výstavba 
oranžérií,  občerstvení a sociálního 

zařízení
178,7 75,2

Dolní Chabry
obnova areálu statku, zahrady, zřízení 

multifunkčního centra
67,3 33,1

Zahrada ZŠ 
Lyčkovo 
náměstí

regenerace školní zahrady, 
odstranění kontaminace po povodni, 

obnova zeleně
8,3 4,1

Projekt Cíl
[mil. Kč]

Tab. 4. Modelové projekty revitalizace brownfields v rámci 
programu JPD 2

Rozdílové 
aspekty

období

zdroje EU
veřejné 

zdroje ČR
zdroje EU

veřejné 
zdroje ČR

50 50 85 15

oblast

řídící orgán

cíle projektů střednědobé dlouhodobé

podpora [%]

vybrané městské 
části Prahy

celé území 
regionu Praha

MMR Hlavní město Praha

JPD 2 OP PK

2004–2006 2007–2013

Tab. 5. Rozdíly v čerpání strukturálních fondů mezi JPD 2 
a OP PK na území Prahy 

Druh adresa pěší dostupnost MHD

   základní škola U Parkánu 17, P 8             – 10 minut

   poliklinika Ke Kinu 159/7             – 10 minut

rozloha [m2] podíl [%]

SWOT analýza

Stav ovzduší; Natura 2000; ekologická 
zátěž

                            3; ne; není

Urbanistické možnosti

Funkční využití dle ÚPn
smíšené území, nerušící 
výroba a služby

Přehled vlastnictví

Kategorie

Technická vybavenost

Životní prostředí a problémové jevy

   stávající využití ploch
bývalé ZD, prodejní sklad 
stavebnin

Popis objektů v areálu

   souhrnná zastavěná plocha 5 125 m2

   IAD; MHD; železnice dálnice, PO; autobus; není

Občanská vybavenost

Popis areálu

Lokalizace a základní charakteristika

   městská část; adresa; KÚ
Březiněves; Na Boleslavce; 
Březiněves

Dopravní dostupnost

Identifikační číslo lokality 36

Název lokality 
Zemědělské družstvo 
Březiněvěs

Tab. 3. Pasport lokality na příkladu zemědělského družstva
Březiněves (zkráceno)
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rační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK) [12].
Od programu JPD 2 se zásadně liší v několika bodech (tab. 5).
Zejména to je míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR
a EU a oblast směřované podpory. Důležitým rozdílem je
hierarchie řízení. Ukázalo se, že je výhodnější, aby o aloka-
ci zdrojů rozhodovala samospráva, nikoli ministerstvo.
Vhodné je též zvýšení limitu velikosti projektů nad 10 mil.
EUR, který platil pro program JPD 2, a snižoval tak jejich
potenciál. 

Obnova brownfields může být dále realizována v rámci
prioritní osy 2 – Životní prostředí, oblast podpory 2.1 –
Revitalizace a ochrana území, na kterou je alokováno 60
mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj určený
pro infrastrukturní projekty. Na rozdíl od programu JPD 2,
jehož podpora se koncentrovala do vybraných, z hlediska
životního prostředí problémových městských částí, budou
rozvojové projekty realizovány podle individuálních žádostí
a integrovaných plánů rozvoje města. V celém regionu
Praha bylo v této oblasti podpory schváleno do současnosti
28 různých projektů, např. revitalizace chráněných architek-
tonických památek, rekonstrukce nábřeží Vltavy či obnova
parků a areálů volného času (tab. 6).

Vzhledem k tomu, že při regeneraci brownfields je častou
překážkou nákladnost procesů dekontaminace znečištěné
půdy, je vhodnou možností využít finančních prostředků
z tematického operačního programu Životní prostředí v rám-
ci podpory 4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží.
Pokud jsou brownfields na místech těžko ekonomicky vy-
užitelných, lze z oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace
urbanizované krajiny využít strukturálních fondů pro vytvo-
ření zelených koridorů či výsadby vegetace.

Závěr
Při obnově brownfields je nutné mít na zřeteli užitnou

hodnotu místa, plánování budoucího využití se zřetelem na
zachování principů udržitelného rozvoje a ochranu ekosysté-
mů. Jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč revitalizovat
brownfields městských aglomerací, je ten, že proces vede
k omezení záboru zemědělských a lesních půd, zmírňuje
negativní dopady suburbanizace  a rozpínání města do kraji-
ny. Komplexní řešení revitalizace brownfields však vyžadu-
je nový právní rámec, změny strategií a koncepcí a vytváře-
ní nových nástrojů řešení a programů včetně politických roz-
hodnutí a ekonomických opatření.

První vlna obnovy brownfields na území hlavního města
Prahy začala již ve druhé polovině devadesátých let, kdy se
silným soukromým investorům podařilo přeměnit bývalé
industriální areály v tradičních průmyslových čtvrtích v mo-
derní polyfunkční centra. Zvýšil se ekonomický potenciál
oblasti, došlo k nárůstu obchodních a pracovních příležitos-
tí a významně se zlepšila kvalita života obyvatel i ve formě
luxusního bydlení.

Na území pražské aglomerace však existuje řada opuště-
ných a neadekvátně využívaných areálů po průmyslové či
zemědělské výrobě, často ve veřejném vlastnictví, jejichž
urbanistický a ekonomický potenciál zůstává nevyužitý.
Hlavním problémem je značná ekologická zátěž, která pro-
dražuje revitalizaci. Významným ekonomickým nástrojem
pro obnovu takových oblastí jsou strukturální fondy EU.
Jejich čerpání na území HMP je realizováno ve dvou obdo-
bích v rámci programu Jednotný programový dokument pro
cíl 2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných
ploch a programu Operační program Praha – Konkurence-
schopnost – Revitalizace a ochrana území. Projekty do pro-
gramu JPD 2 jsou zaměřeny na podporu revitalizace brown-
fields ve vybraných městských částech. Projekty OP PK,
které svým rozsahem představují infrastrukturní projekty,
zahrnují celý region soudržnosti Praha. Každá obnova
brownfields je unikátní a neexistují porovnávací indikátory.
Pro jejich revitalizaci jsou nutné promyšlené a ucelené legis-
lativní rámce se systematickým porovnáním kritérií. Je též
nutné urychlit přijetí novely zákona o ochraně zemědělské-
ho půdního fondu, zpřísnit odnímání kvalitní orné půdy a
podstatně zvýšit odvody za zábor. Nové strategie využívání
strukturálních fondů EU při revitalizaci brownfields přispějí
ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě, ke zvýšení
ekonomického potenciálu, renovaci architektonických
památek a zkvalitnění života obyvatel. 

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770006 MŠMT ČR „Management udržitelného
rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a
území“.
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Celkové 
náklady

Příspěvek 
EU

Areál Ladronka
areál volnočasových aktivit, 

podchod, rozšíření zeleně
49,9 46,2

Nábřeží E. Beneše
sanace území, regenerace  zeleně, 

dopravní napojení a značení
60,9 51,7

Park Malinová 
- Chrpová

relaxační zóna, obnova parkové 
zeleně a infrastruktury

61,9 57,3

Vršovická vodárna
obnova industriální památky, 

zpřístupnění veřejnosti
136,7 116,2

Gočárovy domky
obnova chráněných objektů, 

přemístění ze záplavové zóny
42,4 36,1

plochy v Praze 11
rekultivace nefunkčních 

dětských hřiš� na plochy zeleně
49,8 40,8

Břevnovský klášter rehabilitace klášterních zahrad 76,7 65,2

Projekt Cíl

[mil. Kč]

Tab. 6. Projekty revitalizace brownfields v rámci programu OP PK
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Nejvýše umístěné Konferenční
centrum v Praze

Pohled z výšky 109 m po-
skytne multifunkční konfe-
renční centrum v posledních
patrech nejvyšší budovy
v České republice CITY
TOWER, která vznikla re-
konstrukcí a dostavbou ad-
ministrativně provozní budo-
vy centrály Československé-
ho rozhlasu. Při rekonstruk-
ci, která si vyžádala úpravu
půdorysu stavby, zesílení
nosné konstrukce a vybudo-

vání nové střešní konstrukce, byla odstraněna výplňová a
nekonstrukční část budovy, takže zůstal jen nosný skelet,
tvořený v podstatě pouze ocelovými sloupy, železobetono-
vými plošinami pater a schodiš�ovými a výtahovými šachta-
mi. Výsledkem je luxusní administrativní centrum čítající
27 nadzemních a 3 podzemní patra. V nejvyšším patře bu-
dovy je kromě konferenčního centra i exkluzivní vyhlídková
restaurace s výhledem na široké panoráma Prahy. Podzemní
garáže, vzniklé propojením s přiléhajícím objektem CITY
POINT, disponují více než 800 parkovacími místy.

Autorem rekonstrukce stavby, která získala několik
významných ocenění, je Václav Aulický. 
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Kolpron, 2008 (v přípravě ke zveřejnění na internetu).
[12] Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Praha, 2006.
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Jilemnická, L.: New Strategies of Solution of Revitaliza-
tion of Prague Brownfields

The paper deals with successful projects of revitalization
of industrial quarters on the territory of the Capital City
of Prague and presumed renewal of Prague’s railway
stations. Application of the European Union structural
funds for remediation of brownfields in public owner-
ship is emphasized.  The Single Programming Document
for Objective 2 in the period of 2004-2006 was aimed at
revitalization of small brownfields in the chosen municipal-
ities. The Operational Programme Prague – Competitive-
ness in the period of 2007-2013 involves the whole region of
Prague and supports large infrastructure projects.

Jilemnická, L.: Neue Strategien der Lösung der Re-
vitalisierung von Prager Industriebrachen 

Der Artikel behandelt erfolgreiche Projekte der Er-
neuerung von Industrievierteln auf dem Gebiet der
Hauptstadt Prag und die vorgesehene Revitalisierung
der Prager Bahnhöfe. Den Schwerpunkt bildet die Inan-
spruchnahme der Strukturfonds der Europäischen
Union bei der Erneuerung von Industriebrachen in
öffentlichem Eigentum. Das einheitliche Programmdo-
kument für das Ziel 2 für den Zeitraum 2004-2006 war
auf die Revitalisierung kleiner Industriebrachen in aus-
gewählten Stadtteilen gerichtet. Das Operationspro-
gramm Prag – Konkurrenzfähigkeit für den Zeitraum
2007-2013 umfasst die ganze Region Prag und unter-
stützt große Infrastrukturprojekte.
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Multiscale Modeling of Transport
Processes in Masonry Structures
Ing. Jan Sýkora

Dizertace je zaměřena na víceúrovňové modelování sdruže-
ného transportu tepla a vlhkosti ve zdivu s důrazem na popis
přechodové vrstvy na rozhraní jednotlivých prvků. Součas-
ně je implementována metodika výpočtu heterogenních
systémů s náhodnou strukturou či náhodným materiálovým
uspořádáním.

Evolutionary Algorithm for Multi-Objective
Parameter Estimation
Ing. Zuzana Vitingerová

Práce se zabývá vícekriteriální formulací identifikace para-
metrů materiálových modelů při využití moderních optima-
lizačních metod z oblasti evolučních algoritmů. Teoretická
část je doplněna třemi příklady ze stavební praxe – hydrata-
cí cementové pasty, infiltračním experimentem a nanoinden-
tací cementu.

�dizertace
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