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Povrchové odštěpování betonových konstrukcí 
při požáru

Ing. Michal BENEŠ, Ph.D.
Ing. Radek ŠTEFAN

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku jsou shrnuty dosavadní poznatky o tepelném
odštěpování povrchu betonových konstrukcí vystavených
extrémnímu teplotnímu zatížení při požáru. Na jed-
noduchém příkladu je ilustrováno kritérium pro před-
pově� povrchového odštěpování vycházející z matema-
tického modelu sdruženého transportu tepla a vlhkosti.

Úvod
Rozvoj metodiky navrhování konstrukcí na účinky požá-

ru přispívá k návrhu ekonomičtějších a bezpečnějších sta-
veb. Kromě možných požárních scénářů, metod stanovení
požárního zatížení, postupů pro stanovení rozložení teploty
v konstrukci a dalších parametrů ovlivňujících požární odol-
nost konstrukcí je třeba vyvíjet teoretické a z nich vyplýva-
jící výpočetní modely zdokonalující předpoklady odezvy
konstrukce na požární zatížení. Výsledky získané pomocí
numerického modelování přispívají k lepšímu pochopení slo-
žitých procesů probíhajících v betonu vystaveném extrém-
ním teplotním podmínkám. Komplexní přístup popisující
teplotní, vlhkostní, chemické a mechanické procesy poskytu-
je možnost zpřesnit odhad reálného nebezpečí při požáru a
stanovit efektivněji prvky požární ochrany. 

Požární odolnost konstrukcí patří mezi základní prvky
požární ochrany a lze ji stanovit jednak na základě osvědče-
ných návrhových řešení (tabulkové hodnoty, požární zkouš-
ky), jednak zjednodušenými nebo zpřesněnými výpočetními
metodami [12].

U výpočetních metod je důležitou součástí návrhu kon-
strukce na účinky požáru stanovení rozložení fyzikálních
veličin v analyzované konstrukci, které výrazným způsobem
ovlivňují její odezvu na požární zatížení. Beton se vyznaču-
je velmi dobrými vlastnostmi z hlediska požární odolnosti.
To však neznamená, že při požáru nedochází vlivem půso-
bení vysokých teplot k jeho poškození. Jedním z negativních
projevů, typickým pro betonové konstrukce, je povrchové
odštěpování, které může v určitých případech způsobit i
kolaps konstrukce. Jeho příčiny nejsou doposud dostatečně
odůvodněny.

Tlak investorů na prodlužování životnosti betonových
konstrukcí vede k používání stále kvalitnějších betonů. Para-
doxem zůstává, že právě vysokohodnotné kvalitní betony
jsou v případě extrémního teplotního zatížení teplotním
odštěpováním obecně mnohem více ohroženy. Jedním
z moderních řešení je aplikace polypropylenových vláken do

struktury betonu [1], [8]. Tato technologie je známa již řadu
let, avšak její praktické uplatnění bylo iniciováno sérií
požárních katastrof v evropských tunelech (Channel, Mont-
blanc, Great Belt Link, Tauern) na konci minulého století
[9], [10]. Je třeba zdůraznit, že současné technologie vychá-
zejí výlučně z laboratorních zkoušek. Jejich ekonomická
náročnost však zvyšuje poptávku po využití efektivních
výpočetních metod při protipožárním návrhu.

V článku jsou shrnuty dosavadní poznatky o tepelném
odštěpování povrchu betonových konstrukcí vystavených
extrémnímu teplotnímu zatížení při požáru. Na jednodu-
chém příkladu je ilustrováno kritérium pro předpově� povr-
chového odštěpování vycházející z matematického modelu
sdruženého transportu tepla a vlhkosti.

Chemické a transportní procesy v betonu
při teplotním zatížení

V průběhu vystavení betonu působení vysoké teploty se
jeho vlastnosti z hlediska transportu tepla a vlhkosti vý-
znamně mění v důsledku diferenciální teplotní roztažnosti
způsobující rozevírání mikrotrhlin a změny pevné struktury
spojené s chemickým rozkladem cementové pasty (dehydra-
tace) a dalších složek včetně fázové přeměny křemene. Tyto
procesy vedou ke snížení objemové hmotnosti betonu, zvý-
šení pórovitosti, následně pak k nižší tepelné vodivosti a
zvýšení prostupnosti (permeability) z hlediska migrace vod-
ní páry. Všechny tyto jevy je třeba uvažovat při analýze cho-
vání betonových konstrukcí za vysokých teplot.

Dosáhne-li teplota v betonu 105 ˚C, začíná dehydratace,
tj. uvolňování vody při rozkladu hydrosilikátu vápenatého
(C-S-H). Při dalším zvyšování pokračuje jeho rozklad za
výrazného vzniku mikrotrhlin. Narušení vazeb mezi kame-
nivem a zatvrdlou cementovou pastou v důsledku rozdílné
teplotní roztažnosti a fázová změna křemene z triklinické
soustavy na soustavu hexagonální  (okolo 575 ˚C) vedou
k dalšímu růstu pórovitosti betonové struktury. Dehydratační
procesy pokračují až do 800 ˚C za rozkladu hydroxidu vápe-
natého (400-600 ˚C) a uhličitanu vápenatého (600-900 ˚C).
Jde vesměs o endotermní reakce, které zpomalí růst teploty.
Při vystavení betonu teplotám okolo 900 ˚C dochází k úplné-
mu rozkladu zatvrdlé cementové pasty. Při teplotách okolo 
1 000 ˚C dochází k celkové degradaci betonu [13].

Vlhkost v betonu je přítomna po celou dobu jeho předpo-
kládané životnosti,  a proto je třeba problém kombinované-
ho transportu tepla a vlhkosti, zahrnující transport vody v ka-
palné fázi i vodní páry, řešit komplexně. V obecném přípa-
dě zahrnuje transport vlhkosti šíření směsi suchého vzduchu
a vodní páry vyvolané konvekcí, infiltraci trhlinami a póry a
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transport vody (volné či vázané) způsobený především difú-
zí, kapilárními procesy a gravitací. Pro beton, zvláště při
vystavení vysokým teplotám, tak nelze předpovídat rozlože-
ní teploty pouze z tradičních teplotních charakteristik (tepel-
né vodivosti, měrné tepelné kapacity, objemové hmotnosti
betonu apod.). Pohyb vlhkosti v betonu je doprovázen vý-
znamným transportem energie spojeným s vývojem výpar-
ného tepla a teplem hydratačním a dehydratačním. Vzhle-
dem k vysokým hodnotám pórového tlaku v případě vysoko-
pevnostního betonu vystaveného požáru (obecně extrémním
teplotním změnám) je nutné uvažovat konvekci včetně difú-
ze [2].

Vystavíme-li povrch betonového prvku extrémním teplot-
ním účinkům, jako například při požáru, teplota exponova-
ného povrchu velmi rychle vzrůstá. Část objemu vody v
kapalné fázi se při nárůstu teploty odpaří a vlhkost (zahrnu-
jící jak vodu v kapalné fázi, tak vodní páru) prostupuje póry
betonové struktury do míst s nižší teplotou, kde část vypaře-
ného objemu opět zkondenzuje, což způsobí lokální nárůst
vlhkosti. Část objemu vodní páry se pak dále absorbuje do
pevné struktury betonu. Latentní teplo, potřebné k dosažení
varu kapalné vody, lokálně zpomaluje růst teploty. Při lokál-
ním překročení teploty nad cca 95 ˚C dochází v betonu k do-
datečné hydrataci (přeměna volné vody v chemicky váza-
nou) s odpovídajícím množstvím uvolněné tepelné energie.
Pokud teplota lokálně přesáhne 105 ˚C, začíná dehydratace,
tj. uvolnění chemicky vázané vody s odpovídající spotřebou
tepelné energie. Vlhkost dále postupuje do chladnějších
částí. Vzhledem k tomu, že beton není příliš propustný pro
transport vlhkosti (nízká permeabilita, řádově až 10–18 m2),
nemůže voda v kapalné fázi ani vodní pára pronikat pórovou
strukturou betonu tak rychle, jak rychle se uvolňuje v dů-
sledku dehydratace a vypařování. Voda obsažená v pórech
betonu v kapalné fázi tak tvoří „bariéru“ (moister clog) brá-
nící dalšímu pohybu vlhkosti, což způsobuje podstatný
nárůst pórového tlaku v blízkosti exponovaného povrchu,
jak je schematicky znázorněno na obr. 1. Společně s teplot-
ní roztažností bývá tomuto jevu přisuzována primární příči-
na povrchové degradace betonu projevující se povrchovým
odprýsknutím při extrémních teplotních podmínkách.

Povrchové odštěpování betonu při požáru
Beton se vyznačuje velmi dobrými vlastnostmi z hlediska

požární odolnosti, mezi jeho přednosti patří zejména nehoř-
lavost (v porovnání se dřevem) a relativně nízká tepelná
vodivost (teplo nemůže snadno pronikat strukturou, např. při
porovnání s ocelí). I přes tyto nesporné pozitivní vlastnosti

bývá beton při požáru poškozen. Mezi závažné negativní
projevy betonu patří jeho povrchová degradace a odštěpová-
ní v důsledku působení extrémního teplotního zatížení.
Předpově� tepelného odštěpování betonu je komplexní pro-
blém vzhledem k mnoha složitým vlastnostem a parametrům
vstupujícím do tohoto procesu. Značná ztráta povrchové
hmoty konstrukčních prvků v důsledku odštěpování vede
obecně ke zmenšení plochy průřezu, ke zrychlování nárůstu
teploty uvnitř konstrukce, ztrátě pevnosti betonu, obnažení
výztuže, ztrátě její pevnosti vlivem vysokých teplot, násled-
ným dalším podpovrchovým trhlinám a odlupování, a tím ke
ztrátě celkové únosnosti konstrukce. Tepelné odštěpování
betonu ovlivňuje několik základních faktorů [9], [10]:

– rychlost tepelného zatížení a profil teplotní křivky,
– počáteční objem vlhkosti,
– objemová hmotnost betonu,
– velikost průřezu betonového prvku,
– rozložení napětí v betonu od vnějšího zatížení 

a předpětí betonového prvku,
– množství výztuže při exponovaném povrchu.

Podle způsobu odprýsknutí a jeho příčin dále rozlišujeme
tyto základní typy:

– explozivní odštěpování se projevuje v úvodí fázi, v ča-
sovém rozmezí 7-30 minut po vzniku požáru (obecně závisí
na typu betonu). Vyznačuje se prudkým odlupováním vět-
ších či menších částí betonu (plošný rozměr 100 až 300 mm,
v hloubce 15-20 mm) z povrchové plochy. Může se projevit
ojediněle, v pravidelných intervalech i v místech, kde již
k odprýsknutí došlo. Závažnost tohoto vysoce negativního
jevu spočívá v jeho náhodné a vysoké intenzitě, vedoucí až
ke vzniku hlubokých výmolů a redukci průřezové plochy
konstrukčních prvků a dále ke ztrátě jejich případné oddělu-
jící funkce;

– plošné odštěpování se projevuje též v úvodní fázi tepel-
ného zatížení, typickým projevem je vznik plošných podpo-
vrchových puchýřů a dutin a jejich následné odprýsknutí. Je
doprovázeno odlétáváním menších částí o rozměru cca 20 mm.
Nebezpečí spočívá v možném celoplošném odstranění krycí
vrstvy  a celkovém obnažení výztuže;

– štěpení a odprýsknutí částí kameniva souvisí přede-
vším s rozdílnou tepelnou roztažností jednotlivých složek
betonové směsi a narušením vazby mezi kamenivem a za-
tvrdlou cementovou pastou v důsledku fyzikálních a che-
mických přeměn během tepelného zatížení;

– oddělení hran a rohových částí se projevuje v pokro-
čilejší fázi tepelného namáhání, při němž se plně rozvinou
trhliny v důsledku tahových napětí podél hran a rohů v mís-
tech uložení výztuže.

Současné výzkumy potvrzují, že nejnebezpečnějším ty-
pem tepelného odštěpování betonu je explozivní forma, kte-
rá může vést až ke katastrofálním důsledkům, tj. ke kolapsu
celé konstrukce. Plošné odštěpování, štěpení a odprýsknutí
částí kameniva včetně oddělení hran a rohových částí není
z hlediska bezpečnosti a bezprostředních důsledků požáru
tak závažné, by	 je není možné zanedbat.

Příčiny odštěpování 
Odštěpování betonu vyvolané účinky vysokých teplot,

jako například při požáru, nejsou dodnes z fyzikálního po-
hledu zcela vysvětleny. Obecně přijatá teorie uvádí následu-
jící základní příčiny.

Pórový tlak (tlakové gradienty)
Tato hypotéza je založena na předpokladu nízké permea-

bility a týká se především vysokopevnostního betonu s vyso-

Obr. 1. Schéma vývoje teploty, vlhkosti a pórového tlaku v průřezu
stěny jednostranně vystavené účinkům požáru

A – suchá zóna, B – část průřezu s póry nasycenými vodní párou,
C – vlhká část průřezu (plně či částečně saturovaná zóna zahrnující

„moisture clog“)
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kou objemovou hmotností, nízkou permeabilitou a pórovi-
tostí. Nízká permeabilita vede k vysokým gradientům póro-
vého tlaku. Dle předpokladu pórový tlak způsobuje selhání,
které se projevuje explozivním odštěpováním. Tento defekt
je tím výraznější, čím je rychlost tepelného zatížení vyšší.
Tato teorie je v souladu s experimentálním pozorováním i
numerickými výsledky. Bývá často uváděna jako hlavní a
rozhodující faktor tepelného odštěpování ve většině případů.

Tepelné napětí (teplotní gradienty)
Tato hypotéza vysvětluje odštěpování v důsledku teplotní

roztažnosti betonu a značného rozdílu teplot mezi chladnou
a ohřátou částí, a tudíž rozdílem napětí od teploty. Vysoké
teplotní gradienty v důsledku extrémní teploty, nízké teplot-
ní vodivosti a vysoké tepelné kapacity betonu mají za násle-
dek vysoká tahová napětí až na mez pevnosti betonu v tahu
při dosažené teplotě. Naopak pórovým tlakům přisuzuje tato
hypotéza pouze sekundární roli. Tyto příčiny se uvažují jako
primární (případně v kombinaci s pórovými tlaky) především
u běžných betonů s vyšší pórovitostí a permeabilitou a způ-
sobují především plošné odštěpování a oddělení hran a roho-
vých částí betonových prvků. V případě rychlého nárůstu
teploty se může podílet i na explozivní formě odprýsknutí.

Pórový tlak, tepelné napětí a trhliny od vnějšího zatížení
Někdy bývá uváděna jako příčina tepelného odštěpování

kombinace předchozích mechanismů s uvážením výskytu
trhlin od vnějšího zatížení situovaných paralelně s expono-
vaným povrchem [9]. Výskyt trhlin naopak zvyšuje pórovi-
tost a permeabilitu betonu, čímž snižuje pórový tlak. Vliv
trhlin může být dále zahrnut do empirického vztahu teplotní
závislosti meze pevnosti v tahu betonu.

Matematický model transportu tepla 
a vlhkosti v betonu

Nech	 Ω značí oblast v Rn, n = 1, 2 (v případě n = 1 Ω
představuje otevřený interval, pro n = 2 je Ω rovinná oblast)
vyplněnou betonem. Matematický popis transportních pro-
cesů v Ω vychází z klasické termodynamiky, konkrétně ze
zákona zachování hmotnosti (transport vlhkosti) a zákona
zachování energie (rovnice vedení tepla). Matematický
model tvoří dvě parciální diferenciální rovnice bilance vlh-
kosti a tepla, doplněné stavovou rovnicí pórového tlaku a
příslušnými okrajovými a počátečními podmínkami.

Bilanční rovnice vlhkosti a tepelné energie
Bilanční rovnice transportu vlhkosti a vedení tepla v beto-

nu reprezentují soustavu nelineárních parciálních diferen-
ciálních rovnic ve tvaru [2], [3], [4]

(1)

(2)

V rovnicích (1)-(2) w, θ a P značí tři hledané neznámé fyzi-
kální veličiny: vlhkost [kg·m–3], teplotu [K] a pórový tlak
[Pa]. Pro ostatní fyzikální veličiny je zavedeno následující
označení:

a(w, θ) – permeabilita vlhkého betonu [m·s–1],
λ(θ) – tepelná vodivost betonu [W·m–1·K–1],

g – gravitační zrychlení [m·s–2],
ρsCs(θ) – tepelná kapacita betonového skeletu [J·m–3·K–1],

mdehydr(θ) – množství dehydratované vody [kg·m–3],
Cw – specifické teplo vody v kapalné fázi [J·kg–1·K–1],
hdehydr – entalpie dehydratace [J·kg–1].

Stavová rovnice pórového tlaku 
Tři neznámé fyzikální veličiny w, θ a P jsou vzájemně

svázány vztahem

w = Φ (P, θ), (3)

tzv. rovnicí sorpční izotermy. Sorpční izotermy vyjadřují zá-
vislost mezi vlhkostí w a pórovým tlakem P při dané teplotě θ.
Konkrétní tvar rovnice (3) lze nalézt například v [6]. Sorpč-
ní izotermy charakterizují ab/de-sorpční procesy, které
odpovídají stavu rovnováhy mezi absorbovaným vlhkostním
obsahem při specifické teplotě a množstvím vlhkosti obsaže-
ném ve struktuře betonu. Nad 40% relativní vlhkostí začíná
kapilární kondenzace v nejmenších mikropórech materiálu a
při nárůstu vlhkosti dochází ke kondenzaci též v objemněj-
ších pórech a mikrotrhlinách. Při relativní vlhkosti okolo
97 % je možné uvažovat vlhkost již pouze ve formě kapalné
fáze. Porézní materiál se obecně projevuje hysterezí (irever-
zibilitou procesu). V obecném případě je tedy třeba uvažo-
vat časový vývoj procesu v závislosti na jeho historii. Pro
„dostatečně“ pomalé toky lze předpokládat absorpční  (popř.
desorpční) jevy určené ze sorpčních křivek měřených při
ustáleném stavu. Pro beton vystavený působení vysoké tep-
loty a pórového tlaku (a jejich náhlým změnám) je však
sporné rozhodnout, zda je možné tento rovnovážný přístup
uplatnit také v tomto případě.

Okrajové a počáteční podmínky
Soustavu rovnic (1)-(3) je třeba doplnit o příslušné okra-

jové a počáteční podmínky. Okrajové podmínky vyjadřují
přestup tepelné energie a transfer vlhkosti přes hranici či její
část uvažované oblasti Ω. V případě hranice nebo její části
vystavené působení tepelného zatížení vlivem požáru uvažu-
jeme okrajové podmínky ve tvaru 

(4)

(5)

kde αc , βc značí přestupní součinitele, e emisivitu a σ0 je Ste-
fanova-Boltzmannova konstanta. Na části hranice oblasti Ω,
která je vystavena běžným okolním podmínkám (tj. část hra-
nice není vystavena požáru a není tepelně a vlhkostně izolo-
vána) uvažujeme okrajové podmínky

(6)

(7)

Položíme-li v (6)-(7) βc = 0 či αc = 0, získáme okrajové pod-
mínky popisující izolovanou část hranice (proti přestupu
tepla či vlhkosti).

Počáteční podmínky vyjadřují rozložení neznámých veli-
čin w, θ a P na počátku studovaného procesu, tj. v našem pří-
padě v okamžiku vzniku požáru. S ohledem na vztah (3) jen
dvě veličiny lze volit nezávisle, třetí veličinu je poté nutné
vypočítat ze stavové rovnice (3). V našem případě volíme
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teplotu θ [K] a pórový tlak P [Pa], tj.

θ (0) = θ0

a  P(0) = P0 v oblasti Ω v počátečním stavu t = 0. (8)

Numerické řešení a předpově� odprýsknutí 
Vzhledem k nelinearitě matematického modelu, vyjádře-

ného soustavou rovnic (1)-(8), není možné nalézt jeho ana-
lytické řešení a je třeba přistoupit k numerickému řešení.
Diskretizace dle prostorových proměnných je provedena
metodou konečných prvků, časová diskretizace semiimpli-
citním schématem [5]. Numerický algoritmus byl imple-
mentován v prostředí matematického nástroje MATLAB
[11]. Řešením získáme numerickou aproximaci neznámých
veličin w, θ a P v jednotlivých časových krocích. Ze znalos-
ti rozložení pórového tlaku P a teploty θ v oblasti Ω určíme
předpově� odprýsknutí užitím kritéria [7]

Pef =φ P > fct , (9)

kde φ je pórovitost betonu, Pef efektivní pórový tlak a fct =
= fct(θ) značí tahovou pevnost betonu při dané teplotě θ [7].

Kritérium je graficky znázorněno pro jednodimenzionální
úlohu na obr. 2. Chování numerického modelu ukážeme na
příkladu betonového vzorku (mechanicky nezatížená deska

či stěna) šířky h = 0,1 m, jednostranně vystaveného požáru
(obr. 3). Povrch odvrácený od požáru uvažujeme tepelně
izolován. Návrhový požární scénář je modelován pomocí
normové teplotní křivky (ISO 834)

θiso(t) = 298,15 + 345 log (8t/60 + 1) [K].

V počátečním stavu má vzorek teplotu 298,15 K a pórovitost
φ = 0,1 [-].

Typický průběh teploty, vlhkosti a pórového tlaku při po-
čáteční relativní vlhkosti RH0 = 0,8 a referenční hodnotě per-
meability a0 = 10–12 m·s–1 v čase 10-60 min znázorňují obr. 4a-4c.
Numerické výsledky potvrzují stávající předpoklady. Teplo-
ta při povrchu vystaveném požáru velmi rychle vzrůstá a po
deseti minutách dosahuje přes 700 K, po 60 min dosahuje na
povrchu téměř 1 200 K. Vlhkost proudí směrem ke chladněj-
šímu povrchu, kde vytváří tzv. moisture clog, který brání
dalšímu prostupu vlhkosti, což má za následek enormní
nárůst pórového tlaku, jak je patrné z obr. 4b a obr. 4c.

Rozložení numerického řešení neznámých polí teploty,
vlhkosti a pórového tlaku v čase t = 30 min s referenční hod-
notou permeability a0=10–12 m·s–1 a pro různé počáteční hod-
noty relativní vlhkosti RH0 = 0,5~1,0 je zřejmé z obr. 5a-5c.
Rozložení neznámých polí v čase t = 30 min při počáteční
relativní vlhkosti RH0 = 0,8 a pro různé referenční hodnoty

Obr. 2. Kritérium pro předpově� odprýsknutí povrchu betonového
segmentu (vyšrafovaná část S průřezu značí oblast, v níž hodnoty

efektivního pórového tlaku přesahují hodnoty tahové pevnosti
betonu)

Obr. 3. Řez betonovým vzorkem jednostranně vystaveným působení
požáru

Obr. 4a. Průběh teploty pro různé časy

Obr. 4b. Průběh vlhkosti pro různé časy

Obr. 4c. Průběh pórového tlaku pro různé časy
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permeability a0 = 10–11, 10–12, 10–13 a 10–14 m·s–1 znázorňují
obr. 6a-6c. Z grafických výstupů je patrný nárůst pórových
tlaků při snižování permeability, resp. zvyšování počáteční
relativní vlhkosti betonu. 

Předpově� odprýsknutí povrchu betonového prvku na
základě výsledků numerického modelu a užitím kritéria (9)
při RH0 = 0,8, a0 = 10–14 m·s–1, φ = 0,1, fct,0 = 3,5 MPa zná-
zorňují obr. 7a-c. Šedá část průřezu značí oblast s rizikem
teplotního odprýsknutí, tj. část průřezu, v níž hodnota efek-
tivního pórového tlaku přesahuje hodnoty tahové pevnosti
betonu při aktuální teplotě.

Závěr
Přestože se beton vyznačuje velmi dobrými vlastnostmi

při vystavení účinkům vysokých teplot, projevuje se při po-
žáru povrchovým odštěpováním s možnými až katastrofální-

mi důsledky a jeho příčiny nejsou dosud dostatečně odůvod-
něny. Pravidla pro návrh betonových konstrukcí z hlediska
povrchové degradace v důsledku extrémního teplotního zatí-
žení nejsou v normativních předpisech dostatečně zpracová-
ny. Pomocí popsaného numerického modelu sdruženého tran-
sportu tepla a vlhkosti lze provádět teplotní a vlhkostní analý-
zu k získání předpovědi tepelného odštěpování průřezů beto-
nových konstrukcí. V numerickém modelu byl na příkladu
betonového vzorku (mechanicky nezatížené desky či stěny)
jednostranně vystaveného požáru studován vliv počáteční
relativní vlhkosti a referenční tahové pevnosti betonu na rizi-
ko povrchové degradace.  

Článek vznikl za podpory projektu 1M0579 MŠMT ČR
v rámci činnosti Výzkumného centra CIDEAS a v rámci
výzkumného záměru MSM6840770001 MŠMT ČR.

Obr. 5a. Průběh teploty pro různé hodnoty RH0

Obr. 5b. Průběh vlhkosti pro různé hodnoty RH0

Obr. 5c. Průběh pórového tlaku pro různé hodnoty RH0

Obr. 6a. Průběh teploty pro různé hodnoty a0

Obr. 6b. Průběh vlhkosti pro různé hodnoty a0

Obr. 6c. Průběh pórového tlaku pro různé hodnoty a0
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Beneš, M. – Štefan, R.: Surface Spalling of Concrete
Structures during Fire

In the present paper, recent knowledge of thermal
induced surface spalling of concrete structures exposed
to extreme temperatures during fire is summarized. A
simple criterion for prediction of surface spalling based
on the mathematical model of coupled heat and moisture
transfer is illustrated on a simple example.

Beneš, M. – Štefan, R.: Oberflächliche Abplatzungen an
Betonkonstruktionen bei einem Brand 

Im Artikel sind die bisherigen Erkenntnisse über die
thermische Abplatzung der Oberfläche von Betonbau-
teilen zusammengefasst, die extremer Wärmebelastung
bei einem Brand ausgesetzt sind. An einem einfachen
Beispiel wird das Kriterium für die von einem mathema-
tischen Modell des gekoppelten Wärme- und Feuchtig-
keitstransports ausgehende Vorhersage der Oberflä-
chenabplatzung illustriert.

Obr. 7a. Odštěpení betonu; t = 15 min

Obr. 7b. Odštěpení betonu; t = 30 min

Obr. 7c. Odštěpení betonu; t = 45 min

22. mezinárodní stavební veletrh
21. – 25. září 2011

Pražský veletržní areál, Letňany
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Vliv okolních podmínek na životnost betonových
konstrukcí s tepelnou izolací

Ing. Václav KOČÍ
Ing. Jiří MADĚRA, Ph.D.

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku je studován vliv okolních podmínek na život-
nost betonových konstrukcí s novými typy modifikova-
ných betonů pomocí kombinované analýzy. V experi-
mentální části je nejprve u vybraných typů betonů sta-
novena jejich trvanlivost s ohledem na mrazuvzdornost.
Poté je prostřednictvím difúzního modelu pro sdružený
přenos tepla, vlhkosti a solí stanoven počet zmrazovacích
cyklů v reálné konstrukci během roku. Pro tyto účely je
zvolena betonová stěna opatřená vnější tepelnou izolací a
vnější a vnitřní omítkou. Hodnocen je také vliv solí na
tepelně vlhkostní chování materiálů.

Úvod
Degradace stavebních materiálů může být způsobena

mnoha faktory, z nichž nejvýznamnější jsou chemická a
mechanická koroze. Pod mechanickou korozí si můžeme
představit vliv povětrnostních podmínek, zejména pak úči-
nek mrznoucí vody. Fázová změna vody v led je doprováze-
na růstem objemu, který je hlavním mechanismem vedou-
cím k poruše materiálu.

Rozdílná mrazuvzdornost stavebních materiálů je dána
jejich materiálovou strukturou. Příslušné parametry lze měřit
experimentálními metodami. Avšak daleko obtížnější je sta-
novit počet zmrazovacích cyklů, které se v konstrukci bě-
hem roku vyskytnou. Zmrazovací cyklus se může vyskyt-
nout pouze tehdy, jsou-li splněny dvě podmínky. Především
se musí vlhkost v materiálu vyskytovat v nadhygroskopické
oblasti, tzn. v materiálu musí být v kapalné fázi. Druhou
podmínkou je teplota, která musí v daném bodě klesnout na
určitou dobu pod 0 ˚C. Je tedy zapotřebí sledovat tepelně
vlhkostní chování materiálů, tj. současně porovnávat tepelný
a vlhkostní stav. Pro tyto účely je nejvhodnější počítačová
analýza. Výskyt zmrazovacích cyklů závisí zejména na kli-
matických podmínkách, na skladbě obvodového pláště a na
materiálových parametrech materiálů.

V reálných podmínkách jsou vodou do materiálu transpor-
továny vodorozpustné soli. Pro dosažení přesných výsledků
je proto nutné implementovat jejich transport do matematic-
kého modelu společně s transportem tepla a vlhkosti. Pří-
tomnost solí ovlivňuje životnost betonů dvěma způsoby –
krystalizace solí může způsobit mechanické porušení betonu
nebo negativně ovlivnit vlhkostní vlastnosti. K těmto aspek-
tům je třeba při posuzování životnosti přihlížet.

Experimentální metody
Stanovení mrazuvzdornosti betonů a omítek bylo prove-

deno v laboratorních podmínkách na VUT v Brně [1]. Mra-
zuvzdornost vápenocementové omítky byla stanovena na

vzorcích o rozměrech 40x40x160 mm, vzorky pro určení
mrazuvzdornosti betonu měly rozměr 100x100x400 mm.
Teplota v laboratoři se v době zkoušky pohybovala v rozme-
zí 21±1 ˚C, relativní vlhkost v rozmezí 45±5 %. Zkoušky
mrazuvzdornosti omítky a betonů byly provedeny podle
normy [2]. Vzorky byly zkoušeny po 28 dnech po standard-
ním uložení a ošetřování v celkovém počtu 100 zmrazova-
cích a rozmrazovacích cyklů. Jeden cyklus spočíval ve čtyř-
hodinovém zmrazování při teplotě –20 ˚C a následném
dvouhodinovém rozmrazování ve vodě teplé 20 ˚C. Výsled-
ky zkoušky mrazuvzdornosti jsou shrnuty v tab. 1. 

Tab. 1. Zmrazovací cykly vedoucí k porušení materiálu

Výpočetní metody

Popis obvodového pláště
Uvažovali jsme obvodový pláš	 na bázi modifikovaného

betonu (BP, BM, BS a BR) opatřeného tepelnou izolací –
minerální vlnou. Jako povrchová úprava stěny byla z inte-
riérové i exteriérové strany zvolena vápenocementová omít-
ka. Stejně tak jsme počítali také s variantou bez tepelné izo-
lace. Materiálová skladba je znázorněna na obr. 1. Tepelně
vlhkostní poměry byly vyhodnocovány v betonu v bodě
blízko exteriérového materiálového rozhraní.

Tlouš	ka stěny 600 mm se v našich podmínkách může
jevit jako nelogická nebo konstrukčně či technologicky pro-
blematická, nicméně jde o obvodový pláš	 čínské vysokopo-
dlažní budovy, který je posuzován i v jiných klimatických
podmínkách než těch, které odpovídají Pekingu.

Vstupní parametry
Jako vstupní parametry je nutné před zahájením výpočtů

znát materiálové charakteristiky materiálů a počáteční a
okrajové podmínky. Základní charakteristiky materiálů jsou

VCO BP BM BS BR

> 103 > 100 > 100 > 100 > 100

VCO – vápenocementová omítka, BP – beton modifikovaný popíl-
kem, BM – beton modifikovaný metakaolinem, BS – beton modifi-
kovaný struskou, BR – referenční beton bez modifikací

Obr. 1. Schéma obvodového pláště
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shrnuty v tab. 2, tab. 3 a na obr. 2. Pro označení charakteris-
tik byly použity symboly: ρ – objemová hmotnost [kg·m–3],
ψ – pórovitost [%], c – měrná tepelná kapacita [J·kg–1K–1], 
μ – faktor difúzního odporu pro vodní páru [-], λdry – souči-
nitel tepelné vodivosti v suchém stavu [W·m–1K–1], λsat –
součinitel tepelné vodivosti ve vodou nasyceném stavu
[W·m–1K–1], κ – součinitel vlhkostní vodivosti [m2·s–1], 
whyg – hygroskopický obsah vlhkosti objemový [m3·m–3], 
D – součinitel difúze solí [m2·s–1]. Všechny tyto parametry
byly naměřeny v laboratořích transportních procesů Katedry
materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT
v Praze [3] [4].

Obr. 2. Vazebné izotermy chloridů uvažovaných typů betonů

Tab. 2. Materiálové charakteristiky betonů

Tab. 3. Materiálové charakteristiky omítky a minerální vlny

Matematický model
Pro popis přenosu tepla, vlhkosti a solí v porézních sta-

vebních materiálech byl zvolen difúzně advektivní model.

Krystalizace solí v pórovém tělese je modelována pomocí
rovnovážného modelu. V potaz je také brán i vliv vazby solí
na stěny pórů. Při konstrukci modelu byly využity modely
Pela [5] a Beara a Bachmata [6]. Na rozdíl od nich je zave-
dena též krystalizace solí a přenos vodní páry. Navíc je v  mo-
delu zohledněn přenos tepla. Modifikovaný matematický
model je formulován vztahy

(1)

(2)

(3)

(4)

kde Cf je koncentrace volných solí ve vodě [kg·m–3 roztoku],
Cb koncentrace vázaných solí v porézním tělese [kg·m–3

vzorku], D difúzní koeficient solí [m2·s–1], w objemový ob-
sah vlhkosti [m3·m–3], Cf,sat součinitel vlhkostní vodivosti
[m2·s–1], Cc množství krystalizované soli [kg·m–3 vzorku],
Cf,sat saturovaná koncentrace volných solí [kg·m–3 roztoku],
H Heavisideova funkce H(x ≥ 0) = 1, H(x < 0) = 0, δ permea-
bilita vodní páry [s], pv parciální tlak vodní páry [Pa], ρw

hustota vody [kg·m–3], Lv latentní teplo výparné vody
[J·kg–1], λ součinitel tepelné vodivosti [W·m–1K–1], ρ obje-
mová hmotnost [kg·m–3], c měrná tepelná kapacita
[J·kg–1K–1], T teplota [K].

Počáteční a okrajové podmínky
Počáteční i okrajové podmínky by měly být pokud možno

realistické. To je také jeden z důvodů, proč byla pro exteriér
použita klimatická data. Nejspolehlivějších výsledků je do-
saženo, je-li použit referenční rok, který obsahuje průměrné
hodinové hodnoty klimatických dat za období posledních
třiceti let. V článku byly použity hodnoty pro Prahu. Na in-
teriérové straně jsme použili konstantní hodnoty relativní
vlhkosti 55 % a teploty 21 ˚C. Schéma okrajových podmínek
je na obr. 3.

Obr. 3. Schéma okrajových podmínek

Počáteční relativní vlhkost materiálů byla stanovena na 50 %,
počáteční teplota na 21 ˚C a počáteční koncentrace solí na 
10 kg·m–3 roztoku. Pokud nebyl uvažován vliv solí, byla
simulace provedena pro 5 let, s přítomností solí pro 150 let.

Zdrojová funkce pro transport solí
Dříve, než mohlo být zahájeno modelování přenosu solí,

musela být stanovena zdrojová funkce. Dále bylo zapotřebí

Parametr
Měřicí 

jednotka
BP BM BS BR

ρ [kg·m–3] 2 356 2 366 2 334 2 380

ψ [%] 12,5 13 9,7 12,3

c [J·kg–1K–1] 692 728 720 672

μ dry cup [–] 44,63 32,44 17,7 15,8

μ wet cup [–] 17,18 20,99 8,99 6,6

λ dry [W·m–1K–1] 1,55 1,565 1,632 1,66

λ sat [W·m–1K–1] 1,94 2,085 2,077 2,085

κ [m2·s–1] 6,49E-09 4,09E-09 3,77E-09 7,15E-09

w hyg [m3·m–3] 0,074685 0,106943 0,089 0,0833

D [m2·s–1] 6,88E-08 7,98E-08 9,85E-08 1,90E-07

Parametr Měřicí jednotka VCO MV

ρ [kg·m–3] 1 550 170

ψ [%] 40 89

c [J·kg–1K–1] 1 200 840

μ [–] 7 3

λ dry [W·m–1K–1] 0,7 0,055

λ sat [W·m–1K–1] 2.IV 1,2

κ [m2·s–1] 7,3E-7.e3.2w 5,1E-10.e3.12w

w hyg [m3·m–3] 0,03 0,0073

D [m2·s–1] 8,97E-07 4,00E-11
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zjistit, jak se soli do konstrukce dostávají. Možností je něko-
lik, např. chemickou reakcí stavebního materiálu s prostře-
dím, způsobem využití objektu, činností živých organismů.
Největší vliv však má sůl rozpuštěná ve vodě, která do zdiva
proniká. Její množství závisí na místních podmínkách, nic-
méně může být vyšší díky lidské činnosti, zejména používá-
ní rozmrazovacích solí na vozovky a chodníky, které jsou
zdrojem především chloridů.

Jelikož zdrojová funkce nebyla dosud publikována a zále-
ží na místních podmínkách, rozhodli jsme se ji odhadnout na
základě vstupních parametrů. Vycházeli jsme z veřejné
vyhlášky, která stanoví množství posypových solí (NaCl) na
20 g·m–2 pro jeden posyp, přičemž denní limit je 60 g·m–2.
Na základě vyhodnocení průběhu teploty a srážek (obr. 4,
obr. 5) z dlouhodobých hodnot jsme určili množství sněho-
vých srážek, které jsme vztáhli na jednotlivé hodiny. V těch-
to hodinách jsme uvažovali aplikaci posypových solí, což
následně vedlo ke zvýšení jejich koncentrace ve vodě, která
ovlivňuje salinitu zdiva.

Průměrné množství posypových solí aplikovaných během
roku uvádí obr. 6. Mez krystalizace chloridů je 189 kg·m–3

roztoku, což odpovídá i maximální rozpustnosti chloridů.

Obr. 4. Dlouhodobá klimatická data – teplota

Obr. 5. Dlouhodobá klimatická data – množství srážek

Obr. 6. Množství aplikovaných posypových solí

Výsledky

Betonová stěna s vnější a vnitřní omítkou
Nejnáchylnější z analyzovaných typů betonů pro vznik

zmrazovacích cyklů během roku je referenční beton. Nicmé-
ně vzhledem k nízkému obsahu vlhkosti během studované-
ho období není splněna alespoň jedna z podmínek (nadhy-
groskopický obsah vlhkosti a teplota pod bodem mrazu
v jednom bodě) pro vznik zmrazovacích cyklů. Vlhkost
v nadhygroskopické oblasti se v tomto betonu nachází pouze
jednou za rok, avšak to se děje pouze v letních měsících, kdy
je teplota nad nulou.

V betonu modifikovaném popílkem je hygroskopická mez
vlhkosti překročena pouze jednou za rok, avšak stejně jako
v předchozím případě je tomu tak pouze v letních měsících,
proto rovněž není možnost mrznutí. V ostatních případech
není hygroskopická mez vlhkosti překročena vůbec a vý-
sledky jsou podobné tomu na obr. 7.

Obr. 7. Rozložení teploty a vlhkosti v BM bez zdroje solí

Ustálenou koncentraci solí v BM znázorňuje obr. 8,
pokud není uvažován zdroj (obsah solí je dán pouze počáteč-
ními podmínkami). Pokud bychom uvažovali jejich zdroj,
koncentrace ve zdivu během 150 let by vypadala jako na
obr. 9. Detailnější zobrazení mezi 130. a 135. rokem simu-
lace je na obr. 10.

Obr. 8. Ustálený stav koncentrace solí v BM bez zdroje solí

Obr. 9. Nárůst koncentrace solí v BM během 150 let se zdrojem solí
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Obr. 10. Nárůst koncentrace solí v BM mezi 130. a 135. rokem 
se zdrojem solí

U obvodových pláš	ů z ostatních typů betonů je při uvažo-
vaném zdroji chloridů průběh koncentrace solí ve zdivu
velmi podobný, grafy se liší pouze nárůstem koncentrace.
Pro názornost jsou jednotlivé varianty uvedeny na obr. 11.
Z grafů vyplývá, že nejlepších výsledků z hlediska akumu-
lace solí je dosaženo u betonu modifikovaného metakaoli-
nem. Nejhorších výsledků je naopak dosaženo u referenční-
ho betonu.

Obr. 11. Nárůst koncentrace solí v obvodových pláštích 
z různých typů betonů

Betonová stěna s minerální vlnou 
a vnější a vnitřní omítkou

Při této materiálové skladbě zabraňuje tepelná izolace
promrzání betonu pod ní. U všech typů betonu tedy není
umožněno obsažené vlhkosti zmrznout. Typický tepelně
vlhkostní stav všech typů betonů je podobný tomu na
obr. 12.

Obr. 12. Rozložení teploty a vlhkosti v BP s minerální vlnou 
bez zdroje solí

Zatímco beton je proti účinkům mrznoucí vody spolehlivě
chráněn, vnější omítka je díky relativně nízkému součiniteli
vlhkostní vodivosti minerální vlny  vystavena abnormální-
mu namáhání. To má za následek, že u všech typů betonů

došlo během roku k výskytu přibližně 25 zmrazovacích
cyklů ve vnější omítce bez ohledu na to, zda jsme uvažova-
li vliv solí. Typické tepelně vlhkostní chování vnější omítky
je znázorněno na obr. 13.

Obr. 13. Rozložení teploty a vlhkosti ve vnější omítce aplikované
na BP s minerální vlnou bez zdroje solí

Vliv minerální vlny na akumulaci solí v betonu není příliš
velký. V případě, že je uvažován vliv solí, vypadá akumula-
ce solí během 150 let simulace jako na obr. 14. Detailní
zobrazení nárůstu koncentrace solí je na obr. 15.

Obr. 14. Nárůst koncentrace solí v BP s minerální vlnou 
během 150 let se zdrojem solí

Obr. 15. Nárůst koncentrace solí v BP s minerální vlnou 
mezi 72. a 78. rokem simulace se zdrojem solí

Obr. 16. Nárůst koncentrace solí v obvodových pláštích z různých
typů betonů s minerální vlnou
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U ostatních betonů s uvažovaným zdrojem solí je tvar kři-
vek nárůstu koncentrace solí podobný, liší se pouze
rychlostí růstu. Výsledky všech typů betonů jsou porovná-
ny na obr. 16.

Nejlepších výsledků je dosaženo opět u betonu modifiko-
vaného metakaolinem. Nejhorší výsledky z hlediska akumu-
lace solí dává referenční beton a beton modifikovaný popíl-
kem.

Diskuze
V této simulaci jsme uvažovali se zdrojem kapalné vlh-

kosti pouze v podobě deš	ových srážek daných referenčním
rokem. V konstrukci se však mohou vyskytovat místa, která
jsou vystavena zvýšenému výskytu kapalné vlhkosti. Jde
například o soklové části budov nebo o místa se špatným
konstrukčním řešením. U těchto případů pak může být cel-
kový počet výskytu zmrazovacích cyklů během roku vyšší.

Ačkoliv obvodové pláště budov z různých typů betonů,
opatřených pouze vnější a vnitřní omítkou, nevykazovaly
známky mrznutí obsažené vlhkosti, v případě referenčního
betonu k tomu nebylo daleko. Jelikož jsme však uvažovali
referenční rok, který je založen na dlouhodobém průměru
mj. srážek, teploty a relativní vlhkosti vzduchu, nemohou
být zmrazovací cykly vyšetřeny detailně v každém roce a lze
předpokládat, že v reálných podmínkách díky výkyvům od
průměru může ke vzniku zmrazovacích cyklů dojít. Je to
dáno zejména nízkou hodnotou součinitele vlhkostní vodi-
vosti betonu, který tím neumožňuje dostatečně rychlé uvol-
nění obsažené vlhkosti.

Zaměříme-li se na betonovou stěnu s tepelně izolačním
systémem, jmenovitě minerální vlnou, zjistíme, že díky je-
jím tepelně izolačním vlastnostem neklesne teplota v betonu
pod bod mrazu, což zamezuje mrznutí obsažené vody. Nic-
méně díky vlhkostním vlastnostem minerální vlny nedochá-
zí k transportu vlhkosti z omítky do betonu a ta se v omítce
akumuluje ve větším množství než v případě bez tepelné
izolace. Vystavením omítky teplotám pod bodem mrazu po-
té dochází k mrznutí obsažené vlhkosti.

Výsledky simulací rovněž dokazují, že množství solí ob-
sažených v konstrukci nemá podstatný vliv na vlhkostní
chování užitých materiálů. Nicméně v reálných podmínkách
lze s vlivem solí počítat, jelikož tento jev nebyl při simula-
cích zcela zahrnut kvůli chybějícím sorpčním izotermám
stavebních materiálů v závislosti na koncentraci solí.

Podle výsledků simulace mají modifikace betonů značný
vliv na akumulaci solí. Nejlepšího chování bylo dosaženo
u betonu modifikovaného metakaolinem, nejhorších výsled-
ků při modifikaci popílkem nebo u referenčního betonu bez
příměsí. To také odpovídá chloridovým vazebným izoter-
mám na obr. 2. Avšak ve všech případech je hodnoty pro
krystalizaci chloridů dosaženo až okolo 400 let, proto nelze
při stanovení celkové životnosti krystalizaci solí považovat
za limitující faktor.

Závěr
Ze získaných výsledků zjistíme, že z hlediska mrazu-

vzdornosti jsou všechny typy betonů porovnatelné a z hle-
diska akumulace solí vychází nejlépe beton modifikovaný
metakaolinem.

Ačkoli ve většině případů není beton tím materiálem,
který by byl účinkem mrznoucí vody nebo krystalizujícími
solemi porušen, jeho typ má stále relativně vysoký vliv na
životnost ostatních materiálů v obvodovém plášti, zejména
pak omítky.

Článek vznikl za podpory projektu č. ME10112
MŠMT ČR.
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Kočí, V. et al.: The Effect of Surrounding Conditions on
Durability of Concrete Structures with Thermal
Insulation

This article studies the effect of the surrounding condi-
tions on the durability of concrete structures with new
types of modified concrete using combined analysis. The
experimental section first determines the durability of
selected types of concrete given their frost resistance.
Then, the number of freezing cycles in a real structure
throughout the year is specified by means of a diffusion
model for coupled heat, moisture and salts transfer. For
these purposes, a concrete wall with external thermal
insulation and both external and internal plaster has
been chosen. Also, the effect of salts on hygrothermal
behaviour of materials has been assessed. 

Kočí, V. u. a.: Der Einfluss der Umgebungsbedingungen
auf die Lebensdauer von Betonkonstruktionen mit
Wärmedämmung 

Im Artikel wird der Einfluss der Umgebungsbe-
dingungen auf die Lebensdauer von Beton-
konstruktionen mit neuen Typen modifizierter Betone
mit Hilfe einer kombinierten Analyse studiert. Im expe-
rimentellen Teil wird zuerst bei ausgewählten Beton-
typen deren Dauerhaftigkeit unter Berücksichtigung der
Frostbeständigkeit bestimmt. Dann wird mittels eines
Diffusionsmodells für die gekoppelte Übertragung von
Wärme, Feuchtigkeit und Salzen die Anzahl der Frost-
Tau-Wechsel in der realen Konstruktion im Laufe eines
Jahres bestimmt. Für diese Zwecke wird eine mit außen-
liegender Wärmedämmung und Innenputz versehene
Betonwand gewählt. Es wird auch der Einfluss von
Salzen auf das Wärme- und Feuchtigkeitsverhalten der
Materialien bewertet.
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Práškové hydrofobizéry poskytují vodoodpudivé účinky
v celém objemu ošetřené hmoty a další aditivní účinky.
Vlastnosti ošetřených maltových směsí jsou řešeny s ohle-
dem na vlhkostní i mechanické charakteristiky, che-
mickou odolnost a trvanlivost při působení klimatu. Je
sledováno hledisko snižování vlhkostní saturace povr-
chových fasádních vrstev kontaktních zateplovacích sys-
témů ETICS.

Úvod 
Práškové strukturální hydrofobizéry, dodávající maltové

směsi vodoodpudivé vlastnosti v celém objemu, se již staly
nedílnou součástí těchto suchých směsí. Využití konkrétního
typu hydrofobizéru je otázkou optimalizace čtyř základních
parametrů, a to ceny, dávkovacího množství, hydrofobního
výkonu a trvanlivosti. Dalšími důležitými parametry jsou
vlivy přídavku hydrofobizéru na mechanickou pevnost
zatvrdlé směsi, zpracovatelnost čerstvé směsi a její výsled-
nou objemovou hmotnost, rychlost náběhu účinku hydrofo-
bizéru a odolnost vůči chemickým agresivním látkám.

Některými novějšími poznatky v oblasti stavebně fyzikál-
ního výzkumu se prokazuje, že vnější povrch zateplených
stěn budov může být za jistých klimatických podmínek zatí-
žen periodickou povrchovou vlhkostní kondenzací vodní
páry. Jde o obddobí snížené povrchové teploty proti teplotě
okolního vzduchu při sálání vnějšího povrchu budovy proti
chladným horním vrstvám atmosféry za stavu tzv. otevřené
oblohy [7]. Emisivní projevy sálání se projeví zejména na
málo osluněných površích stěn, které zcela nevysychají a po
několika letech se na nich vytvoří vegetační porost řas.

Problém „zelených“ stěn lze nalézt na zateplených budo-
vách v celé Evropě, dosud však chybí spolehlivá metoda pro
eliminaci tohoto jevu. Použití strukturálních hydrofobizérů
nabývá na aktuálnosti v případě tenkých stěrkových mate-
riálů a fasádních barev používaných pro dokončení vnějších
kontaktních zateplovacích systémů budov, tzv. ETICS. Tyto
tenké vrstvy jsou od obvodového zdiva odděleny silnou vrst-
vou izolantu, který znemožňuje dohřívání povrchové vrstvy
vedením tepla z jeho tepelně akumulační masy při zvýšené
ztrátě sáláním vůči jasné obloze. Aplikace biocidních látek
v omítkách pro vnější povrchové úpravy stěn není zcela bez
rizika a jejich účinnost bývá omezena na několik let. Očeká-
vaným efektem přídavku strukturálního hydrofobizéru do
silikátové maltové či betonové směsi je vznik vodoodpudi-
vých účinků jak na povrchu, tak v celém objemu hmoty.
Tento efekt má potlačit jednak přijímání kapalné vody z vněj-
šího prostředí, sorpční zisky vodní páry ze vzduchu a jejich
případnou kondenzaci, jednak by měl omezit vnitřní kapilár-

ní transport vlhkosti, který souvisí s transportem rozpuště-
ných solí k povrchu a následnou tvorbou výkvětů. Tyto pro-
cesy a vlivy podrobněji popsal Quadrelli v [5].

Hydrofobní přísady jsou tvořeny velmi jemnými částicemi
– u stearátů má 100% zrn propad sítem s velikostí ok 80 μm,
u ostatních kovových mýdel i silikonových hydrofobizérů se
propad pohybuje mezi 75-90 %. Ovšem v případě silikonů
na bázi silanů se aktivní hydrofobní částice uvolňované ze
svých hrubozrnných nosičů blíží velikostí 1 nm.

Na základě chemické báze rozlišujeme několik skupin
strukturálních hydrofobizérů určených pro suché maltové
směsi [1] a [6]:

– oleáty (kovová mýdla),
– stearáty (kovová mýdla),
– směsi oleátů a stearátů (kovová mýdla),
– silikony (silany, siloxany),
– hydrofobizovaná polymerní pojiva.

Pro vymezení účinků strukturálních hydrofobizérů v ošetře-
ných směsích, maltách a betonech dosud neexistuje noremní
předpis. Zkušební metodiku je tak nutno přebírat z norem
jiných stavebních hmot, případně tyto postupy modifikovat
nebo vytvářet nové.

Vodoodpudivý účinek, jako nejpodstatnější vlastnost, lze
ověřovat několika způsoby:

– stanovení nasákavosti dle ČSN EN 12808-5 částečným
ponořením vzorků jedním nechráněným povrchem do
vody (ostatní povrchy jsou vodotěsně izolovány);

– modifikovaným postupem dle starší normy ČSN 73 2578
– Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních
konstrukcí;

– stanovení nasákavosti varem dle ČSN EN 772-7;
– případně modifikace tohoto postupu bez varu;
– stanovením kapilární absorbance vzorků kontaktem s vo-

dou saturovanou polyuretanovou pěnou dle UNI 10859.

Poslední metoda, schematicky znázorněná na obr. 1, je mo-
difikací normy DIN 52617. Vzorky se vysuší do konstantní
hmotnosti, a poté se umístí do nádoby na vodou saturované
polyuretanové pěně s hustotou 25-30 g·l–1, přičemž musí být
zaručena rovinnost kontaktních ploch. Zkušební nádoba je

Obr. 1. Schéma metody pro stanovení povrchové vodní
nasákavosti dle UNI 10859 
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v průběhu saturace vzorků zakryta plastovou fólií. Vodní
absorpce je udávána v mg·cm–2 vážením vzorků po 10, 20,
30 a 60 minutách, a následně po 4, 6, 24, 48 a 72 hodi-
nách.

Vliv na hlavní fyzikální vlastnosti malt
Pro stanovení vlivu strukturálních hydrofobizérů na hlav-

ní fyzikální vlastnosti malt, tedy výrazné snížení vodní
absorpce ve vztahu k neošetřené maltě, a dále vlivu na pev-
nost v tlaku a v tahu za ohybu byla použita cementová malta
hydrofobizovaná jednotnou dávkou hydrofobního příprav-
ku. Přehled vybraných typů práškových strukturálních hyd-
rofobizérů určených pro aplikace v suchých maltových smě-
sích je uveden v tab. 1.

Směs obsahovala pojivo CEM I 42,5R (Mokrá-Horákov),
normový křemičitý písek a vodu v poměru 1:3:0,5 a dále pří-
davek strukturálního práškového hydrofobizéru v dávce 
0,4 % z hmotnosti suché směsi. Jako zkušební tělesa byla po-
užita trojice trámečků 40x40x160 mm. Graf na obr. 2 udává

rozdíl mezi celoobjemovou nasákavostí hydrofobně ošetře-
ných cementových malt ve stáří 28 dnů naměřených po 1 a
7 dnech ponoření trámečků pod vodou. Před ponořením byly
trámečky vysušeny do konstantní hmotnosti. Je zde zřejmá
vysoká účinnost hydrofobizérů s obsahem oleátu sodného,
tedy NAO a směsného NF50. Při zkouškách metodikou UNI

10859 a ČSN 732578 bylo dosaženo vždy stejných poměr-
ných rozdílů mezi jednotlivými přísadami.

Podstatným a neopomenutelným vlivem práškových
strukturálních hydrofobizérů na ošetřené malty je vliv na
pevnostní charakteristiky vyzrálých směsí. Graf na obr. 3
poskytuje porovnání tohoto efektu při použití jednotlivých
hydrofobizérů uvedených v tab. 1. Pro výrobu sad zkušeb-
ních těles byla použita stejná směs jako pro stanovení celo-
objemové nasákavosti. Tělesa byla prověřena po 28 dnech
od záměsi zkouškou tlakové pevnosti. 

Referenční směs NORM pevností odpovídá použitému
pojivu CEM I 42,5R. V případě hydrofobizérů na bázi kovo-
vých mýdel lze konstatovat, že s přibývajícím podílem sod-
ného oleátu v hydrofobiku klesá výsledná tlaková pevnost
směsi až na 60 % hodnoty referenčního vzorku. V případě
silikonových hydrofobizérů je tento vliv zásadně determino-
ván jejich přesným chemickým složením a je nutno ho pro
dané dávky, typy hydrofobizérů a typy směsí experimentál-
ně ověřovat.

Dávkování hydrofobizérů
Dávkování práškových strukturálních hydrofobizérů do

suché směsi je zásadním parametrem z hlediska ekonomic-
kého, přímo ovlivňuje zpracovatelnost čerstvé směsi i vý-
sledné parametry zatvrdlé malty či betonu. Dávka se běžně
udává v hmotnostních procentech z hmotnosti všech su-
chých složek směsi. 

V případě oleátu sodného a směsných produktů se dopo-
ručené dávkování pohybuje v mezi 0,05-0,6 %. U oleátu
sodného byl prokázán silný hydrofobní efekt již při dávkách
menších než 0,1 %, naproti tomu při dávkách blížících se 0,6 %
začínají tato reaktivní alkalická mýdla vázat velké množství
záměsové vody a značně zhoršují zpracovatelnost směsi.
U stearátů je dávkování vyšší, pohybuje se mezi 0,6-3,0 %,
aby bylo možné dosáhnout stejného hydrofobního účinku
jako u oleátů a směsných produktů.

Silikonové, resp. silanové práškové hydrofobizéry, se
dávkují v závislosti na konkrétním chemickém složení v roz-
sahu 0,1-1,0 %. Vhodným měřítkem pro určení hydrofobní-
ho výkonu ve vztahu k dávce je zkouška kapilární absorpce
při odstupňovaných dávkách. Toto porovnání provedli Lan-
zón a García-Ruiz a dále Stolz pro základní typy práškových
hydrofobních přísad [3] a [6].

Pro ověřování vlivu dávkování strukturálního hydrofobi-
zéru na hydrofobní výkon byla směs  připravena z bílého
cementu 52,5R typ I (21 % z celkové hmotnosti), vápenco-
vého kameniva frakcí 0,01-1,50 mm, vody (21,1 % z celko-
vé hmotnosti), 0,21 % éteru celulózy a dále z přídavku 
0; 0,25;  0,50;  1,0 a 2,0 % hydrofobní přísady z celkové hmot-
nosti. Směsi byly zkoušeny ve stavu zatvrdlém po 28 dnech.

Označení Chemická báze Skupina 

NORM –
referenční 

nehydrofobizovaná malta

NAO 90% sodný oleát reaktivní alkalická mýdla

NF 50 kombinace oleátů a stearátů kombinované produkty

CAS kalcium stearát
nerozpustná mýdla 
alkalických zemin

STR
modifikované alkoxysilany 

na anorganickém nosiči
silan bez dalších 

deklarovaných účinků

PRO silany
silan s účinkem inhibice 

koroze výztuže

ERA silany (+ pryskyřice)
silan s účinkem redukce 

výkvětotvornosti

Tab. 1. Hydrofobizéry pro stanovení vlivu na hlavní fyzikální 
vlastnosti malt

Obr. 2. Hmotnostní nasákavost zkušebních trámečků ve stáří 
28 dnů po 24 h a 7 dnech ponoření ve vodě [%]

Obr. 3. Vliv přídavku 0,4 % hydrofobizéru na tlakovou pevnost
cementové malty ve stáří 28 dnů
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Měření kapilární sorpce při minimální dávce hydrofobizé-
ru dle grafu na obr. 4 prokazuje vysokou účinnost oleátu
sodného a silikonového hydrofobizéru SIL-A. Malty hydro-
fobizované ostatními hydrofobiky při této dávce nereagují
ideálně a po zhruba 30 minutách kontaktu s vodou dochází
k saturaci zkušebního tělesa. Při dávce 0,5 % se dle grafu na
obr. 5 projevuje maximální účinek oleátu sodného a obě sili-
konové přísady vykazují dobrý hydrofobní efekt. Zinkový
stearát a hydrofobní redispergovatelný polymer začínají při
této dávce již působit. Ovšem kalcium stearát lze stále ozna-
čit za nefunkční.

Přídavkem 2% přísady se všechny hydrofobizéry dostáva-
jí na přibližně stejnou úroveň kapilární absorpce, tedy do
0,05 g·cm–2 za 90 minut, s výjimkou kalcium stearátu, který
dosahuje saturační úrovně 0,10 g·cm–2.

Vodoodpudivá schopnost malt a betonů úzce souvisí s hut-
ností zatvrdlé směsi a vyplněním otevřené pórovitosti hydra-
tačními produkty pojiv. Mikrostruktura hydratujícího siliká-
tu není v prvních dnech po zatuhnutí ještě zdaleka dotvoře-
na, důležitým faktorem je způsob ošetřování tuhnoucí a tvrd-
noucí směsi.

Chemická odolnost ošetřených malt 
V aplikačních podmínkách se směsi ošetřené strukturální-

mi hydrofobizéry dostávají do přímého kontaktu s chemicky
agresivními látkami, a	 již jde o silniční rozmrazovací soli,
nebo o sírany a dusičnany přítomné v ovzduší a deš	ové
vodě. Hydrofobizéry musejí při působení těchto látek proká-
zat jednak stabilitu ve směsi, nesmí tedy docházet ke zvýše-
nému vyluhování ze směsi či degradaci hydrofobizéru, také
musí hydrofobizér zabránit pronikání rozpuštěné chemikálie
do pórového systému ošetřené směsi.

Lanzón a García-Ruiz popsali ve [4] experimentální
zkoušky zaměřené na odolnost hydrofobizovaných malt
proti cyklickému vyluhování v kyselině chlorovodíkové a
směsi kyseliny sírové a dusičné. Byly použity směsi stejné-
ho složení jako při zkoušení dávkování. Jako hydrofobizéry
byly zvoleny zinkový stearát ZnS, kalcium stearát CaS, oleát
sodný NAO, hydrofobizér na bázi silikonu SIL a pro porov-
nání referenční nehydrofobizováná směs (obr. 6). 

Odolnost proti působení chemických látek se ověřovala ve
stáří vzorků 28 dnů. Graf na obr. 7 přehledně udává hmot-
nostní ztráty při jejich cyklickém čtyřhodinovém ponoření

Tab. 2. Hhydrofobní přísady použité pro zkoušku ideálního
dávkování

Označení Báze

CT referenční směs bez hydrofobizéru

Cas kalcium stearát – kovové mýdlo

ZnS zink stearát – kovové mýdlo

NaO oleát sodný – kovové mýdlo

Sil-A redispergovatelný silikon A

Sil-B redispergovatelný silikon B

HRP hydrofobní redispergovatelný polymer

Obr. 4. Průběh křivek kapilární absorpce při dávkování 
hydrofobizéru 0,2 5% [3]

Obr. 5. Průběh křivek kapilární absorpce při dávkování 
hydrofobizéru 0,50 % [3]

Obr. 6. Vliv dávky silikonových hydrofobizérů na celoobjemovou
nasákavost malty ve velmi krátké době po záměsi (7 dní)

Obr. 7. Ztráta hmotnosti vzorků po cyklickém působení lázně HCl
(10 % v/v) [4]
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do 10% kyseliny chlorovodíkové a následném vymytí a
vysušení. Jako nejcitlivější se jeví malta ošetřená oletátem
sodným, která již při druhém cyklu ztratila až 80 % hmot-
nosti. Po třetím cyklu malty s hydrofobizéry na bázi kovo-
vých mýdel dosahuje zásadních hmotnostních ztrát. Naproti
tomu malta ošetřená silikonem vykázala vysokou odolnost
proti působení kyseliny chlorovodíkové.

Stejným způsobem byla provedena zkouška odolnosti vůči
působení směsi kyseliny sírové a dusičné, její výsledky uvádí
graf na obr. 8. Zde byla referenční malta a malta s oleátem
sodným zasažena nepatrně. Naopak silikonový hydrofobizér
ztrácí efektivnost a po deseti cyklech přestává maltu chránit.
Podobně se jeví i hydrofobizéry na bázi stearátů.

Jako velmi účinná metoda určení hydrofobního výkonu, a
hlavně trvanlivosti malt ošetřených různými typy práško-
vých strukturálních hydrofobizérů, se projevila normová be-
tonářská zkouška, a to stanovení odolnosti proti cyklickému
zmrazovaní a rozmrazování za přítomnosti chemických roz-
mrazovacích látek (dále jako test CHRL) dle ČSN 73 1326:
1984 variantou A. Tento postup vystavuje vzorky malty cyk-
lickému zmrazování a rozmrazování za trvalého kontaktu
s 3% roztokem chloridu sodného.

Po 50 zmrazovacích cyklech došlo v podstatě k rozpadu
referenční cementové malty při hmotnostním odpadu více
než 20 000 g·m–2 plochy vzorku, který byl v kontaktu se sol-
ným roztokem (obr. 9). Dobré výsledky prokázaly hydrofo-
bizéry s obsahem oleátu sodného. Excelentní výsledky pro-
kázal silikonový hydrofobizér s funkcí redukce výkvětotvor-

nosti ERA, který zachoval ošetřenou maltu v téměř nezmě-
něné podobě při odpadu 84 g·m–2 (obr. 10). Jako neúčinný
při odolnosti proti CHRL se ukázal kalcium stearát.

Zátěžový test
Na Stavební fakultě VUT v Brně byl proveden experiment

testující malty s přídavkem práškových strukturálních siliko-
nových hydrofobizérů během klimatických cyklů, které se
blíží aplikačním klimatickým podmínkám, tzn. byla zvolena
metoda střídání zvýšené teploty, mokrého uložení a mrazu.
Pro zkoušku byly použity přímí konkurenti na trhu silikono-
vých práškových hydrofobizérů, a to silikony na bázi silanů
pouze s deklarovanou funkcí vodoodpudivosti (označené
zkratkami PUA, SHP, SEA, STR). Ošetřené směsi byly
komparovány s neošetřenou referenční směsí označenou
jako REF.

Obr. 8. Ztráta hmotnosti vzorků po cyklickém působení lázní
kyseliny sírové a dusičné (10 % v/v) [4]

Obr. 9. Vzorky  cementové malty bez přídavku hydrofobizéru
po 50 cyklech zkouškou CHRL

Obr. 10. Vzorky cementové malty s obsahem silikonového hydrofo-
bizéru ERA po 50 cyklech zkouškou CHRL

Zkratka
Doporučené 
dávkování 

[%]

Použitá 
dávka

[%]

Rozliv 
[cm]

Objemová 
hmotnost 

[g.l–1]

Obsah 
vzduchu 

[%]
Poznámka

REF – – 17,4 2 180 7

PUA 0,1-0,5 0,3 17,8 2 140 7,5

SHP 0,5-2,5 0,3 18,5 2 220 6,5

SHP 0,5-2,5 1,5 17,8 2 180 5,5

SEA 0,2-1,0 0,3 19,4 2 140 7,5

SEA 0,2-1,0 0,6 19 2 140 8

STR 0,1-0,5 0,3 18,4 2 040 13

STR 0,1-0,5 0,3 17,5 2 080 10

standardizované 
míchání pouze 
při pomalých 
otáčkách

STR 0,1-0,5 0,3 18 2 040 11,5

standardizované 
míchání pouze 
při pomalých 
otáčkách 
+0,01 % 
odpěňovače 

standardizované 
míchání

Tab. 3. Vlastnosti hydrofobizovaných malt v čerstvém stavu 
v závislosti na dávce silikonového hydrofobizéru
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Před započetím klimatického zátěžového testu bylo pro-
vedeno měření vlivu přídavku práškového hydrofobizéru na
vlastnosti čerstvé maltové směsi. Tento krok je při porovná-
vacím testování hydrofobních přísad důležitý, nebo	 práško-
vé hydrofobní přísady jak na bázi kovových mýdel, tak na
bázi silikonů, mají tendenci napěňovat a provzdušňovat čer-
stvou směs. Tento efekt může vést ke snížení objemové
hmotnosti vzorků a změně charakteru jejich vnitřního póro-
vého systému, který je při posuzování hlavních mechanic-
kých i vlhkostně transportních vlastností zatvrdlé směsi
zásadní.

Skladba směsi byla použita stejná jako u těles určených
pro zátěžový test. Dávka hydrofobizéru byla volena nejprve
0,3 % z hmotnosti suché maltové směsi, poté byla měněna
tak, aby bylo dosaženo stejného obsahu vzduchu v čerstvé
směsi ±1 %, jaký vykazovala referenční nehydrofobizovaná
směs. Výsledky zkoušky konzistence rozlivem na střásacím
stolku, stanovení objemové hmotnosti a stanovení obsahu
vzduchu v čerstvé maltě jsou uvedeny v tab. 3. Každý ze
zkoumaných hydrofobizérů vykazoval jiné účinky na konzis-
tenci čerstvé malty. Přísada PUA měla v dávce 0,3 % na čer-
stvou směs zanedbatelný, čili pozitivní vliv, SHP při stejné
dávce lehce napěňovala a SEA zvyšovala tekutost směsi, což
se projevilo zvýšenou hodnotou při zkoušce rozlitím. Jako
problematická, z hlediska dodržení konzistence, se projevo-
vala přísada STR, která při dávce 0,3 % silně napěňovala, a
snižovala tak objemovou hmotnost čerstvé směsi. Byly
pokusně sníženy otáčky při míchání směsi a dále byl přidán
aktivní odpěňovač, avšak ani tímto způsobem se nepodařilo
zajistit srovnatelný obsah vzduchu s referenční směsí.

Vlastní zátěžový test se prováděl při cyklickém střídání
klimatického prostředí. Jednotlivý cyklus sestával ze 4 h
uložení vzorků pod vodou, poté byly vzorky během 4 h
zmrazeny na teplotu –20 ˚C, a následně přemístěny na 16 h
do sušárny s teplotou vzduchu +65 ˚C. Zkušební tělesa, tj.
trojice trámečků 40x40x160 mm a dále válcové talíře o po-
loměru 180 mm a výšce 20 mm, byla vystavena 0, 20, 40 a
80 cyklům. Směs obsahovala CEM I 42,5R (Mokrá-Horá-
kov), normový křemičitý písek a vodu v poměru 1:3:0,5 a
dále přídavek strukturálního silikonového práškového hyd-
rofobizéru v dávce 0,5 % z hmotnosti suché směsi. Vždy po
dokončení požadovaného počtu cyklů byly sady trámečků
podrobeny zkoušce pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu a na
talířových vzorcích stanovena kapilární absorpce, resp. povr-
chová nasákavost dle UNI 10859 (obr. 11). Graf na obr. 12
udává výsledky zkoušky povrchové nasákavosti na tělesech
bez klimatické zátěže. Je zde patrná vysoká a téměř totožná
hydrofobní účinnost hydrofobizovaných směsí v porovnání
s neošetřenou referenční směsí, která je po 24 h plně saturo-
vána ve své otevřené pórovitosti.

Problematickým jevem z hlediska dlouhodobého testová-
ní trvanlivosti se jeví fakt, že vzorky vystavené klimatickým
jevům mají možnost dalšího zisku vody pro dodatečnou
hydrataci a uzavírání pórového systému. Působí zde jev „sa-
mohojení“, který lze pozorovat u silikátových maltových
směsí s vyšším podílem cementu. Pokud jsou tyto zatvrdlé
směsi vystaveny cyklickému zmrazování a rozmrazování za
dodatečného přístupu kapalné vody, dochází sice ke vzniku
trhlin vlivem rozpínání ledu, ovšem tyto trhliny ve struktuře
silikátu zároveň otevírají přístup k dosud nehydratovaným
zrnům cementu, která až do této chvíle plnila funkci jemné-
ho kameniva. Následná hydratační reakce této latentní záso-
by cementových zrn kompenzuje poškození mrazem a při-
spěje k navýšení mechanické pevnosti a snížení nasákavosti
vzorků vyplněním jejich pórového systému novými hydra-
tačními produkty. Tento efekt se ukázal jako zásadní při
porovnání jednotlivých úrovní zátěže. Osmdesát cyklů zátě-
žového testu, provedeného během jednoho roku, vrátilo hod-
noty nasákavosti všech malt vlivem hydratačního zahuš	ová-
ní pórového systému přibližně zpět na hodnoty nezatížených
vzorků. Nicméně u 20 cyklů zátěžového testu, jehož výsled-
ky jsou uvedeny v grafu na obr. 13, lze rozlišit funkčnost
jednotlivých hydrofobizérů.

Z grafu tlakové pevnosti dle obr. 14 lze konstatovat, že
s výjimkou silikonové přísady SEA projevily všechny hyd-
rofobizéry negativní vliv na mechanické vlastnosti ošetřené
maltové směsi. Velmi nepříznivě se projevila přísada STR,
která ovšem již při zkouškách na čerstvé maltě prokazovala
silný napěňující efekt, a vytvářela tím směs malé hutnosti.

Obr. 11. Talířové vzorky pro zkoušku povrchové nasákavosti
(dle UNI 10859)

Obr. 12. Povrchová nasákavost na hydrofobizovaných maltách
nevystavených zátěžovému testu (dle UNI 10859) 

Obr. 13. Povrchová nasákavost na hydrofobizovaných maltách
vystavených 20 cyklům zátěžového testu (dle UNI 10859)
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Postupný pokles tlakové pevnosti můžeme pozorovat
u ošetřených malt s přibývajícím počtem zátěžových cyklů,
ovšem u vzorků po 80 cyklech se efekt samohojení projevil
natolik silně, že začal částečně, nebo zcela, kompenzovat
poškození mrazem a vysušováním.

V případě stanovení pevnosti v tahu za ohybu podmínily
přídavky přísad SHP a SEA naopak dosažení zvýšené pev-
nosti, a to 7,8 MPa v porovnání s referenční maltou, která na
počátku dosáhla 7,4 MPa. Nicméně všechny vzorky po 20 a
40 cyklech vykazovaly zvýšenou křehkost a hodnoty pev-
nosti v tahu za ohybu poklesly od zhruba 15 % v porovnání
s 0 a 80 cykly.

Aplikační test
Přídavkem strukturálních hydrofobizérů lze omezit či

zcela eliminovat pohyb kapalné vodní fáze v pórové struktu-
ře ošetřeného materiálu, proto by jejich účinkem mělo také
dojít k zastavení nebo ke zpomalení šíření rozpustných solí
z povrchu dovnitř i z vlastní struktury hmoty k povrchu. Pro
ověření těchto funkcí hydrofobizérů byla využia simulace
klimatických podmínek při aplikaci šlechtěných minerálních
pigmentovaných omítek vystavených na fasádách při půso-
bení slunečního osvitu, působení kondenzace vodní páry a
přímému účinku deš	ových kapek prostřednictvím Q-UV
testu, který se běžně používá v textilním průmyslu pro simu-
laci stárnutí materiálu vystavením klimatu s použitím kolo-
ristické zkoušky. Test byl realizován ve speciálním zařízení
(obr. 15), jež je schopné simulovat dlouhodobý vliv povětr-
nosti a vystavení slunečnímu záření osvitem lamp typu UVA
při vrcholu vyzařování na vlnové délce 340 nm a irradianci
1,55 W.m–2. Zatěžovací cyklus sestává z fáze intenzivní kon-
denzace vzdušné vlhkosti na povrchu vzorků, simulace ná-
porového deště ostřikem vzorků vodní tryskou a osvitem
povrchu těles UV lampami se spektrem blížícím se sluneč-
nímu záření. Standardní test, trvající 1 000 h, je schopen si-
mulovat období 2-4 roky stárnutí materiálu za reálných po-
větrnostních podmínek.

Pro dosažení co největší podobnosti aplikačním podmín-
kám hydrofobizované směsi byly přísady zamíchány do
komerčně distribuované suché omítkové směsi s červeným
pigmentem. Omítka je založena na cementovém pojivu s pří-
davkem polymerního pojiva na bázi polyvinylacetátu. Do
původně neošetřené omítkové směsi byly přidány hydrofo-
bizéry v jednotné dávce 0,5 % (tab. 4). Dále byla ponechá-
na směs referenční neošetřená a v případě směsi s hydrofo-
bizovaným pojivovým polymerem byl hydrofobizér vyne-

chán a byla adekvátně navýšena dávka tohoto pojivového
polymeru na 1,2 %. Tyto směsi byly ve výrobcem doporuče-
né aplikační tlouš	ce naneseny na plastové destičky opatřené
adhezním můstkem. Od každé přísady byl ponechán vzorek

Obr. 14. Změna pevnosti v tlaku hydrofobizovaných malt 
vystavených 0 až 80 cyklům zátěžového testu Obr. 15. Schéma přístroje pro test Q-UV

Označení Popis hydrofobizéru
Dávka 

hydrofobizéru 
[%]

Dávka 
polymeru 

[%]

PUA
monofunkční 
silikonový 
hydrofobizér

0,5 1

SHP
monofunkční 
silikonový 
hydrofobizér

0,5 1

SEA
monofunkční 
silikonový 
hydrofobizér

0,5 1

STR
monofunkční 
silikonový 
hydrofobizér

0,5 1

REF
referenční směs 
bez hydrofobizéru

– 1

NAO oleát sodný 0,5 1

ES120
silikonový 
hydrofobizér 
s redukcí výkvětů

0,5 1

E100
pryskyřičná přísada 
pro redukci 
výkvětů

0,5 1

VIN

hydrofobizovaný 
pojivový polymer 
na bázi 
polyvinylacetátu

– 1,2

NF 50
směs oleátů 
a stearátů

0,5 1

Tab. 4. Přísady pro zkoušku trvanlivosti omítkové směsi metodou
Q-UV testu
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pro uložení v laboratorních podmínkách a druhý vzorek pro
Q-UV test.

Po ukončení působení po dobu 1 000 h klimatického zatí-
žení přístrojem Q-UV testu byly vzorky vyfotografovány a
vizuálně komparovány pro možnost posouzení vzniku povr-
chových výkvětů, degradačního poškození a změny barev-
nosti povrchu vůči referenčním vzorkům. Příkladem je foto-
grafie na obr. 16, vlevo je vzorek omítkové směsi s přídav-
kem oleátu sodného uchovávaný v laboratorních podmínkách
bez vlivu klimatu, vpravo exponovaný po dobu 1 000 h účin-
ku Q-UV testu s použitím postřikové trysky pro simulaci
náporového deště. V dolní části je patrná tmavá vodou vybrou-
šená plocha lemovaná světlým solným výkvětem. V barevné
verzi bylo možné pozorovat vyblednutí omítky.

Pro vizuální porovnání byla stanovena nasákavost ponoře-
ním do vody na dobu 24 h, a to jak směsí uložených v labo-
ratorních podmínkách, tak směsí cyklovaných v Q-UV pří-
stroji. Z obrázku 17 je patrné, že při porovnání zatížených
vzorků s nezatíženými došlo k poklesu nasákavosti u vzorků

zatížených. To je zřejmě způsobeno jednak transportem solí
k povrchu omítkového vzorku a ucpání povrchových pórů,
jednak pokročilejší fází hydratace vlivem dodatečného pří-
stupu kapalné vody. Nicméně ze všech vzorků se nejlépe

projevila omítka ošetřená směsí oleátů a stearátů NF50,
která i při vizuálním porovnání vykazovala minimální
změny v barevnosti a v podstatě žádný pozorovatelný solný
výkvět.

Závěr a diskuze 
Typickým projevem přídavku práškového strukturálního

hydrofobizéru do maltové směsi je pokles mechanické pev-
nosti. V případě hydrofobizované cementové malty může
klesat pevnost v tlaku na 65-95 % pevnosti referenční
nehydrofobizované malty. Tyto vlivy se neprojevují u někte-
rých kvalitních hydrofobních přísad na bázi silanů, nicméně
je nutné provádět zkušební měření před použitím konkrétní-
ho hydrofobika. Při porovnávacím testování je vhodné pro-
vést zkoušky vlivu hydrofobik na konzistenci a obsah vzdu-
chu v čerstvé směsi, nebo	 některé hydrofobizéry na bázi
silikonů se projevují jako silná provdušňovadla.

Z hlediska způsobu zjiš	ování hydrofobního výkonu jed-
notlivých přísad se jako nejvhodnější jeví metoda stanovení
kapilární vodní absorpce, resp. stanovení nasákavosti dle
ČSN EN 12808-5. Podává nejprůkaznější výsledky a může
být využívána pro tenkovrstvé vzorky, které tvarem nejlépe
odpovídají aplikačnímu použití práškových strukturálních
hydrofobizérů.

Pro rozlišení trvanlivosti hydrofobizérů a jejich schopnos-
ti chránit ošetřenou směs je nutno používat simulaci extrém-
ního klimatického působení, které délkou cyklů nepřekročí
jeden měsíc. Při delším cyklování a dodatečném přístupu
vody do zkoumané silikátové směsi dochází ke zkreslení
výsledků vlivem efektu samohojení a jevů spojených s šíře-
ním solí uvnitř zkoumané hmoty. Za zkušební metodu, která
splňuje tyto požadavky, lze označit stanovení odolnosti proti
cyklickému zmrazovaní a rozmrazování za přítomnosti che-
mických rozmrazovacích látek dle ČSN 73 1326:1984. 

Zkoušky odolnosti vůči chemickým látkám naznačují níz-
kou odolnost hydrofobizérů na bázi kovových mýdel, tedy
oleátů a stearátů, vůči kyselině chlorovodíkové. Naopak sili-
konové přísady se jeví jako vhodné do prostředí s tímto agre-
sivním charakterem. Prostředí s kyselinou sírovou a dusič-
nou příliš dobře neodolávají přísady na bázi stearátů a sili-
konů. Pro testování hydrofobizovaných hmot s pohledovou
funkcí, tedy omítky a fasádní stěrky, lze doporučit zkušební
simulaci stárnutí při vystavení klimatickým jevům v přístro-
ji Q-UV test. Tato metodika spolehlivě rozlišuje kvalitu
ochrany hmoty hydrofobizérem z hlediska solných výkvětů
a dále z hlediska koloristiky a použitých pigmentů.

Za velmi osvědčenou i levnější variantu práškové struktu-
rální hydrofobizace lze označit oleát sodný, který již při
velmi malém dávkování (0,1 % z hmotnosti suchých složek
maltové směsi) zabezpečuje vysoký hydrofobní účinek a do-
statečnou trvanlivost. Toto kovové mýdlo se ovšem stává
neúčinným v případě vystavení působení chlorovodíku. Za
pokrokové a účinné spojení lze označit sloučení oleátů a
stearátů do jednoho funkčního přípravku. Tato hydrofobika
jsou při vodném nastavení poměrů vysoce účinná a trvanli-
vá i při nízkém dávkování.

Na základě provedených měření není možné doporučit
používání samostatných stearátů, zejména pak stearátu vápe-
natého. Tato přísada se projevuje nejnižší trvanlivostí a
výrazně zvýšeným dávkováním pro dosažení stejného hyd-
rofobního efektu v porovnání s ostatními typy práškových
hydrofobizérů.

V případě silikonových hydrofobik nelze shrnout poznat-
ky do jedné skupiny, nebo	 z chemického hlediska jde o roz-
manité látky. Nicméně při prokázání jejich vlastností popsa-

Obr. 17. Porovnání celoobjemové nasákavosti hydrofobizovaných
vzorků omítky vystavených zátěži Q-UV testu s referenčními vzorky

uchovávanými v laboratorních podmínkách

a)                                       b)
Obr. 16. Vizuální porovnání referenčního vzorku omítky 
s přísadou oleátu sodného (a) se vzorkem podrobeným 

Q-UV testu (b)
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nými metodami lze mezi nimi nalézt vysoce účinné a kvalit-
ní zástupce disponující dalšími příznivými efekty ochrany
silikátových směsí. 

Článek vznikl za podpory výzkumného specifického pro-
jektu VUT Brno č. FAST-S-11-25/904.
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Nováček, J. et al.: Application of Structural Hydro-
phobizers in Dry Silicate Blends

The powder water repellents provide hydrophobic prop-
erties and other additional benefits to the entire volume
of treated silicate blends. The properties of treated
blends are investigated with respect to capillarity water
absorption, mechanical strength, chemical resistance
and durability. Usage of powder water repellents is
observed for the possibility of decreasing water satura-
tion of facade layers on external thermo-insulating sys-
tems ETICS.

Nováček, J. u. a.: Anwendung struktureller Hydro-
phobierer in trockenen Mörtelmischungen  

Pulverförmige Hydrophobierer erzielen Wasser abwei-
sende Wirkungen im ganzen Volumen der behandelten
Masse und weitere additive Wirkungen. Die Eigen-
schaften von mit Hydrophobierern behandelten Mörtel-
mischungen werden mit Rücksicht auf die Feuchte- und
mechanischen Eigenschaften, die chemische Beständigkeit
und Dauerhaftigkeit behandelt. Es wird der Aspekt der
Herabsetzung der Feuchtesättigung der Fassadenober-
flächenschichten von Wärmedämmverbundsystemen
ETICS betrachtet.

Hypotetické rekonstrukce sakrálních 
velkomoravských raně křes�anských
staveb
Ing. Lubor Kalousek
Dizertace je zaměřena na analýzu velkomoravských zdě-
ných kostelů s pravoúhlým kněžištěm. Součástí práce je ar-
chitektonický a konstrukční rozbor analogických předro-
mánských kostelů z ostatních evropských lokalit, který tvoří
podklad pro vytváření hypotetických rekonstrukcí nedocho-
vaných velkomoravských kostelů. 

Vývoj nových injektážních hmot 
s využitím druhotných surovin
Ing. Pavla Matulová
Práce se zaměřuje na sanaci trhlin železobetonových a zdě-
ných konstrukcí injektáží  médiem s lepšími fyzikálními
vlastnostmi, než má původní konstrukce. Jde o komplexní
výzkum a vývoj nových injektážích hmot s využitím druhot-
ných surovin (elektrárenský popílek, slévárenský písek,
odpadní propírka a vysokopecní struska).

Optimalizace procesu rekonstrukcí
stokových sítí
Ing. Roman Nosek
Dizertace se zabývá rekonstrukcí stokových sítí s využitím
multikriteriální optimalizace. První část shrnuje současné
znalosti z oblasti optimalizace rekonstrukcí stokových sítí,
těžiště práce je v návrhu nové metodiky pro optimalizaci
výběru části stokové sítě pro rekonstrukci.

Studium vlivu jemnozrnných příměsí 
na vývoj fyzikálně mechanických 
vlastností betonů
Ing. Jan Přikryl
Práce se zabývá vlivem aktivních příměsí na dlouhodobý
vývoj pevnostních charakteristik betonů. Průběh zrání betonů
v exteriéru byl monitorován meteorologickou stanicí s do-
kumentací souhrnných povětrnostních vlivů. Dizertace po-
skytuje informace o chování betonů s aktivními příměsemi
v reálném prostředí.

Integrovaná ochrana území proti
nepříznivým účinkům povrchového odtoku
Ing. Aleksandra Ručková Sala 
Dizertace je orientovaná na řešení protierozní a povodňové
problematiky. Hlavním cílem je návrh variantní integrované
ochrany a organizace území v ploše povodí ke snížení nega-
tivních účinků povrchového odtoku, jenž může být zdrojem
povodňových situací. 

Vnitřní prostředí v přetlakových halových
objektech a možnosti zvýšení jeho kvality 
Ing. Jaroslav Ošmera
Náplní práce bylo dlouhodobé sledování stavu vnitřního
prostředí v přetlakových objektech s odlišnou skladbou pláš-
tě a experimentální měření na modelech. Na základě výsled-
ků měření byl definován stav vnitřního prostředí v těchto
stavbách v jednotlivých ročních obdobích a byly navrženy
konstrukční úpravy a technická opatření pro zvýšení jeho
kvality.

�dizertace
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Vliv geosyntetických sítí na růst travin při založení
zemního armovaného stabilizačního koberce

doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR
Ing. Petr PELIKÁN

Mendelova univerzita, Brno

Ing. Lucie FOLTÝNOVÁ
VUT – Fakulta stavební, Brno

Článek se zabývá stabilizací svahů, ale také břehů toků a
nádrží, pomocí předpěstovaných armovaných stabilizač-
ních travních koberců. Základem je prezentace výsledků
výzkumu ovlivnění růstu kořenového systému travin
geosyntetickou sítí. Průběh růstu kořenů je zpracován
graficky a doplněn podrobným komentářem. V závěru
jsou shrnuty výsledky výzkumu a nastíněn jeho další
směr.

Úvod
Jednou z možností stabilizace břehů nádrží je využití geo-

syntetických sítí či rohoží jako vnitřní stabilizace svahu. V mi-
nulých letech byly podrobně rozpracovány a publikovány
[1], [2], [4] stabilizační postupy využívající tento materiál, a
to za spolupůsobení kořenových systémů dřevin či bylin.
Právě tento problém se stal podnětem široké diskuze, zda a
jak moc geosyntetické sítě či rohože  uložené ve svahu růst
kořenového systému travin ovlivňují [5], [6], [8].

Na tento problém zareagovali odborníci z Ústavu vodních
staveb VUT FAST Brno a ve spolupráci s pracovníky Ústa-
vu tvorby a ochrany krajiny MENDELU Brno se zaměřili na
podrobné prověření ovlivnění růstu kořenového systému tra-
vin jednotlivými druhy geosyntetických sítí. Experimentální
činnost byla zaměřena na založení zemních stabilizačních
armovaných koberců (obr. 1) a využití minimálně tří druhů
geosyntetických sítí a čtyř druhů nejčastěji užívaných trav-
ních směsí. 

Založené stabilizační koberce byly podrobně sledovány
sedm měsíců. Výsledkem jsou dvě skupiny dat:

– podrobně zpracované grafy rychlosti prorůstání kořenů

travin zemním materiálem vyztuženým jednotlivými typy
geosyntetických sítí a jeho porovnání s rychlostí prorůstá-
ní kořenů stejných travin u stabilizačního porovnávacího
koberce bez geosítě. Stabilizační koberce byly založeny a
sledovány za dodržení stejných růstových podmínek;

– druhá skupina dat charakterizuje stav stabilizačního ko-
berce po sedmi měsících sledování se zaměřením na jeho
následnou využitelnost pro stabilizaci břehu [3], [7].  

Článek se podrobně zabývá první skupinou dat a prezentuje
závěry sledování na lokalitě Žižkova v Brně.

Experimentální plochy
Pro založení experimentálních ploch byla vybrána rovin-

ná lokalita s pohyblivým stínem, v blízkosti byl vodní zdroj
pro zajištění zálivky i prostor pro uskladnění pracovních
pomůcek. Za využití geosyntetických sítí ENKAMAT 7010
a 3 D Mat byly založeny dvě plochy (obr. 1). Na rovinnou
plochu byla položena fólie o rozměrech 1,3x6,0 m a na ni
rozprostřena vrstva substrátu (startovací zeminy) tl. 3 cm.
Na substrát byla uložena geosí	 a opět zasypána vrstvou ze-
miny tl. 2 cm. Následně bylo vyseto travní semeno a opět za-
sypáno zeminou tl. 1 cm. Založený travní koberec byl mírně
zhutněn (za použití desek) a zavlažen. 

Takto byla pro experiment vytvořena následující skladba
zemních stabilizačních armovaných koberců a koberců
porovnávacích se stejným výsevem, ovšem bez armatury:

– geosí	 ENKAMAT 7010 v kombinaci s travním semenem
Lolium perenne LOLITA;

– geosí	 3 D Mat v kombinaci s travním semenem Lolium
perenne LOLITA;

– geosí	 ENKAMAT 7010 v kombinaci s travní směsí Lolium
multiflorum LOLITA 20 %, Lolium perenne  PIMPER-
NEL 40 %, Lolium perenne BELIDA 20 % a Festuca
rubra L. MAXIMA 20 %; 

– geosí	 3 D Mat v kombinaci s travní směsí Lolium multiflo-
rum LOLITA 20 %, Lolium perenne PIMPERNEL 40 %,
Lolium perenne BELIDA 20 % a Festuca rubra L.
MAXIMA 20 %.

Vznikly tedy čtyři sady vzorků. Postup dílčích úprav, odple-
velování, zálivky aj. byl na všech plochách totožný.

Výsledky měření
Po založení experimentálních ploch se růst travin denně

sledoval. První kořínky prorostly substrátem po 13 dnech.
Od tohoto okamžiku se přírůstky na všech plochách denně
ve stejnou hodinu sledovaly, měřily a zapisovaly. Z grafů je
patrný denní přírůstek i celková délka kořene za sledované
období. Pro možnost sledování byla mezi podkladní fólii a
zemní materiál opatrně vsunuta průhledná plastová deska
tlouš	ky 3 mm. Po jejím nadzvednutí bylo možné sledovat
prorůstání v daném okamžiku. Kořínek byl jemně přitisknut

Obr. 1. Ukázka zakládání experimentálních ploch
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k průhledné desce a mohl být změřen. Na desce bylo násled-
ně označeno v předkreslené mřížce jeho umístění. 

Obr. 2. Prorůstání kořínků travin – experimentální plocha 
tři měsíce od výsevu

Pokus byl opakován na všech experimentálních plochách
po dobu 12 dnů. Po této době dosáhla sple	 kořínků takové
intenzity, že se nepodařilo spolehlivě identifikovat měřený
kořen na jedné z ploch, proto bylo měření na všech plochách
ukončeno. Výsledky měření růstu kořenů byly denně zapiso-
vány a následně vyneseny do grafů. 

Obr. 3. Růst kořenů – jílek vytrvalý (Lolium perenne) LOLITA
(geosyntetické sítě ENKAMAT 7010 i 3 D Mat vykazovaly téměř

stejné přírůstky)

Prezentace výsledků v grafické podobě je založena na
porovnání rychlosti prorůstání kořínků travin geosítí armo-
vaným stabilizační kobercem a kobercem bez vnitřní arma-
tury, viz obr. 3 až obr. 5. 

Závěr
Z výsledků uvedených  zde a výsledků z dalších experi-

mentálních ploch (nádrže Brno, výzkumné plochy Hartma-
nice) je patrné, že není zásadní rozdíl délky kořenů (ani vita-
lity kořenů a nadzemní hmoty) při použití geosyntetické sítě
jako zemní armatury v porovnání s výsevem do stejného
substrátu bez geosítě. Na námitky a dotazy vznesené na me-
zinárodní konferenci „People, Building and Environment“
[4], [5] a mezinárodním sympoziu hydrotechniků (Pavlov
9/2009), zda využití geosítí jako zemní armatury neovlivní

zakořenění a růst travní směsi, lze jednoznačně říci, že ovliv-
nění nebylo při použití tří druhů geosítí a čtyř druhů travních
směsí pozorováno (v článku je prezentován pouze výsledek
sledování dvou typů geosítí v kombinaci s jedním druhem
trávy a jednou travní směsí, výsledky dalších sledování však
byly obdobné).

V období 2011 až 2013 bude sledování možného ovlivně-
ní zakořenění a růstu jednotlivých druhů travin i travních
směsí pokračovat, tentokrát se zaměřením na další typy geo-
sítí či geomatrací i na položení několika geosítí nad sebou.
Zaměříme se nejen na předpěstované stabilizační travní
koberce, ale i na problematiku přímého výsevu na stabilizo-
vané ploše.

Článek vznikl za využití výsledků projektu BD
120000087 VUT FAST „Stabilizace břehů“.

Obr. 4. Růst kořenů – jílek vytrvalý (Lolium perenne) LOLITA,
matrace 3 D Mat

Obr. 5. Růst kořenů – jílek vytrvalý (Lolium perenne) LOLITA,
matrace ENKAMAT 7010
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Šlezingr, M. et al.: The Impact of Geosynthetic Nets on
the Growth of Grasses in Installation of Earth Rein-
forced Stability Carpet

This paper describes stabilization of slopes and banks of
streams and reservoirs using pre-cultivated reinforced
stability grass carpets. It presents results of the research
into the influence of growth of the root system of grasses
by means of a geosynthetic net. The course of root
growth is shown in a graphical form and detailed com-
ments are added to it. In the end, research outcomes are
summarized and its further direction is outlined.

Šlezingr, M. u. a.: Der Einfluss geosynthetischer Netze
auf das Wachstum von Graspflanzen beim Anlegen eines
bewehrten Erdstabilisierungsteppichs 

Der Artikel befasst sich mit der Stabilisierung nicht nur
von Böschungen, sondern auch von Ufern von
Wasserläufen und Staubecken mit vorproduzierten
bewehrten stabilisierenden Rasenteppichen. Grundlage
ist die Präsentation der Ergebnisse der Erforschung der
Beeinflussung des Wachstums des Wurzelsystems der
Graspflanzen durch ein geosynthetisches Netz. Der
Verlauf des Wurzelwachstums ist grafisch verarbeitet
und durch einen ausführlichen Kommentar ergänzt. Im
Resümee sind die Ergebnisse der Forschung zusam-
mengefasst und ihre weitere Ausrichtung angerissen.

Klee, L. – Smluvní podmínky FIDIC

Wolters Kluwer ČR, Praha, 456 s., vazba pevná, 499 Kč
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Návrh a dimenzování zařízení staveniště pomocí
webové aplikace

Ing. Tomáš HLAVSA, Ph.D.
prof. Ing. Čeněk JARSKÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Na základě otevřených technologií byla vytvořena nová
webová aplikace, která zahrnuje většinu fází procesu
návrhu zařízení staveniště. Její hlavní část tvoří projekt
zařízení staveniště, vedlejší pak rozmís�ovací úlohy a
databáze objektů zařízení staveniště. Společně s databá-
zovým modelem je potenciální platformou nejen pro
budoucí výzkum a vývoj, ale i  pro odborníky ve staveb-
ní praxi.

Úvod 
Počátek devadesátých let byl snad ve všech oborech lid-

ské činnosti charakteristický zrychlením výzkumu a vývoje
díky hromadnému rozšíření výpočetní techniky. Využití
jejích prostředků umožnilo především zrychlit, ale i zkvalit-
nit, proces přípravy a řízení realizace staveb. Jak je uvedeno
v [4], jednou ze základních podmínek pro racionalizaci pří-
pravy staveb je dokonalejší využití výpočetní techniky.
První návrhy systému pro řešení problémů spojených se
zařízením staveniště byly vytvářeny pro uživatelské stanice
a počítače s operačním systémem MS DOS počátkem deva-
desátých let [6]. Nové tisíciletí přineslo nejen do stavebnic-
tví nový fenomén, a to zahlcení informacemi. Prudký a stále
se zrychlující rozvoj internetu a vznik nových forem komu-
nikace znamená i nové výzvy. Pořizování nových programů
a technologií jde souběžně s nutností zvyšovat kvalifikaci
zaměstnanců pro práci s těmito nástroji. Informační techno-
logie, zejména pak softwarové vybavení a s ním související
vnitrofiremní procesy (integrace do firemních procesů, ško-
lení uživatelů), začaly nepříjemně zvyšovat režijní náklady,
a proto lze v posledních letech sledovat nejen ve stavebních
společnostech trendy vedoucí k nápravě. Konkrétně jde o zvy-
šování efektivnosti práce zkvalitněním postupů v informač-
ních technologiích a tlak na snižování nákladů na informač-
ní technologie při zachování kvality.

Zvyšování efektivnosti práce zkvalitněním interních
postupů týkajících se informačních technologií lze dosáh-
nout poměrně snadno, a to především:

– odstraněním duplicitních dat či informací a korekcí proce-
sů, jež duplicity vytvářejí;

– agregací informací a jejich vhodným strukturováním;
– zavedením či úpravou kontrolních mechanismů sledují-

cích množství a kvalitu produkovaných dat.

Snižování nákladů na informační technologie bylo řadu
let možné díky postupnému snižování cen hardwaru, nicmé-
ně v současné době již další snižování není v zásadě možné.
Ceny dosáhly hranice, pod kterou již nemohou významně
klesnout. Zbývající částí informačních technologií, kde lze
úspory hledat, je tedy software. Počátkem nového tisíciletí
se však na globálním trhu počaly prosazovat aplikace s otev-

řeným zdrojovým kódem Open Source. Toto software přiná-
ší a umožňuje několik zásadních změn. Především do pro-
středí přináší doposud chybějící alternativu ke komerčním
řešením, která vytvářejí tlak na snížení cen komerčních pro-
duktů a řešení. Největším přínosem celé filozofie je možnost
vyvíjet vlastní řešení podle specifických potřeb. Na Open
Source je založena i aplikace, která je předmětem tohoto
článku. Pojednává o webové aplikaci pro dimenzování zaří-
zení staveniště. Koncept byl navržen s přihlédnutím k popsa-
ným trendům a ambicí je přispět k rozvoji softwarového
vybavení pro přípravu a realizaci staveb.

Metody a postupy návrhu
Pro návrh a vytvoření aplikace byl použit jako základní

systémový přístup a analyticko-syntetická metoda vědeckého
zkoumání a tvorby matematického modelu řešení daných
úloh. Dále byly použity při přípravě podkladů, sestavení algo-
ritmů modelu zařízení staveniště i pro vyhotovení výsledné
softwarové aplikace dále uvedené metody a postupy:

– metoda lineárního programování byla použita k řešení
dopravního problému. Úloha byla řešena obecně pro i
odběratelů a j dodavatelů;

– metoda SLP (Systematic Layout Planning) byla použita
při definování parametrů jednotlivých typů objektů zaří-
zení staveniště. Je vhodná zejména proto, že poskytuje
jednoduchý a přímý přístup k navrhování objektů zařízení
staveniště; 

– skriptovací jazyk PHP (HyperText Preprocessor) byl
použit pro vytvoření internetové aplikace, resp. její funkč-
ní části. Pomocí skriptu byly tvořeny i cykly, podmínky a
výstupy do externích souborů. PHP zprostředkovává data
uložená v SQL strukturách nejen pro potřeby výpočtu, ale
i  pro potřeby formulářů vytvořených jazykem HTML;

– strukturovaný dotazovací jazyk SQL sloužil k načítání,
ukládání a manipulaci s daty vloženými uživatelem apli-
kace. Má přímou návaznost na zvolený databázový stroj,
kterým je Open Source řešení MySQL;

– hypertextový značkovací jazyk HTML (HyperText
Markup Language) byl použit převážně k definování
internetových formulářů uživatelských vstupů, výstupních
formulářů a v interakci s jazykem CSS (Cascading Style
Sheets) i k formátování vzhledu výsledné aplikace. 

Základní části aplikace 
Aplikace je řešena jako víceuživatelská a multiplatformní,

může být tedy provozována v zásadě na libovolném operačním
systému, na kterém budou korektně fungovat základní techno-
logické bloky aplikace. Je tvořena třemi komponentami:

– serverová komponenta Apache v době přípravy článku
fungovala na více než 50 miliónech internetových serverů
po celém světě, což je více než 50% tržní podíl všech
internetových serverů [1]. Tato komponenta zprostředko-
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vává zobrazení formulářů aplikace, předává vstupní hod-
noty uživatele databázovému stroji, a naopak zprostředko-
vává načítání hodnot uložených v databázi prostřednic-
tvím formulářů HTML zpět uživatelům aplikace. Při
vytváření, ladění i testování byla použita serverová kom-
ponenta Apache verze 2.2.14;

– PHP skripty a HTML formuláře. PHP je jazyk pro
skriptování, který umožňuje dynamizaci webového serve-
ru [2]. Tato komponenta tvoří samotné jádro aplikace,
zatímco komponenty Apache a MySQL vytvářejí prostře-
dí pro běh aplikace. Viditelná část aplikace, tedy funkční
prvky aplikace, jako jsou vstupní a textová pole, popisky
a grafické objekty, je tvořena formuláři HTML využívají-
cími podpory CSS;

– serverová komponenta MySQL. Databázovou kompo-
nentu tvoří databázový stroj MySQL. Struktura databáze,
tvořená jednotlivými tabulkami, jakožto i jednotlivá pole
tabulek, byla navrhována s přihlédnutím k charakteru
vstupních dat. Vzájemnou interakci těchto komponent při
vkládání dat uživatelem aplikace názorně popisuje bloko-
vé schéma na obr. 1.

Pracovní oblasti
Po spuštění aplikace, resp. po připojení se k aplikaci, se

uživateli zobrazí úvodní nabídka (obr. 2). K připojení a další
práci je možné použít libovolný internetový prohlížeč pod-
porující standardy HTML [3]. Jednotlivé nabídky pokrývají
základní úlohy procesu návrhu a dimenzování zařízení sta-
veniště a optimalizace mimostaveništní dopravy [5]. Vzhle-
dem k omezenému prostoru se budeme zabývat částí, která
nejlépe reprezentuje danou aplikaci jako celek, a to založe-
ním projektu.

V části „Založení projektu“ má uživatel aplikace možnost
projít celkem devíti kroky a postupně zadat parametry pro
dimenzování sociálního a provozního zařízení staveniště a
určení jednotlivých objektů zařízení staveniště tak, aby na
konci získal ucelenou zprávu o těchto objektech. Úvodní
obrazovka je na obr. 3.

Po zadání požadovaných vstupů uživatelem je zobrazena
souhrnná zpráva projektu zařízení staveniště, zde nazvaná
„Výstupní zpráva“ (obr. 4 až obr. 6). Tato stránka je tedy

výsledkem celého projektu zařízení staveniště a shrnuje
výsledky předchozích fází projektu tak, jak je uživatel
během jednotlivých fází zadal. Tuto zprávu může uživatel
zpětně kdykoli vyvolat v části „Historie projektů“ modulu
„Ucelený projekt zařízení staveniště“. 

Přínos pro praxi
Vytvořená aplikace [5] má mimo pedagogický a vědecký

přínos i klady v oblasti praktického využití. Fakt, že je posta-
vena na standardních, a navíc i otevřených technologiích
databázového stroje MySQL a skriptovacího jazyka PHP,
umožňuje jeho plynulé začlenění do obvyklého firemního
prostředí. 

Obr. 1.  Spolupráce jednotlivých komponent aplikace

Obr. 2. Úvodní nabídka aplikace
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Významným přínosem je rovněž standardizace výstupu
z aplikace ve formátech TXT, CSV apod., které umožňují
napojení aplikace na standardní vnitrofiremní aplikace či
informační systémy. Pro další rozvoj aplikace i metodiky, na
níž je postavena, je klíčová otevřenost zdrojového kódu
spolu s dalšími podklady. Toto je v aplikaci rovněž dodrže-
no, a dalšímu rozvoji tedy nic nebrání. Předložená metoda
byla již v praxi ověřena, např. při návrhu zařízení staveniště
pro stavbu sběrného dvora v Lomnici nad Popelkou.

Závěr
Perspektivy dalšího vývoje jsou zásadně ovlivněny sku-

tečností, že aplikace je postavena a provozována na otevře-
ných technologiích. Tato skutečnost značně zvyšuje její
uplatnitelnost na trhu podobných programů.

Obchodní model většiny softwarových aplikací pro oblast
stavebnictví je založen na prodeji základní aplikace a po-
zdějších platbách bu� za aktualizace software, či dodávkách
rozšiřujících modulů. Naproti tomu aplikace popisovaná
v tomto článku má výhodu svou otevřeností. V zásadě kdo-
koli ji může používat, modifikovat, rozšiřovat její databáze
apod. To jí dává podstatnou konkurenční výhodu. Nejenom,
že je její pořizovací cena nulová, ale i celkové náklady na
vlastnictví (TCO) jsou velmi nízké, v zásadě na úrovni pro-
vozních nákladů (energie, čas potřebný pro údržbu běhu
aplikace). Většina firem, pořizujících software v dnešní do-
bě, hledí nejen na náklady spojené s pořízením, resp. vlast-
nictvím daného software, ale především:

– na kompatibilitu software s ostatními firemními aplikacemi;
– na náročnost provozování software (atypické běhové pro-

středí);

Obr. 3. Uvítací obrazovka při založení nového projektu

Obr. 4. Formulář fáze 8 projektu  –  Výstupní zpráva, část 1
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– na možnost dalšího rozvoje software v návaznosti na
změny procesů;

– na podporu software ze strany dodavatele ve smyslu oprav
jeho chyb.

Vezmeme-li tyto aspekty v úvahu a vzhledem ke vzrůsta-
jícímu tlaku firem na celkové náklady vlastnictví softwaro-
vého vybavení, je pravděpodobné, že webové aplikace

postavené na otevřených standardních komponentách mají
proti proprietárním komerčním řešením nemalou konku-
renční výhodu.
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Obr. 6. Formulář fáze 8 projektu – Výstupní zpráva, část 3

Obr. 5. Formulář fáze 8 projektu – Výstupní zpráva, část 2

Hlavsa, T. – Jarský, Č.: Web Application for Con-
struction Site Equipment Planning

Based on open technologies, a completely new web appli-
cation, which will include most phases of the design
process of the construction site equipment, has been cre-
ated. The main part of the web application is the site
equipment dimensioning and design, the secondary part
includes the optimization of deployment of resources and
a database of construction site facilities. The created web
application with the database model is also a potential
platform for future research and development as well as
for the use of experts in construction practice.

Hlavsa, T. – Jarský, Č.: Zum Entwurf und zur Di-
mensionierung der Baustelleneinrichtung mit Hilfe einer
Web-Applikation

Basierend auf offenen Technologien wurde eine kom-
plett neue Web-Applikation geschaffen, die die meisten
Phasen des Entwurfs der Baustelleneinrichtung um-
fassen wird. Der Hauptteil der Applikation ist das
Projekt der Baustelleneinrichtung, der Nebenteil die
Optimierung der Platzierungsaufgaben und eine Daten-
bank der Objekte der Baustelleneinrichtung. Zusammen
mit dem Datenbank-Modell ist es eine potentielle
Plattform nicht nur für zukünftige Forschung und
Entwicklung, sondern auch für Fachleute der Baupraxis.
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Hodnocení historického jádra venkovských sídel
pro potřeby výuky

prof. Ing. arch. Jaroslav SÝKORA, DrSc.
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Pro potřeby výuky urbanismu venkovského prostoru byl
vypracován postup hodnocení historického jádra ven-
kovského sídla, který si klade za cíl připravit budoucí
urbanisty na rozpoznání kulturně historických hodnot
v obci a jejich zahrnutí do dalšího zpracování územně
plánovací dokumentace. 

Úvod
Stavební zákon [1] ukládá ochranu kulturních a civilizač-

ních hodnot území. Platná prováděcí vyhláška [2] se touto
problematikou zabývá zejména v předpisech pro zpracová-
vání územně analytických podkladů obcí jako podkladu pro
rozbor udržitelného rozvoje území. Mezi sledované jevy
patří památkové rezervace a zóny včetně ochranných pásem,
nemovité národní nebo kulturní památky, případně soubory,
včetně ochranných pásem, památky UNESCO včetně
ochranných pásem, urbanistické hodnoty, region lidové
architektury, historicky významné stavby nebo soubory
architektonicky cenné stavby nebo soubory, významné sta-
vební dominanty, památné stromy včetně ochranného
pásma. Vyhláška [2] však podrobně nestanoví, na jaké feno-
mény se v území konkrétně zaměřit, a především, jak je gra-
ficky zaznamenat do mapových podkladů. Proto byl v rámci
projektu, který se zabýval právě inovacemi ve výuce urba-
nismu venkovského prostoru, vytvořen pro studenty praktic-
ký postup hodnocení historického jádra venkovského sídla.
Tento postup vychází jednak z Principů památkového urba-
nismu manželů Kučových [3] a jednak z vlastních zkušenos-
tí autorů tohoto článku. Postup byl úmyslně volen velmi
obecně, aby jej bylo možné aplikovat na libovolné sídlo, a
zejména na ta sídla, na něž se nevztahuje památková ochra-
na dle zákona [4] a jeho prováděcích předpisů.

Vymezení historického jádra 
Prvním a základním krokem je vymezení historického

jádra sídla. Z tohoto hlediska jde o praktickou aplikaci zna-
lostí historické urbanistické typologie a dalšího vývoje ven-
kovských sídel. Za historické jádro obce lze zjednodušeně
považovat zástavbu do konce 19. století. Neocenitelným
pomocníkem jsou historické mapy, především císařské otis-
ky map stabilního katastru, které velmi přesně zachycují stav
obce kolem poloviny 19. století (historické mapy jsou volně
přístupné k prohlížení na http://oldmaps.geolab.cz). Podle
nich lze mnohdy snadněji rozpoznat, o jaký urbanistický
typologický půdorysný druh jde. Pozdější zásahy do půdory-
su obce mohou při pouhém terénním průzkumu méně zkuše-
ného urbanistu zmást. Pro potřeby výuky jsme se omezili na
to, aby byli studenti schopni rozpoznat vesnici shlukovou,
návesní, ulicovou, lánovou, lánovou radiální či smíšené

nebo deformované typy. Podrobnější členění [5] by vyžado-
valo větší odborné znalosti a zkušenosti studentů v tomto
oboru.

Vymezení historického jádra je dokumentováno na samo-
statném mapovém podkladu (obr. 1). Vhodné měřítko je 
1 : 5 000 s vazbou na mladší zástavbu a rozvoj sídla. Sou-
částí vymezení historického jádra vesnice by neměla být jen
„vnitřní“ kulisa statků, ale i zachycení historické parcelace,
případně dochované části lánového uspořádání středověkých
parcel ve známém pořadí statek – zahrada – sad. Vazba na
polnosti bývá mimo intravilán a je již většinou zcela zpřetr-
hána. Některé vesnice mívaly svůj obvod za sady vymezen
polními cestami s případným hrazením. Dochované části
těchto cest je vhodné zahrnout také do historického jádra
obce. Hranice historického jádra je v mapovém podkladu
vyznačena silnou červenou linkou, hranice zastavěného
území sídla pak tence černě čerchovaně. 

Při terénním průzkumu je důležité si uvědomit, jak histo-
rické jádro, či spíše jeho dochované části, působí v rámci
celkového panoramatu obce. Z tohoto hlediska jsou ideální
dálkové panoramatické snímky. U některých obcí je již
původní historické panorama zakryto novou zástavbou či

Obr. 1. Vymezení historického jádra venkovského sídla
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znehodnoceno novými dominantami velkého měřítka, jaký-
mi mohou být velkokapacitní výrobní a skladovací haly
nebo měřítkově a hmotově necitlivé bytové domy. Samo-
zřejmě lze tyto objekty označit jako závady, ale výhled na
jejich odstranění je dosti mizivý. Naopak části historického
jádra, které jsou v panoramatu sídla stále čitelné, je nutné si
dobře uvědomit a při dalším zpracování mapových podkla-
dů brát v úvahu. Jednak by se měly promítnout do rozboro-
vé mapy s naznačením ochrany právě těchto kulturně histo-
rických hodnot sídla a jednak by na ně měl citlivě reagovat
návrh nové zástavby. 

Rozborová mapa
Po vymezení řešeného území – historického jádra vesnice

a zhodnocení celkového panoramatu obce z dálkových
pohledů – lze zahájit zpracování rozborové mapy (obr. 2).
Vhodné je volit podrobnější měřítko, aby jednotlivé jevy
byly dobře graficky znázornitelné a z mapového podkladu
snadno čitelné. Osvědčená měřítka jsou 1 : 2 500, 1 : 2 000,
1 : 1 000 (1 : 500).

Průzkumová a rozborová mapa zachycuje hlavní pozitiva a
negativa v území a měla by být vyčerpávajícím podkladem
pro zpracování návrhové mapy. Pro potřeby výuky byly sta-
noveny jevy, které měli posluchači v území sledovat. Samo-
zřejmě seznam není vyčerpávající a terénní průzkumy někte-
rých vesnic přinesly doplnění základní struktury o místní spe-
cifika, což bylo z hlediska pedagogického velmi přínosné. 

Sledované jevy:
– hranice veřejného prostoru,
– určení místní dominanty.

Objekty vymezující historické jádro:

– stávající obytné a obytně smíšené objekty;
– sakrální stavby a památníky událostí;
– objekty občanské vybavenosti;
– památkově chráněné objekty a jejich ochranné pásmo;
– objekty, které nejsou památkově chráněné, ale nesou

znaky regionální lidové architektury;
– objekty, které nejsou památkově chráněné, ale vhodně

dotvářejí prostředí historického jádra obce;
– objekty v historickém jádru zcela nevhodné, rušící; 
– objekty stavebně devastované, ruiny.

Prvky parteru historického jádra obce:
– památkově chráněné stromy,
– vysoká zeleň,
– nízká zeleň,
– vodní plochy,
– neupravené plochy,
– průjezdná silnice do sousední obce,
– dopravní závady.

Vnější hranici historického jádra se doporučuje vyznačit
čerchovanou silnější černou čárou. Všechny objekty (bez
ohledu na stáří), které se nacházejí ve vymezeném historic-
kém jádru obce, se vyplní světle šedou. Jde zejména o objek-
ty obytné a obytně smíšené. Za obytně smíšené jsou považo-
vána i hospodářská příslušenství selských statků, ve kterých
není situována žádná větší výroba nebo služby. 

Hranice veřejného prostoru
Vymezení veřejného prostoru je někdy poměrně proble-

matické. Značí se silnější červenou linkou, která není velmi

Obr. 2. Rozbor historického jádra
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často uzavřena, protože veřejný prostor pokračuje i mimo
stanovené historické jádro. U vesnic shlukových se mnohdy
omezuje na jakési rozšíření mezi zástavbou nebo na kratší
náznak uličního prostoru. Zdánlivě jednodušší jsou vesnice
návesní. U nich však původní jasně definovaný návesní
útvar byl druhotně zastavován drobnější zástavbou. Často se
pak stává, že přímo na místě se původní náves rozpadá na
menší podprostory nebo působí jako ulice. V mapě se pak
tlustší červenou linkou značí původní návesní prostor a čár-
kovanou linkou dílčí podprostory, na které se vývojem roz-
padl. U ulicových a lánových vesnic bývá veřejný prostor
liniový.

Místní dominanta
Značí se dvojicí černých soustředných kružnic. Většinou

ji představuje věž kostela, může jít i o zvonici, kapličku,
vzrostlý solitérní strom či občanskou stavbu – zejména bu-
dovu školy. Některé prostory mohou mít dominant i více,
v jiných se naopak nemusí objevit žádná. 

Sakrální stavby a památníky událostí
Kromě sakrálních staveb (kostelů, kaplí, far) se velmi čas-

to ve veřejném prostoru objevují různé památníky (padlých
během 1. a 2. světové války, upálení Mistra Jana Husa
apod.). Označují se fialovou plochou, prvky drobné archite-
ktury fialovou tečkou. Sakrální stavby bývají většinou
památkově chráněné, památníky událostí nikoli.

Objekty občanské vybavenosti
V rámci průzkumových map se vyznačují i objekty občan-

ské vybavenosti (obecní úřad, škola, mateřská školka, pošta,
restaurace, pension, obchod, služby, autobusová zastávka)
dobře čitelným číslem, které specifikuje druh občanské stav-
by. Často se setkáváme s objektem občanské vybavenosti,
který je nefunkční, opuštěný. Tato informace se uvádí v le-
gendě za specifikací typu občanské vybavenosti. V navazu-
jících návrhových mapách se pak původní funkce objektu
zachová nebo se navrhne jeho nové využití. 

Památkově chráněné objekty
Vyznačují se černým silným obrysem. Většinou jde o kos-

tel, faru, statek či jeho část nebo prvek drobné architektury
ve veřejném prostoru. Objekty v obci chráněné lze zjistit ze
seznamu nemovitých kulturních památek na webových
stránkách Národního památkového ústavu. Pro zjednoduše-
ní ve výuce je jako ochranné pásmo nemovité kulturní
památky brán pozemek, na němž je památka umístěna. Stu-
dentům je však zdůrazněno, že o ochranném pásmu nemovi-
té kulturní památky rozhoduje památkový úřad. 

Někdy lze na domech objevit pamětní cedulky, které
odkazují na slavné osobnosti či významné události, případ-
ně popisují původní funkci stavby. Takový objekt se v mapě
označí římskou číslicí a v legendě se uvede textový popis.

Objekty v daném prostředí vhodné
Kromě objektů, které si vysloužily určitý stupeň památko-

vé ochrany, najdeme ve většině venkovských obcí objekty,
které nesou znaky lidové architektury, ale nejsou památkově
chráněné, nebo objekty, které se do daného prostředí hodí a
vhodným způsobem jej dotvářejí. V mapách se označují čer-
veným obrysem.

Objekty v daném prostředí rušivé
Naopak objekty, které jsou rušivé, prostorově a esteticky

závadné, se značí okrovým obrysem křížem přeškrtnutým.
Velmi často jde o stavby rodinných domů městského typu,

a	 již krychlové formy, nebo o katalogové domy s alpskými
či zjednodušeně „barokními“ prvky v průčelí. Mezi nevhod-
né objekty patří i bytové domy, typové samoobsluhy a res-
taurace či zastávky autobusů. 

Hodnocení vhodnosti či nevhodnosti objektu je do jisté
míry věcí individuálního citu. Existují však vžité názory na
to, co se do daného prostředí nehodí. V základním pohledu
by se měli odborníci vždy potkat, mohou se lišit v názoru na
detail. Určitou pomůckou pro studenty může být desatero
lidové architektury prof. Škabrady [6].

Objekty ruin a demolic
V mapách se žlutou plochou zobrazují objekty ruin a

demolic. Bohužel, velmi často jde o objekty, které mají his-
torickou hodnotu, do jádra obce se hodí, ale jejich stavební
stav je naprosto zoufalý. 

Vysoká zeleň
Schematickou značkou zeleného kruhu je v mapě značena

vysoká zeleň. I zde je nutné si uvědomit vhodné a nevhodné
formy a druhy. Ve venkovském prostoru naprosto cize půso-
bí jehličnany, hlavně jejich exotické druhy. Naopak listnaté
stromy jsou vítané. Od 19. století působily na venkově nej-
různější okrasné spolky. Veřejné prostory byly upraveny a
ožily vysázenými stromořadími. Bohužel, některá zeleň, ze-
jména přerostlá, ve veřejném prostoru působí rušivě. Jde
o hustě vysázené vzrostlé stromy v těsné blízkosti kostelů,
kapliček a památníků, které architektonický prvek zarůstají,
převyšují a v žádném případě jej vhodně kompozičně nedo-
plňují. Kromě vysoké zeleně ve veřejném prostoru je dobré
vymezit v soukromém prostoru dvorů a zahrad tu, která vhod-
ným způsobem doplňuje kulisu veřejného prostoru v histo-
rickém jádru obce. 

Památkově chráněné stromy se obdobně jako památkově
chráněné objekty zvýrazní silným černým obrysem.

Nízká zeleň
Nízká zeleň se značí světle zelenou a představují ji plochy

trávníků, případně nízké keřové úpravy či záhony. I zde platí
pravidlo místní druhové vhodnosti. 

Vodní plochy
Vodní plochy a toky bývaly nedílnou součástí jádra vesni-

ce. V dnešní době je většina vodotečí zatrubněných a z ma-
lebných rybníčků se staly obetonované požární nádrže.
V mapách se vodní prvek značí světle modře. U nádrží se
černě šrafuje břehová partie, pokud je umělá, doplňuje se
zeleň na březích.  

Neupravené plochy
Většina venkovských sídel nemá ve veřejném prostoru

jasně vymezené plochy. Silnice nejsou jednoznačně vedené,
travnaté plochy jsou často jen zbytkové a přechodové části
tvoří neidentifikovatelná pískově bahnitá místa. Takové plo-
chy jsou považovány za neupravené a v mapách se značí čer-
nou šrafou. Často se na vesnicích objevují místa, kde lze sice
před objekty občanské vybavenosti zaparkovat, ale jako par-
koviště nejsou značená, ani povrchovou úpravou nejsou
takto definovaná. 

Doprava
Historická venkovská jádra prvotně nepočítala s automo-

bilovou dopravou. Ta byla zavedena až druhotně, a to je pří-
činou nejedné dopravní závady. Velmi časté je zúžení jízd-
ního profilu objekty zasahujícími do komunikace, ostré
zatáčky, nepřehledná místa, v podstatě žádné oddělení pěší a
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motorové dopravy. Nezřídka bývá veřejný prostor rozdělen
frekventovanou komunikací na dvě části, které nemohou být
dobře funkčně propojené. Autobusové zastávky neřešené
zálivem omezují průjezd. Necitlivé architektonické řešení
objektu zastávky je typickým a velmi četným příkladem
rušivého objektu v historickém jádru obce. Dopravní závady
jsou v mapě vyznačeny hnědým kroužkem s křížovým pře-
škrtnutím.

Hlavní průjezdní komunikace do sousední obce je označe-
na v profilu světle šedou. Někdy nebývá jednoznačně vyme-
zena a vedlejší obslužné komunikace mají z veřejného pro-
storu velkoryseji řešené nájezdy.

Sady a zahrady
Většina zkoumaných jevů se soustředí na možnost jejich

pozorování z veřejného prostoru sídla. V části, která přechá-
zí do soukromé sféry, si je třeba všímat především historic-
ké parcelace u statků. Neocenitelným pomocníkem se stáva-
jí mapové podklady, zejména volně přístupné ortofotomapy,
díky nimž lze vyhodnotit zachovalou soukromou zeleň,
která dříve tvořila přechodový prstenec směrem do krajiny.
Právě tato zeleň by měla být pro budoucnost zachována i
v případě, že již ztrácí funkci filtru mezi zástavbou a polem.
Pořád jde o zeleň, která ohraničuje a vymezuje historické
jádro obce tak, že je jeho stopa i v narůstající nové zástavbě,
založené na zcela jiných urbanistických principech, dobře
čitelná.

Východiska pro návrh úprav
Navazující návrhová mapa (obr. 3) by měla především

odstranit nedostatky v historickém jádru a zachovat pozitiv-

ní jevy. Měla by být stanovena nepřekročitelná hranice ve-
řejného prostoru, vymezeny plochy pro novostavby a možné
přístavby, úprava parteru včetně přesného vymezení ploch a
odstranění dopravních závad, stanoveny nezastavitelné plo-
chy sadů a zahrad v rámci intravilánu obce. Součástí návrhu
úprav v historickém jádru by měly být i funkční a prostoro-
vé regulativy, týkající se zejména možné míry stavebních
úprav objektů. 

V poslední fázi zpracování školní úlohy studenti zakres-
lují úpravy hlavních prostorů jádra a porovnávají je se sou-
časným stavem (obr. 4). Jde o zobrazení ideálního stavu, jak
by si jej studenti představovali, kdyby to bylo možné. Zámě-
rem je výchova k citu pro historické prostředí v současných
podmínkách venkovského sídla. Všechny ideální změny by
byly v praxi těžko realizovatelné. Zejména úpravy rodin-
ných domů, které často znamenají očištění původního jedno-
duchého tvaru objektu od necitlivých přístaveb, nástaveb a
dostaveb, v radikálnějším případě dokonce odstranění celé
stavby. Zákresy úprav veřejného prostoru proti tomu zas tak
nereálné nejsou. Za podpory nejrůznějších dotací jsou veřej-
né prostory obcí opět zvelebovány a s podobným zadáním se
architekti a urbanisté stále častěji setkávají. Právě při projed-
návání navrhovaných úprav parteru na zasedání zastupitel-
stva obce bývá podobný zákres změn s porovnáním součas-
ného stavu názornější pomůckou, než je dvojrozměrné zpra-
cování výkresu situace.

Závěr
Popsaný pracovní postup hodnocení historického jádra

venkovských sídel je především pedagogickou pomůckou,
díky níž by si měli studenti uvědomit a v praxi terénním prů-

Obr. 3. Návrh úpravy historického jádra
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zkumem ověřit, jak fungují poznatky z přednášek o historic-
kém vývoji venkovských sídel v Česku. Jeho cílem je připra-
vit budoucí mladé urbanisty na rychlé vyhodnocení situace
venkovského sídla a promítnutí alespoň základních jevů kul-
turně historického odkazu našich předků do mnohdy velmi
obecně zpracovávané územně plánovací dokumentace ven-
kovských sídel.

Článek vznikl za podpory projektu FRVŠ F1a 1355/2008
„Variace zadání úloh ze cvičení urbanismu venkovského
prostoru“.
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Sýkora, J. – Pešková, Z.: Assessment of the Historical
Centre of Country Settlements for Teaching Purposes

Techniques for the assessment of a historical centre of a
country settlement have been worked out for the needs of
instruction of urbanism of rural areas. The techniques
are aimed to prepare future urbanists for distinguishing
cultural and historical values within settlements  and
including them into further preparation of the planning
documentation.

Sýkora, J. – Pešková, Z.: Bewertung des historischen
Kerns ländlicher Siedlungen für Lehrzwecke  

Für die Bedürfnisse der Unterrichtung der Siedlungs-
planung des ländlichen Raums wurde ein Verfahren zur
Bewertung des historischen Kerns einer ländlichen
Siedlung erarbeitet, das sich zum Ziel stellt, die künfti-
gen Stadt- und Siedlungsplaner auf die Erkennung der
kulturhistorischen Werte in einer Gemeinde und ihre
Einbeziehung in die weitere Erarbeitung der Raum-
planungsunterlagen vorzubereiten.

Obr. 4. Teoretická úprava závad v historickém jádru
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