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Úvod
Obsahem článku je experimentální studium vlastností

vysokohodnotného betonu s příměsí jemně mletého kera-
mického střepu jako částečné náhrady portlandského cemen-
tu. Množství jemně mletého cihelného střepu se pohybovalo
v množství 10–60 % hmotnosti cementu. Jde o rozšíření
informací o vlastnostech vysokohodnotného betonu publiko-
vaných v [1].

Materiály 
Vysokohodnotný beton s portlandským cementem CEM I

42,5 R byl použit jako referenční materiál při určování mate-
riálových parametrů betonu s příměsí jemně mletého kera-
mického střepu. Specifický povrch portlandského cementu
byl 341 m2kg–1. Ve studovaných směsích byla část portland-
ského cementu nahrazena jemně mletým keramickým stře-

pem (tab. 1) v množství 10–60 % hmotnosti cementu. Jeho
specifický povrch byl 582 m2kg–1. 

Porovnávací referenční materiál byl označen RC. V této
směsi byl jako pojivo použit pouze portlandský cement. Ve
směsi s označením CB10 bylo nahrazeno 10 % portlandské-
ho cementu jemně mletým keramickým střepem, v dalších
vzorcích v množství 20 %, 40 % a 60 %. Pro výrobu všech
vzorků byl použit superplastifikátor Mapei Dynamon SX,
který je přísadou na akrylové bázi. Podrobné složení záměsí
je uvedeno v tab. 2. 

Metody a měření
Objemová hmotnost [kgm–3], hustota matrice ρmat [kgm–3]

a otevřená pórovitost ψ [%] betonů byly stanoveny pomocí
sycení vzorků vodou za sníženého tlaku a následného váže-
ní vzorků maximálně nasycených a vzorků maximálně nasy-
cených ponořených pod vodní hladinu [2]. Dosažené výsled-
ky jsou uvedeny v tab. 3.

Charakteristika pórového systému
Distribuce velikosti pórů byla stanovena pomocí rtu�ové

porozimetrie (Pascal 140 + 440, Thermo). Rozhodující část

V článku je prezentováno ověřování trvanlivostních vlastností vysokohodnotných betonů s obsahem jemně mletého
keramického střepu jako částečné náhrady portlandského cementu. Naměřené parametry přinášejí poznatky o základ-
ních fyzikálních vlastnostech betonů zkoušených po 28 dnech normového zrání, o vlhkostních vlastnostech, mrazu-
vzdornosti a odolnosti proti působení chemických látek. Jednotlivé parametry jsou porovnány s hodnotami určenými
pro referenční beton bez obsahu jemně mletého keramického střepu.

Durability Properties of High Performance Concrete Containing Finely-Ground Ceramics

Durability properties of high performance concrete containing finely-ground ceramics as cement replacement are stud-
ied in this paper. The measured data provide information on basic physical properties of concretes after a 28-days’ 
curing period, hygric properties, frost resistance and chemical resistance. The measured parameters are compared
with reference high performance concrete without finely-ground ceramics.

Cihelný střep [%]

ztráta sušením (105 ˚C) 0,39

ztráta žíháním (1 100 ˚C) 1,13

SiO2 63,45

Al2O3 13,98

Fe2O3 5,39

TiO2 0,77

CaO 8,18

K2O 2,43

Na2O 0,90

sírany jako SO3 0,10

Tab. 1. Složení cihelného střepu 

RC BC 10 BC 20 BC 40 BC 60

cement CEM I 42,5 Mokrá 484,0 435,6 387,2 304,8 193,6

cihelný prach 0,0 48,4 96,8 179,2 290,4

kamenivo 0–4 mm 812 812 812 812 812

kamenivo 8–16 mm 910 910 910 910 910

superplastifikátor Mapei 
Dynamon SX

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

voda 160 160 160 160 160

Složky 
Množství [kgm–3]

Tab. 2. Složení směsí vysokohodnotného betonu
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pórového systému byla tvořena póry ∅ 0,01–0,10 μm, zde
byl nejzřetelnější i růst porozity s rostoucím obsahem cihel-
ného střepu (obr. 1). Při jeho vyšších dávkách (od BC20
výše) se stal zřetelným ještě pórový systém ∅ 0,2–1,0 μm.

Obr. 1. Distribuce velikosti pórů

Vlhkostní parametry
Ověřování součinitele difúzní propustnosti δ [s], součini-

tele difúze vodní páry D [m2s–1] a faktoru difúzního odporu
μ [-] bylo prováděno miskovou metodou v uspořádání dry
cup bez teplotního spádu [2]. Podobně jako další parametry,
které se používají pro hodnocení transportu vodní páry, je
i součinitel difúze v přímé vazbě s množstvím, velikostí a pro-
pojením pórů jednotlivých stavebních materiálů.

Nejnižšího faktoru difúzního odporu dosáhl referenční ma-
teriál. Faktor difúzního odporu u ostatních vzorků se vý-
znamně nelišil. Hodnoty charakterizující transport vodní pá-
ry jsou uvedeny v tab. 4.

Tab. 4. Transportní parametry vodní páry 

Sorpční a desorpční izotermy
Měření sorpčních izoterm bylo provedeno v laboratorních

podmínkách při průměrné teplotě 23 ˚C exsikátorovou meto-

dou. Vzorky byly umístěny v exsikátorech s různými solný-
mi roztoky, nad kterými byla simulována známá konstantní
vlhkost vzduchu odpovídající příslušnému roztoku a dané
teplotě. Počátečním stavem vzorků pro určení sorpční izoter-
my byl vysušený materiál. Pro měření desorpční izotermy
byl počátečním stavem nasycený vzorek v prostředí s rela-
tivní vlhkostí 97,5 %. Vážení vzorků probíhalo paralelně ve
všech exsikátorech. Hmotnost vzorků byla sledována až do
ustálení a následně byla vypočtena jejich vlhkost. 

Sorpční a desorpční izotermy (obr. 2) u všech sledovaných
materiálů nevykazovaly velké rozdíly. Pouze materiál BC 60
dosahoval nižších hodnot v desorpční oblasti. Tento jev mů-
že být patrně způsoben rozdílnou topologií pórového systé-
mu na rozdíl od ostatních materiálů. Tuto domněnku podpo-
ruje i to, že BC 60 měl výrazně vyšší otevřenou pórovitost
než ostatní materiály. 

Transportní parametry kapalné vlhkosti
Pro stanovení transportních parametrů kapalné vlhkosti je

podstatné stanovit součinitel vlhkostní vodivosti κ [m2s–1].
Měření tohoto součinitele bylo provedeno přibližnou meto-
dou založenou na měření nasákavosti [3]. 

S rostoucím množstvím jemně mletého keramického stře-
pu, který částečně nahrazuje portlandský cement, roste i
schopnost transportu kapalné vlhkosti. To je v souladu s ros-
toucí otevřenou pórovitostí materiálů. Absorpční koeficient
materiálů obsahujících do 20 % jemně mletého keramického
střepu je poměrně nízký (tab. 5), což je pozitivním přínosem
z hlediska trvanlivosti betonu.

Tab. 5. Transportní parametry kapalné vlhkosti 

Koeficient mrazuvzdornosti
Mrazuvzdornost betonů byla hodnocena podle ČSN 73 1322

[4]. Koeficient K byl vypočítán z poměru pevnosti v tahu
ohybem, resp. tlaku těles po 100 zmrazovacích cyklech, a re-
ferenčních těles uložených v normovém prostředí.

Tab. 3. Základní fyzikální vlastnosti betonů [1]

ρ ρ mat ψ

[%]

RC 2 430 2 740 11,2

BC 10 2 420 2 730 11,4

BC 20 2 370 2 720 12,8

BC 40 2 330 2 700 13,9

BC 60 2 310 2 730 15,5

HPC
[kg m–3]

δ [s] D [m2s–1] μ  [-]

RC 1,13E-11 1,55E-06 14,94

BC 10 9,93E-12 1,36E-06 17,07

BC 20 1,00E-11 1,38E-06 17,08

BC 40 1,05E-11 1,45E-06 16,14

BC 60 1,00E-11 1,38E-06 16,95

HPC
5/50 %

HPC
A

[kg m–2s–1/2]

κ
[m2 s–1]

RC 0,0041 1,32E-09

BC 10 0,0067 3,79E-09

BC 20 0,0077 3,83E-09

BC 40 0,0101 6,23E-09

BC 60 0,0113 6,32E-09

Obr. 2. Sorpční a desorpční izotermy materiálů
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Všechny betony připravené s příměsí alternativních suro-
vin i beton referenční jsou vyhodnoceny jako mrazuvzdorné,
tj. koeficient mrazuvzdornosti K, získaný jak z poměrů pev-
ností v tlaku, tak z poměrů pevností v tahu ohybem, je větší
než 0,75. Výsledky ukazují, že v takto navržených vysoko-
hodnotných betonech není nutné použít provzdušňovací pří-
sady, aby byla zajištěna dostatečná mrazuvzdornost. Výsled-
ky jsou prezentovány v tab. 6.

Tab. 6. Koeficient mrazuvzdornosti  materiálů

Odolnost proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek 

Pro stanovení odolnosti proti působení vody a chemic-
kých rozmrazovacích látek (CHRL) byla použita metoda
popsaná v [5]. Zkoušce byla podrobena krychlová tělesa
o velikosti hrany 150 mm. Aby byly betonové povrchy
schopny odolávat působení chloridů, je maximální odpad po
100 zmrazovacích cyklech stanoven na 1 000 gm–2. Nejvyš-
ší odpad byl zjištěn u materiálu BC 60, kde bylo použito 
60 % jemně mletého keramického střepu jako náhrady ce-
mentu. Po 25 zmrazovacích cyklech tento materiál vykazo-
val plošný odpad více než 5 000 gm–2. Normovým zkouškám
nevyhověl ani materiál BC 40. Lepších výsledků dosáhl 
BC 20, ten vyhověl do 75 zmrazovacích cyklů, po 100 zmra-
zovacích cyklech však ani tento materiál normové zkoušce
nevyhověl. Nejlepší výsledky a nejmenší odpad v celé oblas-
ti zatěžování zmrazovacími cykly vykazoval materiál BC 10
s 10 % jemně mletého cihelného střepu a referenční mate-
riál. Časový průběh zkoušky je znázorněn na obr. 3.

Obr. 3. Odolnost betonu proti působení vody a CHRL

Chemická odolnost
Chemická odolnost betonů byla ověřována metodou vyvi-

nutou na VUT Brno. Vyzrálé (28 dní v 100% vlhkosti) vzor-
ky betonu o velikosti 100x100x50 mm byly vystaveny něko-
lika typům korozního prostředí (tab. 7) po dobu 60 dnů při
laboratorní teplotě. Vzduch měl relativní vlhkost 45±5 %.
Destilovaná voda byla po deseti dnech měněna. Karbonata-
ce probíhala v exsikátoru, kde byla relativní vlhkost 85±5 %

(udržováno pomocí nasyceného roztoku KNO3), koncentra-
ce CO2 byla měřena infračervenou sondou. Po uplynutí še-
desátidenní expozice byla u vzorků stanovena pevnost v tla-
ku. Koeficient chemické odolnosti Kcr byl vypočten jako po-
měr pevnosti v tlaku exponovaného vzorku a pevnosti v tla-
ku vzorku uloženého 60 dní v laboratoři.

Tab. 7. Korozní prostředí pro stanovení koeficientu chemické 
odolnosti 

Chemická odolnost vzorků BC10, BC20 a BC40 byla ve
všech korozních prostředích (vyjma CO2) vyšší než u refe-
renční směsi (obr. 4). Nejvyšší rozdíly v hodnotách Kcr,
vzhledem ke směsi RC, byly zjištěny pro Na2SO4, HCl a des-
tilovanou vodu. Chemická odolnost materiálu BC60 byla
výrazně slabší než u vzorků s nižším obsahem keramického
střepu. V HCl a MgCl2 došlo ke zhoršení dokonce i vzhle-
dem k referenční směsi. Pokud budeme uvažovat analogicky
k hodnocení mrazuvzdornosti, že dosažení Kcr > 0,75 je
uspokojivým výsledkem, je možno říci, že všechny připra-
vené betony (kromě RC v roztoku Na2SO4) vykazovaly dob-
rou chemickou odolnost ve všech sledovaných korozních
prostředích. 

Obr. 4. Koeficient chemické odolnosti Kcr

pro různá korozní prostředí

Závěr
V článku byla ověřovány vlastnosti vysokohodnotného

betonu, který obsahoval jako náhradu portlandského cemen-
tu jemně mletý keramický střep až do množství 60 %. Zís-
kané parametry poskytují informace o trvanlivosti studova-
ných materiálů, které je možno využít při stanovení život-
nosti konstrukcí postavených z těchto typů betonů.

S rostoucím obsahem jemně mletého keramického střepu,
který nahrazuje portlandský cement, rostla i schopnost tran-
sportu kapalné vlhkosti. Pozitivních výsledků dosáhly mate-
riály s 10% a 20% náhradou portlandského cementu. Ostat-
ní materiály by již z tohoto hlediska nevyhověly. Transport
vzdušné vlhkosti byl u všech materiálů porovnatelný a mírně
nižší než u materiálu referenčního. Dosažené výsledky jsou

v tlaku [-] v tahu ohybem [-]

RC 0,96 0,87

CB 10 1,00 1,00

CB 20 1,00 1,00

CB 40 1,00 1,00

CB 60 0,95 1,00

Materiál
Z poměru pevností 

Korozní prostředí Koncentrace

pitná voda –

destilovaná voda –

MgCl2 17,76 g/dm3

NH4Cl 2,97 g/dm3

Na2SO4 14,79 g/dm3

HCl 0,001 mol/dm3

CO2 65±5 obj. %
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v souladu s jejich rostoucí otevřenou pórovitostí. Sorpční 
a desorpční izotermy nevykazovaly velké rozdíly. Pozorova-
telně nižších hodnot v desorpční oblasti dosahoval materiál
s 60% náhradou portlandského cementu.

Všechny vzorky splnily požadavky na mrazuvzdornost
s velmi vysokými koeficienty. Odolnosti proti působení vo-
dy společně s chemickými rozmrazovacími látkami vyhověl
pouze materiál s 10% obsahem jemně mletého keramického
střepu BC10. Materiály BC40 a BC60 nevyhověly v celém
rozsahu. Z hlediska chemické odolnosti lze konstatovat, že
přidání jemně mletého keramického střepu do 40 % náhrady
cementu zvyšuje chemickou odolnost betonu. Zejména
vysoká odolnost proti síranové korozi je značným přínosem.

Bylo prokázáno, že cihelný prach lze úspěšně využít jako
doplňkový materiál cementu při výrobě vysokohodnotných
betonů. Je však důležité dbát na určitá omezení, zejména na
jeho množství použité v betonové směsi.

Článek vznikl za podpory projektu P104/10/0355 GA ČR.
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Účinek vysoké teploty na netradiční vláknobetony
Ing. Šárka PEŠKOVÁ, Ph.D.
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ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
V článku jsou uvedeny výsledky široké škály experimen-

tů, které budou použity ke zlepšení formulace vlastností
materiálu a následného porovnání s numerickými výsledky.
Pro vyztužení betonu byly použity různé kombinace vláken,
jako jsou polypropylen/ocel a uhlík/ocel, a pro porovnání
byl použit běžný beton. Všechny materiály se testovaly
v rozmezí 20–1 000 ¯C.  

Vzorky s normovými rozměry 7x7x7 cm3 se zahřívaly na
150, 540, a 1 000 ¯C po dobu 2 h. Po vychladnutí byly pod-
robeny zatěžovací zkoušce s řízenou deformací. Teplotní
zatížení bylo jednostranné, aby odpovídalo reálnému vlivu
požáru; rozměr krychlí byl stanoven dle norem a finančních
možností projektu.

Byly využity informace z chemicko-mechanických,
numerických a experimentálních studií, v nichž byl použit
beton s čedičovými vlákny [1]-[2]. Tlakové zkoušky na
vysokopevnostním betonu byly realizovány v projektu [3].
Vliv vysokých teplot na tunelovou obezdívku byl numeric-
ky popsán v práci [4]. Další práce k ověření odolnosti vůči
ohni byly uskutečněny v projektech popisujících chování
běžných a netradičních stavebních materiálů [5]-[10].

Oblast použití
Mechanickou a chemickou analýzu betonů vyztužených

různými kombinacemi vláken můžeme využít k popisu cho-
vání podzemních konstrukcí např. u tunelové obezdívky
vystavené extrémně vysokým teplotám. 

Výběr betonů vyztužených vlákny by měl být v praxi
založen na znalostech a zkušenostech projektanta a pečlivé
studii doporučeného a dosažitelného materiálu. Úspěch pou-
žití vláknobetonu spočívá v náležitém plánování a řízení
včetně uplatnění znalostí a zkušeností uživatele.

Experiment
Na ČVUT v Praze bylo realizováno poměrně mnoho

experimentů s kompozitními betony. Cílem článku je přiblí-
žit jejich výsledky praxi v oblasti podzemních staveb, kde

časově závislé změny teploty spolu s vlhkostí a pórovým tla-
kem jsou velmi závažné. Testy jsou rozděleny do dvou částí.
V první se sleduje rozložení teploty jednostranně zahřívané-
ho běžného betonu a vláknobetonů s různou kombinací vlá-
ken, jako je polypropylen/ocel a uhlík/ocel, od pokojové tep-
loty do 1 000 ¯C. Pro experiment byly vytvořeny vzorky
o rozměrech 7x7x7 cm3, zahřívané na 150, 540 a 1 000 ¯C.
Matrice těchto kompozitních materiálů je vytvořena z beto-
nové směsi připravené z portlandského cementu a s čedičo-
vého kameniva zrnitosti 4–8 mm (tab. 1). Vláknobeton obsa-
huje vždy jednoprocentní kombinaci (s poměrem půl na půl)
polypropyleno/ocelových vláken a uhlíko/ocelových vláken.
Tyto tři druhy betonu jsou sledovány při teplotě 1 000 ¯C ne-
přetržitě po dobu 2 h.

Struktura vláknobetonu v kombinaci uhlík/ocel při poko-
jové teplotě je zřejmá z obr. 1. Stejný materiál při teplotách
140 ¯C a 540 ¯C, vystavený dvouhodinovému teplotnímu
zatížení, popisuje obr. 2 a obr. 3. Vzorky vláknobetonu
s kombinací uhlík/ocel, polypropylen/ocel a běžný beton,
vystavené extrémním teplotám 1 000 ¯C, jsou na obr. 4 až
obr. 6. Patrná je změna vnitřní struktury materiálů (praskli-

Nestandardní zatížení podzemních staveb, např. v podobě náhlých změn teploty vlivem požárů, může konstrukci velmi
poničit, a proto je velmi důležité vybrat správný stavební materiál pro realizaci stavby. Článek se zabývá rozložením
teploty uvnitř betonové desky (zkušební krychle) a popisuje mechanické vlastnosti různých vláknobetonů a betonu pro
možné využití v praxi. Při zatížení náhlou změnou teploty dochází vlivem přehřáté páry, která vzniká v pórech mate-
riálu, k následnému poškození povrchu, a tím i ke snížení únosnosti konstrukce. 

The Effect of High Temperature on Non-Traditional Fibre-Reinforced Concretes 

Non-traditional loads of underground structures, such as sudden changes of temperature due to fires can destroy 
the structure and therefore it is very important to select appropriate materials for implementation. This study deals
with the distribution of temperature inside the concrete slab (test cube) and describes the various mechanical proper-
ties of fibre and concrete for possible use in practice. The load caused by sudden changes of temperature leads to 
a superheated vapour formed in the pores and consequently to subsequent damage to the surface and thereby reduces
the bearing capacity of the material.

[kg]

cement CI 42,5 R Radotín 560

písek DTK 0–4 mm Hostín 800

basalt kamenivo DTK 4–8 mm Hostín 820

plastifikátor Chysofluid Optima 206 6

voda – 180

uhlíková vlákna
(první komponent) 

TORAY, 1 um/15 mm 10

ocelová vlákna
(druhý a třetí komponent)

HE 07/30 mm 10

polypropylenová vlákna  
(druhý komponent)  

FIBREX PP, 0,45 um/4 mm 10

Složky

Tab. 1. Složení betonu a vláknobetonu  C40/50
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ny, změny vlastností materiálu, např. odlupování). Všechny
vzorky z pokusů včetně termometrů jsou na obr. 7.

Obr. 1. Vláknobeton uhlík/ocel bez zatížení

Obr. 2. Vláknobeton uhlík/ocel zatížený 140 ˚C

Obr. 3. Vláknobeton uhlík/ocel zatížený 540 ˚C

Obr. 4. Vláknobeton uhlík/ocel zatížený 1 000 ˚C

Obr. 5. Vláknobeton PP/ocel zatížený 1 000 ˚C

Obr. 6. Běžný beton zatížený 1 000 ˚C

Obr. 7. Vzorky včetně měřicích termočlánků

Obr. 8. Teplotní rozdělení uvnitř jednostranně zahřívaného 
betonu C40/50
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Další tři obrázky popisují rozložení teploty uvnitř krychle
vzorků v časovém měřítku. Teplota se měří termometry,
směrem po 1 cm od vytápěné plochy. Z tohoto důvodu bylo
použito 6 měřicích bodů na krychli o hraně 7 cm podélně
ekvidistantně rozdělených. Rozložení teploty v zatíženém
běžném betonu je zřejmé z obr. 8. Stejné teplotní zatížení
bylo použito pro kombinace výztuže polypropylen/ocel
a uhlík/ocel. Zatížení působí tak, že přibližně v prvních
5 minutách je dosaženo maximální teploty, dalších 115 mi-
nut se vzorek zahřívá. Rozdělení teploty vykazuje podobný
průběh na obr. 9 a obr. 10, u obou vláknobetonů je však
patrné, že dosažení maximální teploty je daleko pozvolnější,
a to v řádech až desítek minut.

Různá doba dosažení maximální teploty může mít různý
vliv na chemické a mechanické vlastnosti materiálů. Je důle-
žité zmínit a vysvětlit tlouš�ku naměřených křivek, které
jsou v jednotlivých grafech zobrazeny. Přístroj měří hodno-
ty každé 3 s, což by mohlo vést ke ztrátě informací vztaže-
ných k daným jednotkám grafu. To je důvod, proč jsou hod-
noty agregované, ve skutečnosti získané od té doby ±15 s.
Vybrané body jsou pak spojeny Bézierovými polynomy. 

Dále je patrné, že u vláknobetonu v kombinaci uhlík/ocel
bylo dosaženo výsledků ze všech šesti termometrů. V dal-
ších dvou případech je první termometr vyřazen z měření
pro drolení, výsledky jsou tedy zobrazeny pouze z 5 měření,
a to u betonu a vláknobetonu v kombinaci polypropylen/ocel.

Ve druhé části experimentu byly provedeny zatěžovací
zkoušky při řízené deformaci, a to na zmíněném betonu
a vláknobetonu v kombinaci uhlík/ocel a polypropylen/ocel,
kde se provádí aplikace na jednostranně zatížených vzorcích
20–1 000 ¯C po jejich vychladnutí. Výsledky jsou  uvedeny
na obr. 11 až obr. 13. Bylo zjištěno, že běžný beton dosahu-
je velmi dobrých výsledků u deformace do 540 ¯C, při při-

blížení 1 000 ¯C se mechanické vlastnosti zhoršují velmi
rychle. Z obr. 11 a obr. 13 je zřejmé, že vláknobeton vyka-
zuje lepší mechanické chování než běžný beton při dosažení
maximální teploty.

Obr. 11. Kontrolovaná deformace teplotně zatíženého betonu 
při 20–1 000 ˚C

Obr. 12. Kontrolovaná deformace teplotně zatíženého 
vláknobetonu uhlík/ocel při 20–1 000 ˚C

Obr. 13. Kontrolovaná deformace teplotně zatíženého vláknobe-
tonu polypropylen/ocel při 20–1 000 ˚C

Závěr
Cílem experimentů bylo shromáždit velké množství vý-

sledků testů s vláknobetony a běžným betonem, použitel-
ných pro podzemní stavby. Sledovaly se časově závislé změ-
ny teploty společně se změnami vlhkosti a pórového tlaku.
V první části měření se zjiš�ovalo podélné rozložení teploty
uvnitř krychle u jednostranného ohřívání povrchu od 1 cm
do 7 cm její tlouš�ky. Tato simulace je nastavena obdobně
jako v podmínkách reálného netradičního zatížení, jako je
požár. Postup ohřevu musí být stejný, nebo� se zkoumá vliv
šíření teploty u normálního betonu a vláknobetonu s různý-

Obr. 9. Teplotní rozdělení uvnitř jednostranně zahřívaného 
vláknobetonu polypropylen/ocel 

Obr. 10. Teplotní rozdělení uvnitř jednostranně zahřívaného 
vláknobetonu uhlík/ocel 
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mi vlákny. Ve druhé části byly realizovány mechanické tla-
kové zkoušky na různě teplotně zatížených betonech a vlák-
nobetonech, a to od pokojové teploty do 1 000 ¯C. Současně
je možné určit chemické změny betonu a vláknobetonu. Zís-
kané výsledky mohou sloužit v teoretické i praktické oblas-
ti k rozšíření znalostí o chování stavebního  materiálu.

Vrátíme-li se k obr. 8 až obr. 10, které znázorňují průběh
teploty uvnitř krychle pro různé druhy vláknobetonů a beto-
nu, bylo zjištěno, že v případě běžného betonu je velmi rych-
le dosaženo 1 000 ¯C, a to již během 5 minut. U vláknobeto-
bů je prostup teploty pozvolnější, a to v řádech 10 minut.

U běžného betonu a vláknobetonu v kombinaci polypro-
pylen/ocel bylo přerušeno měření prvního termometru ve
vnější vrstvě 1 cm od povrchu, nebo� se v důsledku vysoké
teploty odtrhla. Vzorek v kombinaci uhlík/ocel zůstal i při
vysoké teplotě vcelku, což můžeme vidět i na obrázcích vzor-
ků po vychladnutí. Další tři obrázky jsou věnovány mecha-
nickým zkouškám při kontrolované deformaci a byly opět
aplikovány na všechny tři materiálové kombinace. 

Křivky jsou v diagramech tlustší, nebo� bylo provedeno
měření po 3 s, a tudíž velké množství výsledků k danému
měřítku vykazuje tento charakter křivek. Experiment byl
proveden pro teploty 20, 540 a 1 000 ¯C. Zatímco u dvou
prvních teplot běžný beton vykazuje velmi dobré výsledky,
u maximální teplotní zátěže je jeho materiálová odolnost
nejhorší. O něco lepší výsledky vykazují pro 1 000 ¯C obě
kombinace vláknobetonů. Tyto výsledky však nejsou tak od-
lišné, aby se musely používat ekonomicky náročné kombi-
nace vláken. Aby se však upřesnily možnosti vláknobetonů
při vysokých teplotách, je třeba rozšířit tento malý experi-
ment na širší škálu vzorků větších rozměrů. Zatím je patrné,
že vzorky v kombinaci uhlík/ocel si jako jediné uchovaly
neporušený tvar matrice při největším teplotním zatížení, 
a vykázaly tak i velmi dobré vlastnosti při mechanických
zkouškách. 

Bylo zjištěno, že testy jsou nezbytné pro teoretické formu-
lace dané problematiky, což není zcela zřejmé z různých
informačních zdrojů mezinárodní vědecké komunity. Z hle-
diska vlastností uvedených materiálů bylo shledáno, že jsou

důležité různé kombinace vláken a také jejich objemový
poměr ve směsi. Nesmí se však zapomínat na velikost vzor-
ků, u nichž se mohou vlivem různých rozměrů objevovat
odchylky v měření. 

Článek vznikl za podpory  projektu P104-10-1021 GA ČR. 
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1. Úvod
Pro návrh skladby obvodového pláště budov je podstat-

ných několik aspektů. Kromě nosné schopnosti vystupuje
v současné době do popředí také jeho tepelně izolační
schopnost [1]-[2], podstatně ovlivňující výši provozních ná-
kladů. Hlavní snahou při návrhu je tedy dosáhnout co největ-
ších energetických úspor v průběhu životnosti budovy. Prů-
měrný podíl energie spotřebované na vytápění v Evropské
unii je 57 %, liší se však dle lokality. V Polsku dosahuje až
70 % [3]-]4], naopak v jižní Evropě, např. v Řecku, činí
pouze 40 %, avšak v této lokalitě naopak roste spotřeba
energie vynaložené na klimatizaci budov (14,6 %) [5]. Je
tedy zřejmé, že zlepšením tepelně izolačních vlastností ob-
vodového pláště budov lze dosáhnout značných energetic-
kých úspor.

Zlepšení tepelně izolačních schopností obvodového pláš-
tě lze dosáhnout jednoduše použitím vrstvy tepelné izolace,
přičemž nejtěžším rozhodnutím je volba izolačního materiá-
lu, jehož tlouš�ka se následně snadno dopočítá podle tepelně
technických norem. Avšak podíváme-li se na věc z pohledu
vlhkostních vlastností či tepelně vlhkostního chování mate-
riálů, můžeme zjistit, že celá záležitost není tak jednoduchá,
jak by se na první pohled mohlo zdát [6]-[7]. Nevhodná
materiálová skladba totiž může vést k nadměrné koncentra-
ci vlhkosti uvnitř obvodového pláště a její následné konden-
zaci. Jsou-li navíc tyto problémy spojeny s teplotními efek-
ty, jako je např. mrznutí a tání vody v pórovém systému,
může dojít velice brzy k porušení materiálu nebo přinejmen-
ším ke snížení životnosti obvodového pláště.

Členské země EU se musí řídit směrnicí 2010/31/EU [8]
o energetické náročnosti budov, známou pod zkratkou
EPBD II (Energy Performance of Buildings Directive II),
která musí být implementována do národních norem a před-
pisů všech členských států nejpozději do 9. července 2012.
Tato směrnice mimo jiné zavádí povinnost výstavby budov
s téměř nulovou spotřebou energie od roku 2021. Lze tedy
předpokládat, že v budoucnu bude kladen obzvláště velký

důraz na vynikající tepelně izolační schopnosti obvodového
pláště, navíc bude zapotřebí využít i tepelnou setrvačnost,
tedy teplo, které se v obvodových stěnách akumuluje [9]-[10].
Takovéto budovy se vyskytují již dnes v podobě pasivních či
nízkoenergetických budov [11]-[14].

Současným trendem ve stavebním průmyslu je snaha vy-
víjet nové nebo modifikovat běžné stavební materiály s nej-
lepšími tepelně izolačními schopnostmi pro dosažení nej-
vyšších energetických úspor. Vývoj se týká téměř všech sku-
pin stavebních materiálů: tepelných izolací, omítek i nos-
ných materiálů [15]-[16].

V nedávné době se na trhu objevily děrované cihly s duti-
nami vyplněnými různými tepelně izolačními materiály. Na
první pohled by se mohlo zdát, že tato inovace nebude efek-
tivní, jelikož hodnota součinitele tepelné vodivosti neprou-
dícího vzduchu je nejmenší ze všech doposud známých ma-
teriálů, skutečnost však může být odlišná. Teplo se ve sta-
vebních materiálech šíří třemi způsoby – jmenovitě konvek-
cí, kondukcí a radiací. Výsledná hodnota zobecněného sou-
činitele tepelné vodivosti je pak dána součtem těchto dílčích
hodnot. Při vyplnění dutin izolačním materiálem dojde ke
značnému poklesu přenosu tepla radiací, což by ve výsledku
mohlo vést ke zlepšení tepelně izolačních schopností celé
cihly. Cílem článku je tedy porovnat tepelně izolační vlast-
nosti děrovaných cihel bez výplně a s výplní a určit, zda tato
inovace ke zlepšení tepelně izolačních schopností vede.

2. Stanovení součinitele tepelné vodivosti
Součinitel tepelné vodivosti byl stanoven pomocí Bocko-

va experimentu, při němž je zkušební vzorek umístěn mezi
teplou a chladnou desku, jejichž teplota je udržována na
konstantní hodnotě. Díky tomu vznikne po ustálení teplotní
tok směřující vzorkem z teplé do studené desky. Je snímán
několika senzory a je rozhodující pro stanovení výsledného
součinitele tepelné vodivosti vzorku.

Poměrně spolehlivě se tímto přístrojem dají měřit mate-
riály malé tlouš�ky, u rozměrnějších může nastat problém

Ke stanovení součinitele tepelné vodivosti děrovaných cihel s různými výplňovými materiály byla použita kombinovaná
experimentálně-numerická metoda, která odstraňuje nedostatky samotného experimentálního měření. Součinitel tepel-
né vodivosti byl stanoven v rámci Bockova experimentu, který vychází z určení teplot a tepelných toků na protilehlých
stranách vzorku. 

The Effect of Infilling Material on Thermal Insulating Properties of Hollow Clay

For determining the coefficient of thermal conductivity of perforated bricks with various infilling materials, a com-
bined experimental numerical method was applied. It eliminates the shortcomings of experimental measuring. The thermal
conductivity coefficient was determined using the Bock experiment, which ensues from the determination of tempera-
tures and heat fluxes on opposite sides of the sample.  
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jednak s dosažením stacionárního stavu, jednak s úniky te-
pla. Testované cihly mají čtvercovou podstavu o délce hrany
250 mm a ta přesně kopíruje rozměry desek Bockova přístro-
je. Tlouš�ka cihly je 500 mm. To může představovat několik
závažných, avšak řešitelných problémů. Nevýhoda tohoto
experimentu spočívá v tom, že část tepelného toku z horní
ohřívací desky odchází boční stěnou cihly přes izolaci do
okolí, naopak tok na spodní chladicí desce je zvětšen o teplo,
které prošlo z okolí přes izolaci spodní částí bočních stěn.
Naměřené tepelné toky tedy neodpovídají skutečné hodnotě
tepelného toku, která vzorkem prochází.

Aby byly tepelné ztráty co nejnižší, byly cihly izolovány
vrstvou polystyrenu tlustou 100 mm. Ten byl vložen i do
drážek cihly (obr. 1 až obr. 3). Sondy pro snímání tepelného

toku byly umístěny na obou deskách přístroje a na vnější
straně tepelné izolace ve výšce 440 mm. Změřený tok na
vnější straně izolace později slouží ke stanovení množství
ztrát a k určení součinitele přestupu tepla. Doba měření závi-
sí na dosažení ustáleného stavu, k čemuž dochází zpravidla
v rozmezí 3 až 4 dnů. Po ustálení byly měřené hodnoty
zaznamenány a použity v dalších fázích experimentu, tj. při
stanovení součinitele tepelné vodivosti a následné numeric-
ké analýze.

Zkoumány byly dva vzorky, jmenovitě děrovaná cihla
s dutinami vyplněnými polystyrenem a děrovaná cihla
s dutinami vyplněnými hydrofilní minerální vlnou. Schéma
Bockova přístroje je na obr. 4. Černou barvou jsou znázor-
něny ohřevná a chladicí deska, šedou barvou tepelná izolace
a bílou barvou vzorek děrované cihly.Obr. 2. Přístroj se vzorkem před izolováním

Obr. 1. Částečná izolace vzorku

Obr. 3. Přístroj se vzorkem po izolování

Obr. 4. Schéma přístroje se zkoušeným vzorkem



138 STAVEBNÍ OBZOR 5/2012

3. Numerická analýza 

3.1 Princip 
Jelikož experimentální data získaná při měření Bockovou

metodou nezohledňují tepelné ztráty, je výsledný tepelný tok
značně ovlivněn. K vyčíslení tepelných ztrát proto byla pou-
žita numerická analýza a naměřené tepelné toky byly násled-
ně korigovány. Schéma tepelných toků a ztrát je znázorněno
na obr. 5, kde T1 a T2 jsou teploty horní, resp. dolní desky
[˚C], qh a qd jsou hustoty tepelných toků naměřených na
horní a dolní ohřevné/chladicí desce [W/m2] a qzh a qzd jsou
tepelné ztráty horní a dolní částí vzorku [W/m2].

Obr. 5. Schéma tepelných toků a ztrát při experimentu

Vodorovná čerchovaná čára na obr. 5 značí hranici mezi
kladným a záporným tepelným tokem z okolí. Poloha této
hranice závisí na teplotě okolí a průměrné teplotě horní 
a dolní desky. Při předpokládaném vytvoření lineárního tep-
lotního spádu se nachází v místě, kde je teplota vzorku shod-
ná s teplotou okolí. Je-li horní deska ohřevná (teplejší než
okolí), bude ze vzorku nad touto hranicí teplo odcházet, na-
opak dolní část vzorku bude od okolí teplo přijímat.

V případě, že bychom uvažovali ideální případ, tzn.
tlouš�ka izolace by se  blížila nekonečnu, platil by vztah 

qh = qd = q . (1)

V tom případě by pak numerická analýza experimentu
byla zbytečná a výsledný součinitel tepelné vodivosti systé-
mu by se jednoduše určil ze vztahu

(2)

kde λ je součinitel tepelné vodivosti vzorku [W/mK], dx je
tlouš�ka vzorku [m], dT je teplotní rozdíl ohřevné a chladicí
desky [K], qh a qd jsou absolutní hodnoty hustoty tepelných
toků [W/m2].

V reálném případě po dosažení ustáleného stavu neplatí
vztah (2) a skutečnou hustotu tepelného toku q je zapotřebí
určit ze vztahu

qA = qh A – qzh Azh = qd A – qzd Azd , (3)

který vychází z rovnováhy dvou pomyslně oddělených částí
systému na obr. 5, kde A je plocha ohřevné/chladicí desky
shodná s průřezovou plochou vzorku [m2] a Ai je plocha

odpovídající dílčím ztrátám [m2]. Hustotu tepelného toku
vzorkem pak lze snadno stanovit jako

qh A – qzh Azh qd A – qzd Azdq = —————— = —————— . (4)
A                        A

3.2 Metoda 
Teplotní pole analyzovaného systému bylo stanoveno na

základě experimentálně získaných hodnot teplot a hustot
tepelných toků, uvedených v odd. 2, a bylo stanoveno ze sta-
cionárního vedení tepla ve dvou dimenzích, jehož řešení
vede ke vzniku diferenciální rovnice (5), která byla řešena
metodou konečných prvků pomocí programu SIFEL [17],

(5)

Cílem numerické analýzy je tedy stanovení množství díl-
čích ztrát (qzh, qzd), o které jsou následně korigovány namě-
řené hodnoty toků qh a qd a je tak určena skutečná hodnota
tepelného toku vzorkem q, z níž je ve výsledku určena dle
vztahu (2) efektivní hodnota součinitele tepelné vodivosti.

Hustota tepelného toku ztrát se určí ze vztahu 

qz = α (Tokolí – Tpláště) , (6)

kde α je součinitel přestupu tepla [W/m2K], Tokolí byla během
experimentu zaznamenána a Tpláště je určena numerickou
analýzou. Hodnota tepelného toku qz byla ve vybraných bo-
dech měřena (viz odd. 2) a slouží k ověření přesnosti výpo-
čtů a následně ke stanovení součinitele přestupu tepla α. Po
stanovení součinitele přestupu tepla α již není problém vy-
číslit ztráty v kterémkoli bodě systému.

Ke stanovení efektivního součinitele tepelné vodivosti se
poté dojde postupnou iterací při pevně stanoveném součini-
teli přestupu tepla α, kdy se při výpočtu teplotního pole po-
užije výchozí hodnota λ0, která se koriguje o ztráty na hod-
notu λeff. Ta poté vstupuje do opětovného výpočtu teplotní-
ho pole jako λ1 a stanoví se nová hodnota λeff, která je opět
upravena o ztráty. Tento cyklus se opakuje do doby, než je
rozdíl mezi upravenou hustotou tepelného toku na horní 
a dolní desce menší než 5 %. Poté se provede ověřovací vý-
počet součinitele přestupu tepla, kdy musí vypočtená a na-
měřená hustota tepelného toku souhlasit. V případě, že se
tak nestane, stanoví se nová hodnota součinitele přestupu
tepla a celý cyklus se opakuje. Výsledkem je stanovení efek-
tivního součinitele tepelné vodivosti při daném součiniteli
přestupu tepla. Vývojový diagram výpočtů je na obr. 6.

4. Výsledky
Jak již bylo zmíněno, během experimentálního měření

byla po dosažení ustáleného stavu zaznamenána teplota
horní a dolní desky, dále hustota tepelného toku na horní 
a dolní desce a také hustota tepelného toku na vnější straně
tepelné izolace. Všechna tato data byla sbírána pro dva různé
experimenty. Jelikož jsou výsledky vždy principiálně stejné,
jsou graficky prezentovány pouze výsledky experimentu
s děrovanou cihlou s výplní z polystyrenu, ostatní je pak shr-
nuto v tab. 1.

Teplota ohřevné a chladicí desky, zaznamenaná po dosa-
žení ustáleného stavu, je zachycena na obr. 7. Jak je z grafu
zřejmé, horní ohřevná deska měla konstantní teplotu okolo
62 ˚C, dolní chladicí deska okolo 8 ˚C.
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Obr. 7. Teplota ohřevné/chladicí desky při experimentu 
s děrovanou cihlou s výplní z polystyrenu

Hustota tepelných toků na ohřevné a chladicí desce je zná-
zorněna na obr. 8. Po dosažení ustáleného stavu se hustota
tepelného toku ohřevné desky pohybovala okolo 28–30 W/m2,
na ochlazovací desce mezi 24–28 W/m2.

Obr. 8. Hustota tepelných toků na ohřevné/chladicí desce při
experimentu s děrovanou cihlou s výplní z polystyrenu

Na obrázku 9 je znázorněna hustota tepelného toku na
vnější straně izolačního pláště. Z grafu je zřejmé, že průměr-
ná hodnota se pohybovala okolo 5 W/m2. Takto naměřená
data byla použita jako výchozí hodnoty pro numerickou ana-
lýzu, jež byla podrobně popsána.

Obr. 6. Vývojový diagram výpočetního postupu
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Obr. 9. Hustota tepelného toku na vnější straně obvodového pláště
s cihlou s prázdnými dutinami

Tab. 1. Shrnutí experimentálních dat

Efektivní hodnota součinitele tepelné vodivosti děrované
cihly s dutinami vyplněnými polystyrenem byla stanovena
na λeff = 0,084 W/mK. Při posledním iteračním kroku se hus-
tota tepelných toků na ohřevné a chladicí desce, korigovaná
o ztráty, lišila o 4,31 %. Tento efektivní součinitel byl stano-
ven při součiniteli přestupu tepla α = 7,51 W/m2K.

Numerická analýza experimentálních dat získaných při mě-
ření děrované cihly s dutinami vyplněnými minerální vlnou
vedla ke stanovení efektivního součinitele λeff = 0,076 W/mK.
Při posledním iteračním kroku se hustota tepelných toků na
ohřevné a chladicí desce, korigovaná o ztráty, lišila o 2,38 %.
Součinitel přestupu tepla byl stanoven na 7,12 W/m2K.

5. Diskuze
Z výsledků numerické analýzy je zřejmé, že výplň dutin

děrované cihly má podstatný vliv na její celkovou tepelnou
vodivost. Ačkoli jsou data získaná Bockovou metodou při
měření velkých vzorků relativně zkreslená, lze v rámci nu-
merické analýzy opravit a přesněji tak určit výsledek. Toho
lze dosáhnout přesným vyčíslením ztrátových toků, o které
se následně sníží toky naměřené na deskách, které vstupují
do výpočtu součinitele tepelné vodivosti. Porovnáním namě-
řeného a upraveného toku lze navíc stanovit procentní podíl
ztrát měření, a udělat si tak lepší představu o účinnosti expe-
rimentu.

V případě děrované cihly s dutinami vyplněnými polysty-
renem byl průměrný tok naměřený na deskách 27,240 W/m2,
zatímco vypočtený tok upravený o ztráty 9,144 W/m2. Ztrá-
ty tedy činily 66,43 %. V případě děrované cihly s dutinami
vyplněnými minerální vlnou činily ztráty při měření 68,26 %,
jelikož naměřený tok měl hodnotu 22,025 W/m2 a vypočte-
ný 6,99 W/m2. Ztráty jsou přímo závislé na tepelně izolační
schopnosti zkoumaného vzorku, tzn. čím menší má tepel-

nou vodivost, tím vyšší jsou ztráty do okolí. Dalším fakto-
rem ovlivňujícím ztráty je také teplota prostředí a kvalita
uspořádání experimentu, zejména pak dostatečné izolování
vzorku.

Porovnáme-li výsledky součinitele tepelné vodivosti, zjis-
tíme, že vliv radiace na celkový součinitel je nezanedbatel-
ný. Ačkoli mají oba výplňové materiály přibližně srovnatel-
né tepelně izolační vlastnosti, vyplněním dutin dojde v zá-
vislosti na struktuře materiálů k rozdílnému snížení součini-
tele tepelné vodivosti na 0,084, resp. 0,076 W/mK. To je
způsobeno zejména odlišným charakterem pórového prosto-
ru, který vede k rozdílné velikosti radiační složky přenosu
tepla. Ta je závislá na rozdílu čtvrtých mocnin teplot proti-
lehlých stěn podílejících se na radiaci a na jejich vzdálenos-
ti. Dojde-li k vyplnění dutin cihly, může docházet k radiaci
pouze v pórovém prostoru materiálu. V tomto případě jsou
však vzdálenosti stěn pórů minimální a také rozdíly teplot
jsou velmi malé, proto je výsledný vliv radiace minimální,
avšak měřitelný.

Pro přesný výpočet bylo nutné stanovit rovněž součinitel
přestupu tepla mezi polystyrenem, jako izolačním materiá-
lem, a okolím. Dle výsledků experimentu nabývá tento sou-
činitel hodnoty mezi 7,12 a 7,51 W/m2. Ta však velice závi-
sí na teplotě okolí i samotného materiálu. Dále je ovlivněna
prouděním vzduchu v okolí, např. od pohybu osob. To by
vysvětlovalo i rozdílné hodnoty určené v rámci jednotlivých
měření. Pro porovnání je hodnota součinitele přestupu tepla
pro svislé stěny v interiéru dle současně platné normy [18]
rovna 7,7 W/m2 (1/0,13 W/m2).

6. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že současný vývoj tepelně izo-

lačních vlastností cihlových výrobků se ubírá správným
směrem, jelikož plnění dutin cihel vede ke zlepšení tepelně
izolačních vlastností v závislosti na výplňovém materiálu.
Z porovnávaných materiálů vychází lépe minerální vlna
před polystyrenem, jelikož součinitel tepelné vodivosti činí
0,076 W/mK místo 0,084 W/mK.

Experimenty byly provedeny na Bockově přístroji pro sta-
novení součinitele tepelné vodivosti, jež vychází z naměře-
ných hodnot hustoty tepelných toků a teploty ohřevné a chla-
dicí desky a z rozměru vzorku. Jak již bylo zmíněno, při
měření velkých vzorků dochází ke značným tepelným ztrá-
tám, a proto jsou zjištěná data velmi zkreslená. Aby mohla
být dále použita, je třeba je zpřesnit. Toho bylo dosaženo
numerickou analýzou, v níž byly vyčísleny tepelné ztráty 
a o ně poté redukovány naměřené toky. Byl tak stanoven
skutečný tepelný tok vzorkem, na jehož základě pak mohl
být stanoven součinitel tepelné vodivosti. Další vývoj, smě-
řující ke snížení součinitele tepelné vodivosti, by se měl
zaměřit na nalezení nejlepšího výplňového materiálu, popř.
na geometrii dutin.

Pro ověření vypočtených hodnot součinitele tepelné vodi-
vosti bude třeba provést reálný experiment a jeho výsledky
porovnat s výpočetní simulací. V případě správných vstup-
ních dat, mj. tedy také součinitele tepelné vodivosti, by se
měly vypočtené i naměřené hodnoty shodovat. Jako porov-
návací veličina může sloužit např. teplota v různých bodech
konstrukce. Podobný experiment probíhá v současné době
např. na Stavebné fakultě Žilinské univerzity.

Článek vznikl za podpory projektu MPO ČR FR-TI2/007.
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Vliv návštěvnosti na vnitřní klima 
ve znojemské rotundě
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VUT v Brně – Fakulta stavební

Úvod
Na území České republiky se nachází mnoho historických

památek, jež jsou dokladem naší minulosti. Z nejstarších
dochovaných objektů je to bezesporu románská rotunda 
sv. Kateřiny ve Znojmě (obr. 1). Její hodnota spočívá přede-
vším v autentičnosti. Stavba vznikla pravděpodobně již 
v 11. století, vnitřní fresková výzdoba je obvykle datována
do druhé poloviny 12. století. Právě ona vnitřní výzdoba
rotundy je jedinečná ikonografickým cyklem, jenž ukazuje
na značné sebevědomí tehdejších elit a její reprezentace 
v celkovém ideologicko-politickém kontextu. Tento soubor
je mimořádný nejen pro naše dějiny, ale i pro celý region
střední Evropy.

Obr. 1. Románská rotunda ve Znojmě

Fresková výzdoba 
Nejcennější součástí objektu je freska typu fresco-secco

s odstíny přírodních barev rozpouštěných ve vápenném
mléce či vodě a nanášených na polosuchou, resp. osvěženou
omítku. Donátory stavby a výmalby byli Konrád II. Znojem-
ský a jeho manželka Marie Srbská. Malby jsou datovány
podle rytého nápisu, který byl v objektu odkryt, do roku
1134. Apsida je nejdůležitější částí sakrálního prostoru, jenž
je zdoben na konše, kde je torzo zobrazení Krista-Pantokra-
tora (světovládce) a pod ním dvanáct apoštolů v arkádách.

Největší část románské rotundy tvoří vlastní lo�, v níž je
možné výmalbu rozdělit do horizontálních pásů:

– první a nejnižší zóna je pásem malované drapérie;
– druhá zobrazuje Kristologicko-Mariánský cyklus, jako je

např. Zvěstování, Narození Páně či Útěk do Egypta;
– třetí vyobrazuje slavný Přemyslovský cyklus, tak důvěrně

známý z literatury, především scéna povolání Přemysla
Oráče od pluhu, jenž líčí legendu geneze Přemyslovského
rodu podle Kosmovy kroniky;

– čtvrtá zobrazuje devatenáct Přemyslovských vládců – uka-
zuje na vazby českých a moravských Přemyslovců, jejich
mocenské ambice stejně jako jejich značné sebevědomí;

– pátá zobrazuje Ducha svatého v podobě holubice ve vrcho-
lu kupole, obklopené evangelisty a cherubíny [1].

V malbách byly rozeznány podle rukopisu dva malířští
mistři, přestože se z řady restaurátorských zásahů dochova-
ly jen relikty a torza. V některých případech dokonce ani ne-
lze přesně určit, co je originál a co přemalba. Povinností
dnešní generace je výzdobu zachovat pro následující genera-
ce v co nejlepším stavu. Sledování a optimalizace vnitřního
klimatu v rotundě je tedy jedním z nejdůležitějších úkolů pa-
mátkové péče pro zachování autentičnosti freskové výzdoby.

Mikroklimatické měření 
Měření bylo zahájeno v září roku 1996, kdy ve Znojmě

probíhala vědecká konference [2]. Na základě odborných sta-
novisek bylo zpracováno vyjádření technologické laboratoře
Státního ústavu památkové péče a byl stanoven provizorní
návštěvnický režim [3] pro období květen až říjen roku
1998.

Provizorní návštěvnický režim
Kritéria byla specifikována tak, že objekt smí navštívit

maximálně deset osob během jedné hodiny, a to po dobu
maximálně 15 minut. Dále má být v objektu udržována rela-
tivní vlhkost 55±10 %. V případě náhlých klimatických
změn má být věnována pozornost rychlým změnám teploty
do 5 K a relativní vlhkosti maximálně o 10 %. Požadavkem
bylo zastavit přístup návštěv za nepříznivých klimatických
podmínek a důsledně zavírat dveře, zvláště za deštivých
dnů. V neposlední řadě byla dána doporučení ke stavebním
úpravám střešní konstrukce a přilehlého terénu.

Článek přibližuje prostředí románské rotundy ve Znojmě, v níž se nachází historicky cenná fresková výzdoba. Podle
výsledků měření je řízena návštěvnost objektu.

The Effect of Visitors’ Numbers on the Interior Climate in the Znojmo Rotunda 

The article deals with the structure of a Romanesque rotunda in Znojmo, which accommodates an interior fresco 
decoration, which is historically very valuable. There are still many years of non-published measurements by which
visitors inside the structure have been controlled.
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Rok po zavedení provizorního návštěvnického režimu [2]
bylo shledáno, že je vyhovující, a proto se používá jako stálý
a závazný. Objekt rotundy je tedy pro veřejnost přístupný
v režimu závisejícím na aktuálním stavu jejího mikroklimatu.

Měření dat v interiéru
Od roku 1998 probíhá kontinuální měření tepelně-vlh-

kostními čidly Hanwell. Mikroklimatická data pro jednotli-
vá období byla získána v digitální podobě a využitím vlast-
ní softwarové aplikace zpracována v číselné hodnoty, s ni-
miž bylo dále numericky pracováno. Oba soubory dat byly
získány z čidla umístěného v kopuli rotundy (obr. 2). Data
za období 1998–2006 (s menšími výpadky měření) jsou 
v obr. 3 a obr. 4. 

Průběh obou mikroklimatických veličin byl pro další pou-
žití [4], [5] matematicky aproximován cyklickou goniome-
trickou funkcí sinus, která umožnila vystihnout tepelně-vlh-
kostní chování mikroklimatu rotundy během průměrného
roku, by� s jistou mírou pravděpodobnosti.

(1)

(2)

Obr. 2. Půdorysné schéma rozmístění tepelně-vlhkostních čidel

Obr. 3. Průběh vnitřní teploty vzduchu v kopuli rotundy

Obr. 4. Průběh vnitřní relativní vlhkosti vzduchu v kopuli rotundy
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kde ti [˚C] je teplota vzduchu v interiéru rotundy v den D,
RHi je relativní vlhkost vzduchu v interiéru v den D [%] 
a D pořadové číslo dne v roce 1 (pro 1. leden) až 366 (pro
31. prosinec).

Tab. 1. Přesnost vztahu pro teplotu vzduchu

Tab. 2. Přesnost vztahu pro relativní vlhkost

Optimální období pro návštěvu 
Diagnostický systém měření sleduje relativní vlhkost

vzduchu v interiéru a v případě nepříznivých mikroklimatic-
kých podmínek rotundu znepřístupní. Z dlouhodobého měře-
ní můžeme stanovit optimální období v roce, kdy je vlhkost
venkovního vzduchu významně nižší než vlhkost vzduchu
v rotundě (obr. 5). Tudíž vlhkost přinesená návštěvníky do
rotundy je snadno „vyvětratelná“.

V období mezi dubnem a červnem je měrná vlhkost ven-
kovního vzduchu výrazně nižší než vlhkost vzduchu v inte-
riéru rotundy. To má za následek „vysychání“ objektu a je
největší pravděpodobnost jejího zpřístupnění. Problém je

ovšem mnohem složitější, protože vlhkost vzduchu uvnitř se
mění nejen v průběhu roku, ale také během dne v závislosti
na teplotě vzduchu, sluneční radiaci, rychlosti větru, a pře-
devším v závislosti na deš�ových srážkách.

Závěr
Měření interního klimatu v rotundě je vhodné zejména pro

sledování rosného bodu ve vzduchu a omezení kondenzace
vodní páry na povrchu freskové výzdoby, by� za cenu omezené
návštěvnosti památky. Potvrzuje pokyny závazného provozního
řádu o omezení prohlídky za deštivého počasí (při zvýšené vlh-
kosti) a nutnosti vysušení podlahy při úklidu. Ze získaných dat
lze pro návštěvníka vyvodit závěr, že rotunda bude s největ-
ší pravděpodobností zpřístupněna v období dubna až června,
a naopak návštěvnost omezena v podzimích měsících.

Článek vznikl za podpory specfického výzkumu FAST
VUT v Brně pro rok 2010.
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Přesnost vztahu (1) 
pro teplotu vzduchu [˚C]

Pravděpodobnost 
výskytu [%]

± 1 47

± 2 81

± 3 98

Přesnost vztahu (2)
pro vlhkost [%]

Pravděpodobnost 
výskytu [%]

± 3 50

± 6 83

± 9 97

Obr. 5. Průběh měrné vlhkosti vzduchu v průměrném roce
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Možnosti využití alternativní stabilizace břehů

doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta

Úvod
Při návrhu stabilizace břehů údolních nádrží je možné

zvolit řadů přístupů. Nejčastěji využívaná a také nejspoleh-
livější je přímá stabilizace v tělese ohroženého (poškozené-
ho) břehu. Tedy pasivní ochrana, která je velmi často reali-
zována až po zjištění břehového poškození. Stabilizace
v patě svahu (abrazního srubu) bývá doplněna úpravami
výše po břehu. Jde především o sesvahování a následné bio-
technické úpravy břehu – ohumusování, osetí vhodnou trav-
ní směsí, výsadba břehového porostu, oživení kamenné paty
aj. Další, u nás téměř nevyužívanou možností, je předsaze-
ná stabilizace formou technických, lépe biotechnických
vlnolamů.

Předsazené vlnolamy
Vlnolamy se pro ochranu břehů již po staletí využívají

především na mořském pobřeží, případně u Velkých jezer
v USA. Menší uplatnění našel tento typ stabilizace u údol-
ních nádrží, kde však mnohdy v břehové zóně nejsou pod-
mínky pro jeho realizaci, zejména z hlediska jeho založení
(vhodné je především pozvolna sestupující dno, návrh je
vhodný v oblasti bez silného rekreačního využití, „provoz“
vlnolamu vyžaduje určitou péči apod.). 

Přesto v minulosti byly tyto stabilizační objekty navrho-
vány, o čemž svědčí názorná vyobrazení např. v publikaci
z roku 1930 [3]. Právě tyto biotechnické typy vlnolamů se

staly předlohou myšlenky aplikovat podobnou ochranu
břehu na vytipovaných částech pobřeží údolní nádrže Brno.
Zde je v oblasti zvané Osada patrné výrazné poškození bře-
hů abrazí (obr. 1, obr. 2). Vzniklé abrazní sruby dlouhodobě
ohrožují především rybáře vyhledávající místa bez výrazné-
ho rekreačního využití, ohroženi jsou i lidé přicházející 
a stojící na hraně abrazního srubu, mnohdy přímo na převi-
su, protože si zpravidla neuvědomují nebezpečí pádu do více
než pětimetrové hloubky.

Obr. 2. Abrazí poškozené pobřeží údolní nádrže Brno, 
oblast Osada

V roce 2010 vypracoval autor článku posudek týkající se
současného stavu břehového území v dané lokalitě. Jeho
součástí bylo posouzení stability břehu v této oblasti a návrh
sanačních opatření. Před možnou realizací břehového opev-
nění však byla soustava abrazních srubů výšky 5–6 m pro-
hlášena za přírodní výtvor, bez možnosti přímého sanačního
zásahu. Odpovědnost za případné nehody i za ústup břehové
čáry vlivem dalšího postupu břehové abraze a postupného
řícení převisů ovšem ze správce toku nikdo nesejmul. Proto
po dohodě s pracovníky Povodí Moravy, s. p., byl zpracován
návrh alternativního řešení. Pokud není možný sanační
zákrok přímo v porušeném břehu, je třeba se pokusit alespoň
zamezit dalšímu rozplavování paty abrazního srubu, a mini-
malizovat tak pravděpodobnost vzniku dalších nebezpeč-
ných převisů. To je možné řešit právě návrhem aktivní
ochrany již poškozené části břehu. Zabrání se tím mnoha
problémům, které by mohly při ponechání současného stavu
nastat.

Článek se zabývá využitím vlnolamů v rámci ochrany abrazí poškozených břehů nádrží. Zdůrazněn je zásadní význam
vlnolamu jako aktivní ochrany paty abrazního srubu. 

Using Alternative Bank Stabilization Measures

The article deals with the protection of the shores of reservoirs. For this purpose, breakwaters are designed.
Breakwaters actively protect the shores damaged with abrasion.

Obr. 1. Abrazní srub údolní nádrže Brno, oblast Osada
(foto z hrany srubu)
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Především je nutné připomenout, že ochránit je třeba ze-
jména patu abrazního srubu. Toho lze dosáhnout maximál-
ním utlumením přetvárného působení vln ještě před dosaže-
ním břehu. Vlnění hladiny způsobené větrem je největším
nebezpečím pro další rozvoj břehové abraze. Vlny jednak
přímo rozrušují (úderem a následným „sáním“) poškozený
břeh, jednak rozplavují materiál neustále ve větším či men-
ším množství padající ze stěny abrazního srubu. Při výraz-
ném zmenšení dynamického působení vln přímo na břeh
nádrže dojde k omezení či úplnému zastavení těchto jevů
(především je důležité minimalizovat rozplavování zemní-
ho materiálu průběžně opadávajícího ze stěn abradovaného 
břehu). 

Z analogie a řady pozorování víme, že by v tomto případě
následovala postupná samovolná stabilizace. K tomu již na
řadě míst abrazí postiženého břehu došlo, kde vlivem přede-
vším antropogenních zásahů bylo zamezeno rozplavování
břehů (dlouhodobé snížení hladiny, úpravy lodních tras od-
kloněním od břehů, výsadbou „biologického“ vlnolamu na
abrazní plošině přímo pod abrazním srubem apod.). Tohoto
efektu bylo dosaženo na části pobřeží nádrží Brno, Liptov-
ská Mara, závlahové nádrže Bílovec a dalších. 

Vlnolamy
Popisovanou aktivní ochranu břehu mohou poskytnout

vhodně navržené a realizované vlnolamy. V rámci základní-
ho dělení je možno navrhnout následující typy:

– technické (gabiony, drátokamenné matrace v kombinaci
s gabiony, kamenné hrázky, kamenné rovnaniny, pilotové
stěny z kulatiny či hrabolů apod.);

– biotechnické (oživené kamenné hrázky či rovnaniny, ha-
�oštěrkové válce, víceřadé zápletové plůtky prosypané
kamenivem,  srubové stavby apod.);

– vegetační (soustavy ha�ových válců, jednořadé či víceřadé
zápletové plůtky bez prosypání kamenivem, pilotové
několikařadé stěny – vše za využití „živého“ dřeva aj.).

V dalším textu se zaměříme na návrh biotechnických typů
vlnolamů. Využití právě tohoto typu aktivní ochrany břehů
je výhodné z mnoha důvodů. Především jde o poměrně malé
náklady na realizaci tohoto opevnění, které mohou přede-
vším z přírodních materiálů budovat i nekvalifikované pra-
covní síly pod vedením poučené osoby. Práci je možné
z velké části vykonávat i v podzimním, zimním nebo před-
jarním období (dle typu vlnolamu). Je možné z velké části
použít místní materiál, jako je „živé“ dřevo i kámen nachá-
zející se (tvořící) abrazní plošinu.

Mezi základní konstrukce biotechnických vlnolamů řadí-
me vlnolamy tvořené dvouřadým či víceřadým zápletovým
plůtkem, soustavou ha�oštěrkových válců, uložením kulatiny
jištěné pilotami před ohroženou oblast břehu, ale také různé
kamenné oživené konstrukce (oživená kamenná hrázka, oži-
vená kamenná rovnanina aj.).

Hlavní přínos a ochranný účinek těchto konstrukcí tkví
v jejich schopnosti pohltit energii transformované (při pře-
kročení kritické hloubky v těsné blízkosti pobřeží roztříště-
né) vlny. Ta při překonání vlnolamu (soustavy vlnolamů)
ztratí velkou část pohybové energie a neohrožuje svým vý-
během po abrazní plošině patu abrazního srubu. 

Návrh krátkých vlnolamů na nádrži Brno v oblasti Osada
je možno považovat přímo za ukázkový (pobřeží je tvořeno
soustavou synklinál a antiklinál, proto stačí realizace vlnola-
mů v délce několika desítek metrů chránících pouze ohrože-
ný úsek pobřeží – oblast antiklinály). V současné době je
podáván projekt specifického výzkumu se zaměřením na

zdokonalení a vypracování metodiky návrhu, realizace a pro-
vozu vlnolamů v podmínkách údolních nádrží.

V článku prezentujeme první skupinu navrhovaných typů
vlnolamů využitím zápletových plůtků ze „živého“ dřeva,
nejlépe vrbového. Kmínky o síle 3–7 cm tvoří základ plůtku
– soustavu pilot, dlouhé prýty keřových vrb pak poskytují
materiál pro záplet. Dle předběžné volby dřevin, provedené
v arboretu Mendelovy univerzity v Brně, byly vybrány (Sa-
lix purpurea, Salix triandra a Salix fluviatilis). Poslední ze
jmenovaných druhů vrby je sice neautochtonní, vysoce inva-
zivní, ale v podmínkách nádrží jižní Moravy v oblastech sil-
ně rekreačně využívaných či parkových se osvědčil (sta-
bilizace byly realizovány na ostrovech střední nádrže Nové
Mlýny, na abrazní plošině pod objektem „U srnce“ na údolní
nádrži Brno, na levém břehu závlahové nádrže Bílovec aj.).

Návrh konstrukce vlnolamu
Ochranná konstrukce je navržena a bude budována sou-

běžně s pobřežím na stávající abrazní plošině o délce pouze
několika desítek metrů. Její založení je navrženo [2], [6], [7]
v hloubce vody cca 0,5 m (hladina brána v úrovní hrany bez-
pečnostních přelivů) ve vzdálenosti 8–12 m od paty abrazní-
ho srubu. To je dáno charakterem a sklonem dna. Vlnolam
nebude tvořit přímku, záměrně je navržena linie mírně zvl-
něná. Výška konstrukce při uchycení, tedy následném růstu
většiny dřevin tvořících piloty i záplet, by měla dosahovat
maximální nejčetnější hladiny [2], [5] a dále růst nad tuto
výšku. Důležitá je pravidelná údržba – seřezávání vrbových
výhonů alespoň jednou ročně. Je nutno si uvědomit, že za
rok může výhon dorůst 2–3 m.

Vlnolamy jsou pro vodu propustné, kromě toho se za ně
voda dostává obtékáním. Konstrukce sestávající v našem
případě z řady pilot, vrbového klestu a kameniva tvoří jaký-
si podélný ostrov. Použité vrbové prýty i řízky oživující
kamenné části konstrukce se nacházejí většinu roku pod
vodou nebo v úrovni hladiny. Avšak více než desetileté sle-
dování vitálních porostů Salix fluviatilis, které se nacházejí
na zaplavené abrazní plošině (bude základem konstrukce),
dává předpoklad úspěšné funkce a životnosti navržených
vlnolamů. Konstrukce těchto stabilizačních opatření je patr-
ná na obr. 3, obr. 4 a obr. 5. 

Obr. 3. Jednoduchý jednořadý zápletový plůtek, tvořený pilotami 
a zápletem ze „živého“ dřeva. Na straně namáhané vlněním 

je přisypán hrubý štěrk či drobné kamenivo s oživením vrbovými
řízky ve dvou řadách [3].

Obr. 4. Dvouřadý zápletový plůtek založený na rohoži tvořené 
čerstvě nařezanými vrbovými prýty, prosypaný hrubým štěrkem 

a ve směru namáhání vlněním zajištěný kamenným záhozem.
Veškerý dřevní materiál je „živý“, předpokládá se jeho zakořenění
a následný růst. Vznikajícím kořenovým systémem bude významně

podpořena stabilita plůtku, využitím vitality dřevin bude 
podpořena i trvanlivost díla [3]. 
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Obr. 5. Víceřadý zápletový plůtek. Poměrně složitá biotechnická
konstrukce tvořená čtyřmi řadami pilot. Opět je maximálně využito

„živého“ dřeva, a to na piloty, podkladní ha�ový rošt i záplet. 
V tomto případě je třeba poměrně velké množství dřevní hmoty.
Takovýto ochranný prvek se konstruuje pouze na délku několika

desítek metrů v nejohroženější oblasti břehů [3]. 

Závěr
Vlnolam jako aktivní stabilizační prvek v břehové zóně se

na nádržích v ČR využívá velmi zřídka. Většinou nejsou
vhodné podmínky pro jeho instalaci při uvádění vodního
díla do provozu, ale především se dává přednost opevnění
pasivnímu, tedy budovanému přímo ve svahu tvořícím břeh
nádrže. Vhodnější situace pro návrh odsazeného vlnolamu
však nastane, jakmile se vytvoří abrazní plošina, na které
může být tato stabilizační konstrukce realizována.

V případě nádrže Brno, především pak v nejvíce ohrože-
né oblasti zvané Osada, je vlivem dlouholetého rozmývání
břehu vytvořena výrazná abrazní plošina, vhodná pro insta-
laci vlnolamu (obr. 1). Současná situace – znemožnění sta-
bilizace břehu zásahem do jeho stavby – přímo vybízí k ná-
vrhu a realizaci alternativního řešení. 
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Management rizik v procesu rozhodování volby
technologie výstavby železobetonové konstrukce

Ing. Lukáš WITALA
doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D.

VUT v Brně – Fakulta stavební

Úvod
Management rizik tvoří neoddělitelný aspekt investičních

projektů a významnou komponentu investičního rozhodová-
ní. Cílem řízení rizika projektů je zvýšit pravděpodobnost
jejich úspěchu a minimalizovat nebezpečí neúspěchu zejmé-
na v oblasti neúměrného navýšení realizačních nákladů. Auto-
ři článku se zaměřili na specifickou oblast rizik, která se týká
výstavby železobetonových konstrukcí v souvislosti s volbou
technologie za určitých klimatických podmínek. Nesprávně
zvolená technologie může ovlivnit nejen kvalitu díla, ale vý-
razně i jeho pořizovací náklady a časový harmonogram vý-
stavby.

Současné tendence odvětví stavebnictví přinášejí velký
tlak na výstavbu hlavní nosné konstrukce bez ohledu na roč-
ní období a vhodnost volby technologie této konstrukce.
Tlak investorů a pokles stavební výroby způsobují, že reali-
zační firmy ve snaze udržet obchodní plány uskutečňují
zakázky v oblasti pozemních staveb bez ohledu na technolo-
gickou vhodnost konstrukce v návaznosti na roční období.
Tím se mohou dostat do problémů s neplněním smluvních
termínů či porušováním technologických předpisů a z toho
pramenícího penále za nedodržení termínů či reklamace kon-
strukce ze strany investora po dokončení realizace.

Z tohoto pohledu je nutné, aby se realizační tým projektu
stavby v předinvestiční fázi zabýval analýzou řízení rizik,
která mohou při realizaci nastat. Je nutné zohlednit hrozby
pramenící z realizace železobetonové konstrukce, aby se da-
la vhodně navrhnout volba technologie v návaznosti na
předpokládané roční období, ve kterém je výstavba plánová-
na. Eliminace rizik při výstavbě je přínosem jak pro investo-
ra, tak pro realizační firmu dané konstrukce, např. v podobě
plánovaných zisků. Zároveň má pozitivní vliv na životní
cyklus stavby. Kvalita realizovaného železobetonové skele-
tu zaručí dlouhou životnost konstrukce a sníží podíl mož-
ných vad v průběhu životnosti stavby.

Risk management
Základem řízení rizika je systematický postup práce s rizi-

kem a nejistotou směřující ke zvýšení kvality přípravy
a hodnocení projektu. Řízení rizika může být podpořeno vy-
užitím nástrojů rizikového rozhodování, což vede k prohlou-
bení a zvýšení jeho účinnosti. Proces řízení rizika lze rozdě-

lit do dvou fází, a to proces analýzy rizika a proces říze-
ní/ovládání rizika. 

Proces analýzy rizika lze dále rozdělit do kroků:

– identifikace oblastí, které jsou pro stavební dílo důležitá 
z hlediska nákladů;

– identifikace hrozeb a nebezpečí, tj. určení faktorů, které
působí na vznik dílčích rizik, jež mohou ovlivnit předpo-
kládané výstupy;

– stanovení významnosti rizika.

Proces ovládání rizika se skládá z kroků:

– hodnocení rizika a rozhodování o riziku;
– příprava a realizace opatření ke snížení rizika.

Prvním krokem analýzy je identifikace všech relevantních
rizik, která mohou daný projekt ohrozit. Cílem této fáze je
sestavit jejich seznam. Identifikace rizik není jednorázovým
procesem prováděným pouze v předinvestiční fázi projektu,
ale aktivitou, která se opakuje během životního cyklu pro-
jektu s cílem odhalit nová rizika a včas na ně zareagovat.

Základní identifikaci rizik investor provádí již v rané fázi
přípravy projektu. Rizika by dále měla být podrobněji roz-
pracována při tvorbě projektu a při sestavování matice rizik.
Ta obsahuje veškeré relevantní informace o každém riziku,
které může během projektu nastat. Základní matice popisuje
charakter specifického rizika, jeho potenciální dopad na pro-
jekt, způsob ošetření a předpokládanou eliminaci [7].

Tab. 1. Postup tvorby matice rizik 

Matice rizik
Nepřímé kvalitativní metody používají expertní hodnoce-

ní, které je do určité míry subjektivní. Spočívá ve vhodné
volbě stupnic pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizi-

Článek se věnuje popisu technologií výstavby železobetonových konstrukcí, analyzuje silné a slabé stránky realizace
konstrukce monolitickou a prefabrikovanou technologií včetně  popisu rizik a hodnocení jejich závažnosti. 

Management of Risks in the Decision Making Process Involved in the Technology 
of the Construction of a Reinforced Concrete Framework 

The article deals with the description of the reinforced concrete framework construction technology, it analyses 
the strengths and weaknesses of the monolithic and prefabrication technology of construction. In addition, the text
describes the risks arising from building with the description of their characteristics and evaluation of their relevance.

Skupina 
rizik

Popis Závažnost Pravděpodobnost [7]
Eliminace 

rizika

druh
jak 

vzniká

neznatelné, drobné, 
významné, velmi 

významné, nepřijatelné

téměř nemožné, výjimečně možné, 
běžně možné, pravděpodobné, 

hraničící s jistotou
způsob

Skupina rizik



STAVEBNÍ OBZOR 5/2012 149

ka a intenzity dopadu na projekt stavby při jeho výskytu.
Stupeň významnosti rizika R představuje součin váhy riziko-
vého faktoru v a rizikovosti proměnné rp podle vztahu

R = rp
. v.

Rizikovost proměnné je charakterizována pravděpodob-
ností vzniku zkoumaného rizikového faktoru. Váha rizikové-
ho faktoru je charakterizována intenzitou jeho negativního
dopadu na projekt (výstup).

Riziko ovlivňující realizaci 
železobetonové konstrukce 

Jedním z nejdůležitějších parametrů ovlivňujících kvalitu
železobetonové konstrukce je kvalita použitého betonu,
správný proces jeho tvrdnutí a následné ošetřování v průbě-
hu tvrdnutí. Pevnost betonu závisí na pokročilosti hydratač-
ního procesu. Růst pevnosti betonu je především funkcí času,
ale je také ovlivněna teplotou a vlhkostí prostředí, ve kterém
beton tvrdne. Tvrdnutí betonu ovlivňuje čas, teplota a vlhkost
prostředí [3]. Stáří betonu má podstatný vliv na jeho pev-
nost. Pevnost betonu v tlaku stoupá v období do tří měsíců
po vybetonování.

Teplota, při které beton tvrdne, nezávisí jen na teplotě
prostředí, ale i na oteplování čerstvého betonu způsobeném
hydratací cementu. Zahřívání čerstvého betonu hydratačním
teplem závisí na velikosti a tvaru vybetonované konstrukce.
Uvolňované hydratační teplo se může příznivě projevit při
nízkých teplotách prostředí, nepříznivě při vysokých teplo-
tách, kdy se musí z masivních betonových bloků odvádět
chlazením. Protože tvrdnutí betonu závisí především na času
a teplotě, je součin doby tvrdnutí d ve dnech a teploty t zvět-
šené o 10 ˚C indikátorem zrání. Pevnosti betonu odpovídají-
cí stejnému faktoru zrání jsou stejné. Tento vztah platí do
teploty 40 ˚C [3].

Nízká kladná teplota zpomaluje tvrdnutí betonu. Proto
betony, které začínají tvrdnout při teplotách 0–5 ¯C, mají po
7 dnech tvrdnutí nižší objemovou pevnost v tlaku o 40–70 %
než betony tvrdnoucí při teplotě 20 ¯C. Při teplotách pod
bodem mrazu se hydratace cementu prakticky zastavuje.
Volná voda v betonu obsahuje soli vzniklé rozpuštěním
cementu, a proto zamrzá při teplotách –2 až –5 ¯C. Při zmrz-
nutí vody v kapilárách a pórech dochází ke zvětšení jejího
objemu cca o 10 %. Toto zvětšení vyvolá ve struktuře beto-
nu velké hydraulické tlaky, které mohou narušit jeho struk-
turu. Kromě hydraulických tlaků působí na strukturu betonu
vysoké krystalizační tlaky (způsobené nárůstem krystalků
ledu), které přispívají k narušení betonu. Rozsah porušení
betonu závisí na jeho pevnosti, při které došlo ke zmrznutí
volné vody v betonu [3].

Za betonování při nízkých teplotách se považuje betono-
vání v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší než 5 ¯C
nebo při poklesu teploty pod 0 ¯C. Pokud čerstvý beton
zmrzne v období, kdy cement tuhnout ještě nezačal, přeruší
se hydratační proces a volná voda se změní v led. Po zvýše-
ní teploty hydratační proces cementu pokračuje a dochází
k normálnímu tvrdnutí betonu. Konečná pevnost betonu je
o něco menší, než jaká by byla při normálním průběhu tvrd-
nutí. Jakmile čerstvý beton zmrzne v období, ve kterém již
došlo k hydrataci cementu, proces se zastaví. V důsledku
zvětšení objemu volné vody nastane porušení mikrostruktu-
ry nedostatečně pevného betonu a trvale se znehodnotí ten
podíl cementu, který do té doby hydratoval. Proto je poško-
zení betonu mrazem v období tvrdnutí tím větší, čím pozdě-
ji volná voda v čerstvém betonu zamrzla.

Tvrdnutí betonu vyžaduje nejen přiměřenou teplotu, ale
i dostatek vlhkosti. Po zhutnění je v čerstvém betonu značné

množství volné (nevázané) vody, která se může vypařovat.
V průběhu tvrdnutí musí mít proto určitou vlhkost, aby hy-
dratace cementu mohla pokračovat. 

Nesprávná volba technologického postupu může mít za
následek prodloužení termínu realizace a z ní pramenící pe-
nále, zvýšení nákladovosti na produkovaný 1 m3 konstrukce
z důvodů opatření proti nízkým teplotám, nedodržení přede-
psaných norem v návaznosti na tlak investora. Nejvýznam-
nější z uvedených vlivů je vliv teplotní. Význam rizik roste
s výší teploty při betonáži. Proto analýza rizik bude zaměře-
na na tento parametr.

Případová studie
Volba technologického postupu bude znázorněna na dvou

variantách výstavby čtyřpodlažní administrativní budovy se
železobetonovým skeletovým nosným systémem a železo-
betonovými deskovými stropy. Beton byl pro potřeby kon-
strukce navržen třídy C 25/30, obvodové stěny jsou zděné 
tl. 30 cm s kontaktním zateplovacím systémem. Plochá stře-
cha, zateplená pěnovým polystyrénem s krytinou z fólie
PVC, má vnitřní odvodnění do střešních vtoků. Příčky jsou
sádrokartónové, podlahy plovoucí s izolační protihlukovou
vrstvou, s kobercovým povrchem či s keramickou dlažbou.

Stavební objekt je čtyřpodlažní železobetonový skelet ob-
délníkového půdorysu, rozdělený do dvou dilatačních celků.
Beton pro potřeby konstrukce byl navržen třídy C 25/30.
Nosná konstrukce je tvořena spojitou deskou oboustranně
nesenou průvlaky, doplněnou vyzdívkami. Průvlaky spolu
se sloupy tvoří patrové rámy, konstrukce je uložena na zá-
kladových patkách. Prostorová tuhost a stabilita objektu je
zajištěna patrovými rámy, stěnami výtahu a schodiště.

Předmětem posuzování je svislá a vodorovná železobeto-
nová konstrukce. Porovnání je zpracováno na skeletu kon-
strukce, do něhož spadají sloupy, stěny, průvlaky, schodišto-
vé konstukce. Stropní prvky byly předpokládány pro oba
typy výstavby společné, a to filigránové desky.

Rizika spojená s klimatickými vlivy 
na železobetonovou konstrukci

K nejdůležitějším parametrům ovlivňujícím kvalitu žele-
zobetonové konstrukce patří kvalita betonu, správný proces

Riziko Popis

vlivu času

Vyplývá z délky zrání betonové konstrukce 
a náběhových pevností betonu. Je třeba 
dohlédnout, aby nedošlo k předčasnému odbednění 
konstrukce a následnému zatížení.

T1
vlivu teploty 

nad 5 ˚C

Vyplývá z vlivu teploty na průběh tvrdnutí betonu. 
Vzniká za vysokých letních teplot, kdy se musí 
ošetřovat proti rychlému vysychání, aby 
nevznikaly trhliny. 

T2
tvrdnutí betonu 

za nízkých teplot 
0–5 ˚C

Vyplývá z nízké kladné teploty zpomalující 
tvrdnutí betonu. Betony, které začínají tvrdnout 
při teplotách 0–5 ¯C, mají po 7 dnech tvrdnutí nižší 
objemovou pevnost v tlaku o 40–70 %.

T3
betonáže v 

zimním období 
pod 0 ˚C

Vlivem zmrznutí vody v kapilárách a pórech 
dochází ke zvětšení jejího objemu o cca 10 %. 
To vyvolá ve struktuře betonu velké hydraulické 
tlaky, které mohou narušit strukturu betonové 
konstrukce, a tím jeho kvalitu.

vlivu vlhkosti

Tvrdnutí betonu vyžaduje nejen přiměřenou 
teplotu, ale i dostatek vlhkosti. Po zhutnění je 
v čerstvém betonu značné množství volné 
(nevázané) vody, která se může vypařovat.

Tab. 2. Rizika spojená s klimatickými vlivy
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jeho tvrdnutí a následné ošetřování v průběhu náběhových
pevností železobetonové konstrukce. Pevnost betonu závisí
na pokročilosti hydratačního procesu. Růst pevnosti betonu
je závislý především na čase, ale je také ovlivněn teplotou a
vlhkostí prostředí. Tvrdnutí betonu ovlivňuje čas, teplota a
vlhkost prostředí.

�� Monolitická konstrukce – varianta A  
Monolitické betonové konstrukce lze použít pro všechny
tvary konstrukcí. Betonují se přímo na stavbě do bednění, ve
kterém je uložena výztuž. Přednosti této technologie spočí-
vají v možnosti dokonalého ztužení objektu v obou směrech,
ve tvarové stabilitě, v použitelnosti pro jakýkoli půdorys
různého rozpětí a zatížení, dá se velmi hospodárně dimenzo-
vat na dané podmínky vhodnou volbou tvaru, rozměrů,
druhu betonu a výztuže. Nevýhodou je nutnost bednění, vel-
ká staveništní pracnost, mokrý proces a doba tvrdnutí, která
prodlužuje dobu výstavby, a závislost na klimatických pod-
mínkách. K výhodám patří: 

– lepší vzájemné spolupůsobení konstrukce, použití subtil-
nějších konstrukcí;

– variabilita řešení konstrukčního systému;
– sloupy různých tvarů mohou být umístěny pravidelně 

i nepravidelně;
– obvykle využití systémového bednění – jednoduchost

bednění;
– celistvost najednou betonovaných částí konstrukce;
– efektivní redistribuce vnitřních sil v konstrukci;
– tuhost styků a vyšší odpor vůči zatížení.

Za nevýhody je možné považovat:

– problematické dodržení vlastností betonu;
– dlouhá doba výstavby;
– složitá příprava bednění;
– delší doba realizace;
– horší povrchová kvalita prvků;
– mokrý proces na stavbě;
– pracná příprava výztuže;
– technologické pauzy mezi betonážemi.

Tab. 3. Matice rizik klimatické vlivy na monolitickou konstrukci 

�� Prefabrikovaná konstrukce – varianta B 
Montované prefabrikované konstrukce bezesporu přinášejí
do výstavby mnohá ulehčení, jsou však specifické tím, že
procházejí během životnosti rozdílnými podmínkami, ke
kterým je třeba při návrhu přihlížet. Tyto konstrukce jsou
využívány u liniových pozemních staveb, výstavby halové-
ho typu, kde je předpokládána opakovatelnost prvků. Pre-
fabrikace má výhody v přípravě konstrukce ve výrobně,
z níž plyne kvalitnější zpracování prvků než na staveništi.
Nevýhodou je vyšší spotřeba výztuže pro výrobu prvků, jeli-
kož převážně je požadavek vyztužení v montážním stavu
vyšší než potřeba výztuže ve finálním statickém zatížení.

K výhodám patří:

– rychlost výstavby;
– možnost kvalitnějšího zpracování;
– konstrukce lze ihned plně zatížit;
– stálá kvalita konstrukčních prvků;
– možnost montovat za jakéhokoli počasí;
– technologicky výhodné, možnost výroby prvků 

v lepších podmínkách, než poskytuje staveniště.

Za nevýhody je možné považovat:

– dopravu na staveniště;
– mnohdy problematické spoje;
– měnící se statické působení;
– prvky jsou mohutné a těžké;
– vyžaduje těžké zvedací mechanizmy;
– menší variabilitu tvarů;
– větší potřebu výztuže;
– menší variabilitu při montáži konstrukce 

na potřebné změny.

Tab. 4. Matice rizik klimatické vlivy na prefabrikovanou konstrukci

Vyhodnocení
�� Monolitická konstrukce generuje nejvyšší význam-

nost rizika realizace konstrukce. Působením Riziko vliv te-
ploty T3, a to ve čtyřech krocích realizace monolitické kon-
strukce z osmi možných. Toto riziko může generovat zdrže-
ní výstavby konstrukce až o několik dnů, výjimečně i týdnů
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A projekční práce 9 6 9 12 1

B
realizace základové 
konstrukce

4 1 9 20 2

C příprava bednění 1 1 4 9 1

D příprava výztuže 1 1 4 9 1

E betonáž konstrukce 1 1 9 25 4

F zrání konstrukce 9 6 9 20 9

G odbednění 1 1 2 4 1

H
zařízení staveniště, 
výrobní režie

4 4 9 16 1

* vyhodnocení bylo provedeno na základě konzultací konstrukcí 
s projektanty, realizační firmou, výrobcem prefabrikátů na základě dotazníku 
(pro vyhodnocení byly použity negativní hodnoty od jednotlivých hodnotitelů)
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A projekční práce 9 6 9 9 1

B
výroba 
prefabrikovaných dílců

9 6 9 16 4

C
transport 
prefabrikovaných dílců

1 1 1 4 1

D
uložení základových 
dílců

2 2 2 2 1

E
montáž 
prefabrikovaných dílů

1 1 6 9 2

F
zalévání styků 
konstrukce

4 4 16 25 4

G odstranění vzpěrování 1 1 1 6 1

H
zařízení staveniště, 
výrobní režie

1 1 4 6 1

* vyhodnocení bylo provedeno na základě konzultací konstrukcí s projektanty, 
realizační firmou, výrobcem prefabrikátů na základě dotazníku 
(pro vyhodnocení byly použity negativní hodnoty od jednotlivých hodnotitelů)
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(při dlouho trvajících mrazech). Riziko postihuje výstavbu
základové konstrukce a na ni navazující nosnou skeletovou
konstrukci, a zároveň se prodlužuje doba vyzrávání kon-
strukce při nízkých teplotách (odbedňovat ji lze v závislosti
na denních teplotách a náběhových pevnostech, proto je
nutno připočíst náklady na prodloužený pronájem bednění).
Dále je nutné počítat s vícenáklady na ohřev bednění,
zahřívání příměsi do betonu či přidávání plastifikátorů do
betonu. Zdržení prodražuje režijní náklady, a zároveň nedo-
držení termínů dokončení výstavby. Z toho pramenící penále
závisí na typu stavby (administrativní centrum, bytová vý-
stavbá či obchodní centrum) v souvislosti s úrovní ušlého
zisku. V případě nedodržení technologických předpisů při
betonáži je ohrožena kvalita konstrukce, tzn. snížení její
únosnosti, kratší životnost a vyšší náklady na údržbu, pří-
padně sanaci v průběhu jejího užívání. Projekční práce na re-
alizační dokumentaci by měly brát v potaz termín realizace.

Tab. 5a. Realizace monolitického železobetonového skeletu 
v trvání 105 dnů 

�� Volba technologie prefabrikované konstrukce generuje
nejvyšší stupeň významnosti rizika realizace konstrukce vli-
vem Rizika vliv teploty T3 a ve dvou krocích realizace kon-
strukce z osmi možných. Toto riziko může generovat zdr-
žení výstavby konstrukce maximálně o několik dnů. Riziko
postihuje výrobu prefabrikovaných dílců dané konstrukce,
a následně zalévání skeletové konstrukce, které nemá vliv na
navazující části konstrukce, jelikož spoje jsou po spojení pl-
ně únosné, např. vysokopevnostními šrouby. 

Penále je závislé na typu stavby (administrativní centrum,
bytová výstavba či obchodní centrum), souvisí s úrovní ušlé-
ho zisku. Při použití prefabrikované konstrukce je riziko
prodloužení realizace v délce dnů. A navýšení nákladů na
vyhřívání výrobní haly, jejíž konstrukce i za mrazivého po-
časí vyzrává.

Riziko 
vliv teploty T3.

A projekční práce vážné

B realizace základové konstrukce značné

C příprava bednění vážné

D příprava výztuže značné

E betonáž konstrukce značné

F zrání konstrukce značné

G odbednění mírné

H zařízení staveniště, výrobní režie značné

    

Riziko 
vliv teploty T3

A projekční práce vážné

B výroba prefabrikovaných dílců značné

C transport prefabrikovaných dílců mírné

D uložení základových dílců zanedbatelné

E montáž prefabrikovaných dílů vážné

F zalévání styků konstrukce značné

G odstranění vzpěrování mírné

H zařízení staveniště, výrobní režie mírné

Tab. 4a. Vyhodnocení rizik

Činnost Popis rizika Náklady Termín Následek rizika

A
projekční 
práce

volba vhodné 
technologie 
výstavby realizace 
skeletu

N1 T1

v případě nezohlednění termínu 
realizace je předpoklad navýšení 
nákladů na případné přeprojek- 
tování na prefabrikovanou 
konstrukci. Úpravy předepsaných 
směsí, použitých materiálů

B
realizace 
základové 
konstrukce

realizace základové 
konstrukce 
v promrzlé zemině.

N2 T2

zvýšení nákladů na realizace 
konstrukce, složité zemní práce, 
prodloužení termínu realizace. Při 
betonáži opatření na realizaci na 
mrazu

C
příprava 
bednění

betonáž při teplotě 
pod –5˚ C.

N3 T3
zahřívání bednění při betonáži, 
zvýšení nákladů

D
příprava 
výztuže

svařování výztuže 
v mrazu

N4 T4
problematické svařování výztuže za 
mrazu, prodloužení délky realizace

E
betonáž 
konstrukce

betonáž při teplotě 
pod –5˚ C

N5 T5

zvýšení nákladů na realizaci 
konstrukce, prodloužení termínu 
realizace. Generuje více náklady na 
technologická opatření pro betonáž 
za mrazu.  Při výrazně nižších 
teplotách může nastat i zastavení 
betonáže a tím zastavení realizace 
projektu

F
zrání 
konstrukce

zrání při 
dlouhodobé teplotě 
pod –5˚ C

N6 T6

prodloužení délky zrání 
konstrukce, zhoršení kvality 
betonové konstrukce při delším 
období v mrazu

G odbednění

prodloužení délky 
zrání při 
dlouhodobé teplotě 
pod –5˚ C

N7 T7
delší doba zrání, zvýšené náklady 
na pronájem bednění

H
zařízení 
staveniště, 
výrobní režie

prodloužení délky 
výstavby

N8 T8

prodloužením termínu realizace se 
zvyšují náklady na zařízení 
staveniště, výrobní režie, penále 
za termín

Tab. 5b. Rizika monolitické konstrukce v zimním období

Tab. 6a. Návrh realizace prefabrikovaného železobetonového
skeletu v délce 38 dnů (včetně přípravy a výroby prvků) 
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Problém nastává na stavbách v centru města, kde není pros-
tor pro manipulaci s velkými prefabrikovanými prvky, či
v lokalitách se zhoršeným přístupem, což by znamenalo vy-
budování provizorní komunikace pro nákladní vozidla nad
40 t. Tabulka 7 vyhodnocuje význam rizika v jednotlivých
krajích a průměrné teploty v kritických měsících. 

Vyčíslení rizika nesplnění dílčího termínu 
Pro potřeby případové studie a vyčíslení nákladů rizika

zpoždění výstavby byl sestaven vzorec k výpočtu nákladů
vzniklých s prodloužením délky realizací proti plánovaným
termínům. Vzorec hodnotí Náklady stavby za den při zpož-
dění výstavby monolitické konstrukce a prefabrikované kon-
strukce. Na základě tohoto propočtu a rizik, která mohou
nastat,

NZV = t · (PN + RV + RS + ZS + P),

přičemž 

NZV značí náklady zpoždění výstavby [Kč],
t – počet dnů zastavení výstavby [den], 

PN – přímé náklady (mzdy, stroje – pronájmy, je-
řáb, pronájem bednění, stojkování) [Kč/den],

RV – režie výrobní (stavbyvedoucí, provoz stavby)
[Kč/den],

RS – režie správní (THP, manažerské pozice a je-
jich náklady) [Kč/den],

ZS – zařízení staveniště (buňky, sociální zařízení)
[Kč/den],

P – smluvní penále [Kč/den].

Pro výpočet jsou relevantní náklady, které ovlivní výsledek
projektu, při nedodržení termínu realizace díla vůči inves-
torovi/generálnímu dodavateli, a zároveň náklady, které jsou
nad rámec plánovaných nákladů z důvodů prodloužení výs-
tavby. Je nutno zohlednit náklady, které vyvstanou jak ze
strany investora/generálního dodavatele, tak ze strany zhoto-
vitele/subdodavatele. Mezi vícenáklady fakturované inves-
torem/generálním dodavatelem při nedodržení termínu pře-
dání díla pramenící ze smlouvy o dílo je penále a náklady za
zařízení staveniště v případě generálního zhotovitele faktu-
rované subdodavateli. Dalším typem nákladů, které se musí
zohlednit, jsou náklady vzniklé zhotoviteli konstrukce nad
plánové náklady z důvodů prodloužení termínu výstavby.
Jsou to přímé náklady, režie výrobní a režie správní. Do vý-
počtu se použijí pouze hodnoty nákladů nad rámec plánova-
ných nákladů, zohledňující prodloužení termínu výstavby. 

Závěr
Z pohledu Riziko betonáže v zimním období pod 0 ˚C,

které se jeví jako nejkritičtější z hlediska volby technologie
výstavby železobetonové konstrukce, je patrné, že prefabri-
kovaná konstrukce přináší příznivé řešení pro realizaci žele-
zobetonové konstrukce v zimním období. V případě poža-
davku na realizaci stavby v zimním období a tlaku na termín
dokončení stavby je prefabrikovaná konstrukce volena jako
vhodnější varianta na základě vyhodnocených rizik. Je nutno
zohlednit vzdálenost stavby od výrobny prefabrikovaných
dílců, místa výstavby z pohledu dostupnosti a možnosti
manipulace s prefabrikovanými prvky. 

Pro vyhodnocení ekonomického rizika nevhodné volby
konstrukce vzhledem k ročnímu období lze využít vztah Ná-
klady stavby za den zpoždění výstavby, kterým lze stanovit
vícenáklady při pozastavení výstavby z důvodů negativních
klimatických vlivů. 
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montáž 
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stykových prvků 
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Vysočina

Jihomoravský
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Moravskoslezský

Tab. 6b. Rizika prefabrikované konstrukce v zimním období
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Úvod
Pro dosažení efektivnosti nákladů v životním cyklu sta-

vebního díla je nezbytná systémová spolupráce investora,
architekta, zhotovitele a budoucího uživatele. Při plánování
projektu je však stále zažitým zvykem brát v úvahu pouze
pořizovací náklady. Ty jsou však jen částí celkových nákla-
dů. Nedílnou součástí plánování projektů by mělo být i po-
souzení provozních nákladů. Pokud vytvoříme plán pořizo-
vacích a provozních nákladů, zjistíme zpravidla, že provoz-
ní budou větší než pořizovací. Například podíl základních
provozních nákladů moderní administrativní budovy, členě-
né na administrativní a obchodní část, dosáhne během celé-
ho životního cyklu stoprocentní hodnoty v době jejího poří-
zení [1]. To samozřejmě závisí na konkrétním projektu, při-
čemž každý je jedinečný, a proto nelze uvádět jednoznačný
závěr.

Životnost stavebního díla
Životní cyklus (Life Cycle) stavebního díla může být sle-

dován z různých hledisek (obr. 1). U projektu (Project Life
Cycle) zahrnuje fáze vyjadřující vývoj projektu, tj.  iniciová-
ní, definování, plánování, realizaci, provoz a ukončení.
Životní cyklus majetku (Asset Life Cycle) má fáze vystihu-
jící jeho existenci, a to pořízení, provozování, udržování 
a ukončení. V jeho rámci je možné zkoumat životní cyklus
činnosti (Activity Life Cycle) souvisící s jeho využitím [2]. 

Tab. 1. Životní cyklus stavebního díla 

Facility management
Důvodem vzniku stavebního projektu je účel, pro který je

dílo vytvořeno. Předpokládaný účel definuje budoucí uživa-
tel či investor. Je tedy logické začít plánovat projekt „odza-
du“, od fáze provozní. Právě v provozní fázi bude objekt či
skupina objektů užívána a bude v nich provozována  činnost
určená majitelem či uživatelem díla. I tato činnost má život-
ní cyklus spojený s využitím stavebního díla. Kromě hlav-
ních činností, které majitel či uživatel ve stavebním díle pro-
vozuje, je řada podpůrných procesů. Ty zajiš�ují takové pra-
covní prostředí, v němž mohou být hlavní činnosti vykoná-
vány efektivně. Komplex metod a postupů, umožňujících

Článek se věnuje problematice nově se utvářející manažerské discipliny – facility managementu. Jde o soubor metod 
a postupů optimalizujících podpůrné činnosti potřebné k vykonávání hlavní činnosti podnikatelských i nepodnikatel-
ských subjektů při užívání stavebního objektu, zejména v provozní fázi jeho životního cyklu. Zmiňuje nutnost uplat-
nění facility managementu nejen u pozemních, ale i u inženýrských staveb. 

Optimization of Processes and Life Cycle Costs of a Work with Facility Management
Support

The article deals with the problems of a newly constituted managerial discipline – facility management. It comprises 
a set of methods and procedures which allow the optimization of ancillary activities necessary for the performance 
of the principal activity of both entrepreneurial and non-entrepreneurial entities in using buildings mainly during the
operational phase of their life cycle. The article mentions the necessity of implementing facility management not only
in buildings, but also other engineering structures. 

Obr. 1. Investiční proces a facility manažer [5]
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Životní cyklus majetku – stavebního díla
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sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti, 
a metod, zahrnujících principy obchodní administrativy, archi-
tektury, humanitních a technických věd, tvoří moderní dis-
ciplínu v České republice relativně novou, nazývanou facili-
ty management [4]. 

Prvním krokem ke zformování specializované společnos-
ti v tomto oboru v USA bylo v roce 1978 uspořádání konfe-
rence na téma „Facility Influence on Productivity“ [5].
V roce 1981 vznikla International Facility Management
Association (IFMA), zakládající členové byli z USA a Ka-
nady. Do Evropy dorazil facility management až počátkem
devadesátých let, kdy se jako první zapojila Velká Británie,
následovaly skandinávské země, Francie a Benelux. Prv-
ním ze států východní Evropy, který se v roce 2000 začle-
nil do celosvětové sítě facility manažerů, byla Česká re-
publika.

Facility manažer
Mnoho lidí předpokládá, že práce facility manažera začí-

ná až po kolaudaci objektu. Tato nesprávně vžitá představa
často způsobuje obrovské provozní ztráty. Výsledky zahra-
ničních výzkumů naznačují, že investiční náklady na poříze-
ní objektu se přibližně rovnají provozním nákladům vynalo-
ženým za deset až dvanáct let jeho používání. Za předpokla-
du, že budeme objekt využívat po dobu 60 let, je poměr
nákladů na pořízení stavebního objektu k nákladům provoz-
ním 1:5. Přesto se téměř neřeší provozní aspekt budovaného
díla, ale je vyvíjen enormní tlak na co nejnižší pořizovací
cenu. V praxi se tak prostředky „ušetřené“ na počátku
v budoucnosti vynaloží v podobě zvýšených provozních
nákladů. A to často i několikanásobně. Lze tomu zabránit
pouze důsledným a komplexním vyhodnocením nákladů po
dobu technického života, tj. nákladů životního cyklu (Life
Cycle Costs, dále LCC). Ty zohlední u každé verze návrhu
objektu náklady jak na pořízení, tak na provoz i likvidaci.
Vyhodnocení by mělo být součástí každé dražší komponen-
ty objektu (jde hlavně o předměty představující technické
vybavení). Účast facility manažera v projektovém týmu je
tedy důležitá již v rané etapě projektu. Jeho odborný posu-
dek nemůže suplovat ani architekt, ani technolog. Důležitěj-
ší je spolupráce před konfrontací. Architekt je ideovým auto-
rem objektu, technolog a stavař jsou technickými autory, ale
pouze facility manažer z titulu své profese může a musí
podrobně znát provozní potřeby uživatele. A na rozdíl od
architekta se dokáže soustředit i na specifické provozní
detaily. Příkladem může být návrh výtahu. Architekt (či sta-
vař) mají jasné technické a estetické požadavky. Naproti to-
mu facility manažer si musí propočítat rovnováhu mezi ná-
klady na pořízení, např. rychlejšího výtahu, a ztrátami v dů-
sledku neúměrně dlouhého čekání na přepravu (s ohledem
na výšku budovy a dislokaci vedoucích a řadových pracov-
níků po budově) [6].

Facility manažer je chápán jako řídící pracovník, který mu-
sí mít schopnosti odborníka s rozsáhlými znalostmi (tech-
nickými, procesními, ekonomickými, humánními, ekologic-
kými, psychologickými a etickými). Musí mít dostatečnou
praxi a musí denně prokazovat schopnost úsudku a odhadu
při řešení často velice složitých vazeb. Certifikovaný facili-
ty manažer, který složil zkoušky mezinárodní asociace
IFMA, může připojit ke svému jménu titul CFM.

Procesy  
V životním cyklu stavebního objektu probíhají rozličné

procesy. Facility management může pomoci zavést pořádek
do provozu společností, které se stanou uživateli objektů
a budou v nich (např. u budov) nebo na nich (např. u silnic)

provozovat činnost. Ve společnosti působí různé podnikatel-
ské i nepodnikatelské subjekty. Patří k nim například:

– výrobní podniky,
– dopravní podniky,
– vodohospodářské podniky a instituce,
– státní a veřejnoprávní instituce,
– administrativní centra,
– obchodní centra,
– univerzity, školy, nemocnice, 
– finanční instituce,
– kulturní instituce.

Každý z nich provádí hlavní činnosti, které jsou nosné
z hlediska výkonu a jsou označovány jako základní předmět
podnikání (Core Business). Kromě toho existují činnosti,
které vedení společnosti nepovažuje za hlavní, avšak pro
vykonávání hlavních činností je nutné je bezpodmínečně
zajiš�ovat. Takové činnosti jsou označovány za podpůrné.
Hranice mezi nimi je relativní a pouze management podniku
může říci, co je hlavním předmětem jeho zájmu a co patří do
podpůrných činností. Co není pro vedení podniku předmě-
tem hlavní činnosti je pro facility management základním
předmětem podnikání.

Hlavní činnosti
Hlavní činnost si stanoví každá firma a může být charak-

terizována jako dominantní, funkční proces, uskutečňovaný
organizací za účelem splnění její primární funkce. Podnika-
telské subjekty např. vykonávají hlavní činnost pro splnění
základního cíle podniku, tj. zisku. Příklady hlavních činnos-
tí pro různé subjekty:

� škola – výuka žáků,
� univerzita – výuka studentů, výzkum, vývoj a inovace,
� podniky restaurací – stravování hostů,
� stavební podnik – výroba stavebních objektů,
� dopravní podnik – doprava a přeprava osob a zboží,
� nemocnice – péče o pacienty,
� divadlo – pořádání divadelních představení,
� vodohospodářské podniky – péče o vodní díla a vodu,
� podniky ubytovací – ubytování a servis pro hosty.

Podpůrné činnosti
Podpůrné jsou všechny ostatní činnosti, které nejsou sou-

částí hlavního funkčního procesu, ale vytvářejí podmínky
pro úspěšný průběh hlavní činnosti. Podle charakteru lze
říci, že jde převážně o služby, u nichž je typické úzké propo-
jení s pracovištěm. Proto bývá často facility management
zaměňován se správou nemovitostí. Správa nemovitostí je
však pouze jednou z mnoha působností facility managemen-
tu. Příklady podpůrných činností:

� správa majetku,
� provoz,
� údržba objektu,
� úklid, stravování,
� informatika a telekomunikace,
� bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
� administrativa nemovitostí [7].

Činnosti facility managementu lze rozdělit na několik
oblastí dle způsobu poskytovaných služeb, uvedeny jsou
v tab. 2. Do tvrdých (hard) činností lze zahrnout vše, co se
klientů dotýká nepřímo. Tedy služby související s technic-
kou částí objektu a výpočetní technikou. Pod měkké (soft)
činnosti spadají ty, které se potřeb klientů přímo dotýkají.
V administrativních činnostech lze najít odvětví spadající



156 STAVEBNÍ OBZOR 5/2012

pod finanční servis, právní servis, účetnictví, daně a odvody,
nájemní agendu či plán obnovy nemovitostí. Tohoto členění
lze využít pro sledování nákladů, které spadají k příslušným
činnostem.

Náklady
Při stanovení pořizovací ceny stavebního díla se stále

naléhavěji ukazuje nutnost zohlednit účelnost a životnost
stavebního díla. Na řadu pak přichází rozhodování o tom,
zda investovat do levnější stavby s kratší životností a účel-
ností nebo naopak do stavby dražší s dlouhou životností 
a dlouhodobým využitím [9]. Pro optimální řešení nákladů
životního cyklu stavebního díla, tzn. od přípravy projektu,
vypracování projektové dokumentace, vlastní realizace stav-
by, poskytování služeb v období provozu až po likvidaci
objektu,  lze s výhodou využít podporu facility managementu.

Předinvestiční fáze
Je nejdůležitější částí životního cyklu stavby. Odpovídá za

ni investor představovaný svým vrcholovým managemen-
tem. Definují se v ní cíle, rozsah, specifikace a měřitelná kri-
téria, která určují, čeho se má dosáhnout, a způsob řešení,
který povede k dosažení cílů. Vypracovává se studie prove-
ditelnosti, hodnotí se předpokládané náklady a přínosy. In-

vestor rozhoduje, zda jsou navržené cíle za daných podmí-
nek proveditelné a zda se výstavba bude realizovat. Je zřej-
mé, že v týmu, který připravuje podklady pro rozhodování
investora, musí být přítomen facility manažer.

Investiční fáze
V této fázi se rozhoduje o pořizovacích nákladech a lze je

tedy maximálně ovlivnit. Projektová dokumentace určuje
objemově dispoziční a materiálové řešení stavebního objek-
tu, jímž jsou podmíněny pořizovací náklady, ale také větši-
na provozních nákladů. O budoucí výši pořizovacích a ve
vztahu k nim i základních provozních nákladů stavebního
objektu v projektové fázi investičního procesu rozhodují:

� přímo investor (stavebník), developer, zhotovitel projek-
tové dokumentace (architekt, projektant), facility mana-
žer;

� nepřímo platné normy, státní a jiné pobídky. 

Ve fázi projektování je rozhodnuto téměř o 50 % budou-
cích provozních nákladů [10].

Provozní fáze
Provozní náklady jsou souhrnem nákladů vynaložených

na fungování stavebního objektu po celou dobu jeho použí-
vání. Jde o náklady na všechny podpůrné činnosti, které spo-

Tab. 2. Služby, které lze zajistit pomocí facility managementu [3], [5], [8]

služby tvrdé služby měkké služby administrativní

údržba a opravy zařízení prostorové plánování správa objektu

plyn, voda, kanalizace, vytápění analýza pracoviště služby nájemníkům, majiteli

ohřev vody, úprava studené vody standardizace pracoviš� rozpočtování

VZT a klimatizace stěhování optimalizace nákladů

elektro koordinace služeb

osvětlení správa inventáře sledování smluvních závazků

výtahy, dopravníky, skladiště skladba prostoru dokumentace a výkaznictví

bezpečnostní systémy návrh systému

centrální dispečerský pult využití prostor účetnictví

kabeláž a elektrorozvody dispozice správa nájmů a vedlejších nákladů

sí�ová podpora IT sledování likvidity

požární zabezpečení centrální služby upomínky

komíny a ventilace ochrana objektu předběžný odhad daní a odvodů

úklidová technika a vybavení recepce

odpadové hospodářství úklid interiéru a exteriéru správa smluv

čistírny odpadních vod úklid sněhu sjednávání / úprava smluv

údržba venkovních prostor management bezpečnostních záruk

řízení technického provozu poštovní služby optimalizace nájemních nákladů 

objektový technik / správce kurýrní služby

nepřetržitý dispečink autopark správa nájmů

centrální kontrolní systém občerstvení návrh nájmů, skladba nájemníků

energetický management IT a IS inicializace nájmů

havarijní služba BOZ objektů a osob sledování nájmů

Provozní fáze životního cyklu
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lečně zajiš�ují, aby stavební objekt plnil účel, pro který byl
realizován. 

Můžeme je členit na základní a účelové. Základní provoz-
ní náklady spojené s podpůrnými činnostmi jsou ty, které
zajiš�ují bezporuchový provoz stavebních objektů a technic-
kých a technologických zařízení ve stavebním objektu insta-
lovaných. Ke snížení těchto nákladů může efektivně přispět
facility management. Členění základních provozních nákla-
dů je pro všechny stavební objekty stejné. Jsou to náklady na
vytápění, ohřev vody, elektrickou energii, vodné a stočné,
odvoz smetí, pojištění majetku, úklid objektu, klimatizaci,
daň z nemovitostí, odpisy, drobné opravy a údržbu, opravy
a údržbu pro zajištění menší poruchovosti, delší životnosti
a kvalitnější technické funkčnosti. 

Účelové provozní náklady jsou závislé na základní čin-
nosti subjektu, který je ve stavebním objektu situován. Jsou
podmíněny účelem, pro který byl subjekt vytvořen. 

Z výčtu činností je patrné, že je třeba sledovat komplexní
provozní náklady na všechny služby, které jsou podpůrnými
činnostmi. Náklady výrazně ovlivňují efektivitu výkonu
společnosti. 

Likvidační fáze
V poslední fázi vznikají náklady určené na odstranění sta-

vebního objektu, případně technologie. 

Využití 
Principy facility managementu lze využít v průběhu život-

ního cyklu u různých stavebních objektů. V současné době
se uplatňuje zejména při provozování pozemních staveb, kde

je řízení podpůrných činností nejsložitější. Ukazuje se však,
že provozní fáze životního cyklu inženýrských staveb, např.
dopravních nebo vodohospodářských, vyžaduje součinnost
facility managera. U pozemních staveb je metodika aplikace
facility managementu již poměrně propracovaná, pro ostatní
typy staveb je třeba vybrat speciální postupy a ty aplikovat.

Je zřejmé, že pro řízení procesů a nákladů v dopravních
areálech, dopravní infrastruktuře, u vodohospodářských sou-
stav a vodních staveb je přítomnost facility managera v pro-
jektovém týmu velmi důležitá. Nejenom proto, že budoucí
provozní náklady děl, o které facility manažeři pečují, jsou
založeny již v předinvestiční a investiční fázi životního
cyklu stavebního díla.

Dopravní infrastruktura 
Na nové dopravní stavby se v poslední době vynakládají

v České republice značné prostředky.  Podstatnou část tvoří
investice do dálnic a silnic. Vlastníkem dálnic a silnic I. tříd
je stát, silnic II. a III. tříd příslušný kraj. Majitelem místních
komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace
nacházejí. Účelové komunikace má ve vlastnictví právnická
nebo fyzická osoba. Vlastnické právo státu k dálnicím a sil-
nicím I. třídy vykonává ze zákona Ministerstvo dopravy ČR.
Výkonem vlastnických práv státu k dálnicím a silnicím 
I. třídy pověřilo státní příspěvkovou organizaci Ředitelství
silnic a dálnic ČR. Správa, údržba a opravy těchto silnic je
celoplošně zajiš�ována třinácti Správami ŘSD ČR. Vlastní
výkony údržby a oprav jsou zajiš�ovány dodavatelsky na
základě výběrových řízení. Správu, údržbu a opravy silnic
II. a III. tříd zajiš�ují jednotlivé kraje [11].

Investice na výstavbu dopravní infrastruktury jsou podpo-
rovány i dotacemi z Evropské unie, zpravidla se však
nevztahují na opravy a údržbu. Je tedy vhodné již v počátku
propočítat budoucí provozní náklady a použít je jako jedno
z kritérií pro rozhodnutí o investici. Při výběru zhotovitele
ve veřejné soutěži je často hlavním kritériem pouze pořizo-
vací cena díla, a tedy do rozhodování zpravidla nevstupuje
jako další kritérium výše předpokládaných provozních
nákladů. Prostředky na údržbu a opravy se hledají až při
operativním řízení provozu dopravní infrastruktury, což
bývá problematické. Charakteristika silniční sítě je uvedena
v tab. 3. Údaje tab. 4 a tab. 5 dokládají důležitost investic do
silniční sítě. 

 [km]  [%]

dálnice 740,9 1

rychlostní silnice 427,3 1

silnice I. třídy 5 825,9 11

silnice II. třídy 14 628,7 26

silnice III. třídy 34 133,7 61

celkem 55 552 100

Kategorie 
pozemní komunikace

Délka

2005 2006 2007 2008 2009 2010

celkem 64 077,70 58 695,20 61 790,90 82 996,10 76 325,30 61 490,30

silniční1) 42 137,00 42 267,50 41 460,60 50 962,00 52 524,00 43 494,00

silniční/celkem [%] 65,8 72,0 67,1 61,4 68,8 70,7

Dopravní infrastruktura
[mil. Kč]

1) dálnice a silnice I., II. a III. třídy

Tab. 4. Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury [13]

2005 2006 2007 2008 2009 2010

celkem 17 996,70 22 978,40 23 870,30 24 469,90 25 575,10 26 466,70

silniční1) 10 435,70 15 423,20 16 369,50 15 257,20 15 300,40 16 941,90

silniční/celkem [%] 58,0 67,1 68,6 62,4 59,8 64,0

Dopravní infrastruktura
[mil. Kč]

1) dálnice a silnice I., II. a III. třídy

Tab. 5. Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury [13]

Tab. 3. Charakteristika silniční sítě [12]
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Ve smyslu platné legislativy se pod pojmem investice rozu-
mí vybudování nové silnice nebo její celková úprava (nový
podklad, vozovka, obrubníky atd.). Podle vyhlášky MDS 
č. 104/1997 Sb.: „Cílem údržby a oprav je odstranit závady
ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích
součástí a příslušenství. Rozsah a způsob provedení závisí
na vyhodnocení výsledků prohlídek, popř. na doporučeních
systému hospodaření s vozovkou.“ Údržbou se myslí obno-
vení vodorovného značení, odstranění výtluků apod., opra-
vou pak souvislý kus vozovky, sanace mostních pilotů
apod. [14].

Z uvedeného vyplývá, že činnosti facility manažera v pro-
vozní fázi dopravních staveb (dálnic a silnic I., II. a III. tří-
dy) vykonává pro vlastníky těchto staveb Ředitelství silnic 
a dálnic. Spolupráce s investory a projektanty dálnic a silnic
v počátečních fázích projektů a s vlastníky ve fázi provozo-
vání díla není bez problémů, nebo� v současné době vyvstá-
vají požadavky na zajištění oprav a údržby dálnic a silnic
zejména po finanční stránce.

Vodohospodářská díla
V předinvestiční fázi životního cyklu vodohospodářských

staveb (podobně jako u dopravních staveb) se zpravidla ne-
využívá podpory metod facility managementu. Jak se však
ukazuje, začleněním facility manažera do projektového tý-
mu od počátku životního cyklu stavebního objektu lze pod-
statně zefektivnit provoz a snížit náklady. Vlastníkem vodo-
hospodářských děl je stát podobně jako u dopravních staveb.
V tomto případě provádějí facility management pro vlastní-
ka zpravidla podniky Povodí. 

Software pro správu nemovitostí
Pro podporu facility managementu jsou vyvíjeny softwa-

rové produkty, které slučují grafickou i datovou základnu.
Na trhu je v dnešní době řada programů. Uvedeme jen někte-
ré z nich s odkazem na internetové stránky:

� Archibus od ARCHIBUS, Inc. (www.archibus.cz, www.archi-
bus.com)

� AMI od HSI, s. r. o. (www.hsi.cz)
� Benefit 2000 PLUS od Benefit CZ, s. r. o. Součástí apli-

kace je modul údržby a obnovy – Buildpass provozovaný
na základě licence Fakulty stavební ČVUT v Praze
(www.benefitcz.cz)

� FaMa od TESCO SW, a. s. (www.tescosw.cz)
� Systém pasportizace od INTAST, s. r. o. (www.intast.cz)
� Sitewell EIRA® RM od Sitewell, s. r. o. (www.sitzewell.cz)

Většina jich obsahuje obecné moduly, které si uživatel
upravovuje podle své potřeby. Některé podniky přiměla situ-
ace k tomu, že si vytvořily vlastní software [17].

Závěr
Facility management se vyvíjí v České republice velmi

dynamicky. Postupně je zaváděn ve velkých organizacích
s cílem optimalizovat podpůrné procesy a náklady v provoz-
ní fázi stavebního díla, které organizace vlastní, mají je pro-
najaté nebo ve správě. Vznikají speciální organizace, které

zpracovávají projekty pro zavádění facility managementu do
praxe a tyto projekty realizují. Jak je zřejmé, komplexní pro-
blematika péče o stavby, zejména v provozní fázi životního
cyklu stavebního díla, se netýká jen pozemních staveb (obyt-
ných budov, administrativních budov apod.), ale také inže-
nýrských staveb (dopravních, vodohospodářských apod.).
Zejména v době, kdy je tlak na výrazné snižování nákladů na
výstavbu nových objektů, se ukazuje potřeba již v přípravné
fázi investičních projektů přizvat do projektového týmu faci-
lity managera, který je schopen do návrhu stavebního díla
promítnout předpokládané potřeby a náklady v provozní fázi
celého životního cyklu.

Článek vznikl za podpory projektu specifického výzku-
mu FAST-S-11-61 „Ekonomické aspekty přípravy, reali-
zace a provádění stavebních projektů“ na VUT v Brně.
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