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Betonová ostění podzemních staveb – nové trendy
Ing. Jaroslav BEŇO

doc. Dr. Ing. Jan PRUŠKA
doc. Ing. Matouš HILAR, Ph.D.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Nejpoužívanějším konstrukčním materiálem pro ostění
podzemních staveb je v současnosti beton, a tak se vývoj
tohoto materiálu logicky promítá i do vývoje konstrukcí
podzemních staveb. Článek popisuje nové trendy pod-
zemního stavitelství – prostý beton pro trvalá ostění, vo-
donepropustný beton, nové typy izolací a využití vlákno-
betonu.  

Úvod
Podzemní stavitelství zažívá v posledních letech nebýva-

lý rozvoj způsobený rostoucí poptávkou po kvalitních a
kapacitních dopravních cestách (vysokorychlostní železnici
a dálnicích), využití urbanizovaného městského území
(městských komunikačních tunelů a kolektorů) a v nepo-
slední řadě nutností ochrany přírody (biokoridorů). Promítá
se nejen do vývoje nových metod výstavby podzemních sta-
veb, ale též do vývoje stavebních materiálů. 

Beton  pro ostění podzemních staveb se používá ve třech
základních modifikacích, a to jako monolitický, stříkaný
nebo prefabrikovaný. V současné době se vedle tradičních
postupů, využívajících pro nosné ostění železobeton, obje-
vují i aplikace prostého betonu nebo vláknobetonu a netra-
diční izolace tunelů.  

Izolace tunelů
Beton má v konstrukci mimo nosné funkce často i jiné

úkoly, zejména zajištění vodotěsnosti, mrazuvzdornosti,
trvanlivosti v agresivním prostředí a odolnosti proti teplotní-
mu zatížení při požáru. Vodotěsnost betonu se v minulosti
požadovala především pro vodní stavby. V posledních le-
tech se rozšířila i na podzemní konstrukce vystavené účin-
kům podzemní vody. Moderním přístupem k návrhu izolace
tunelů je možnost nahrazení tradiční fóliové izolace (využí-
vané při nové rakouské tunelovací metodě) mezi primárním a
sekundárním ostěním podzemních staveb stříkanými mem-
bránami nebo nahrazení fóliové izolace u hloubených tune-
lů izolací na bázi bentonitu (bentonitové rohože). Obě tyto
netradiční možnosti již byly využity při výstavbě pražského
metra. Dalším způsobem je použití vodonepropustného
betonu místo klasické fóliové izolace. Jejich výhody i nevý-
hody se promítají i do mocnosti a vyztužení ostění.

Vodonepropustné ostění podzemních staveb
Použití vodonepropustného betonu místo klasické izolace

má své výhody – zrychlení výstavby (odpadá instalace izo-
lace a její ochrany), případné netěsnosti se dají snadno loka-

lizovat a opravit,  vodonepropustný beton je výhodný v mís-
tech složitých a členitých detailů, kde by byla obtížná apli-
kace běžné izolace. Na ostění podzemních staveb se využí-
vá v hloubených i ražených tunelech (obr. 1). Klasické hlou-
bené tunely jsou budované jako monolitické betonové rámo-
vé konstrukce v otevřené stavební jámě a po dokončení jsou
zasypány. Tímto způsobem se realizuje převážná část pří-
portálových úseků ražených tunelů a mělce uložených pod-
zemních staveb. V posledních letech se začal v ČR na těch-
to podzemních konstrukcích prosazovat vodonepropustný
beton (např. Votický tunel) [1].

Za vodonepropustný se označuje beton, jehož průsak při
zkoušce tlakovou vodou nepřekročí 50 mm [7]. Tato vlast-
nost rozhodující měrou závisí na velikosti „otevřených“
pórů a jejich objemovém podílu v betonové konstrukci.
Otevřené póry jsou v zásadě identické s kapilárními póry,
které v zatvrdnutém betonu zaujímají objem po vypařené
vodě. Beton je považován za nepropustný, jestliže součinitel
působení vody je menší než 10–12ms–1. Takový beton je
nejen vodonepropustný, ale také trvanlivý, dobře odolává
slabě a středně agresivnímu prostředí [8].

Ve vodonepropustném ostění je třeba v okolí spár a trhlin
zabezpečit stejnou vodotěsnost jako v jeho ostatních částech.
Umístění a způsob provedení spár musí být součástí projek-
tu, stejně jako tvar a šířka přípustných trhlin. Pracovní a dila-
tační spáry se těsní expandujícími profily (bentonitovými
nebo polymerovými) vkládanými do ostění. V případě ne-
příznivého sklonu tunelu, nebo pokud ražba tunelu vyvolává
nežádoucí snížení hladiny podzemní vody, se volí hydroizo-
lační systém utěsňující ostění po celém obvodu. Konstrukce
je pak namáhána kombinací horninového a hydrostatického
tlaku. Pokud je izolace tunelu zajištěna vodonepropustným
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Obr. 1. Ostění z vodonepropustného betonu 
na kolektoru pod Vltavou [2]
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betonem, vyžaduje návrh posouzení nebezpečí vzniku trhlin
nejen na agresivitu prostředí, ale i na hloubku průsaku vody.
Ostění namáhaná hydrostatickým tlakem bývají vyztužena,
přičemž v případě použití vodonepropustného betonu se
množství výztuže ještě zvyšuje. U deštníkového systému
hydroizolace nedochází k zatížení ostění hydrostatickým tla-
kem, protože voda volně odtéká podél ostění do drenáží.
Potřeba vyztužení se tak podstatně snižuje, běžně stačí ostě-
ní z prostého betonu.

Stříkané membránové izolace
Izolace podzemních konstrukcí proti vodě nástřikem hyd-

roizolační polymerové membrány na bázi cementu, kopoly-
meru vinylacetátu nebo vinylesteru se vyvíjela v průběhu
posledních deseti let. Hlavní myšlenkou této metody je inte-
grování hydroizolace do trvalého ostění ze stříkaného beto-
nu. Tímto způsobem se vytvoří relativně tenká vodotěsná
vrstva, která je kompatibilní s trvalým ostěním složeným ze
stříkaného betonu a horninových svorníků. V řadě situací,
v nichž tradiční systémy hydroizolací čelí specifickým pro-
blémům nebo omezením, může být tato metoda cenově
výhodnou alternativou k tradičním metodám izolování sta-
veb proti vodě.

Stříkané hydroizolace se zpravidla nanášejí na vnitřní líc
primárního ostění ze stříkaného betonu. Podstatou je vytvo-
ření hydroizolační membrány nástřikem izolační směsi a vo-
dy pod tlakem na podklad tak, aby se vytvořila celistvá vrst-
va. Technologie stříkání „suchou cestou“ spočívá v pneuma-
tické dopravě suché směsi od stroje na stříkání ke konci
dopravní hadice zakončené stříkací tryskou. Přidáním zámě-
sové vody dojde ke zvlhčení izolační směsi a spuštění che-
mické reakce. Vlivem vysoké rychlosti při dopadu se nastří-
kaná vrstva dokonale zhutní a spojí s ostěním. Čerstvá hydro-
izolační membrána nesmí být vystavena nárazům, otřesům
nebo mechanickému poškození. Je nutné zabránit jejímu
předčasnému vysychání, vyplavování tekoucí vodou a vyso-
kému vnitřnímu rozdílu teplot. Dokončenou hydroizolační
membránu je třeba chránit vrstvou betonu. 

Stříkané hydroizolační membrány nacházejí uplatnění
zejména v částech tunelů se složitou geometrií. Vzhledem
k vysoké přilnavosti mohou být aplikovány přímo na ocelo-
vé spojovací prvky (např. hlavy svorníků) či na fóliovou izo-
laci v místě jejích přechodů. Jako příklad může sloužit hyd-
roizolační membrána Masterseal, která byla zkušebně použi-
ta  na části tunelového komplexu Blanka.

Ostění tunelů

Ostění z prostého betonu
Při návrhu a provádění definitivního ostění konvenčně

ražených tunelů je nutno zohlednit specifika tunelovací
metody, způsob provádění i geotechnické podmínky. Zpra-
vidla je využíváno vyztužené ostění, nicméně v některých
případech lze využít ostění z prostého betonu.

Konvenční tunelovací metody používané pro ražbu do-
pravních tunelů v ČR využívají systém dvoupláš�ového ostě-
ní. Primární ostění ze stříkaného betonu zajiš�uje spolu s nos-
ným horninovým prstencem v okolí výrubu jeho stabilitu do
doby definitivního provedení. To pak zajiš�uje stabilitu po
celou dobu životnosti konstrukce, ve většině případů je po-
žadována nepropustnost ostění. Kromě horninového prostře-
dí, ve kterém je tunel ražen, je při dimenzování ostění důle-
žitý konstrukční systém (tvar a velikost výrubu, statické
schéma konstrukce a volba hydroizolačního systému). Vo-
donepropustnost může být zajištěna izolací nebo použitím
vodonepropustného betonu.

Zatímco u primárního ostění je možná úprava mocnosti
změnou plochy výrubu, u sekundárního nelze  mocnost jed-
noduše měnit, proto se pouze upravuje množství výztuže.
Účinky působícího zatížení je často schopen přenést pouze
nevyztužený betonový průřez. Jedním z důvodů omezeného
používání ostění z prostého betonu je současný stav českých
norem a předpisů, což vede k problémům při stanovení
únosnosti ostění i při problematice vzniku, počtu a přípustné
šířce trhlin. Dalším problémem je stanovení požární odolnos-
ti nevyztuženého ostění. Nevyztužené ostění bylo využito na-
příklad při výstavbě tunelů Nového spojení v Praze (obr. 2), kde

pouze část v místě nouzových výklenků byla vyztužena [3].
Ostatní části ostění byly bez výztuže. Nevyztužené ostění
bylo také využito u tunelu Libouchec, kde vyztužené bloky
sekundárního ostění byly navrženy pouze v příportálových
úsecích a v místech tunelových propojek [4]. Návrh ostění
z prostého betonu byl reakcí na dobré chování masivu při
ražbě primárního ostění. Bloky se skříněmi SOS a požární-
mi hydranty byly vyztuženy pouze lokálně v prostoru vý-
klenků a jejich bezprostředním okolí, ostatní úseky tunelu
nebyly vyztuženy. Na stavbě tunelu Libouchec byla prove-
dena požární zkouška, která ukázala, že ostění z prostého be-
tonu požárnímu zatížení dobře odolává. Zkouška byla prove-
dena na vzorku 2 x 2 m tlouš�ky 400 mm z betonové směsi
používané na stavbě. I bez použití výztuže nebo polypropy-
lenových vláken nedošlo při teplotním zatěžování k odprýs-
kávání betonu nebo jinému poškození vzorku.

Jednopláš�ová ostění
K dalším z trendů ve vývoji podzemních staveb patří jed-

nopláš�ová ostění (většinou ze stříkaného betonu). Stříkaný
beton přestává být vnímán jako beton nižší kvality a menší
trvanlivosti. Při použití moderních technologií, materiálu a
kontroly provádění stříkaného betonu lze dosáhnout stejné
kvality jako u betonu monolitického. Při konvenční ražbě
novou rakouskou tunelovací metodou se stříkaný beton tra-
dičně používá pro primární ostění, pro sekundární se použí-
vá litý beton do bednění. Při statickém návrhu sekundárního
ostění se nepočítá s funkcí primárního ostění. Předpokládá
se, že primární ostění degraduje a veškeré zatížení přebere
sekundární ostění. Toto je však značně konzervativní pří-
stup. Nejnovější studie ukazují, že primární ostění po dobu
životnosti úplně nedegraduje. Tuto skutečnost lze využít při
návrhu sekundárního nebo jednopláš�ového ostění, obě mož-
nosti vedou k úsporám.

Při použití jednopláš�ového ostění odpadá aplikace sekun-
dárního ostění, což vede k významné úspoře času a ceny díla
(obr. 3). Zaručení a prokázání dlouhodobé únosnosti a trvan-

Obr. 2. Nevyztužené sekundární ostění tunelů Nového spojení
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livosti jednopláš�ového ostění je však obtížné a nemá oporu
v českých normách a předpisech.

Ostění z vláknobetonu
Vláknobeton je souhrnný název pro širokou a různorodou

skupinu kompozitních materiálů na bázi betonu s náhodně
rozptýlenými vlákny v matrici, která zvyšují jeho strukturní
integritu. Vlákna či mikrovlákna (obr. 4) jsou v betonu rov-
noměrně rozptýlena a náhodně orientována, jejich úkolem je
zlepšení únosnosti v tlaku, odolnosti proti agresivitě prostře-
dí, požární odolnosti atd.  

Vláknobeton se dostal do povědomí české technické ve-
řejnosti až počátkem devadesátých let minulého století, kdy
se vstupem zahraničních firem na náš trh se začaly v širokém
měřítku realizovat betonové podlahy průmyslových hal bez
klasické výztuže, ale s příměsí drátků. Beton vyztužený oce-
lovými vlákny, ve světě označený jako SFRC (Steel Fibre
Reinforced Concrete), se u nás vžil pod názvem drátkobeton.
V současnosti se uvažuje o použití stříkaného vláknobetonu
při konvenčním tunelování a o segmentovém prefabrikova-
ném ostění z vláknobetomu při mechanizované ražbě. Další
možností je přidání polymerových vláken do trvalého ostění
tunelů pro zvýšení požární odolnosti konstrukce. 

– Ostění ze stříkaného vláknobetonu (do stříkaného be-
tonu se dávkují ocelová nebo polymerová vlákna) se uplat-
ňuje nejen jako primární a sekundární, ale i jako jednopláš-
�ové. Podstatné pro stále vzrůstající oblibu jsou jeho před-
nosti – odpadá instalace výztuže, zaniká problém kvality
nástřiku ostění v oblastech stíněných výztuží, nižší spotřeba
oceli.

– Monolitický vláknobeton nachází uplatnění u defini-
tivních ostění (např. sekundární ostění při ražbě novou ra-
kouskou tunelovací metodou), kde odpadá složitá příprava
ocelové výztuže, což přináší úsporu času a nákladů. V přípa-
dě definitivních ostění tunelů je důležitá požární odolnost,
přičemž zvýšení se dosáhne přidáním polypropylénových
vláken do matrice betonu. Odolnost vláknobetonu proti po-
žáru spočívá v tom, že při teplotách nad 100 ˚C dochází k vy-
pařování polypropylenových mikrovláken z betonu, což zna-
mená vytvoření jemných pórů v betonové konstrukci. Proto-
že beton se v důsledku silného žáru může do pórů rozpínat,
je zmenšena možnost destrukce a odprysků. Přidání poly-
propylénových vláken do definitivního ostění již bylo v ČR
využito (např. tunel Klimkovice a tunelový komplex Blanka).

– Segmentové ostění z vláknobetonu se začíná prosazo-
vat při mechanizovaných ražbách plnoprofilovými tunelova-
cími stroji. Výrub má kruhový tvar a je ražen plným profi-
lem. Začalo se používat pro daný způsob ražby v padesátých
letech minulého století, kdy nahradilo ocelové a ocelolitino-
vé tubinky. Bylo využíváno při výstavbě pražského metra,
které díky výrobním tolerancím nebylo vodotěsné, tudíž
byla nutná dodatečná injektáž styčných spár. Současná seg-
mentová ostění z vláknobetonu mají výrobní přesnost 
±0,5 mm, vodotěsnosti spojů je dosaženo vložením pásové-
ho těsnění s dostatečně dlouhou životností. Právě ve složi-
tých detailech styků segmentů se dá nejvíce využít přednos-
tí vláknobetonu, kdy je každé místo rovnoměrně vyztuženo
rozptýlenou výztuží. Tak dochází k menšímu poškození
hran a rohů během výstavby, a tím i lepší vodotěsnosti ostě-
ní bez potřeby oprav. Segmentové ostění z vláknobetonu
(obr. 5) urychluje výrobní proces (odpadá instalace výztu-
že), a díky homogenitě umožňuje dosažení vyšších počáteč-
ních pevností. 

Závěr
Podzemní stavitelství v ČR zaznamenalo v posledních

letech velký rozvoj. Na řadě podzemních staveb byly úspěš-
ně využity nové technologie, zásadním mezníkem bude ne-
pochybně nasazení moderních plnoprofilových tunelovacích
strojů na prodloužení trasy A pražského metra. 

Beton byl, je a bude při realizaci podzemních staveb do-
minantním materiálem. Jeho vývoj umožňuje realizovat
stavby levněji, rychleji, kvalitněji či bezpečněji. Projektanti,
ale i zhotovitelé a investoři, by se měli snažit hledat optimál-
ní technické řešení pro daný projekt, bez ohledu na zažité
postupy. 

Obr. 3. Jednopláš�ové ostění tunelu Siglufjörður na Islandu [5]

Obr. 4. Typy vláken užívaných do vláknobetonu

Obr. 5. Prefabrikované segmentové ostění tunelů CTRL 
s polypropylenovými vlákny [6]
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Článek vznikl za podpory projektu č. 104/10/2023 GA ČR
„Vývoj a ověření vlastností prefabrikovaných vlákno-
betonových prvků splňujících současné požadavky pro
ostění dopravních tunelů“.
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Beňo, J. – Pruška, J. – Hilar, M.: Concrete Lining od
Underground Structures – New Trends

Concrete is currently the most widely used construction
material for underground structures lining. Therefore,
the development of this material is logically reflected in
the development of underground structures. This paper
describes new trends in underground construction, such
as plain concrete for permanent lining, permeable con-
crete, new types of insulation and employment of fibre
concrete.

Beňo, J. – Pruška, J. – Hilar, M.: Betonwandungen
unterirdischer Bauwerke – neue Trends 

Das gebräuchlichste Konstruktionsmaterial für
Wandungen unterirdischer Bauwerke ist zurzeit Beton,
weshalb sich die Entwicklung dieses Materials logisch
auch in der Entwicklung der Konstruktion unterirdi-
scher Bauwerke widerspiegelt. Der Artikel beschreibt
neue Trends des Tiefbaus wie unbewehrten Beton für
dauerhafte Wandungen, wasserdichten Beton, neue
Typen von Abdichtungen und die Anwendung von
Faserbeton.

Contractworld.award 2011

Architekti z pražského atelieru Vyšehrad získali jednu ze
čtyř prvních cen na mezinárodní architektonické přehlídce
inovačních řešení interiérů. Prestižní soutěže se zúčastnily
ateliéry z 34 zemí světa. Zdeněk Rychtařík a Jiří Smolík
uspěli v kategorii Změna užití objektu / Konverze, která se
zaměřuje na úpravy staveb, přestavby a rekonstrukce budov
pro nové účely prostřednictvím nových progresivních návr-
hů řešení.

Vítězi mezi dalšími osmdesáti účastníky se stali díky řeše-
ní atria D, které v roce 2009 dokončili na Fakultě stavební
ČVUT v Praze. Původně nevyužívaný hospodářský dvůr
přetransformovali na multifunkční učební prostor, který
nazvali „továrnou na nápady". Koncepci rekonstrukce oce-
nila také odborná porota ve svém hodnocení: „Místo, které
nebylo dříve využíváno, se nyní stalo centrem univerzity a
podpořilo kreativitu studentů.“

Contractworld.award je jednou z nejvýznamnějších
evropských cen pro architekty a jeho vítězové si celkem roz-
dělí šedesát tisíc eur. Letos se konal již po jedenácté.

Tisková informace

�ocenění

Stavební veletrhy Brno
12. – 16. dubna 2011

www.bvv.cz
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Použití podpražcových podložek 
v srdcovkách výhybek

Ing. Miroslava HRUZÍKOVÁ 
doc. Ing. Otto PLÁŠEK, Ph.D. 

VUT – Fakulta stavební, Brno
Dr.-Ing. Ulf GERBER

TU – Dopravní fakulta „Friedrich List“, Dráž�any

Vývoj výhybek a výhybkových konstrukcí je aktuálním
problémem nejen na železničních tratích České repub-
liky. Výhybky jsou namáhány zvýšenými dynamickými
účinky, které vyplývají z jejich konstrukce. V článku je
popsána možnost snížení namáhání srdcovek ve výhyb-
kách použitím pražců s pružnou ložnou plochou. 

Úvod
Problematika namáhání výhybek a výhybkových kon-

strukcí je stále řešenou otázkou. Se zvyšující se rychlostí
vzrůstá dynamická složka působícího zatížení. Dynamické
účinky nepříznivě působí na součásti železničního svršku,
což se mimo jiné projevuje rychlejším rozpadem geometric-
kých parametrů koleje. Na kolejovou jízdní dráhu jsou tak
kladeny stále náročnější požadavky. 

Výhybky a výhybkové konstrukce jsou charakteristické
proměnlivou svislou tuhostí jízdní dráhy, která je sama o so-
bě zdrojem dynamických přírůstků. Dochází tak ke zvýšené-
mu namáhání konstrukčních částí výhybek, k větším náro-
kům na údržbu a v neposlední řadě ke snížení komfortu jíz-
dy. Jednou z možností, jak ovlivnit tuhost jízdní dráhy, je
použití pražců s pružnou ložnou plochou, resp. s podpražco-
vými podložkami USP (Under Sleeper Pads) [1], [2]. 

V současné době je v síti Správy železniční dopravní cesty
vybudován zkušební úsek s výhybkou s podpražcovými
podložkami na trati Veselí nad Lužnicí – Tábor v železniční
stanici Planá nad Lužnicí. Úsek zahrnuje výhybku č. 12 J60-
1:12–500-I s podpražcovými podložkami, přechodové úseky
pro pozvolný přechod mezi kolejí s podpražcovými podlož-
kami a kolejí s běžnými pražci a výhybku č. 11 Obl-j-60-
1:12–500(3204,75/432,40)-I bez podpražcových podložek
jako srovnávací úsek (obr. 1). Od roku 2008, kdy byl zkušeb-
ní úsek uveden do běžného provozu, je průběžně sledován a
vyhodnocován rozvoj geometrických parametrů koleje. Tra�o-
vá rychlost v úseku Planá nad Lužnicí – Tábor je 160 kmh–1.

Ve výhybce bylo navrženo rozložení podpražcových pod-
ložek po celé její délce [3]. Byla zvolena základní tuhost
USP a ve vybraných místech (žlabové pražce, srdcovka, pře-
chod dlouhých výhybkových pražců na krátké pražce) byla
tuhost vhodně upravena. Návrh uspořádání podpražcových
podložek byl řešen pomocí výpočetního modelu metodou
konečných prvků. 

Z výsledků tříletého sledování rozvoje geometrických
parametrů koleje ve výhybce a ze zkušeností ze zkušebního
úseku vyplynulo, že nejen z hlediska ekonomického nemusí
být použití pražců s pružnou ložnou plochou po celé délce
výhybky optimálním řešením. Byla proto zahájena analýza
variantního řešení, a to možnost použití pružné ložné plochy
pražce pouze v oblastech výhybky se zvýšeným namáháním
vyplývajícím ze změny tuhosti jízdní dráhy, zejména srd-
covky. Tato varianta vyžaduje menší finanční náklady a jed-

Obr. 1. Zkušební úsek s podpražcovými podložkami (žst. Planá nad Lužnicí) 
_______ s podložkami, – – – bez podložek
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nodušší řešení. Přitom vliv pružné ložné plochy na homoge-
nizaci svislé tuhosti jízdní dráhy nebude proti první variantě
významně potlačen.

Zavedením dodatečného pružného prvku do konstrukce
jízdní dráhy se podíl síly připadající na pražec pod zatížením
sníží, kolová síla se roznáší na delším úseku koleje, a tím se
sníží namáhání konstrukce kolejové jízdní dráhy. Přídavnou
pružnost je možné soustředit do oblasti upevnění kolejnic na
pražci (pružná podložka pod patou kolejnice, podložka pod
podkladnicí, upevnění kolejnic) nebo pod ložnou plochu
pražce. 

Návrh uspořádání USP byl proveden pomocí výpočetního
modelu s uvažováním dynamického namáhání. Velikost
dynamických sil na srdcovce byla vypočtena dvěma způso-
by – první je analytický, druhý kombinuje analytické řešení
s matematickým modelem. Velikost dynamických sil byla
zjiš�ována pro kolejnicový pás procházející srdcovkou.
Výpočty byly provedeny pouze pro oblast srdcovky, v níž
dochází k vertikálnímu poklesu přechodem kola z křídlo-
vých kolejnic na srdcovkový klín. Ve všech výpočtech bylo
uvažováno s výhybkou J60-1:12–500-I na betonových praž-
cích. Pro oba způsoby řešení bylo zvoleno uspořádání:
– pražce bez pružné ložné plochy;
– pražce s pružnou ložnou plochou s modulem ložnosti

0,100 Nmm–3;
– pražce s pružnou ložnou plochou s modulem ložnosti

0,250 Nmm–3;
– pražce s pružnou ložnou plochou s modulem ložnosti

0,300 Nmm–3;
– jeden pražec s pružnou ložnou plochou pod hrotem srd-

covky (modul ložnosti 0,100 Nmm–3, 0,250 Nmm–3 a
0,300 Nmm–3);

– tři pražce s pružnou ložnou plochou pod hrotem srdcovky
(modul ložnosti 0,100 Nmm–3, 0,250 Nmm–3 a 0,300 N
mm–3);

– pět pražců s pružnou ložnou plochou pod hrotem srdcov-
ky (modul ložnosti 0,100 Nmm–3, 0,250 Nmm–3 a 0,300 N
mm–3).

Analytický postup
Pro potřeby výpočetního modelu byla soustava kolo/ko-

lejnice zjednodušena dle obr. 3. Rovnice silové rovnováhy
ve svislém směru má pro tuto soustavu po úpravě tvar

(1)

(význam veličin je popsán u schématu na obr. 3). Parametr
zA [m] představuje svislý pokles kola vůči kolejnici, který se
vypočte jako rozdíl vertikálního poklesu kolejnice zR a verti-

kálního poklesu kola zW. Řešením rovnice (1) je průběh ver-
tikálního zatlačení kolejnice zR po délce výhybky ve směru
zvoleného kolejnicového pásu, v našem případě ve směru
přímého kolejnicového pásu procházejícího srdcovkou. 

Na zvolené délce 7 m lze sledovat vliv poklesu jízdní drá-
hy kola i změnu svislé tuhosti prostřednictvím vložení pruž-
né ložné plochy až na pět pražců pod srdcovkou (viz přehled
uspořádání pružné ložné plochy ve výhybce). Do tohoto
úseku jsou zahrnuty i dostatečně dlouhé přilehlé části kole-
je, ve kterých se již vliv trajektorie a změna tuhosti jízdní
dráhy neprojeví. Vstupními neměnnými parametry jsou hmot-
nost neodpružené hmoty kola mW = 2 000 kg, součinitel tlu-
mení ηR = 300 000 Nsm–1 a rychlost V = 160 kmh–1. Jako
proměnné parametry byly uvažovány ve výpočtu vertikální
pohyb kola vůči kolejnici zA, ekvivalentní hmotnost kolejnico-
vého pásu mR a statická tuhost podepření kolejnice KZ.

Pro výpočet namáhání srdcovky je významný svislý po-
kles kola vůči kolejnici zA. Poklesová křivka kola byla pře-
vzata z práce [4], v níž je délka dráhy kola, na které se po-
kles uskuteční, uvažována 3 m, přitom maximální pokles
uprostřed této dráhy činí 3 mm. Tvar křivky je určen kon-
kávními částmi dvou zrcadlově symetrických kvadratických
parabol.

V místě vznikajícího rázu se předpokládá spolupůsobení
hmoty kolejového roštu. Ekvivalentní hmotnost kolejového
roštu mR vstupující do výpočtu je po délce výhybky proměn-
ná, protože se mění vzájemná poloha kolejnic a jejich pří-
padné spolupůsobení. Míra spolupůsobení sousedních kolej-
nicových pásů byla volena na základě jejich vzájemné vzdá-
lenosti. Ve výpočtech byla uvažována relativní hodnotou nR(x)
z intervalu 1 (kolejnicové pásy nespolupůsobí – v místě, kde
jsou všechny čtyři kolejnicové pásy ve stejné vzdálenosti) až
4 (spolupůsobí všechny kolejnicové pásy – oblast konce kříd-
lových kolejnic). Přístupů k řešení velikosti ekvivalentní
hmoty kolejnicového pásu v běžné koleji, tj. mimo výhybko-
vé konstrukce, je několik, např. [5]. Pro toto řešení byla zvo-
lena hodnota 150 kg, upravená dle počtu spolupůsobících
pásů. Výsledný vztah pro výpočet ekvivalentní hmoty kolej-
nicového pásu má tedy tvar

(2)

kde nR(x) je počet spolupůsobících kolejnicových pásů. 
Hodnota KZ [N.m–1] v rovnici (1) vyjadřuje svislou tuhost

pro bodové podepření kolejnice. Lze ji vyjádřit pomocí vztahu

(3)

Obr. 2. Výhybka č. 12 s podpražcovými podložkami 

Obr. 3. Výpočetní schéma pro řešení namáhání srdcovky
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kde KU je tuhost podloží pro bodové podepření [Nm–1];
K – tuhost kolejového lože pro bodové podepření 

[Nm–1];
KUSP – modul ložnosti podpražcových podložek přepočí-

taný pro bodové podepření [Nm–1] (pro pražce bez
podpražcových podložek nebylo s touto hodnotou
uvažováno);

Kr – tuhost uložení kolejnice na pražci pro bodové po-
depření [Nm–1].

Pro pružné podepření pražce byla zvolena hodnota modu-
lu ložnosti CBU = 100 MPam (tuhé podloží), která zahrnuje
tuhost podloží a kolejového lože. Hodnota modulu ložnosti
CBU byla přepočítána na tuhost KBU pro bodové podepření,
která vstupuje do výpočtu tuhosti KZ,

(4)

Pružná ložná plocha pražce byla uvažována s moduly lož-
nosti 0,100 Nmm–3, 0,250 Nmm–3 a 0,300 Nmm–3. Dyna-
mická tuhost pružné podložky pod patou kolejnice a penefolo-
vé podložky pod podkladnicí byla v úhrnu Kr = 173 kNmm–1.

Po dosazení všech veličin do rovnice (1) bylo spočítáno
vertikální zatlačení zR kolejnice po délce výhybky, což bylo
vstupem pro další výpočty. Příklad grafického výstupu je na
obr. 4.

Kombinace matematického modelu 
s analytickým řešením

Namáhání srdcovky bylo řešeno také metodou konečných
prvků v programu Ansys. Sestaven byl prostorový prutový
model výhybky (obr. 5, obr. 6) zatížený dvojicí statických

sil. Použity byly prutové prvky BEAM 4 (pražce) a BEAM
44 (kolejnice), kterým byl přiřazen odpovídající průřez.
BEAM 4 je jednoosý prvek, který je definován dvěma uzly,

přičemž v každém uzlu má šest stupňů volnosti – posunutí
ve směrech souřadných os x, y a z a pootočení kolem těchto
os. Prvku je možné přiřadit definovaný průřez. BEAM 44 je
rovněž jednoosý prvek se šesti stupni volnosti v každém uzlu.
Tento prvek však umožňuje v každém uzlu použít různý prů-
řez prutu. Upevnění kolejnic na pražci bylo řešeno sousta-
vou pružin pomocí prvku typu COMBIN 14. Tento prvek je
určen dvěma uzly, každému uzlu je umožněno posunutí
nebo pootočení, v každém uzlu je pak možné dosáhnout až
tří stupňů volnosti. Prvek je definován konstantou pružnosti
a součinitelem tlumení. Přítomnost svěrek byla uvažována
formou prvků se svislou tuhostí LINK 8. Prvek je definován
dvěma uzly, v každém uzlu má tři stupně volnosti – posunu-
tí v ose x, y a z. Vyznačuje se jednoosou napjatostí (tah,
tlak). Prvku je možné předepsat počáteční deformaci, odpo-
vídající příslušné osové síle. Pražcům bylo předepsáno pruž-
né podepření pomocí dvojrozměrného prvku COMBIN 14.
Do konstanty pružnosti tohoto prvku byla zahrnuta hodnota
modulu ložnosti pražcového podloží, v případě přítomnosti
i modul ložnosti podpražcové podložky.

Z důvodu možnosti snazšího přepočtu výsledků pro různé
zatížení byly výpočty provedeny pro statickou kolovou sílu
100 kN. Do modelu bylo zahrnuto 10 pražců před hrotem
srdcovky a 10 pražců za ním. Nad každým pražcem byla
umístěna dvojice kolových sil ve směru přímé větve výhyb-
ky. Zjiš�ovala se velikost zatlačení kolejnice pod působícím
zatížením.

Velikost zatlačení kolejnice zR0 je závislá na velikosti
působící kolové síly Q a celkové tuhosti koleje KR dle vzta-
hu

(5)

Při statickém zatížení je třeba uvažovat se statickou hodno-
tou tuhosti uložení, při dynamickém zatížení pak s dynamic-
kou hodnotou. Hodnota celkové tuhosti koleje KR není totož-
ná s hodnotou tuhosti uložení kolejnice KZ, protože se pře-
nos zatížení realizuje prostřednictvím více pražců. Záleží na
tuhosti podloží a kolejového roštu, jaký bude vztah mezi
oběma tuhostmi. Podle [6] se zatlačení kolejnice působící
kolovou silou zR0 vypočítá dle vztahu

(6)

kde kZ = KZ /a [N.m–2] je spojitá svislá tuhost kolejové jízdní

dráhy s rozdělením pražců a [m] a [m] je 

charakteristická délka kolejového roštu [6], která vyjadřuje
délku prostého nosníku s ohybovou tuhostí EI, jenž je stejně
ohybově namáhán. Parametr E [Pa] je modul pružnosti

Obr. 4. Zatlačení kolejnice po délce srdcovkové části výhybky bez
pružné ložné plochy pražců vyplývající z vertikálního poklesu

železničního dvojkolí při průjezdu srdcovkou
_______ analytické řešení, – – – kombinované řešení

Obr. 5. Prutový trojrozměrný model výhybky pro výpočet 
v programu Ansys

Obr. 6. Detail modelu výhybky v programu Ansys se zobrazením
průřezů; srdcovka výhybky
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kolejnicové oceli a I [m4] je moment setrvačnosti profilu
kolejnice k ose kolmé na směr namáhání. Položíme-li vzta-
hy (5) a (6) do rovnosti, upravíme a vyjádříme v závislosti
na tuhosti KZ, získáme vzájemný vztah 

(7)

Pokud vezmeme v úvahu, že charakteristická délka kolejo-
vého roštu L nabývá hodnot 0,7 až 1,2 m (dle kvality podloží)
a rozdělení pražců je 0,6 m, vyplývá, že KZ = (0,25 ÷ 0,43) ·KR.
Dosadíme-li do rovnice (7) vztah pro výpočet L a kZ a výraz
upravíme, získáme

(8)

Z výsledků statické analýzy ve výpočetním softwaru byla
zjištěna hodnota zatlačení kolejnice zR0 pod působícím zatí-
žením Q = 100 kN. Dle rovnice (5) byla přepočítána hodno-
ta tuhosti KR a na základě této hodnoty stanovena statická
svislá tuhost podepření kolejnice KZ podle (8), která byla
hledaným vstupem do rovnice (1). Poměr tuhostí KZ /KR

z výsledků matematického softwaru se pohyboval v rozsahu
0,25 až 0,37. Z rovnice (1) pak byl obdobným způsobem
jako u čistě analytického řešení vypočítán průběh svislého
zatlačení kolejnice zR.

Průběh zatlačení kolejnice získaný z čistě analytického
řešení (plná čára) a z výpočtů kombinující analytické řešení
s konečně prvkovým modelem (čárkovaná čára) je porovnán
na obr. 4. Z obou řešení byly získány téměř shodné závěry.

Výpočet dynamického přírůstku síly
Dynamická analýza konečně prvkového modelu s pohy-

bující se nápravovou silou je náročný nelineární problém.
Proto bylo přistoupeno ke kombinovanému řešení konečně
prvkového modelu s numerickými výpočty. Z výsledků sta-
tické analýzy byl stanoven dynamický přírůstek síly, který je
důsledkem poklesu kola při průjezdu srdcovkou,

Fdyn = zR KZ . (9)

Skupina dvaceti pražců pak byla postupně zatížena dvojicí
statických sil – přitom byla kolová síla navýšena o dynamic-
ký příspěvek v příslušném kolejnicovém pásu

F = Q + Fdyn . (10)

Opět byla sledována velikost zatlačení kolejnice, z níž bylo
možné stanovit hodnotu KR, na základě které byl stanoven
dynamický přírůstek síly, atd. Jde o iterační postup řešení,
jímž lze získané výsledky zpřesňovat. V tomto případě byl
však výpočet ukončen po prvním cyklu, protože dosahovaná
přesnost byla dostačující (asi 2 %). Pro stanovení účinku
pružné ložné plochy byl vypočítán poměr mezi silami z obou
fází výpočtů

(11)

FA,dyni = KZ · zA,R2i a  FA,stati = KZi · zA,R1i ,

kde KZ je tuhost vypočítaná v první fázi výpočtů, tj. po apli-
kaci statické hodnoty zatížení; zA,R1 je velikost zatlačení
kolejnice určená výpočtem z modelu pod statickou hodnotou
zatížení; zA,R2 je velikost zatlačení kolejnice určená výpoč-
tem z modelu pod zatížením sestávající ze statické i dyna-
mické hodnoty.

Interpretace výsledků
Výpočty byly provedeny pro třináct uspořádání s různým

modulem ložnosti pružné vrstvy a různým počtem pražců
s USP. Pro úpravu svislé tuhosti pod srdcovkou bylo navr-
ženo opatřit pružnou vrstvou jeden, tři nebo pět pražců, a to
symetricky vůči hrotu srdcovky. Použití více pražců s pruž-
nou ložnou plochou by již nebylo příliš efektivní (obr. 7).

Ze získaných výsledků bylo možné učinit závěry o vlivu
pružné ložné plochy pražce na snížení dynamických sil vzni-
kajících v oblasti srdcovky (obr. 7, obr. 8, obr. 9). Z grafů je
zřejmé, že efektivní snížení je možné očekávat od pružné
vrstvy s modulem ložnosti do 0,250 Nmm–3. Použití příliš
měkkých podložek není vhodné. Vrstva má kratší životnost
a vede k většímu zatlačení kolejnice. 

Vezmeme-li v úvahu počet pražců opatřených pružnou
vrstvou (obr. 7), je zjevné, že efektivní je použití maximálně
pěti pražců s USP. Vyšší počet má na snížení velikosti sil
malý vliv. Závisí samozřejmě na modulu ložnosti pružné vrst-
vy. Komplexní výsledky jsou zobrazeny v grafu na obr. 9.

Závěr
Úpravou velikosti dynamických sil ve výhybce lze snížit

opotřebení částí výhybky a prodloužit její životnost. Snížení
velikosti těchto sil lze mimo jiné dosáhnout např. změnou
tuhosti uložení. Vhodné se jeví použití pružné ložné plochy
pražce, a to zejména s relativně nízkým modulem ložnosti.
Přitom není nutné, aby všechny pražce ve výhybce byly
opatřeny pružnou ložnou plochou. USP je možné použít pou-
ze v těch oblastech výhybky, kde se významně projevuje ne-
gativní vliv nehomogenní jízdní dráhy, zejména v srdcovce. 

Obr. 7. Vliv počtu pražců s pružnou ložnou plochou na snížení
dynamických sil v srdcovkové části výhybky z důvodu vertikálního

poklesu jízdní dráhy kola

Obr. 8. Vliv velikosti modulu ložnosti pružné ložné plochy pražce
na snížení dynamických sil v srdcovkové části výhybky 

z důvodu poklesu jízdní dráhy kola
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Článek reaguje na aktuálně řešenou problematiku z oblas-
ti železničního svršku s uplatněním pružné ložné plochy
pražce. Opírá se o mnohaleté zkušenosti vyspělých zahranič-
ních železničních správ s použitím USP v železniční trati.
Představen byl možný návrh úpravy rozložení USP ve vý-
hybce s cílem redukovat rozsah použití USP, a snížit tak po-
řizovací náklady. Prezentován byl způsob úpravy tuhosti jízd-
ní dráhy pod srdcovkou. Další pozornost z hlediska homoge-
nizace tuhosti jízdní dráhy bude věnována žlabovým pražcům
a přechodu dlouhých pražců na krátké pražce ve výhybce.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru
MS12701918 MŠMT „Progresivní spolehlivé a trvanlivé
nosné stavební konstrukce“.
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Hruzíková, M. et al.: Use of Under Sleeper Pads in
Crossings of Turnouts

Development of switches and crossings structures
regarding the performance demands is a current prob-
lem not only on railway tracks in the Czech Republic.
Turnouts are loaded by increased dynamic effects which
result from construction of switches and crossings. A
possible solution of load reduction in crossings through
an application of under sleeper pads is described in the
article. 

Hruzíková, M. u. a: Anwendung von Schwellen-
besohlungen in Weichenherzstücken 

Die Entwicklung von Weichen und Weichen-
konstruktionen ist ein aktuelles Problem nicht nur auf
den Eisenbahnstrecken in Tschechien. Weichen werden
durch erhöhte dynamische Wirkungen beansprucht, die
aus ihrer Konstruktion erwachsen. Im Artikel wird die
Möglichkeit einer Verringerung der Beanspruchung der
Herzstücke in Weichen durch die Verwendung von
Schwellen mit einer elastischen Lagerfläche beschrieben. 

Obr. 9. Vliv pružné ložné plochy pražce na snížení dynamických sil
v srdcovkové části výhybky z důvodu poklesu jízdní dráhy kola
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Popeloviny ze spalovny komunálního odpadu 
jako alternativní plnivo cementové malty 
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Popeloviny ze spaloven tuhého komunálního odpadu se
skládkují nebo se po úpravě používají jako materiál pro
náspy a zásypy. Analogicky k popelovinám ze spalování
uhlí se nabízí možnost jejich využití jako jemného
kameniva v cementových maltách a betonech. 

Úvod
Popeloviny vznikající při spalování uhlí jsou ve staveb-

nictví běžně využívány bu
 jako pucolánově aktivní příměs,
nebo plnivo betonu. Naopak popeloviny ze spaloven tuhého
komunálního odpadu (TKO) se bu
 sládkují, nebo se použí-
vají pouze jako materiál pro terénní úpravy, dočasné náspy
komunikací apod. Využití při výrobě betonu je zatím ve sta-
diu výzkumu, nicméně jejich celosvětová produkce roste a
další využití je žádoucí jak z ekologických, tak ekonomic-
kých důvodů. Jedním z problémů, který doposud brání jejich
širšímu uplatnění ve stavebnictví, je chemické složení a vel-
ká časová a místní variabilita chemických a fyzikálních
vlastností v porovnání s uhelnými popílky. Ta je způsobena
jednak technologickou odlišností jednotlivých spaloven a
jednak proměnlivým složením spalovaných odpadů v čase,
s čímž souvisí nutnost posuzovat produkované popeloviny
individuálně. Dalším problematickým bodem je obsah těž-
kých kovů a persistentních organických látek. Z tohoto
pohledu je využití popelovin jako příměsi do betonu výhod-
né – dojde totiž k imobilizaci škodlivin z popelovin v ce-
mentové matrici [1] a výsledný produkt je možné klasifiko-
vat jako „inertní odpad“ [2], ovšem s praktickým stavebním
využitím.

Pera a kol. [3] použili roštový popel (škváru) ze spalovny
tuhého komunálního odpadu  jako náhradu kameniva frakce
4-20 mm. A� již byla škvára použita ve výchozím stavu,
nebo ošetřena roztokem NaOH, vždy došlo k poklesu pev-
nosti takto připravených betonů. Výrazný pokles pevnosti
materiálů s obsahem těchto popelovin pozorovali Lin a kol.
[4], Aubert a kol. [5] a další. Müller a Rübner [6] dospěli
k závěru, že hlavní příčinou (v případě jimi studované pope-
loviny) byla expanze materiálu způsobená vývojem vodíku
při korozi hliníku (součást škváry) v alkalickém prostředí.
Rémond a kol. [7] modelovali hydrataci portlandského
cementu ve směsi s popílkem ze spalovny komunálních
odpadů.

Článek se zabývá základním posouzením vlivu různých
popelovin z tuhého komunálního odpadu  nejen na mecha-
nické, ale i na trvanlivostní vlastnosti cementových malt. 

Experimentální část

Popeloviny a připravené malty
Byly studovány čtyři druhy popelovin ze spalovny odpa-

dů Termizo v Liberci. Podroštový popel S (spečence a zrna
velikosti nad 4 mm byla odstraněna) je hmotnostním podí-
lem nejvýznamnější popelovinou ze spaloven. Dále byly
zkoumány dva druhy kotelního popílku (A, B) a popílek
z elektrostatického odlučovače (C). Bez jakékoliv úpravy
chemického složení nebo morfologie byly použity jako čás-
tečná (10%) náhrada písku v cementových maltách, označe-
ných MA až MS (tab. 1). Jako referenční materiál byla při-
pravena malta MR, která se skládala pouze z písku (0-4 mm),
cementu (CEM I 42,5 R) a vody (vodní součinitel 0,52).
Z malt byla připravena zkušební tělesa, jejich zrání probíha-
lo 28 dní při 100% relativní vlhkosti vzduchu.

MR* Mx**

cement 580 580

popelovina – 175

písek 1 750 1 575

voda 300 300

Složka
[kgm–3]

Tab. 1. Záměsi malt s obsahem popelovin

A B C S

SiO2 15,9 19,6 9,9 33,5

Al2O3 8 9,7 4,2 15,8

Fe2O3 2,9 3,4 1,9 8,4

CaO 25,7 25,6 13 19,4

MgO 2,1 2,4 1,2 2

SO3 28,8 14,9 15,7 9,3

ZnO 2,8 2,5 8 0,8

Na2O 5,4 5,9 17,9 3,6

K2O 4,4 4,4 8,4 1,9

TiO2 1,6 1,6 0,8 1,5

Cl 0,7 7,3 15,1 1,1

Σ 98,1 97,5 96 97,1

Složka
[% hmot.]

Tab. 2. Chemické složení popelovin v  

* referenční malta, ** malty s obsahem popelovin
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Experimentální metody  
Chemické složení popelovin bylo změřeno rentgenovou

fluorescenční spektroskopií (XRF) přístrojem ARL 9400 XP
(Thermo). Čára zrnitosti byla stanovena pomocí sít [8]. Ob-
jemová hmotnost, hustota matrice a pórovitost byly stanove-
ny pomocí hydrostatických vah. Distribuce velikosti pórů
v oblasti průměrů 0,003 až 100 μm byla změřena rtu�ovou
porozimetrií (Pascal 140+440, Thermo). Pevnost v tahu za
ohybu byla zjištěna standardní zkouškou tříbodovým ohy-
bem na trámečcích 160x40x40 mm, pevnost v tlaku pak na
jejich zlomcích [9]. Průměrný součinitel vlhkostní vodivosti
κ [m2 s–1] byl určen na základě měření rychlosti nasákání
vody do vzorku malty. Vliv  popelovin na trvanlivost malt
byl dále posuzován pomocí cyklického zmrazování; měření
bylo prováděno na krychlích o hraně 70 mm, které byly
vystaveny 75 zmrazovacím cyklům [10], a potom byla změ-
řena jejich pevnost v tlaku [11].     

Výsledky a diskuze
Chemické složení (hlavní složky; uvedeno jako oxidy)

jednotlivých popelovin je uvedeno v tab. 2. Kromě žádou-
cích hydraulických oxidů obsahují i velké množství síranů a
chloridů, což má zásadní vliv na jejich chování. Popeloviny
(s výjimkou popílku C) jsou pucolánově aktivní a podléhají
hydrataci [12]. Granulometrie jednotlivých popelovin a pís-
ku je znázorněna na obr. 1. Podroštový popel S je svou zrni-
tostí relativně blízký použitému písku; popílky jsou jemněj-
ší, nicméně ne dost jemné, aby vyhověly nárokům kladeným
na popílky používané jako příměsi do betonu.

Základní fyzikální parametry vyrobených malt jsou shrnu-
ty v tab. 3. Je zřejmé, že všechny popeloviny zvyšují celko-
vou pórovitost ψ malt v porovnání s referenční záměsí. Nej-
markantnější je to u kotelního popílku A, vliv ostatních po-
pelovin je v podstatě porovnatelný. Detailnější pohled na
pórový systém malt poskytla rtu�ová porozimetrie (obr. 2).
Tato metoda indikuje jen póry o průměru menším než 100 μm.
Pórový systém všech malt je v této oblasti podobný, jsou pří-
tomny póry od několika nanometrů do 100 μm v průměru.
Nicméně i tato metoda potvrdila nejvyšší nárůst pórovitosti
v maltě obsahující kotelní popílek A.

S charakteristikou pórového prostoru materiálů úzce sou-
visí jeho další vlastnosti. Rychlost transportu kapalné vody
materiálem byla charakterizována měřením průměrného
součinitele vlhkostní vodivosti κ. Zjištěné hodnoty jsou uve-
deny rovněž v tab. 3. Malta MA má nejvyšší pórovitost,

tomu odpovídá i nejvyšší naměřený součinitel vlhkostní vo-
divosti. Nejlepší výsledky (tj. nejnižší hodnoty κ) byly na-
měřeny pro referenční maltu MR a maltu s obsahem popílku
z elektrofiltru MC.

Vliv přídavku popelovin na mechanické vlastnosti byl po-
suzován měřením pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku (obr. 3).
Pevnost v tahu za ohybu není popelovinami významně ovliv-
něna, dokonce dochází k jejímu mírnému nárůstu při porov-
nání malt s popílky a referenční malty. Pevnost v tlaku je
však ovlivněna výrazně; všechny popeloviny ji snižují, nej-
významněji opět kotelní popílek A, zatímco popílek C z elek-
trofiltru jen mírně. 

Vliv popelovin na odolnost malt vůči zmrazování byl ově-
řován na krychlích o hraně 70 mm, které byly vystaveny 75
zmrazovacím cyklům; poté byla změřena jejich pevnost
v tlaku (obr. 4). Vzorek obsahující kotelní popílek A se
úplně rozpadl, proto nebyla jeho pevnost změřena. Ostatní
materiály vykazovaly pokles pevnosti. Při porovnání s refe-
renční maltou MR v případě malt MC a MS nešlo o výrazný
pokles, vzorek MB obstál hůře, ale nedošlo k jeho rozpadu.

Z uvedených výsledků vyplývá, že jednotlivé popeloviny
se chováním zásadně liší. Nejhůře ovlivňoval chování malt
kotelní popílek A. Výrazně zvýšil pórovitost malty, což se
následně projevilo vzrůstem součinitele vlhkostní vodivosti
a poklesem odolnosti vůči zmrazování. Vzrůst pórovitosti
malty MA byl způsoben množstvím síranů (zejména ve for-
mě anhydritu CaSO4) v popílku A (nejvyšší ze všech pope-
lovin – tab. 2). Sírany v betonu během hydratace vytvářejí
sádrovec a následně ettringit, naopak klesá koncentrace fází
CSH a CAH, což vede ke změnám mikrostruktury a vlast-
ností betonu, vedoucím mimo jiné k pozorovanému poklesu

ρ ρ mat ψ κ

[%] [m2s–1]

MR 2 058 2 450 16 1,1 . 10–8

MA 1 820 2 403 24,2 4,9 . 10–7

MB 1 961 2 517 22,1 1,0 . 10–7

MC 1 990 2 546 21,8 1,0 . 10–8

MS 1 950 2 516 22,5 4,5 . 10–8

Malta
[kgm–3]

Tab. 3. Základní fyzikální parametry malt

Obr. 1. Zrnitost popelovin a písku (0-4 mm)

Obr. 2. Kumulativní porozimetrické křivky malt
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pevnosti, vzrůstu pórovitosti a snížení trvanlivosti. To je
v souladu s výsledky simulace v práci [7]. Kotelní popílek B
obsahuje síranů méně a jeho negativní působení na vlastnos-
ti malt je méně závažné. Popílek z elektrofiltru C kromě síra-
nů obsahuje i značné množství chloridů (při hydrataci vytvá-
řejí Friedelovu sůl) a zinečnatých iontů, nicméně jeho vliv
na pevnost a odolnost malt vůči zmrazování není tak des-
truktivní jako u kotelních popílků A a B. Chemické složení
podroštového popela S je relativně nejpříznivější, ovšem i
v tomto případě dochází ke zhoršení vlastností malty. Obsa-
huje sice relativně méně síranů a chloridů v porovnání s ostat-
ními popelovinami, avšak obsahuje kovový hliník a skleně-
né střepy, které rovněž ovlivňují vlastnosti cementových
kompozitů negativně. 

Závěr
V článku byl sledován vliv čtyř typů popelovin ze spalov-

ny tuhého komunálního odpadu na mechanické a trvanli-
vostní vlastnosti cementové malty. Popeloviny byly použity
v surovém stavu, bez chemické nebo mechanické úpravy. Za
těchto podmínek všechny způsobují pokles pevnosti a trvan-
livosti cementové malty. Nejhůře působí kotelní popílek A,
kvůli vysokému obsahu síranů. I chemické složení ostatních
popelovin je problematické. Prezentované výsledky předsta-

vují předběžné experimenty. Pokud mají být popeloviny ze
spaloven tuhého komunálního odpadu užívány jako příměsi
do cementových kompozitů, aniž by to ovlivňovalo negativ-
ně jejich vlastnosti, je nezbytné přistupovat k jednotlivým
popelovinám individuálně, a to jak vzhledem k návrhu zá-
měsi malty (betonu), tak vzhledem k jejich chemickému slo-
žení a granulometrii. Bude nutné provést úpravu jejich che-
mického složení, jako klíčové se jeví zejména snížení kon-
centrace síranů.

Článek vznikl za podpory Finančních mechanismů EHP
a Norska a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Fondu
pro podporu výzkumu, v rámci projektu č. A/CZ0046/
/1/0027 “Immobilization of Heavy Metals in Municipal
Waste Incinerator Materials”.
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Keppert, M. et al.: Ash Materials from Municipal Solid
Waste Incinerators as Alternative Filling Agent of
Cement Mortar

Ashes generated by Municipal Solid Waste Incinerators
are nowadays dumped or used as material for backfills
and embankments. Their utilization as aggregates in
cementitious materials is an alternative, inspired by sim-
ilar usage of coal fly ashes.

Obr. 3. Pevnost malt v tahu za ohybu a v tlaku

Obr. 4. Pevnost v tlaku před zmrazovacími cykly a po nich
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Keppert, M. u. a.: Aschen aus einer Müllverbrennungs-
anlage als alternativer Füller von Zementmörtel  

Aschen aus Verbrennungsanlagen festen Hausmülls
werden deponiert oder nach einer Aufbereitung als
Material für Aufschüttungen und Verfüllungen benutzt.
Analog zum Einsatz von Aschen von der Kohle-
verbrennung bietet sich die Möglichkeit ihrer
Verwendung als Feinzuschlag in Zementmörteln und
Betonen an.

Nová budova ČVUT 

České vysoké učení technické v Praze otevře-
lo 22. února 2011 za účasti prezidenta republi-
ky Václava Klause, zástupců akademické
obce, studentů a dalších významných hostů 
v pražských Dejvicích Novou budovu ČVUT. 
Budova byla vystavěna během osmnácti

měsíců na pozemku v dejvickém kampusu v návaznosti na
budovy Fakulty stavební, Studentského domu a Národní
technické knihovny. Umístění volně navazuje na dostavbu
areálu vysokých škol podle vítězného návrhu architektů F.
Čermáka a G. Paula z přelomu padesátých a šedesátých let
dvacátého století. Jejich záměrem tehdy bylo vytvořit vol-
nou prostorovou kompozici objektů v zeleni, rozvíjející
původní zastavovací plán Dejvic profesora A. Engela z dva-
cátých let. 

Podoba budovy vznikla v ateliéru Šrámková architekti.
Vítězný návrh ze soutěže 35 týmů vybrala komise složená
z významných architektů. Autoři chtěli, podle svých slov, na
tomto místě postavit dům rozumný, trochu chudší tak, aby
vedl studenty ke skromnosti, jednoduchý až obyčejný. „Dům,
který není příliš choulostivý na nepořádek, má svou vnitřní
důstojnost, a jak věříme, je bez exkluzivního soudobého
designu. Také má v sobě některé prvky, které se dnes už moc
nepoužívají. Je v něčem jako ze staré školy – to proto, aby
v budoucnu nezestárnul, aby byl trochu mimo čas,“ vysvět-
luje prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková. Celá dispozice je
přes atria přirozeně provětrávána a v letním období v noci
řízeně nachlazována. Intenzita umělého osvětlení je automa-
ticky regulována a celý objekt je z hlediska provozních
nákladů navržen jako energeticky vysoce úsporný.

Nový objekt bude sloužit především studentům Fakulty
architektury a Fakulty informačních technologií ČVUT.
Provozně a dispozičně je budova navržena jako univerzální,
s výukovými prostory pro technické obory. Charakteristic-
kým rysem návrhu je transparentnost těchto prostor. Pro-
sklené příčky umožňují průhledy do učeben, seminárních
místností, ateliérů, ale i do pracoven vyučujících. 

Hlavní kubus půdorysného tvaru „L“ doplňují tři kvádry
poslucháren. Vydlážděný venkovní půdorysný segment v pří-
zemí tvoří vstupní nádvoří, které bude sloužit jako shromaž-

ovací i otevřený výukový prostor. Budova má osm nad-
zemních a tři podzemní podlaží převážně určená pro parko-
vání osobních vozidel. V prvním podzemním podlaží jsou
ještě umístěny provozy hospodářského zázemí, počítačo-
vých učeben, modelárny, prostory sochařského ateliéru a
další prostory technického zařízení.

Na hlavní vstup navazuje recepce, v přízemí je umístěno
studijní oddělení, centrální šatny a kapacitní přednáškové
sály pro 80, 100, 180 a 300 posluchačů. V dalších nadzem-
ních podlažích jsou učebny, ateliérové i jiné výukové a spe-
ciální prostory a pracovny pedagogů. Kolem atrií spojují
tyto místnosti ochozy a chodby. V každém nadzemním
podlaží jsou čtyři speciálně vybavené seminární učebny,
z nichž vždy jedna bude vybavena dvojitou projekcí a ostat-
ní jednoduchou projekcí. Uprostřed dispozic jsou pak navr-
ženy zasedací místnosti, respiria  a hygienická zařízení. 

Nová budova ČVUT vyrostla na pozemku s rozlohou
téměř 7 000 m2, celková podlažní plocha je 34 584 m2 a obe-
stavěný prostor má kapacitu 147 041 m3. Investiční náklady
ve výši 1 160 mil. Kč jsou pokryty investičními zdroji ze
státní dotace a vlastními zdroji. Generálním projektantem
budovy bylo VPÚ Deco, technický dozor investora zajiš�o-
vala firma Gleeds Česká republika a koordinátorem bezpeč-
nosti práce byla firma Mirro. 

Tisková informace

�projekty

ISH
mezinárodní veletrh 

technických zařízení budov

15. – 19. března 2011
Frankfurt nad Mohanem
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Infiltrační schopnosti agrárních valů 
doc. Ing. Jakub ŠTIBINGER, CSc.

ČZU – Fakulta životního prostředí
Praha

Článek uvádí výsledky infiltračních terénních měření na
agrárních valech a dalších místech. Na základě vyhodno-
cení je možné považovat agrární val za určitý prvek s dre-
nážními a vsakovacími schopnostmi, který by mohl za-
chycovat potenciální povrchový odtok, a působit tak
jako protierozní, popř. infiltrační liniové ohraničené pro-
středí v krajině.

Úvod
Pro analýzu infiltračních procesů je možné agrární val

chápat jako skeletovou formu reliéfu vytvořenou lidmi.
Přesněji řečeno, jde o jeho liniové konvexní mikroformy,
vytvořené z kamenů shromaž
ovaných z přilehlých pozem-
ků (obr. 1). V tomto případě jde o přímý antropogenní geo-
morfologický proces [10]. 

Tato definice nabízí z hlediska vodního režimu řadu hypo-
téz o výrazném vlivu agrárních valů na utlumení procesů
vodní eroze, na snížení rizik svahových sesuvů, obecně tedy
na zmírnění negativních jevů vyvolávaných hydrologickými
extrémy přívalových srážek a povrchového odtoku. Samo-
zřejmě jde o úvahy týkající se agrárních valů situovaných
přibližně rovnoběžně s vrstevnicemi. Dále je možné předpo-
kládat, že budou výrazně propustnější ve smyslu proudění
vody v pórovitém prostředí než povrchové vrstvy pozemků
ležících mimo valy. Do jisté míry bude zřejmě možné pova-
žovat agrární val za určitý prvek s drenážními a vsakovací-
mi schopnostmi, jenž by mohl zachycovat potenciální povr-
chový odtok, a působit tak jako protierozní, popř. infiltrační
liniové ohraničené prostředí.

Při hodnocení infiltračních schopností se vychází z vý-
sledků terénních infiltračních měření, prováděných jednak
na agrárních valech, jednak na plochách k nim sice přileh-
lých, ale ležících mimo val (obr. 2, obr. 3). Jedna z nejvý-
znamnějších částí výzkumu, kterou zajiš�uje ČZU Praha –
Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav

krajiny, byla zaměřena na analýzu infiltračních procesů
v povrchových vrstvách v oblastech s agrární valy [4]. Cílem
bylo, mimo jiné, stanovení případných odlišností infiltrač-
ních a hydrofyzikálních charakteristik na agrárním valu a na
území mimo val, obecnějším záměrem charakterizovat a
popsat vodní režim v oblastech s agrárními valy.

Bylo zjištěno, že experimenty pro odhad hydrologických,
a zejména infiltračních charakteristik na území s agrárními
valy, nebyly dosud na území ČR prováděny a ani ve starší či
relativně novější literatuře [1], [3] není zmínka o vlivu ske-
letových agrárních útvarů na vodní režimy, vyjma snad po-
známek o zmírňování negativních jevů povrchových odtoků
a případné vodní eroze. Přímé diskuze a konzultace, např.
s anglickou firmou JBA Consulting (zabývající se extrémy
hydrologických jevů v souvislosti s ochranou půdy a život-
ního prostředí) potvrdily, že stanovování, resp. odhady kon-
krétních hodnot hydrofyzikálních půdních charakteristik na
územích s agrárními valy nejsou obvyklé. Z tohoto pohledu
je možné považovat získané výsledky z terénních infiltrač-
ních experimentů na lokalitách s agrárními valy za ojedině-
lé a předpokládá se, že by mohly přispět k objasnění proble-
matiky vodního režimu v těchto oblastech.  

Základem průzkumů s cílem vyhodnotit infiltrační schop-
nosti agrárních valů jsou terénní infiltrační měření provádě-
ná dvouválcovou metodou. Matematicko-fyzikální popis
těchto procesů bude vycházet z Richardsovy rovnice a z Phi-
lipova řešení nestacionární infiltrace  [6], [8], [11].

Obr. 1. Příklad liniové konvexní mikroformy reliéfu vytvořené
cíleným shromaž�ováním kamenů z přilehlých pozemků [10]

Obr. 3. Úprava povrchu před osazením soustředných válců 
pro terénní infiltrační měření (oblast 1 – val 1)

Obr. 2. Schéma měření 
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Expozice problematiky
Philipovo odvození vychází z řešení Richardsovy (Fokke-

rovy–Planckovy) parciální diferenciální parabolické rovnice
nestacionárního proudění vody v pórovité nenasycené zóně
s Dirichletovou okrajovou podmínkou. V případě nestacio-
nárního vertikálního proudění ve směru osy z [M] v nena-
sycené zóně je možné, s použitím Darcyho–Buckinghamova
zákona a za předpokladu zachování kontinuity proudění,
prezentovat výše zmiňovanou Richardsovu rovnici ve tvaru

(1)

Zjednodušený vztah pro vyjádření potenciálu G [M] v ne-
nasyceném pórovitém prostředí bez volné hladiny je možné
interpretovat ve tvaru G = z + H, kde z [M] je geodetická
výška nad srovnávací rovinou a H [M] reprezentuje sací
(negativní) tlak. Parametr k(H) [M·T–1] představuje hydrau-
lickou nenasycenou vodivost, která je však závislá na sacím
tlaku H [M], a tedy i na vlhkosti W [–]. Čas je označen para-
metrem t [T], symbol M, resp. symbol T reprezentují délko-
vou, resp. časovou jednotku. 

Platí-li G = z + H, pak pro gradient potenciálu ve směru
osy z platí

(2)

Dosazením vztahu do výrazu (1) pak dostaneme

(3)

Rovnice (1), (3) se nazývají Richardsovy podle autora,
který je jako první odvodil [11]. Při jejich použití bu
 k po-
pisu zvlhčování půdy (závlahy), nebo k analýze odvodňova-
cího procesu, platí, že vlhkost W jednoznačně závisí na sa-
cím tlaku H [M]. Výraz ∂W/∂G lze pak vyjádřit jako

Zavedením ukazatele specifické nebo

diferenční vodní kapacity Cw(H), kde Cw(H) = ∂W/∂H, je
možné vyjádřit Richardsovu rovnici typu (3) v kapacitním
tvaru 

(4)

Tyto a další obdobné postupy a metody se používají s cílem
snížit počet proměnných při analytickém a numerickém
řešení Richardsových rovnic. 

Philipův popis vertikální infiltrace, založený na perturbač-
ní metodě [8], [9], [5], [6], vychází z Richardsovy rovnice
typu (3), která se transformuje do difúzního tvaru, zanedbá
se vliv gravitace (z = 0, a tedy G = H), a poté se rovnice řeší
pomocí Boltzmanovy transformace.

V dalším postupu řešení se dospěje k časové řadě kumu-
lativní infiltrace i(t) [M], která je vyjádřena nekonečnou
řadou typu 

(5)

kde Cn jsou odvozené n-té členy řady, k(Wi) [M·T–1] je hyd-
raulická nenasycená vodivost odpovídající počáteční vlh-
kosti Wi [–].

První člen řady C1 reprezentuje schopnosti půdy absorbo-
vat (sorbovat) vodu bez spolupůsobení gravitace, další čle-
nové řady (C2, C3, C4, …, Ci, ..., Cn) představují vliv působe-
ní gravitace v procesu nestacionární vertikální infiltrace. 

Pro vyhodnocování naměřených hodnot kumulativní
infiltrace i(t)n [M] v oblastech s agrárními valy byla použita
časová řada (5) se substitucí n = 2, ve které byl zanedbán
poslední člen k(Wi) [M·T–1]. Vztah (5) pro výpočet, resp. pro
odhady kumulativní infiltrace i(t) [M], přejde do tvaru

(6)

kde parametr C1 [M·T–1/2] je sorptivita půdy, parametr C2

[M·T–1] zohledňuje vliv gravitace. Obvykle bývá rovnice (6)
vyjadřována pomocí symbolu sorptivity S [M·T–1/2] a souči-
nitele A [M·T–1] s rozměrem rychlosti, jenž charakterizuje
vliv působení gravitace a je velmi blízký hodnotě hydraulic-
ké nasycené vodivosti K [M·T–1],

i(t) = St1/2 + At . (7)

Rovnice (7) byla použita při vyhodnocování dat kumulativ-
ních infiltrací získaných přímým terénním  měřením v lo-
kalitách s agrárními valy.

Rychlost, resp. intenzitu infiltrace v(i) [M·T–1], lze získat
derivací rovnice kumulativní infiltrace i(t) [M] (7) podle ča-
su t [M], platí výraz v(t) = di(t)/dt, tedy

v(t) = (1/2)St–1/2 + A . (8)

Rovnice (7) a (8), jež se uplatnily při popisu infiltračních
procesů v zájmové lokalitě s agrárními valy, se nazývají
zkrácené (zjednodušené) Philipovy infiltrační rovnice. Jejich
použití bylo mnohokrát ověřeno ve vědecké oblasti i v inže-
nýrské vodohospodářské praxi a je možno říci, že vhodně
aproximují skutečné přírodní infiltrační procesy v nenasyce-
ném pórovitém prostředí.

Stanovení parametrů 
Z naměřených hodnot kumulativní infiltrace i(t)n [M] na

vybraných experimentálních plochách v zájmových lokali-
tách s agrárními valy byla pomocí rovnice (7) a s uplatněním
metody Marquardtových parametrů [7] odhadnuta sorptivita
S a součinitel A, který je blízký hydraulické nasycené vodi-
vosti. Hledání těchto parametrů v rovnici (7), kde na její levé
straně budou figurovat naměřené hodnoty kumulativní infilt-
race i(t)n, představuje úlohu nelineární regrese. Marquardto-
va metoda, či Marquardtův kompromis, proto vychází ze
„spojené“ metody nejstrmějšího poklesu a metody Gausso-
vy–Newtonovy. 

Marquardtův princip je založen na podobnosti obou me-
tod a na možnosti formulovat soustavu náhradních lineár-
ních rovnic z Gaussovy-Newtonovy metody tak, až metoda
nejstrmějšího poklesu bude formálně tvořit její zvláštní  pří-
pad [2]. 

Experimentální část 
Plochy pro výzkum byly vybrány na modelovém území

situovaném v části Verneřického středohoří v severozápad-
ních Čechách. Lokalita, charakteristická bohatým výskytem
agrárních valů, je ohraničena z jihu obcemi Malé Březno,
Zubrnice, Knínice, Klínky, ze západu svahy údolí Labe, ze
severu řekou Ploučnicí a z východu obcemi Verneřice a
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Blankartice. Území pro infiltrační měření dvouválcovou me-
todou, rozdělené na tři oblasti (obr. 4), klimaticky patří do
oblasti mírně teplé, okrsku mírně vlhkého až vlhkého. Prů-
měrné roční teploty se pohybují mezi 7,0-7,5 ˚C, dlouhodo-
bý průměrný roční srážkový úhrn mezi 600-700 mm. Podle
Langova deš�ového faktoru je možné označit podnebí
zájmové oblasti za vlhké.

Geologické poměry mohou být reprezentovány střední a
jihozápadní částí Verneřického středohoří, jež jako součást
Českého středohoří představuje největší souvislou neovulka-
nickou oblast v Čechách. Verneřické středohoří zde vytváří
rozsáhlejší a poněkud plošší hornatinu na neovulkanickém
podloží. Na jejím složení se podílejí převážně  povrchové a
podpovrchové výlevy čedičových hornin, ale v některých
místech byly na povrchu identifikovány také pískovce a slí-
novce santonu. Půdní poměry určují mezotrofní až eutrofní
kambizemě, ve vyšších polohách oglejené. Půdy na zájmo-
vých lokalitách s agrárními valy jsou podmíněně vhodné pro
zemědělství, nachází se zde množství pastvin a luk, na země-
dělsky využívaných pozemcích se vyskytují převážně kam-
bizemě a hnědozemě luvické. 

Z výsledků dílčích pedologických a hydropedologických
průzkumů a šetření v této oblasti  vyplývá [4], že převážně
je možné půdní pokryv z hlediska půdního druhu charakteri-
zovat jako půdy hlinité až písčitohlinité.

Terénní měření
Infiltrační měření dvouválcovou metodou na agrárních

valech a na plochách přilehlých (obr. 2, obr. 3) probíhala na
podzim 2009, a to ve všech oblastech Verneřicka [4]. Jako
vzorový příklad bylo vybráno měření z oblasti 1 (obr. 5),
časové řady dat kumulativní infiltrace z ploch jsou přehledně
uvedeny v tab. 1 a tab. 2. Z naměřených dat v místě agrární-
ho valu (tab. 1) a v místě mimo val (tab. 2) byl podle rovni-
ce (7) metodou nelineární regrese stanoven parametr S [m·s–0,5],
představující sorptivitu prostředí, a parametr A [m·s–1] s roz-
měrem rychlosti, který je blízký hydraulické nasycené vodi-
vosti. Jejich hodnoty spolu s koeficientem korelace R [–] a

s výsledky analýzy nelineární regrese jsou uvedeny v tab. 3
z měření na agrárním valu a v tab. 4 z měření mimo val.

Naměřené a vypočtené hodnoty kumulativní infiltrace,
aproximované podle rovnice (7), včetně diferencí jsou pře-
hledně uvedeny v tab. 5 a graficky znázorněny na obr. 6
z měření na agrárním valu, resp. v tab. 6, a na obr. 7 z měře-

Obr. 4. Vymezení modelového území Verneřicka 

Čas Dodaná voda

t  [min] i (t )n  [mm]

1 0,00 0

2 3,00 10

3 7,42 20

4 11,25 30

5 15,47 40

6 19,28 50

7 23,47 60

8 27,08 70

9 32,50 80

10 37,13 90

Měření

Tab. 1. Kumulativní infiltrace – měření na valu

Měření
Čas t 
[min]

Dodaná voda i (t )n 

[mm]

1 0,00 0

2 1,50 10

3 8,67 20

4 15,50 30

5 23,08 40

6 32,58 50

7 41,67 60

8 50,83 70

9 63,08 80

10 73,17 90

11 83,25 100

12 97,50 110

Tab. 2. Kumulativní infiltrace – měření mimo val

Parametry
Odhadnuté 

hodnoty 
[mm·min–1]

Hodnota t  
(při 8 stupních 

volnosti)

Hodnota 
P 

S  = 2,38·10–4 [m·s –0,5] 1,84300 4,97650 0,00108

A  = 3,58·10–5 [m·s –1] 2,14800 29,32745 0,0

R  [- ] 0,99950 – –

Tab. 3. Parametry, koeficient korelace a výsledky analýzy
nelineární regrese – měření na valu

Parametry
Odhadnuté 

hodnoty 
[mm·min–1]

Hodnota t  
(při 10 stupních 

volnosti)

Hodnota 
P 

S  = 2,16.10–4 [m·s –0,5] 1,67300 24,08097 0,0

A  = 8,10.10–6 [m·s–1] 0,48600 20,48975 0,0

R  [- ] 0,99710 – –

Tab. 4. Parametry, koeficient korelace a výsledky analýzy
nelineární regrese – měření mimo val

obzor_03_2011.qxp  14.3.2011  11:03  Stránka 80



STAVEBNÍ OBZOR 3/2011 81

ní mimo val. Zároveň byly podle rovnice (8) stanoveny (vy-
generovány) hodnoty intenzity infiltrace v(t) pro místo na
valu a mimo něj a pro porovnání umístěny do společného
grafu (obr. 8).

Ze statistického zpracování a vyhodnocení výsledků in-
filtračních měření jednoznačně vyplývá, že metoda pro po-
pis vertikální nestacionární infiltrace v pórovitém nenasyce-
ném prostředí agrárních valů, reprezentovaná v tomto přípa-
dě Philipovými zkrácenými infiltračními rovnicemi (7) a (8),
aproximuje skutečné infiltrační procesy na agrárních valech
i mimo ně s dostatečnou přesností. Vysoké hodnoty korelač-
ních koeficientů korelace R (> 0,990, viz tab. 3 a tab. 4)
vypovídají o vynikajících predikčních schopnostech vybra-
ného (zvoleného) modelu, který v tomto případě reprezentu-
jí zkrácené Philipovy infiltrační rovnice (7) a (8).

Intenzita infiltrace 
Z dat kumulativní infiltrace na agrárním valu a z jejich

následného vyhodnocení vyplývá, že součinitel A = 3,6·10–5

[m·s–1] s rychlostí, jež charakterizuje vliv působení gravitace
a je blízký hydraulické nasycené vodivosti, definuje propust-

nost agrárního valu jako vysokou až značně vysokou, a to ve
vztahu k proudění vody v jeho pórovitém prostředí. Z toho-
to hlediska má pórovité prostředí agrárního valu obdobné
hydrofyzikální vlastnosti jako drobný štěrk. 

Naproti tomu hodnota součinitele A = 8,1·10–6 [m·s–1], zís-
kaná z infiltračního měření mimo val, charakterizuje pro-
pustnost povrchových vrstev jako střední ve vztahu k prou-
dění vody v tomto pórovitém půdním prostředí. Z tohoto
pohledu může být pórovité půdní prostředí povrchových vrs-
tev mimo agrární val přirovnáno k jemně zrnitému písku 
s hlínou.

Rozdíl, při němž hodnota součinitele A na agrárním valu
je téměř o řád vyšší než mimo val, se velkou měrou promítá
do intenzity infiltrace, stanovené podle rovnice (8). Rozdíl
mezi intenzitou infiltrace na agrárním valu a mimo něj je
výrazný (obr. 8). 

Obr. 5. Území Verneřicka 

Obr. 6. Naměřené i(t)n a vypočtené i(t) hodnoty kumulativní 
infiltrace včetně diferencí (měření na agrárním valu)

Čas t
Naměřené 

hodnoty i (t )n

Vypočtené 
hodnoty i (t )

Diference

[min]

1 0,00 0 0,000 0,000

2 3,00 10 9,655 0,344

3 7,42 20 20,999 –0,999

4 11,25 30 30,405 –0,405

5 15,47 40 40,556 –0,556

6 19,28 50 49,600 0,399

7 23,47 60 59,454 0,545

8 27,08 70 67,886 2,113

9 32,50 80 80,468 –0,468

10 37,13 90 91,156 –1,156

Měření

[mm]

Tab. 5. Uplatnění výsledků nelineární regrese z terénního měření
na valu

Čas t
Naměřené 

hodnoty i (t )n
Vypočtené 

hodnoty i (t )
Diference

[min]

1 0,00 0 0,000 0,000

2 1,50 10 7,631 2,368

3 8,67 20 21,292 –1,292

4 15,50 30 30,741 –0,741

5 23,08 40 39,935 0,064

6 32,58 50 50,448 –0,448

7 41,67 60 59,858 0,141

8 50,83 70 68,907 1,092

9 63,08 80 80,516 –0,516

10 73,17 90 89,760 0,239

11 83,25 100 98,769 1,230

12 97,50 110 111,196 –1,195

Měření

[mm]

Tab. 6. Uplatnění výsledků nelineární regrese z terénního měření
mimo val
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Zároveň s terénním měřením infiltračních procesů byly na
plochách s agrárními valy měřeny a vyhodnoceny údaje o mo-
mentální vlhkosti v povrchových vrstvách. Podrobnější ana-
lýza a prezentace výsledků [4] by přesáhla rámec tohoto
článku, je však možné konstatovat, že momentální vlhkost
na agrárních valech se pohybuje okolo 23 % obj., charakte-
ristická hodnota v povrchových vrstvách na územích mimo
valy se pohybuje okolo 40 % obj.

Závěr
Na základě podrobného rozboru výsledků terénních infilt-

račních měření a dílčích hydropedologických šetření na úze-
mích v okolí Verneřicka je možné konstatovat:

– infiltrační schopnosti agrárních valů jsou výrazně vyšší
než povrchových vrstev na území mimo ně;

– propustnost ve vztahu k proudění vody v pórovitém pro-
středí je možné u agrárních valů označit za vysokou až
značně vysokou, zatímco na územích mimo ně jde o pro-
pustnost mírnou nebo střední;

– vlhkostní režim agrárních valů je porovnatelný s vysoce
pórovitým prostředím drenážního charakteru, v každém
případě však bude prokazatelně odlišný od vlhkostního
režimu povrchových a podpovrchových vrstev v místech
situovaných mimo valy.

V neposlední řadě je třeba ocenit, že vybraná metoda pro
popis vertikální nestacionární infiltrace v pórovitém nenasy-
ceném prostředí agrárních valů, zastoupená Philipovými
zkrácenými infiltračními rovnicemi (7) a (8), aproximuje
infiltrační procesy na agrárních valech i mimo ně s dostateč-
nou přesností. Výše uvedená fakta jednoznačně potvrzují
hypotézu o tom, že agrární valy (skeletové útvary) budou
mít odlišné hydrofyzikální vlastnosti a hydraulický potenciál
ve smyslu proudění povrchových a podpovrchových vod a
budou  disponovat také vyšší retardační kapacitou než přile-
hlá území.

Zdá se tedy, že vyhodnocení infiltračních procesů spolu
s výsledky doplňujících měření momentální vlhkosti na ag-
rárním valu a mimo něj v lokalitě Verneřicka (oblast 1, val 1)
může (by mohlo) potvrdit hypotézu o valu s drenážními a
vsakovacími schopnostmi, jenž by mohl zachycovat poten-
ciální povrchový odtok, a působit tak jako protierozní, popř.
infiltrační a drenážní liniové ohraničené prostředí.  

Stejná situace byla zjištěna analýzou infiltračních procesů
a momentální vlhkosti na ostatních místech v okolí Verneřic
(Zubrnice, Touchořiny, Dolní Šebířov) [4]. Je tedy zřejmé,
že za určitých okolností budou agrární valy v krajině půso-
bit nejen jako tlumící prostředek hydrologických extrémů, tj.
záplav a povodní, ale je možné předpokládat jejich příznivý
vliv na vodní režim i v období sucha. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že jakákoli činnost či
zemědělské aktivity, doporučení nebo návrhy biotechnic-
kých opatření by měly zohledňovat drenážní a infiltrační
schopnosti agrárních valů, a tím přispívat k ochraně vodních
zdrojů a vodního režimu v těchto oblastech.

Jakkoli se zdá zřejmé, že agrární valy a další skeletové
útvary v krajině musí mít odlišné hydropedologické para-
metry než území situovaná mimo, hodnoty získané terénním
a laboratorním měřením budou nezbytným podkladem pro
řešení vodohospodářských problémů v těchto oblastech.
V současné době, kdy klima signalizuje častější výskyt hyd-
rologických extrémů, jakými jsou přívalové srážky, záplavy
nebo déle trvající sucha, má výzkum směřující k ochraně
vodních zdrojů a vodního režimu v krajině nezanedbatelný
význam. 

Článek vznikl za podpory projektu QH 821 26/2008
MZE ČR „Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydro-
logické a produkční funkce agrárních valů a teras pro
diverzifikaci aktivit na venkově“.
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Štibinger, J.: Infiltration Capabilities of Agrarian Land
Walls

This paper describes the results of the infiltration
processes at agrarian land walls (made of the stones from
fields) and also the results of the infiltration processes
from the areas, situated out of the agrarian land walls.
The results have shown that the agrarian land wall is
considered to be a porous line land drainage element
which will be able to mitigate erosion processes and also
negative impacts of the potential surface runoff in the
landscape.

Štibinger, J.: Infiltrationsfähigkeiten von Agrarwällen
im Gebiet 

Der Artikel behandelt die Ergebnisse von Infiltrations-
messungen im Gelände an Agrarwällen und weiteren
Orten. Aufgrund der Auswertung kann ein Agrarwall
als bestimmtes Element mit Drainage- und Versicker-
ungsfähigkeiten betrachtet werden, das einen poten-
ziellen Oberflächenabfluss auffangen und so als linien-
förmig begrenztes antierosives bzw. Infiltrationsmilieu
in der Landschaft wirken kann.

Archa odolá i přírodním
katastrofám

Stoupající hladina oceánů, přílivové vlny, zemětřesení a
jiné přírodní katastrofy již možná nebudou tak velkým pro-
blémem. Ruské architektonické Remistudio navrhlo ekolo-
gickou budovu pro přežití přírodních katastrof. Na návrhu
hotelového domu The Ark pracovalo ruské Remistudio ve
spolupráci s Mezinárodní unií architektů v programu Archi-
tektura pro zmírnění následků katastrof.

Z dřevěných prefabrikovaných oblouků a napnutých oce-
lových lan vyrůstá ekologická budova v podobě mušle.
Montované rámy umožňují rychlé a snadné postavení. Silná
transparentní fólie z ethyltetrafluorethylenu, která je pokrý-
vá, recykluje a čistí deš�ovou vodu. Je lehčí, odolnější a
úspornější  než sklo. Na rámu ji drží speciální kovové profi-
ly, jež zároveň slouží jako sluneční kolektory pro ohřev
vody a jako žlaby pro sběr deš�ové vody z povrchu střechy.
Tvar mušle dovoluje instalaci fotovoltaických článků v opti-
málním úhlu ke slunci. Teplý vzduch z horní části kupole je
shromaž
ován v sezónním zásobníku tepla, v elektrickém a
vodním akumulátoru. Nahromaděné odpadky se pyrolýzou
zpracovávají. 

Budova může stát i v seizmicky nebezpečných oblastech i
plavat na vodě. Její konstrukce umožňuje přežití i za extrém-
ních povodní. Pobyt v komplexu zpříjemňuje vysazená
zeleň. Přes průhlednou střechu je neustálý přísun energie
v podobě světla jak pro rostliny, tak pro osvětlení vnitřních
místností. 

Foto a zdroj: Remistudio /designmagazin

�projekty

materialvision
techtextil

mezinárodní odborné veletrhy

24. – 26. května 2011
Frankfurt nad Mohanem
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Potenciální evapotranspirace v horském povodí
Ing. Petr PUNČOCHÁŘ  

Ing. Josef KŘEČEK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Cílem článku je stanovení potenciální evapotranspirace
v zájmových povodích Jizerských hor. Prostorová inter-
polace dat je provedena metodami geografických infor-
mačních systémů. Je řešena regionalizace hodnot ener-
getické bilance, referenční evapotranspirace a výstupů
empirických vztahů Hamona, Makkinka a Penmana
–Monteitha. 

Úvod
Jizerské hory patří k vodohospodářsky nejvýznamnějším

oblastem České republiky. Tomu odpovídá relativně hustá
pozorovací sí� klimatologických a srážkoměrných stanic.
Vodní bilance horských povodí, stanovená pouze z pozoro-
vaných úhrnů srážek a odtoku, je ovlivňována jednak chyba-
mi při měření a interpolaci srážkových dat, jednak často
nedostatečným konstrukčním řešením hydrometrických sta-
nic, případně mírou uzavřenosti sledovaných povodí. 

Stanovení hodnot potenciální evapotranspirace pomocí
meteorologických prvků a charakteristik vypařujícího povr-
chu považujeme za důležitou informaci, kterou lze použít
v matematickém modelování bilančních prvků, jež vede ke
zpřesnění odhadů vodní, a následně i vodohospodářské bi-
lance horských povodí.

Potenciální evapotranspirace
Evapotranspirace je kombinací fyzikálních procesů změ-

ny skupenství vody a biologické kontroly těchto procesů
vegetací. Potenciální evapotranspirace charakterizuje hod-
notu výparu za předpokladu nelimitujících podmínek přísu-
nu vody k aktivnímu povrchu. S rostoucí humiditou stano-
viště se aktuální výpar blíží odhadům evapotranspirace
potenciální. 

Práce [6], [5] a [2] uvádějí metodické postupy pro odhad
potenciální evapotranspirace, jejichž použitelnost je ovliv-
ňována zejména objemem a dostupností požadovaných
vstupních dat. Tyto metody lze rozdělit podle druhu vstup-
ních dat na teplotní (výpar funkcí teploty vzduchu), radiační
(intenzita výparu odvozená z energetické bilance aktivního
povrchu) a kombinované (kromě energetické bilance je uva-
žován i aerodynamický vztah). Monteith [5] doplnil Penma-
novu kombinovanou metodu o parametry kontrolující tok
vodní páry z aktivního povrchu do volné atmosféry. Tento
přístup, pro výpočet potenciální evapotranspirace v součas-
nosti nejpoužívanější, se stal základem pro odvození evapo-
transpirace referenční [1], užívané v zemědělské praxi k od-
hadu potenciální evapotranspirace zájmové plodiny. Odhad
potenciální evapotranspirace podmiňuje úspěšnou aplikaci
hydrologických bilančních modelů [4].

Metodika
Pro vyjádření prostorového rozložení výparu v horském

povodí bylo použito vztahu Penmana–Monteitha a porovná-

ní jeho výstupů s hodnotami referenční evapotranspirace.
Relativně jednodušší empirické vztahy Hamona (teplotní) a
Makkinka (radiační) [5] byly použity k ověření limitů jejich
aplikace v horských oblastech.

Vstupní data
Vzhledem k vývoji vodní bilance oblasti byl použit distri-

buovaný způsob výpočtu, řešený v kontinuálním časovém
měřítku. Vstupní data jsou rozdělena do čtyř skupin:

– prostorově i časově heterogenní (meteorologické veličiny
nabývající v každém časovém úseku napříč celým úze-
mím odlišných hodnot);

– prostorově i časově heterogenní, s odhadnutelným vývo-
jem (veličiny vyjadřující vlastnosti vegetačního krytu,
albedo);

– veličiny časově heterogenní a prostorově konstantní
(denní doba slunečního svitu, která je pro oblast dané veli-
kosti uvažována jako rovnoměrná);

– veličiny prostorově heterogenní a časově konstantní, tzn.
veličiny týkající se reliéfu terénu (jeho digitální model) či
vegetačního krytu (mapa vegetačního krytu území).

Výpočet byl proveden pro datové soubory meteorologic-
kých prvků v letech 1999-2007 v denním kroku (vzhledem
k nejasnostem a minimálním hodnotám výparu ze sněhové
pokrývky pouze pro vegetační období květen-říjen). Bodové
měření meteorologických veličin bylo interpolováno a extra-
polováno do sad rastrových vrstev (v každém kroku po
jedné) [8]. 

Prostorová data reprezentují vlastnosti povrchu v každém
jeho bodě. Základní datovou sadou je digitální model terénu
pro danou oblast odvozený z vrstevnic Základní báze geo-
grafických dat, poskytnutých Českým úřadem zeměměřic-
kým a katastrálním. Tato data jsou v ortogonálním souřadni-
covém systému S-JTSK a výškovém referenčním systému
Balt po vyrovnání. Prostorový krok byl vzhledem k nároč-
nosti výpočtu a prostorové heterogenitě vegetace a meteoro-
logických veličin zvolen 25 x 25 m. 

Výpočet podle Penmana–Monteitha
Výpočet latentního tepla vychází ze zjednodušené rovnice

energetické bilance

(1)

kde α je albedo aktivní vrstvy [-];
Sd

↓ – dopadající globální solární radiace [W·m–2];
Ld

↓ – dopadající dlouhovlnná radiace [W·m–2];
Lu

↑ – dlouhovlnná radiace vyzářená aktivním povrchem
[W·m–2];

H – tok zjevného tepla [W·m–2].

Člen Lu
↑ je funkcí doposud neznámé teploty aktivního po-

vrchu, ta je v prvním kroku iteračního cyklu dosazena rovna
teplotě vzduchu a proveden kompletní výpočet členů interní
energetické bilance. 
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Teplota povrchu následně vyplývá ze vztahu 

(2)

a podle této hodnoty je opraven člen Lu
↑ a výpočet opako-

ván, dokud není rozdíl Ts v iteračním kroku i a i – 1 menší
než 0,01 ˚C. Poté jsou vybrány konečné hodnoty komponent
energetické bilance a latentního tepla počítaného dle vztahu
(3), které je následně převedeno na úhrn potenciální evapo-
transpirace. 

(3)

kde Rn je radiační bilance aktivního povrchu [W·m–2];
ra – aerodynamický odpor [s·m–1];
rs – stomatální odpor [s·m–1];

esat– eact – sytostní doplněk [kPa];
cp – specifické teplo suchého vzduchu [J·kg–1·˚C–1];

ρa – hustota vzduchu [kg·m–3];
Δ – sklon koexistenční křivky [kPa·˚C–1];
γ – psychrometrická konstanta [kPa·˚C–1].

Při kontinuálním výpočtu potenciální evapotranspirace je
třeba respektovat proces produktivního výparu (transpiraci
vegetace) a výparu vody zadržené na povrchu vegetace (in-
tercepci), kdy rs nabývá v podstatě nulových hodnot [9]. Vý-
sledná evapotranspirace je tudíž počítána jako vážený prů-
měr s úvahou doby trvání jednotlivých situací na základě
přístupu [5]. 

Alternativní empirické vztahy
Teplotní rovnice Hamona byla původně odvozena pro

měsíční úhrny, následně upravena též pro denní krok, který
byl použit ve tvaru 

PE = 0,14.Pt
.D2 , (4)

kde PE je denní úhrn potenciální evapotranspirace [mm·d–1];
Pt – absolutní vlhkost vzduchu násobená 10–2 [g·m–3];
D – poměrná maximální možná doba slunečního 

svitu [h·h–1].

Vztah Makkinka vychází z  radiační metody podle [5] s tím,
že vyjadřuje turbulentní člen (v kombinovaném vztahu pro
stanovení evapotranspirace) jako funkci globální radiace a
předpokládá obdobnou funkční závislost mezi hodnotami
radiační bilance Rn a globální radiace Sd

↓. Potom 

(5)

kde μ je kalibrační konstanta [-].

Referenční evapotranspirace byla počítána dle metodiky
FAO [1]

(6)

kde u je rychlost větru a ostatní proměnné jsou identické
s rovnicí (3). Hodnota radiační bilance Rn byla stanovena
stejným způsobem jako u metody Penmana–Monteitha.

Výsledky a diskuze
Potenciální evapotranspirace byla simulována ve 2 018

dnech, kde u metody Penmana–Monteitha bylo pro každý
den exportováno jedenáct veličin, které popisují vlastnosti
energetické a tepelné bilance povrchu, jeho resistence a slož-
ky výparu. U metod Hamona a Makkinka byl vygenerován
jeden snímek za den, u referenční evapotranspirace tři.
Snímky v denním kroku byly následně redukovány na 75
měsíčních, a posléze na 9 ročních hodnot. Nakonec byly
odvozeny průměrné roční a měsíční hodnoty pro devítileté
období (obr. 1). 

Obr. 1. Průměrná potenciální evapotranspirace ve vegetačním
období 1999-2007

A – metoda Penmana-Monteitha (409 mm), B – FAO (343 mm),
C – Hamona (267 mm), D – Makkinka (487 mm)

Odhad výparnosti zvolenými metodami se výrazně liší,
minimální hodnota 267 mm (teplotní metoda Hamona) dosa-
huje 55 % hodnoty 487 mm (radiační vztah Makkinka). Tato
skutečnost odpovídá výraznému snižování teploty vzduchu
s nadmořskou výškou v horských oblastech, zatímco charak-
teristiky sluneční radiace se výrazně nemění. Podobně práce
[6] a [9] uvádějí nadhodnocování potenciální evapotranspi-
race vztahem Hamona v zimních měsících, a naopak její
podcenění v letním období. Také nárůst vlhkosti vzduchu
s nadmořskou výškou (uplatňující se v metodách kombino-
vaných formou sytostního doplňku) je na hranici statistické
významnosti. 

Referenční evapotranspirace stanovená metodou FAO [1],
343 mm ve vegetačním období, dosahuje 84 % úhrnu poten-
ciální evapotranspirace stanovené vztahem Penmana–Mon-
teitha (409 mm). Klimatický výpar určený na základě bi-
lančních studií reprezentativních povodí Českého hydrome-
teorologického ústavu v oblasti Jizerských hor dosahuje
180-360 mm [7]. Tyto hodnoty jsou však evidentně ovlivně-
ny podhodnocením srážkové výšky, k čemuž v horských
povodích běžně dochází [2], [3]. Pro náhorní plošinu Jizer-
ských hor (870 m n. m.) vyplývá hodnota aktuální evapo-
transpirace, stanovená metodou energetické bilance se sub-
stitucí Bowenova poměru [7], ve vegetačním období květen
až září 338 mm.

Závěr 
Možnost použití geografických informačních systémů

představuje významné zpřesnění odhadu potenciální evapo-
transpirace v horském povodí. Použití teplotní metody (vzo-
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rec Hamona) považujeme v horském terénu za problematic-
ké. Hodnoty výparnosti FAO, stanovené metodami Penma-
na–Monteitha,  korespondují s hodnotami aktuálního výparu
stanoveného metodou Bowenova poměru. Obecný vztah
Penmana–Monteitha lépe vystihuje proměnlivost vegetač-
ních poměrů horských povodí proti hodnotám referenční
evapotranspirace FAO, odvozeným pro zemědělské plodiny.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770002 MŠMT ČR, projektů č. 526-09-0567 GA ČR
a č. 1M0579 Výzkumného centra CIDEAS 
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Punčochář, P. – Křeček, J.: Potential Evapotranspi-
ration in a Mountain Watershed

The aim of this paper is to estimate the potential evapo-
transpiration in watersheds of the Jizera Mountains. The
regional distribution of data has been approximated by
methods of geographical information systems.  The data
interpolated include the budget of energy, and results of
reference evapotranspiration, and outputs from empiri-
cal equations of Hamon, Makkink and Penman-
Monteith.

Punčochář, P. – Křeček, J.: Potenzielle Evapotranspi-
ration in einem Gebirgsflusseinzugsgebiet 

Gegenstand des Artikels ist die potenzielle Evapotranspi-
ration in Flusseinzugsgebieten  des Isergebirges. Die
räumliche Interpolation der Daten wird mit Methoden
geografischer Informationssysteme durchgeführt. Mit
Hilfe dieser Instrumentarien wird die Regionalisierung
der Werte der Energiebilanz, der Referenzevapotranspi-
ration und der Ausgaben der empirischen Beziehungen
Hamon, Makkink und Penman-Monteith gelöst. 

Obr. 2. Komponenty radiační bilance v letech 2002 a 2003

ArchiCAD STAR(T) Edition 2011
uvolněn pro Česko

Společnost CEGRA (Centrum pro
podporu počítačové grafiky ČR),
která je průkopníkem BIM projek-
tování, oznámilo uvedení české
lokalizace ArchiCADu STAR(T)
Edition 2011, nejnovější verze pro-
jekčního systému pro architekty a

projektanty zpřístupňující technologii Building Information
Modeling (BIM) každému.

Nový ArchiCAD STAR(T) Edition 2011 je postaven na tech-
nologii virtuální budovy ArchiCADu 14. Jeho funkce a
možnosti jsou vyladěny tak, aby odpovídaly potřebám men-
ších projekcí a stavebních firem. Obsahuje nástroje potřebné
pro vytvoření virtuální budovy a následného generování tech-
nické dokumentace všech stupňů. Nové funkce zahrnují čás-
tečné zobrazení konstrukcí, natočení pohledů, stíny v pracov-
ním okně OpenGL, vyladěnou správu knihoven, texty před
kótou a za kótou, vylepšení práce i interaktivními výkazy,
rozšířené možnosti oken a dveří, pravítko, přímé načítaní
geodetických dat, podpo-
ru TZB modeláře, komu-
nikační můstek pro export
a import DWG 2010 a
optimalizaci výkonu.
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Výpočet evapotranspirace s využitím znalosti 
radiačních poměrů horského povodí

Ing. Michal DOHNAL, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš VOGEL, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Evapotranspirace tvoří významnou složku souboru
hydrologických toků v systému půda/rostlina/atmosféra.
Intenzita evapotranspirace se často odhaduje pomocí Pen-
manova–Monteithova vzorce, vyžadujícího mimo jiné
znalost čisté radiace, která však v ČR k veličinám pozo-
rovaným v síti standardních meteorologických stanic
nepatří. Článek je zaměřen na ověřování vlivu albeda a
dlouhovlnného záření při výpočtu čisté radiace v pod-
mínkách malého horského povodí.

Úvod
Čistá radiace je mírou zářivé energie dostupné na zem-

ském povrchu a rozhodující hnací silou evapotranspirace,
toku tepla do atmosféry i půdy nebo fotosyntézy. Tok latent-
ního tepla v souvislosti s evapotranspirací je z hlediska povr-
chové bilance nejvýznamnějším energetickým propadem.
Nejčastěji používaná metoda výpočtu latentního tepla výpa-
ru (evapotranspirace) z mikrometeorologických měření,
Penmanova–Monteithova rovnice, vyžaduje hodnoty čisté
radiace jako vstupní údaj.

Čisté celkové záření Rn, výsledek radiační bilance zem-
ského povrchu, je suma dopadajícího a odraženého krátko-
vlnného a dopadajícího a vyzářeného dlouhovlnného záření

Rn = Jn + Ln = Jt↓ – Jo↑ + La↓ – Lg↑ , (1)

kde Jn a Ln je čisté krátkovlnné, resp. dlouhovlnné záření [W
m–2], Jt↓ je dopadající krátkovlnné záření [Wm–2], Jo↑ odra-
žené krátkovlnné záření [Wm–2], La↓ a Lg↑ potom představu-
jí dopadající, resp. zemským povrchem vyzářené dlouhovln-
né záření [Wm–2].

Měření čistého záření se na našem území provádí pouze
na několika specializovaných stanicích a výzkumných loka-
litách, není tudíž běžnou součástí měřicí sítě. Většinou se
měří pouze globální radiace (dopadající krátkovlnné záření),
čistá se následně dopočítává. Metody pro výpočet čisté radia-
ce se využívají i k doplnění datových výpadků, případně
k ověření správné funkce měření Rn. Ta se často vypočítává
z měřeného dopadajícího krátkovlnného záření pomocí lineár-
ní regrese [1], [11]. Výpočet celkového čistého záření mno-
honásobnou regresí s využitím měření teploty a vlhkosti
vzduchu navrhli autoři [10]. Nicméně pro výpočet evapo-
transpirace je to nejrozšířenější způsob, který se snaží o indi-
viduální vyčíslení chybějících složek bilance (1) [2], [14].

Čisté krátkovlnné záření lze vyjádřit jako část Jt↓, tedy

Jn = (1 – α) Jt↓ (2)

kde α představuje albedo, tj. bezrozměrnou odrazivost zem-
ského povrchu. Při znalosti albeda vegetačního krytu pod

čidlem lze z měřené dopadající složky krátkovlnného záření
dopočíst hodnoty Jn. V případě výpadku tohoto měření nebo
jeho úplné absence se Jt↓ získává např. z Ångströmovy rov-
nice [3].

Pro výpočet složek dlouhovlnného záření se využívá Ste-
fanova–Boltzmannova zákona s korekcemi na vlhkost a
oblačnost jako dvou nejdůležitějších absorbentů a emitorů
dlouhovlnného záření. Vliv ostatních absorbentů (prachu,
CO2 aj.) se považuje za konstantní.

La↓ = εaσΤa
4 , (3)

Lg↑ = εgσΤg
4 , (4)

kde σ je Stefanova–Boltzmannova konstanta (5,67·10–8 

W m–2 K–4); Ta, Tg je teplota oblohy, resp. zemského povrchu
[K]; εa, εg je emisivita vzduchu a zemského povrchu [-].
Emisivitu zemského povrchu je možno uvažovat rovnou 1.
Pro výpočet dopadajícího dlouhovlnného záření je výhodná
aproximace emisivity vzduchu navržená ve [4] pro jasnou
oblohu

(5)

kde pva značí aktuální tlak vodní páry [kPa]; a1 [-], a2 [kPa–0,5]
jsou empirické koeficienty se vztahem k lokalitě měření
(Unsworth a Montheith [18] doporučují v případě nedostup-
nosti měření složek dlouhovlnné radiace 0,51-0,60; 0,187
-0,206). Po zavedení vlivu oblačnosti je možné Ln vyjádřit

(6)

kde Jto↓ je dopadající krátkovlnné záření za předpokladu bez-
oblačné oblohy [Wm–2]; b1, b2 [-] jsou empirické kalibrační
koeficienty (Allen et al. [2] doporučují v případě nedostup-
nosti měření složek dlouhovlnné radiace hodnoty 1,35;
–0,35).

K výpočtu denních hodnot potenciální evapotranspirace
z dostupných meteorologických měření využíváme metodu
Penmana–Monteitha [15] založenou na řešení rozšířeném
o vliv povrchového odporu. Penmanova–Monteithova rovni-
ce se uvádí ve tvaru

(7)

kde Qλ je tok latentního tepla [Wm–2], E intenzita evapotran-
spirace [ms–1], Rn celkové čisté záření [Wm–2], QG tok tepla
do půdy [Wm–2], v našem případě uvažován nulový, pv tlak
vodní páry [Pa], pvs nasycený tlak vodní páry [Pa], ρw husto-
ta vody [kgm–3], ρa hustota vzduchu [kgm–3], λ specifické
latentní teplo výparu [Jkg–1], cp specifická izobarická tepel-
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ná kapacita vzduchu [Jkg–1K–1], ra aerodynamický odpor 
[sm–1], rs povrchový odpor [sm–1], Δ sklon křivky tlaku nasy-
cené vodní páry [PaK–1], γ psychrometrická konstanta [Pa
K–1]. Povrchový odpor byl vypočten [16]

(8)

kde r1 je stomatální odpor (osluněného) listu [sm–1] a 
LAIactive je index listové plochy [m2m–2], která aktivně přispí-
vá k přenosu vodní páry a tepla. Podrobněji je aplikace
výpočetního postupu v podmínkách povodí Uhlířská uvede-
na v práci [7].

Cílem studie bylo ověřit vliv časové variability albeda a
rozdílných přístupů zjištění dlouhovlnného záření na výpo-
čet čisté celkové radiace, potažmo evapotranspirace travního
porostu, metodou Penmana–Monteitha na experimentální
ploše v Jizerských horách. Vypočtené hodnoty čisté radiace
byly porovnávány s hodnotami měřenými. Měřená data byla
použita i k odvození hodnoty albeda, která by lépe odpoví-
dala podmínkám vegetačního krytu na povodí v Jizerských
horách. Dále bylo třeba zjistit relativní podíl jednotlivých
složek radiačního režimu v povodí ve vegetačním období.

Experimentální plocha a přístrojové vybavení
V západní části Jizerských hor je dlouhodobě monitoro-

ván hydrologický a klimatický režim malého horského po-
vodí Uhlířská (Černá Nisa). Povodí je rozděleno na dvě sub-
povodí s nezávislým měřením průtoku, monitorována je
kvalita vody v recipientu i srážkách. Hydropedologická a
meteorologická pozorování se soustře
ují na experimentální
plochu Tomšovka ve svažité reprezentativní části povodí.
Kontinuální mikrometeorologická pozorování s měřením ra-
diace jsou situována na postupně zarůstající mýtinu v horní
části svahu vzniklou odlesněním vlivem kyselé depozice
koncem osmdesátých let. Travní porost tvoří třtina chloup-
katá (Calamagrostis Villosa), svah byl po odlesnění osázen
smrkem ztepilým (Picea Abies). Porost třtiny, který je ne-
stejnorodý a řídký, vyráží skrze sněhem a jarním táním uleh-
lý souvislý pokryv tlejících stébel. V místech s hustším po-
rostem mladých smrků v letních měsících v důsledku kom-
petice o zdroje (především vodu) mezi třtinou a smrkem
usychá nebo mizí. Jde tedy o nestandardní měření (vzdále-
nost čidel od nejbližšího stromu nepřesáhla desetinásobek
jeho výšky, vegetačním krytem není stejnorodá krátce střiže-
ná tráva), které probíhá ve výšce 2 m nad zemí, orientace
vodorovných ramen s čidly byla volena tak, aby během dne
bylo zastínění senzorů a jejich vzájemné ovlivnění minimál-
ní. Vodorovná ramena k senzorům svírala úhel 90¯. 

Pro radiační měření byla zvolena čidla Kipp & Zonen
CNR 1 a Kipp & Zonen NR Lite (obr. 1) –  CNR 1 umožňu-
je oddělené měření všech čtyř složek radiační bilance (1), tj.
dopadajícího a odraženého krátkovlnného a dopadajícího a
vyzářeného dlouhovlnného záření. Většina, tj. 99 % záření
vstupujícího do spodních čidel, vychází z kruhové oblasti
o poloměru 20 m [12]. Hodnota albeda je tedy ovlivněna
vegetačním krytem v okolí meteorologického sloupu o ploše
1 256 m2. Tato plocha zahrnuje několik mladých i vzrostlých
smrků a měřicí zařízení, především meteorologický sloup a
rameno, na kterém jsou čidla umístěna.

Albedo
Nejčastěji se albedo, pokud není měřeno, uvažuje kon-

stantní hodnotou 0,23 (pro krátce střiženou trávu). Dong et

al. [8] vypočítávali hodnoty albeda v závislosti na úhlové
vzdálenosti slunce od průsečíku kolmice na horizontální
rovinu pozorovacího místa s nebeskou sférou, tj. zenitovém
úhlu (0,23-0,33). Pro půdy bez vegetačního krytu se nejčas-
těji uvažuje hodnota albeda v závislosti na vlhkosti vrchní
vrstvy půdy [19], [13]. V našem případě budou zenitový
úhel a vlhkost také patřit mezi nejdůležitější faktory ovliv-
ňující hodnotu albeda v čase (ve vegetační sezóně). Vlhkost
na rozdíl od holé půdy pouze prostřednictvím kvality a
výšky vegetačního krytu.

Přestože je hodnota albeda měřená CNR 1 považována za
bodovou, odpovídá odraženému záření z oblasti okolí radio-
metru. V našich podmínkách se převážná část záření odrazí
z oblasti o poloměru 6-8 m dle aktuální výšky vegetačního
krytu. Typický průběh podílu odraženého a dopadajícího
krátkovlnného záření je zřejmý z obr. 2, na začátku a na
konci dne jsou jeho hodnoty vyšší než v poledne, což je způ-
sobeno vyšším difúzním ozářením v důsledku zvýšeného
rozptylu na dlouhém průchodu záření atmosférou při vel-
kých zenitových úhlech [6]. Odražené krátkovlnné záření je
samozřejmě větší v poledních hodinách, proto je doba kolem
poledne využita k určení hodnoty albeda.

Příspěvek k odraženému krátkovlnnému záření, způsobe-
ný meteorologickým sloupem, byl odhadnut dle návodu vý-
robce ze vztahu

D / 2πS , (9)

kde D je průměr vertikálního sloupu [m], S je délka vodo-
rovného ramene na střed čidla [m]. V našem případě přispí-
vá meteorologický sloup k odraženému krátkovlnnému záře-
ní 1 % (pro D = 0,05 m a S = 0,80 m). 

Vliv celkového zastínění senzoru (slunce na obzoru), sni-
žující přijímaný signál odraženého krátkovlnného záření,
nebyl uvažován.

Výsledky a diskuze
Denní variabilita podílu odraženého a dopadajícího krát-

kovlnného záření na experimentální ploše Tomšovka v rám-
ci povodí Uhlířská (obr. 2) vykazuje známky nestandardní-
ho umístění čidel. Výrobce Kipp & Zonen doporučuje ne-
uvažovat hodnoty ovlivněné větším rozptylem na dlouhé
dráze slunečních paprsků, tj. pro zenitové úhly menší než
10¯ (obr. 2 čárkovaná čára). Specifická morfologie, a přede-
vším zalesnění okolí měřicího stanoviště, přidávají v našich

Obr. 1. Radiační měření v Jizerských horách
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podmínkách dalších cca 15¯. Nakonec je třeba uvažovat
sklon svahu (cca 8¯), jehož orientace přispívá k dřívějšímu
západu slunce za horizont.

Vývoj denních hodnot albeda ve vegetační sezóně 2008 je
uveden na obr. 3. Hodnoty ovlivněné ležícím sněhem nebo
jeho zbytky jsou znázorněny šedou barvou, pro zjištění jeho
průměrné hodnoty nebyly vzaty v úvahu. Albedo kolísá
v intervalu (0,08; 0,18). Výrazně odlišné hodnoty ve druhé
polovině září jsou stejně jako vysoké hodnoty albeda na
začátku roku ovlivněny ležícím sněhem nebo jeho zbytky.
Ve vegetační sezóně 2008 byla tedy průměrná hodnota albe-
da na Tomšovce 0,13. Z porovnání s tabulkovými hodnota-
mi vyplývá, že je zjištěná hodnota albeda nejspíše kompro-
misem mezi holou půdou (0,05-0,40), mladými jehličnany
(0,05-0,15) a travním porostem (0,16; vše [5]).

Stabilita denních hodnot albeda neovlivněných sněhem,
které nevykazují během vegetační sezóny významný trend,
je vzhledem k vývoji indexu listové plochy třtiny chloupka-
té ve vegetační sezóně (obr. 4) poměrně překvapivá. Patrný
je pouze konec jejího vegetačního období po prvních mra-
zech v polovině září. Vrcholu listové plochy dosahuje v červ-
nu, což se na hodnotě albeda výrazně neprojevuje, stabilizu-
jícím prvkem jsou tedy jednoznačně půda pokrytá zbytky
zetlelých stébel a stále zelený smrkový porost, které jsou
v hodnotě albeda integrovány a během roku se jejich odrazi-
vost významně nemění.

Průměrné zastoupení složek radiační bilance ve třech
vegetačních obdobích je uvedeno na obr. 5 a bylo posuzová-
no podle podílu na všech složkách (1). Na jaře je patrné
vyšší zastoupení krátkovlnného odraženého záření způsobe-
ného zbytky sněhu. Podíl dlouhovlnného vyzářeného záření
je výrazně nižší na jaře než na podzim, což je způsobeno
nižší povrchovou teplotou půdy po zimě. Letní široký vrchol
krátkovlnného dopadajícího záření je dán dráhou slunce,
které je výše nad obzorem než na jaře a na podzim.

Hodnocení postupů pro výpočet celkového čistého záření
lze nalézt např. v [17]. Zde jsme se zaměřili pouze na zjiště-
ní vlivu proměnlivosti albeda a dlouhovlnného záření na vý-
počet čistého záření a následně potenciální evapotranspirace
metodou Penmana–Monteitha, pro kterou je celkové čisté
záření klíčovým vstupem. Pro možnost porovnání jsme defi-
novali čtyři scénáře výpočtu čistého záření a ty porovnali s
případem, kdy je čisté záření kontinuálně měřeno (v našem pří-
padě čidlem Kipp & Zonen CNR 1). Scénář A počítá s nově
určenou konstantní hodnotou odrazivosti 0,13 a využívá
kalibrované empirické koeficienty pro výpočet dlouhovlnné-
ho záření [9]. Scénář B uvažuje albedo tabulkovou hodnotou
0,23 (standardní povrch – krátce střižená tráva) a využívá
v místě kalibrované koeficienty pro výpočet dlouhovlnného
záření. Další případ C je shodný s prvním, pouze místo
kalibrovaných koeficientů pro výpočet dlouhovlnného záře-
ní využívá doporučené hodnoty [2]. Poslední scénář D také
počítá s konstantní hodnotou albeda 0,13, ale vyzářené dlou-
hovlnné záření je dopočítáno z měření teploty vzduchu 5 cm
nad zemským povrchem z rovnice (4), zatímco dopadající
dlouhovlnné záření je měřeno.

Z tabulky 1 vyplývá, že uvažování tabulkové hodnoty
albeda ve výpočtu celkového čistého záření (scénář B) pro
odhad denních hodnot evapotranspirace metodou Penma-
na–Monteitha vede k chybám až 17 % (průměrná chyba

A B C D

minimum –0,66 –0,36 –1,05 0

maximum 0,57 1,07 0,35 0,28

průměr * 0,23 0,29 0,33 0,06

za sezónu ** 6,24 –35,74 39,45 6,57

Ukazatel
Odchylka ET [mm]

Tab. 1. Porovnání scénářů 

*  vypočten z absolutních hodnot odchylek; ** celková odchylka v sumě
potenciální evapotranspirace za 154 dní vegetační sezóny

Obr. 2. Typický průběh podílu odraženého a dopadajícího
krátkovlnného záření během jasného dne (1. 7. 2008)

0¯ – šedá, 10¯ – čárkovaná, 25¯ – černá (vliv lesa a okolního
terénu), 33¯ – čerchovaná (sklon a orientace 

experimentálního svahu)

Obr. 3. Změny albeda ve vegetační sezóně 2008
(šedě jsou znázorněny hodnoty ovlivněné sněhem nebo jeho zbytky)

Obr. 4. Vývoj aktivní listové plochy třtiny chloupkaté během 
vegetační sezóny [9]
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větší než 0,3 mm). Vypočtená potenciální evapotranspirace
u scénáře B byla o 35,74 mm nižší než v případě, kdy je čisté
záření kontinuálně měřeno. Nekalibrované hodnoty koeficien-
tů ve výpočtu dlouhovlnného záření (scénář C) vedou
k výraznému nadhodnocení evapotranspirace na povodí.
Velikost odchylek je srovnatelná se scénářem B. Průměrná
odchylka vypočtených denních hodnot evapotranspirace
byla u scénáře A, který počítá s nově určenou konstantní
hodnotou odrazivosti 0,13 a využívá kalibrované empirické
koeficienty pro výpočet dlouhovlnného záření 12 %, maxi-
mální potom 35 % (obr. 6). Nejmenší odchylky byly zjiště-
ny u scénáře D. V podmínkách povodí Uhlířská se tak potvr-
zuje, že měření dopadajících složek radiační bilance (1) stačí
k velmi přesnému výpočtu čistého záření, potažmo potenciál-
ní evapotranspirace. Průměrná odchylka vypočtené evapo-
transpirace od hodnoty evapotranspirace, zjištěné z kontinuál-
ního měření čistého celkového záření, byla menší než 3,2 %.

Závěr
Analýzou měření složek radiační bilance byly získány

cenné poznatky o radiačním režimu v zájmové lokalitě
malého horského povodí. Na experimentální ploše Tomšov-
ka v rámci povodí Uhlířská byla průměrná hodnota albeda
ve zkoumané vegetační sezóně 0,13. Během sezóny nebyla
zjištěna lineární závislost s indexem listové plochy třtiny
chloupkaté či jinými vlivy, hodnota albeda byla poměrně
stabilní. 

Analýze byl podroben koncept předpokládající konstantní
odrazivost zemského povrchu ve vegetační sezóně a jeho
případného odhadu z tabulkových hodnot. Ukázali jsme, že
uvažování tabulkových hodnot albeda ve výpočtech celko-
vého čistého záření pro odhad denních hodnot evapotranspi-
race metodou Penmana–Monteitha vede k chybám až 17 %.
Velmi dobrých výsledků v podmínkách povodí Uhlířská
bylo dosaženo při využití průměrné hodnoty albeda zjištěné
z měření v kombinaci s použitím lokálně kalibrovaných
empirických koeficientů pro výpočet čistého dlouhovlnného
záření.

Dále bylo prokázáno, že dostatečně robustní a dobře pou-
žitelný je způsob využívající měření teploty 5 cm nad zem-
ským povrchem k výpočtu vyzářené dlouhovlnné radiace. 
V takovém případě stačí měření dopadajících složek radiač-
ní bilance. Navíc postup, s výjimkou znalosti odrazivosti
povrchu, není kalibrací svázán s měřenou lokalitou.

Článek vznikl za podpory projektů č. 205/08/1174 GA
ČR a MSM6840770002 „Revitalizace vodního systému
krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními
změnami“.
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system. Its intensity is often assessed with Pen-
man–Monteith formula, requiring, among others, know-
ledge of net radiation. However, net radiation does not
fall within values observed in the network of standard
meteorological stations in the Czech Republic. This arti-
cle is focused on verification of the albedo effect and
long-wave radiation in computing net radiation in the
conditions of a small mountain basin.
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ration bei Anwendung detaillierter Kenntnisse der
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biets im Gebirge 

Die Evapotranspiration bildet eine bedeutende Kompo-
nente der Gesamtheit der hydrologischen Ströme im Sys-
tem Boden-Pflanze-Atmosphäre. Ihre Intensität wird oft
mit Hilfe der Penman–Monteith-Formel geschätzt, die
u.a. die Kenntnis der reinen Strahlung erfordert. Die
reine Strahlung gehört jedoch in Tschechien nicht zu den
im Netz der gewöhnlichen Wetterstationen beobachteten
Größen. Der Artikel behandelt die Überprüfung des Ein-
flusses der Albedo und der langwelligen Strahlung bei
der Berechnung der reinen Strahlung unter den Bedin-
gungen eines kleinen Wassereinzugsgebiets im Gebirge.
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Článek se zabývá identifikací rizikových faktorů, které
mohou významně ovlivnit jednu ze základních ekono-
mických charakteristik stavebního díla – náklady na rea-
lizaci stavby. K identifikaci jsou využity údaje z realizo-
vaných zakázek a informace Českého statistického
úřadu. Pro formulaci závěrů je využita simulace me-
todou Monte Carlo.  

Vymezení rizika jeho řízení
Riziko je spojeno s jakoukoli lidskou činností. Jde o kom-

ponent, který ovlivňuje předpokládané výsledky lidského
snažení. V literatuře existuje řada způsobů vysvětlení tohoto
pojmu, základní smysl je vždy míra ohrožení. Riziko lze
tedy charakterizovat například jako: 

– pravděpodobnost, se kterou nastane událost s výsledkem
odlišným od výsledku očekávaného, kdy alespoň jeden
z možných výsledků je nežádoucí;

– pravděpodobnost výsledku události (jevu) odlišného od
výsledku požadovaného, kdy alespoň jeden z výsledků je
nežádoucí; 

– možnost vzniku nežádoucího výsledku události odlišného
od výsledku očekávaného.

Riziko se může vyskytovat v různé podobě a projevovat
se velmi rozdílně. Z tohoto důvodu je možné provést jistou
klasifikaci rizik z hlediska jejich věcné náplně. Protože je
článek zaměřen zejména na riziko investičních projektů, bu-
de i klasifikace rizik přizpůsobená tomuto pohledu. Riziko
v rámci přípravy a realizace projektů může mít následující
podobu [2], [5]:

� technicko-technologické souvisí s problémem aplika-
ce výsledků vědeckotechnického rozvoje, popř. nezvládnu-
tím technologického procesu;

� výrobní nastává při omezenosti či nedostatku zdrojů
(materiálu, energie, pracovní síly) a bývá často doplněno
rizikem dodavatelským (poruchami na straně dodavatelů);

� ekonomické spočívá především v nákladové oblasti,
zejména jde o problémy spojené se změnou ceny vstupních
surovin a materiálů, energií, služeb, subdodávek (hrozí pře-
kročení plánovaných nákladů, snížení efektivnosti projektu);

� tržní spočívá v úspěšnosti výrobků a služeb, většinou
jde o rizika prodejní (poptávková) ve vztahu k velikosti pro-
deje a prodejních cen;

� finanční vzniká při dostupnosti zdrojů financování a
změnách úrokových sazeb u úvěrů s pohyblivými úrokový-
mi sazbami, změnách měnových kurzů či protekcionismu
v mezinárodním obchodu;

� legislativní je spojeno s hospodářskou a legislativní
politikou vlády (změnou daňových zákonů, zákonů na ochra-
nu životního prostředí, antimonopolních zákonů apod.);

� politické spočívá zejména v hrozbě stávek, národnost-
ních nepokojů, teroristických akcí, obecně tedy v politické
nestabilitě či změně politických systémů;

� environmentální vyvolávají možné náklady na zame-
zení či odstranění škod způsobovaných životnímu prostředí,
náklady spojené s uvedením projektu do souladu s požadav-
ky na ochranu životního prostředí;

� informační nastává při problému získání dostatečného
množství informací a hrozbě jejich nedostatečné ochrany a
jejich možného zneužití interními i externími subjekty s ne-
gativním dopadem na projekt;

� zásahy vyšší moci spočívají v možných haváriích vý-
robních zařízení či v nebezpečí živelních pohrom (povodně,
vichřice, sopečného výbuchu apod.).

Vzhledem k množství možných rizik, se kterými je možné
se při plánování a realizaci projektů setkat, je nutné jednot-
livá rizika řídit. Hlavním cílem řízení rizika projektu je zvý-
šit pravděpodobnost jeho úspěchu a minimalizovat nebezpe-
čí neúspěchu. Kroky pří řízení rizika projektu [5]:

– určení faktorů rizika projektu,
– stanovení významnosti faktorů rizika,
– stanovení rizika projektu,
– hodnocení rizika projektu a návrh a přijetí opatření 

na jeho snížení,
– příprava plánu korekčních opatření. 

Obchodní riziko – navýšení investičních
nákladů

V úvodní části byly zmíněny základní oblasti rizika spoje-
né s realizací investičního projektu. Článek je zaměřen
zejména na posuzování rizik spojených s navýšením pořizo-
vací ceny, pozornost tedy bude věnována zejména riziku
ekonomickému. „Ekonomická rizika zahrnují především
širokou paletu nákladových rizik, jež jsou vyvolána růstem
cen surovin, materiálů, energií, služeb, resp. dalších nákla-
dových položek. V důsledku těchto rizik může dojít k překro-
čení plánované výše nákladů a nedosažení předpokládaného
hospodářského výsledku a tím i ekonomické efektivnosti pro-
jektu“. [1]

Faktory ekonomického rizika
Základním krokem vymezení faktorů rizika je rozčlenění

projektu do dílčích fází, které umožní snadněji charakterizo-
vat zdroje rizika v dílčích etapách projektu. V našem přípa-
dě lze projekt rozdělit na fázi předinvestiční, investiční, pro-
vozní a likvidační, pro potřeby analýzy ekonomického rizi-
ka projektu v podobě navýšení investičních nákladů budou
uvažovány pouze fáze předinvestiční (do podpisu smlouvy
o dílo včetně) a investiční. 

Faktory ekonomického rizika ve fázi předinvestiční:
– chybně či nedostatečně zpracovaná projektová dokumen-

tace,
– chybně či nedostatečně zpracovaný výkaz výměr,
– chybné použití jednotkových cen stavebních prací a mate-

riálů,
– nedostatečné ošetření odpovědnosti za více náklady ve

smlouvě o dílo. 
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Faktory ekonomického rizika ve fázi investiční:

– růst cen materiálů, lidských zdrojů, energií, služeb,
– nevyhovující klimatické podmínky v průběhu výstavby,
– omezení výstavby v důsledku veřejného zájmu či z jiných

objektivních důvodů.

Stanovení významnosti faktorů rizika je velice význam-
ným krokem analýzy rizik. Významnost konkrétního fakto-
ru rizika dává informaci o tom, zda je nutná podrobnější ana-
lýza, která určí celkovou výši rizika, nebo zda jde pouze
o riziko reziduální, které je subjekt ochotný podstoupit a
které tedy nebude dále analyzováno. Pro stanovení význam-
nosti faktoru rizika rozlišujeme především expertní hodno-
cení a analýzu citlivosti.

Podstata expertního hodnocení spočívá ve zjištění pravdě-
podobnosti výskytu faktoru rizika a intenzity negativního
vlivu. Pro stanovení významnosti faktorů rizika expertním
hodnocením je možné použít agregovaný nebo detailní pří-
stup. Agregovaný přístup souhrnně posuzuje dopad riziko-
vých faktorů na výsledky projektu a jeho úspěšnost (realiza-
ci předmětu investice, ukazatele efektivnosti, finanční stabi-
litu). Pravděpodobnosti výskytu faktorů rizika v šetření za-
vedené mohou nabývat pěti stupňů, od velmi malých přes
malé, střední, vysoké, a zvláš� vysoké. Za významné jsou
považovány ty faktory, jejichž pravděpodobnost výskytu a
současně intenzita negativního vlivu dopadu dosahují ales-
poň středního stupně, a ty faktory, jejichž pravděpodobnost
výskytu je sice malá, avšak intenzita negativních dopadů je
vysoká či zvláště vysoká. V případě detailního přístupu
k expertnímu hodnocení významnosti faktorů rizika se hod-
notí působení na výsledky projektu pro každý zvláš�. Obec-
ně může být v zájmu investora posuzovat vliv na kvalitu
dodávky předmětu investice, dobu realizace, náročnost údrž-
by v době provozu apod.

Mezi rizikové faktory se řadí především vstupy do inves-
tičního projektu, mezi „ohrožené“ výsledky potom zejména
výstupy projektu (dílčí výsledky, kterých má být v rámci
řešení projektu dosaženo). V rámci článku bude zkoumán
dopad identifikovaných rizikových faktorů na výstup v po-
době dodržení předpokládaných nákladů na realizaci staveb-
ního objektu. 

Analýza citlivosti spočívá ve zjištění citlivosti určitého
ekonomického kritéria (NPV, tj. čisté současné hodnoty,
zisku, nákladů) na faktory, které je ovlivňují (poptávka po
produkci a využití výrobní kapacity, prodejní ceny, ceny suro-
vin, investiční náklady, úrokové sazby, daňové sazby apod.).

Faktory, které vyvolávají malou změnu, lze pokládat za
nepříliš důležité, faktory vyvolávající velkou změnu potom
za významné. Analýza citlivosti je vhodná zejména pro
investiční projekty posuzované v rámci investiční i provoz-
ní fáze, z tohoto důvodu není v rámci článku podrobněji ře-
šena.

Riziko investičních projektů
Rizika, u kterých se při analýze prokázalo, že jejich dopad

na hodnocená kritéria investičních projektů může být velký,
je vhodné kvantifikovat. Mohou být stanovena kvantitativně
nebo nepřímo, pomocí specifických manažerských charakte-
ristik. Stanovení rizika v číselné podobě spočívá ve výpočtu
statistických charakteristik (střední hodnoty, rozptylu, smě-
rodatné odchylky, variačního koeficientu), které ve finanč-
ním managementu vyjadřují míru rizika. Východiskem je
stanovení pravděpodobnostního rozdělení hodnotícího krité-
ria projektu (NPV, IRR, tj. vnitřní návratnost, zisk apod.).
Nepřímé stanovení rizika vychází z definice manažerských
charakteristik, které v souhrnu poskytují informaci o větší či

menší míře rizika projektu. Jde o jednodušší způsob, základ-
ní informace o riziku navíc poskytují již výstupy expertního
hodnocení významnosti faktorů rizika a analýzy citlivosti.
Metody jsou založeny zejména na posouzení odolnosti
(robustnosti) projektu či jeho flexibility, jde zejména o ana-
lýzu polohy bodu zvratu, provozní páky a míry diverzifikace.

Vliv změny cen výrobních faktorů 
na cenu objektu

Základním krokem řešené analýzy je stanovení očekáva-
ného měsíčního nárůstu cen stavebních prací a výrobků vy-
užívaných ve stavebnictví dle dat poskytovaných Českým
statistickým úřadem [3]. Tento nárůst je následně modelově
promítnut do změny ceny konkrétního stavebního objektu.
Základními vstupy pro analýzu jsou informace o vývoji cen
vstupů do stavební výroby (stavební práce, materiály). Vliv
změny vstupních hodnot v podobě cen stavebních prací a
cen stavebních materiálů na výslednou cenu stavebního díla
byl dále stanoven simulací metodou Monte Carlo zpracova-
nou v programu Crystal Ball.

Výstupy stanovené využitím dat Českého statistického
úřadu je možné v dalším kroku porovnat s údaji z reálných
staveb. Vývoj cen na reálných stavbách spočívá ve zjištění
rozdílu mezi plánovanými (rozpočtovanými) a skutečnými
(účetními) cenami pro jednotlivé stavební objekty, stavební
či funkční díly. Dále je možné pokračovat zjištěním procent-
ního podílu stavebních či funkčních dílů na celkovém rozdí-
lu mezi plánovanou a skutečnou cenou. U stavebních či
funkčních dílů s největším podílem na změnách je možné
dále podrobně analyzovat důvody navýšení a vymezit kritic-
ké náklady pro danou zakázku. Aplikací tohoto přístupu na
více zakázek je možné stanovit průměrné odchylky u jednot-
livých stavebních či funkčních dílů a stanovit i pravděpo-
dobnost dosažení předpokládané ceny.

Vývoj cen ve stavebnictví
Ceny ve stavebnictví v posledních letech prošly, stejně

jako v jiných odvětvích národního hospodářství, řadou
změn, v rámci nichž ovšem, až na výjimky, se zvyšovaly
především jednotkové ceny. S nárůstem cen je nutné počítat
i při plánování realizace stavebního projektu, nebo� v závis-
losti na náročnosti plánované akce se může doba trvání rea-
lizace pohybovat od několika týdnů či měsíců do několika
let. V době mezi sestavením rozpočtu stavby a jejím dokon-
čením tedy může dojít nejen ke změnám technického řešení
či použitých materiálů, které mohou cenu stavby výrazně (a
většinou negativně) ovlivnit, ale dochází i ke změnám cen
prací či materiálů, které již v rámci rozpočtu byly oceněny.
Tento nárůst může v lepším případě snížit efektivnost celé
zakázky snížením/zvýšením výsledného zisku, v horším
způsobit ztrátovost zakázky či finanční problémy firmy. Pro
malé firmy ve stavebnictví může být větší množství tako-
výchto zakázek fatální, je tedy nutné riziko negativního
vývoje cen vstupů vnímat jako hrozbu, na kterou je nutné se
připravit a kterou je vhodné začlenit do hodnocení zakázky
a sestavování nabídkového rozpočtu v případě účasti ve
výběrovém řízení na realizaci. Meziměsíční cenové přírůst-
ky u stavebních prací (odhad měsíčního vývoje cen se vždy
po uplynutí čtvrtletí, tj. 45. den, zpětně zpřesňuje podle vý-
sledků přímého čtvrtletního šetření cen ve stavebnictví) jsou
uvedeny v tab. 1 [3]. Ukázku změn jednotkových cen pro-
duktů používaných ve stavebnictví přináší tab. 2 (celý doku-
ment zahrnuje meziměsíční změny v období od ledna 2000
do května 2010). 
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Příklad
Uvedená statistická data lze aplikovat na modelový případ

stavebního objektu, jímž zvolíme novostavbu rodinného
domu. Stavební objekt lze charakterizovat nosnou konstruk-
cí z plynosilikátu a sedlovou střechou s dřevěným krovem a
keramickou střešní krytinou. Rozpočtová cena zahrnující
práce hlavní a přidružené stavební výroby a veškeré montá-
že byla stanovena v programu BuildPower na 2 365 750 Kč.
Při respektování vývoje cen stavebních prací a materiálů [4]
je možné odhadnout nárůst rozpočtované ceny za jeden
měsíc o 5 170 Kč, tj. celkem na 2 370 920 Kč (tj. 0,22 %).
Pro zpřesnění údajů a ověření vlivu změny cen vstupů na
celkovou meziměsíční změnu ceny stavebního díla byla pro-
vedena simulace metodou Monte Carlo s využitím programu
Crystal Ball.

Principem simulace je opakované provádění výpočtu cel-
kové ceny modelového stavebního objektu s cílem stanovit
její pravděpodobnostní rozdělení včetně základních statistic-
kých charakteristik. Výpočet se provádí na základě defino-
vaného vztahu (součtem dílčích položek rozpočtu) dosaze-
ním vstupních hodnot v podobě konstant (směrné ceny sta-
vebních prací a stavebních materiálů) a proměnných náhod-
ných veličin (meziměsíční změny hodnot směrných cen sta-
vebních prací a stavebních materiálů). Směrné ceny byly
převzaty z databáze rozpočtovacího programu BUILDpo-
wer. Dvě skupiny vstupních hodnot v podobě náhodných
veličin byly definovány pomocí pravděpodobnostních roz-
dělení z podkladů Českého statistického úřadu [3]. První
skupinu tvoří pouze jedna náhodná veličina, tj. meziměsíční
cenový přírůstek u stavebních prací (tab. 1), druhou náhod-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1997 1,5 1,1 1,1 1 0,9 0,8 1 1 0,7 0,8 0,8 0,7

1998 1,3 0,9 0,3 0,7 0,8 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2

1999 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1

2000 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

2001 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1

2002 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0

2003 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

2004 0,6 0,4 0,2 0,7 1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

2005 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1

2006 0,5 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

2007 0,6 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2

2008 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0,1

2009 0,2 0,1 0,1 0 -0,1 0 0 0 -0,1 0 0 0,1

2010 0,1 -0,1 0 -0,1 -0,1

Rok
Měsíc

Tab. 1. Meziměsíční cenový přírůstek u stavebních prací [%] (předchozí měsíc = 100)

Úroveň Skupina Název 02/2000 03/2000 04/2000

2 B NEROSTNÉ SUROVINY 1,3 0,21 -0,21

5 B  081 Kámen, písek a jíl 1,3 0,21 -0,21

2 C VÝROBKY ZPRAC. PRŮMYSLU

3 CC DŘEVO, PAPÍR, TISK 

4 CC 16 Dřevo a dřevěné výrobky, mimo nábytek

5 CC 161 Dřevo, rozřezané a hoblované -0,1 -0,38 0,1

5 CC 162 Dřevěné, korkové, proutěné, slaměné výrobky 0,56 0,44 0

3 CE CHEMICKÉ LÁTKY A VÝROBKY 1,25 1,24 0

5 CE 203 Barvy, laky apod. ochranné materiály 1,25 1,24 0

3 CG PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY

4 CG 22 Pryžové a plastové výrobky

5 CG 221 Pryžové výrobky -0,4 0,51 -0,3

5 CG 222 Plastové výrobky 1,08 0,39 0

4 CG 23 Ostatní nekovové miner. výrobky

5 CG 231 Sklo a skleněné výrobky 0 2,36 0,21

5 CG 232 Žáruvzdorné výrobky 0 1,24 2,68

5 CG 233 Stavebební výrobky z jílovitých materiálů 0,33 -0,22 0,22

5 CG 234 Ostatní porcelánové a keramické výrobky 0 1,41 0,43

5 CG 235 Cement, vápno a sádra 0 0,61 0,2

5 CG 236 Betonové, cementové a sádrové výrobky 0,56 0,56 0,22

5 CG 237 Řezaný, tvarovaný a upravovaný kámen 0,1 0 0

5 CG 239 Ostatní nekovové minerální výrobky 0,23 0,34 0,9

3 CH OBECECNÉ KOVY, KOVODĚLNÉ VÝROBKY

4 CH 24 Obecné kovy

5 CH 241 Surové železo, ocel a ferosloučeniny 0 1,2 0,15

5 CH 242 Trouby, trubky, duté profily 0 0,4 0,53

5 CH 243 Ostatní výrobky z jednost. zpracované oceli -0,66 -0,93 1,21

5 CH 244 Obecné drahé a ostatní neželezné kovy 2,94 1,53 -0,75

5 CH 245 Odlévání kovů a související práce 0,91 0,23 -0,11

4 CH 25 Kovodělělné výrobky, ne stroje a zařízení

5 CH 251 Kovové konstrukce 0,82 -3,15 0,48

5 CH 252 Kovové nádrže, zásobníky 0,65 -0,21 0,11

5 CH 255 Kování, lisování, válcování apod. 0,61 0,6 -0,3

2 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD

5 E  360 Přírodní voda; úprava vody, rozvod vody 0,14 0,81 0,27

Tab. 2. Ukázka meziměsíčních cenových přírůstků produktů 
ve stavební výrobě [%] (předchozí měsíc = 100)

počet kroků simulace 10 000

kontrola přesnosti na úrovni spolehlivosti 95%

celkový čas průběhu simulace (s) 46,87

kroky/sekunda (průměr) 213

počet generovaných čísel za sekundu 5 121

Předvolby průběhu simulace

Statistika průběhu simulace

Tab. 3. Základní charakteristiky simulace

Zdroj: Český statistický úřad [3]

Zdroj: Český statistický úřad [3]
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né veličiny v podobě procentních měsíčních cenových pří-
růstků dílčích skupin produktů používaných ve stavební
výrobě (tab. 2). Pro obě skupiny byla s využitím funkce
v programu Crystal Ball stanovena pravděpodobnostní roz-
dělení (obr. 1).

Základní charakteristiky simulace jsou uvedeny v tab. 3.
Výstupní hodnotou je celková cena stavebního objektu při
zahrnutí vlivu meziměsíční změny vstupních parametrů (cen
stavebních prací a produktů využívaných ve stavebnictví)
při respektování prvku nejistoty jejich vzniku využitím sta-
tistických charakteristik. Celkovou cenu stavebního objektu
je možné vyjádřit jako náhodnou veličinu, jejíž statistické
charakteristiky jsou uvedeny v tab. 4. Výsledky simulace je
možné znázornit i graficky na obr. 2.

Rozdíl mezi střední hodnotou celkové ceny stavebního
díla při uvažování meziměsíčního navýšení cen stavebních
prací a produktů používaných ve stavebnictví a rozpočtovou
cenou stavebního objektu před meziměsíčním nárůstem je 
5 038 Kč. Výpočet  [4] bez využití simulace dává výsledek
podobný (5 170 Kč), což v zásadě potvrzuje dosažený výsle-
dek. Je tedy možné konstatovat, že při využití simulační
metody Monte Carlo a dat Českého statistického úřadu je
možné odhadnout meziměsíční nárůst ceny stavebního díla
o 0,21 % z původní rozpočtové ceny. Je nutné zdůraznit, že
uvedené hodnoty platí pouze pro řešený případ rodinného
domu charakteristického konkrétním využitím materiálů a
technologií. Pro jiné objekty bude změna odlišná, řádově
v podobných relacích.

Obr. 1. Pravděpodobnostní rozdělení vstupních náhodných veličin

Obr. 2. Grafické znázornění výsledků simulace ceny stavebního objektu v programu Crystal Ball
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Závěr
Cílem článku bylo přiblížit problém změny cen stavební

výroby a stavebních materiálů jako jednoho z nejvýznam-
nějších rizikových faktorů v rámci obchodního rizika. Nej-
prve je stručně nastíněna obecná problematika rizika, jeho
identifikace, stanovení a analýza. Největší pozornost je
věnována riziku obchodnímu, praktická analýza je následně
aplikována na vývoj cen stavebních prací a stavebních mate-

riálů v čase a jeho dopad na náklady a cenu stavebního
objektu. Na modelovém příkladu je s využitím simulace
metodou Monte Carlo poukázáno na vliv změny cen staveb-
ních prací a stavebních materiálů na celkovou cenu staveb-
ního objektu.     

Článek vznikl za podpory projektu specifického výzku-
mu FAST-S-10-73 „Modelování rizika souvisejícího s do-
dávkou stavebního díla“.
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Statistické charakteristiky Výsledky simulace

střední hodnota 2 370 787,82

medián 2 370 554,45

směrodatná odchylka 4 809,74

rozptyl 23 133 595,12

minimum 2 350 434,85

maximum 2 395 743,85

rozpětí výsledných hodnot 45 309,00

nejbližší pravděpodobnostní rozdělení lognormal

Tab. 4. Statistické charakteristiky náhodné veličiny 
– cena stavebního objektu

Hromádka, V. at al.: Development of Costs for the
Completion of a Building Project

This paper deals with the identification of basic risk fac-
tors, which can influence one of the basic economic char-
acteristics of a building object – costs for the completion
of a building object. The main objective of the paper is to
identify and describe basic risk factors, which can lead to
the increase of the expected cost for the completion of the
building project. The Monte Carlo method is used for the
simulation of the formulation of the conclusions. 

Hromádka u. a.: Die Entwicklung der Kosten bei der
Realisierung eines Bauwerks 

Der Artikel befasst sich mit der Identifizierung der Ri-
sikofaktoren, die eine der grundlegenden wirtschaft-
lichen Charakteristiken eines Bauwerks, die Kosten für
die Ausführung des Baus, bedeutend beeinflussen kön-
nen. Zur Identifizierung werden Angaben von realisier-
ten Aufträgen und Informationen des Tschechischen
Statistikamtes angewandt. Zur Formulierung der Schluss-
folgerungen wird eine Simulation mit der Monte-Carlo-
Methode benutzt.
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