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Úvod
Před více než dvaceti lety jsem uveřejnil krátkou stať

o mírách spolehlivosti [1]. Žádnou pozornost tehdy pocho-
pitelně nevzbudila, a já sám jsem na ni zapomněl. Nedávno
jsem si ji ale se zájmem přečetl. Udivilo mne především, že
nezastarala, a uvědomil jsem si, že se toho za tu dobu
v pravděpodobnostním navrhování stavebních konstrukcí
příliš nezměnilo. K zásadním změnám v názorech nedošlo.
Metoda dílčích součinitelů spolehlivosti, definovaná v pa-
desátých letech minulého století, je stále výchozí metodou,
na níž jsou založeny dnešní normy pro navrhování nosných
stavebních konstrukcí různých druhů co do materiálů,
uspořádání a účelu. Normy sice připouštějí výpočet založe-
ný na exaktních pravděpodobnostních podmínkách spo-
lehlivosti, v nichž se pravděpodobnost poruchy konstrukce,
popřípadě obecněji poruchy systému „konstrukce–zatíže-
ní–prostředí“ (KZP), může uplatnit – ale kdo takový výpo-
čet praktikuje?

Problémy s pravděpodobnostním navrhováním
Metody pravděpodobnostní analýzy nosných stavebních

konstrukcí jsou dnes nepochybně velmi rozvinuté a jejich
koncepce je obecně přijímána výzkumníky a tvůrci norem.
Ale jenom jimi. Kontaktní oblast mezi výzkumem a aplikací
je přes četné konference, semináře a školení značně neurčitá,
nebo spíše žádná. Známky zlepšení nejsou na obzoru. Od-
borná veřejnost – především ovšem projektanti – nepovažu-
je výpočet pravděpodobnosti poruchy konstrukce za reálný,
anebo dokonce ho vůbec nepovažuje za smysluplný. Přes-
něji se dá říci, že o něm prostě ani neuvažuje. Nikdo po něm
netouží, projektanti mají docela jiné starosti, a nemají o něj
zájem ani jejich zákazníci – veřejní nebo soukromí investoři,
developeři a stavební podnikatelé. Pro účastníky výstav-
bových projektů jsou dnes a vždy byly daleko závažnější
otázky smluvních vztahů, rizika, pojištění, zajištění jakosti –
prostě to, co má přímou souvislost s peněžními toky v tako-
vých projektech. Pracoval jsem jako projektový manažer
více než deset let pro osvíceného soukromého investora – za
tu dobu se mne můj klient ani jednou nezeptal, jaká je
pravděpodobnost zřícení staveb, jež financoval a mým
prostřednictvím realizoval. Spíše se zajímal o průběh a ja-
kost stavebních prací, čerpání úvěru, úrokové míry, inflaci a
jiné atributy běžného stavění. A zajímal ho především hmot-
ný a finanční výsledek jeho výstavbových projektů. Nevím,
jak bych pochodil, kdybych se o pravděpodobnostech
zmínil.

I pro zcela jednoduchou konstrukci je výpočet pravděpo-
dobnosti poruchy složitý a značně, nebo spíše velice nespo-
lehlivý. Co je podmínkou takového výpočtu? Bez aktivní
znalosti matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti,
bez znalosti chování systémů se do něj inženýr nemůže
pouštět. Pokud pravděpodobnostní výpočet vůbec dovedeme
provést, potřebujeme k tomu:

� výpočetní model vyšetřovaného systému, vystihující
jeho chování v čase i v prostoru; systémem rozumíme nejen
samotnou konstrukci, ale také její zatížení a časoprostorové
podmínky působení včetně všech okrajových podmínek
(běžně se však pracuje se zjednodušenými modely 2D, a to i
tam, kde by bylo nutné uvažovat model 3D nebo 4D);

� údaje o náhodném chování prvků systému a o náhodném
chování jejich vzájemných zapojení (na ta se zcela a pravi-
delně zapomíná), o náhodném chování okrajových podmínek
nemluvě (i na ně se zapomíná); 

� reálné pravděpodobnostní modely vstupních veličin (tj.
rozdělení pravděpodobností), vycházející ze skutečných dat
a vystihující jejich fyzikální vlastnosti (většinou se však
pracuje jen s normálním rozdělením pravděpodobností,
ačkoli takové zjednodušení bývá daleko od skutečnosti);

� hodnoty statistických charakteristik těchto modelů
(obvykle se pracuje jen se střední hodnotou a rozptylem, což
je obecně velice chybné – třetí parametr je u jednovrcho-
lových spojitých rozdělení nezbytný, čtvrtý už je k nepotře-
bě).

Důležité je uvědomit si, že všechny veličiny, které vstupu-
jí do výpočtu pravděpodobnosti poruchy, jsou náhodné pro-
měnné (dokonce i samotné pravděpodobnostní modely jsou
náhodné!). Dají se popsat matematicko-statisticky s různou
výstižností. Náhodné chování má tedy pochopitelně i prav-
děpodobnost poruchy, přičemž se její rozptyl výrazně zvětšu-
je v oblasti malých hodnot, se kterými chceme pracovat. Na-
víc cokoli do výpočtu pravděpodobnosti poruchy Pf vstupu-
je, je odhadem. A tedy i výsledek, tj. samotná pravděpodob-
nost Pf , je odhadem – a dá se říci, že velice hrubým. Nabíze-
jí se sice sofistikované softwary, které dovedou jakýsi prav-
děpodobnostní výpočet, a dokonce i dimenzování kon-
strukce, předvést, a dospět k nějakým hodnotám Pf způso-
bilým pro porovnávání různých případů systémů KZP, avšak
jejich praktická využitelnost je malá. Ne-li nulová. Ne-li
škodlivá.

Vyskytlo se zde slovo „porucha“. Poruchou stavební kon-
strukce se rozumí dosažení nějakého mezního stavu defino-
vaného jako zřícení, vybočení, nadměrný průhyb, vznik trh-

Aktivní zájem praxe výstavbových projektů o sofistikované pravděpodobnostní metody navrhování konstrukcí je
zanedbatelný. Pro využití znalostí o stavebně inženýrských systémech a jejich náhodném chování se nabízí řada jiných
možností.

How about that probability?

For various reasons, owners, designers, and contractors as well are not interested in the application of sophisticated
probabilistic design methods. However, several important fields are open for exploiting the knowledge on structural
systems and their random behaviour.

Co s tou pravděpodobností?
Milík TICHÝ

ČVUT v Praze – Fakulta stavební
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liny, nadměrná šířka trhlin, nadměrné kmitání konstrukce,
překocení anebo jinak podobně. Není to však tak jed-
noduché, jak bychom potřebovali. Dosažení mezního stavu
není nikdy jednorázovým, okamžitým a přesně popsaným
jevem. Probíhá v určitém časovém i prostorovém pásmu,
definice poruchy není až na některé případy (např. vybočení,
křehký lom) jednoznačná, a tak vlastně nevíme, ke kterému
bodu takového pásma máme pravděpodobnost poruchy
vztahovat. Působí to mnoho problémů nejen v navrhování
konstrukcí, ale také ve zkušebnictví, řízení jakosti, přejímce
výrobků apod. a také při řešení sporů.

Před třiceti lety Grimmelt a Schuëller [2] ukázali, jak
obrovské jsou u zcela jednoduchých, dobře popsaných stat-
ických systémů, zatížených přesně popsanými zatíženími a
se srozumitelně a jednoznačně popsanou poruchou rozdíly
v pravděpodobnostech Pf vypočtených podle různých metod.
Zjistili, že u téhož případu jsou vypočtené hodnoty Pf
v rozmezí 10–3 až 10–13. To byl poněkud deprimující poz-
natek, který u některých badatelů vedl ke zvýšení snah
o zpřesnění výpočtu, u jiných naopak k útlumu zájmu o tuto
oblast zkoumání a k obrácení pozornosti jiným směrem.

Pravděpodobnostní metody se uplatňují v popisu spo-
lehlivosti stavebních konstrukcí. Převratná dizertační práce
Maxe Mayera z roku 1926 [3], později z hloupých ideolog-
ických důvodů zcela zapomenutá, a dodnes proto málo
známá, otevřela cestu k dnešnímu stavu, tj. k metodám
navrhování konstrukcí podle mezních stavů pravděpodob-
nostními metodami. Hledání výpočetního modelu spolehli-
vosti stavební konstrukce dovršil Freudenthal [4], [5], který
navíc již v letech 1945 až 1960 zavedl do navrhování nákla-
dovou funkci a riziko spojené s nebezpečím vzniku poruchy
([5], s. 1360-1363). Od té doby však zásadní změny nena-
staly, i když se formát podmínek spolehlivosti zdokonaloval
a postupně sjednocoval. Významnou studii o využití spole-
hlivostních metod v navrhování konstrukcí zpracoval v roce
2001 Rackwitz [6].

Hlavní příčinou nezájmu odborné veřejnosti o přesnější
pravděpodobnostní metody (dá se říci, že je to dokonce ne-
zájem aktivní, neboli odpor) je nepochybně nepatrná vypo-
vídací síla pravděpodobnosti poruchy Pf jako vstupní nebo
výstupní veličiny navrhování konstrukcí – bez ohledu na to,
o jaký mezní stav běží. Na první pohled, a dokonce i teore-
ticky vzato, se Pf zdá být vynikající jednoduchou veličinou,
svým způsobem výstižnější, než je souhrn dílčích součini-
telů spolehlivosti, charakteristických hodnot pevností, cha-
rakteristických hodnot zatížení a jiných obdobných veličin,
kterými normy pro navrhování stavebních konstrukcí překy-
pují. Je to však veličina, jejíž hodnoty jsou nesrozumitelné
(transformace pravděpodobnosti poruchy na oblíbený index
beta na srozumitelnosti nepřidá). Ani lidé s odborným mate-
maticko-statistickým vzděláním nejsou schopni rozlišit
čísla, která jsou někde v pásmech 10–3 až 10–9 (kde bychom
například pravděpodobnost poruchy chtěli mít). Pokud se
některého z obhájců pravděpodobnostního navrhování
zeptáme, co vlastně technicky a ekonomicky pravděpodob-
nost poruchy třeba 2,7 · 10–7 znamená, odpoví prázdnými
slovy, aniž by se zeptal, k jaké době a k jakému prostoru tu
hodnotu vztahujete. Bez údajů o referenční době a prostoru
nemají jakékoliv údaje o pravděpodobnostech a spolehli-
vosti smysl. – Ale podobně jsem – jako pravděpodobnostní
novic – kdysi odpovídal i já.

Vnímání hodnot pravděpodobnosti
Stavební inženýr nedovede prakticky vnímat, natožpak

kvalitativně chápat hodnoty pravděpodobnosti menší než
10–3 (nanejvýš snad pochopí výrok, že pravděpodobnost po-

ruchy je nulová, ten je ale vždy podezřelý, i když zdaleka
nemusí být nesmyslný – pravděpodobnost překocení Cheop-
sovy pyramidy je z mnoha důvodů nesporně nulová). S ne-
schopností rozeznávat význam absolutních hodnot malých
pravděpodobností se setkáváme také v jiných oborech (pro-
blém vnímání čísel s mnoha nulami v jiných souvislostech
objevně popsal Hofstadter [7]). Můžeme se inženýrovi po-
kusit vysvětlit, že konstrukce navržené tak, aby pravdě-
podobnost jejich poruchy v uvažované době a v uvažovaném
prostoru byla rovna přesně 10–5, budou selhávat průměrně
desetkrát častěji než konstrukce navržené pro pravděpodob-
nost 10–6 (pokud půjde o konstrukce téhož druhu a působící
za týchž časoprostorových okolností). Obdobně bychom
mohli inženýrovi říci, že stropní nosníky navržené pro prav-
děpodobnost překročení přijatelného průhybu Pf ≤ 0,01 bu-
dou průměrně v jednom ze sta nebo méně případů vykazo-
vat v době jejich běžného užívání průhyby větší než speci-
fikovaná mez. V reálném čase to nedokážeme srozumitelně
popsat a vysvětlit, a tak nám ten inženýr nebude rozumět.
Inženýr s žádným zřícením nebo s nadměrným průhybem
nepočítá a počítat nechce (pokud nejde o navrhování kon-
strukce pro případ výjimečné události), a nebude se tedy na-
ší úvahou vůbec zabývat. Bude si o nás myslet leccos.

Navíc nedovedeme dát projektantovi žádnou záruku o vy-
počítané pravděpodobnosti poruchy Pf pro daný systém KZP
a pro danou dobu jeho životnosti. I když bude výpočet pře-
svědčivý, bude to vždy jen pravděpodobnost hrubě odhad-
nutá – nikoli skutečná. A tou by se měl inženýr řídit? Jeho
projektování nemůže být založeno na hrubých odhadech.
Nemůžeme se divit, že vztah inženýra k takové nesrozu-
mitelné veličině je velice odtažitý. A ještě odtažitější budou
názory policie, státních zástupců a soudů nebo rozhodců. 

Právo a pravděpodobnostní navrhování
V úvaze o pravděpodobnostních metodách navrhování

konstrukcí je nutné se totiž zastavit ještě u právního aspek-
tu projektování staveb s použitím pravděpodobnostních
metod. Předpokládejme, že architekt vytvoří návrh budovy
a její nosnou konstrukci navrhne a nadimenzuje inženýr.
Z nějakého důvodu se budova zřítí – třeba jen částečně. Vy-
šetřováním se neprokáže žádná chyba ani v koncepci
budovy, ani v koncepci projektové dokumentace, ani ve
výpočtu konstrukce, ani v realizaci a také ne v užívání. Po-
zornost orgánů se zaměří – jak je to dnes všeobecně obvyk-
lé – na projektanta-inženýra. V následném trestním řízení
se stíhaný projektant bude hájit tím, že konstrukci navrhl
pravděpodobnostní metodou, která ovšem nevylučuje
s velice malou pravděpodobností zřícení nosné konstrukce,
a že tedy zřícení nastalo „zákonitě náhodně“. Troufám si
tvrdit, že žádný soud na světě nezaloží svůj rozsudek na
pravděpodobnostní úvaze, nebo názorněji řečeno, na ná-
hodné vyšší moci popsané matematicko-statisticky. A od-
soudí inženýra, anebo ho naopak pro nedostatek důkazů
osvobodí podle zásady „in dubio pro reo“ (tj. „v pochyb-
nostech rozhodni ve prospěch obviněného“). Soudní praxe
je v tomto ohledu kvalitativně jednoznačná; naproti tomu
kvantitativní rozhodování o výši případného trestu jedno-
značným, popř. jednotným nebývá.

Ještě složitější je řešení sporů v soukromém právu –
advokát protistrany by na argumentaci s pravděpodobností
reagoval úsměškem, odmítavě by se choval i soudce nebo
rozhodci.

Právo pravděpodobnostní úvahy nepřipouští, rozhodování
v soukromém a trestním právu nemůže být založeno na
matematicko-statistických modelech, byť sebesofistikova-
nějších. Nesmíme přitom zapomenout, že i rozhodování
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bezpečnostních a justičních orgánů je zatíženo faktory
vedoucími k náhodnosti, i když se považuje za nenáhodné.
Nikomu se dosud nepodařilo soud přesvědčit o vině či ne-
vině obviněného na základě pravděpodobnostní úvahy.
Žádný spor vycházející ze smlouvy o dílo na zhotovení pro-
jektové dokumentace nebo zhotovení stavby anebo jiné
takové smlouvy nebyl rozhodnut na základě pravděpodob-
nostní úvahy. Rozhodnutí soudce nebo rozhodců nemůže být
deklarovaným odhadem. Píše o tom zajímavě Mlodinow [8],
jehož živě psanou knihu velice doporučuji každému, kdo se
zajímá o náhodnost, pravděpodobnost a související disciplí-
ny. České občanské zákoníky se o nahodilosti (nikoliv o ná-
hodnosti) v souvislosti se zničením věci zmiňují, aniž by
však specifikovaly, co se nahodilostí rozumí nebo jak se má
vystihnout.

Projektant je spokojen, jestliže jako podklad pro navrhová-
ní nosné konstrukce dostane jednoznačné hodnoty (například
součinitele spolehlivosti), kterým je schopen porozumět.
Neprůhledné veličiny, jejichž hodnoty nedokáže posoudit a
jejichž kvalitativní smysl nechápe a které mu nakonec mohou
způsobit právní obtíže, bude trvale odmítat. Nejistých údajů
má ve své práci i bez pravděpodobnosti vydatně, on ale musí
myslet a rozhodovat co nejpřesněji, nikoliv nejistě.

Nové možnosti
Kam tedy s ní? S tou pravděpodobností? Má se snad zaho-

dit vše, co se dosud vykonalo? Mé úvahy vypadají samozře-
jmě velice pesimisticky, a mohlo by se zdát, že považuji do-
savadní práci, která se na tomto poli udělala (tedy i svou prá-
ci), za ztracenou. Není tomu tak. Hry s pravděpodobností
poruchy, hledání formátů výpočtu, hledání metod, přijatel-
ných hodnot, poznávání zákonitostí systémů a další a další
kroky – to vše nebylo zbytečné. Vznikl cenný myšlenkový
aparát, který se dá využít velice dobře na jiných polích. Roz-
voj poznání, elektronických technologií a výkonnost soft-
warů nabízí mnoho příležitostí:

� Přitažlivým a zatím zcela neprozkoumaným polem je
aplikace pravděpodobnostních metod v managementu vý-
stavbových projektů. Atraktivním je zejména management
založený na postupech BIM (Building Information Model-
ing, popř. Building Information Management, viz např. [9]).
Zatím se v používaných metodách BIM vychází z determin-
istických hodnot vstupních veličin, ale metoda sama přímo
volá po tom, aby se do modelů zavedla náhodnost vstupů, a
modeloval se náhodný průběh realizačních procesů vystave-
ných nebezpečím a následným rizikům (například důležitým
problémem, který má právě řešit BIM, je detekce kolizí). To
nelze uskutečnit bez důkladné matematicko-statistické eru-
dice a bez „pravděpodobnostní zkušenosti“. Pro teoretiky je
přitažlivým polem hledání pravděpodobnosti dodržení
rozpočtu, dodržení termínu ukončení díla a jiné úlohy, kde
při realizaci zakázek nelze vyloučit rušivé vlivy.

� Odhad pravděpodobností poruchy procesu realizace a
užívání stavby má velký význam při odhadu rizika v pojist-
ném průmyslu. Z rizika se odvozuje pojistné (viz [10],
s. 297-300). Pojišťovny mají bohaté sbírky dat v oblasti něk-
terých běžných pojištění (pojištění v dopravě, životní pojiš-
tění aj.). Pokud jde o pojišťování stavebních objektů co do
jejich nosné způsobilosti, jsou data vesměs nedostatečná, a
možnost odvodit pojistné teoretickým rozborem by mohla
tedy být pro pojistný trh lákavá. Je zde mnoho příležitostí
pro každého, kdo se vyzná v problémech spolehlivosti sta-
vebních objektů.

� Jakýkoli systém vystavený nebezpečím a z něj vyplýva-
jícím rizikům můžeme snadno přirovnat k systému nosné
konstrukce vystavené zatížení [11]. Mezi oběma systémy je

mnoho analogií na různých úrovních (efekt rozměru, plas-
ticita, dotvarování, stabilita tvaru a polohy, únava a mnoho
dalších). Zjednodušeně se dá říci, že jakýkoli systém vysta-
vený nebezpečí má vlastnosti analogické nosné stavební
konstrukci vystavené zatížení, tj. obecněji systému KZP. Zde
se nabízí velice rozsáhlá možnost uplatnit naše znalosti: vše,
co známe z teorie a praxe spolehlivosti stavebních konstruk-
cí, můžeme snadno extrapolovat do problematiky rizikolo-
gie jakýchkoli systémů – technických, dopravních, ekono-
mických, politických – prostě opravdu jakýchkoli. Spolu-
práce s bankami a pojišťovnami by mohla přinést mnoho
nových podnětů pro aplikace znalostí stavebních inženýrů.
Finanční ústavy i vlády věnují stále větší pozornost ovládání
finančních rizik, které se bez znalosti náhodného chování
systémů neobejde (viz např. [12], [13]).

� Nemusíme však chodit tak daleko, v procesech a pro-
duktech výstavby máme mnoho různých systémů, při je-
jichž vyšetřování se dají uplatnit metody z teorie konstrukcí.
Uveďme jen namátkou dopravu, inteligentní budovy, vodní
hospodářství (kde je využívání pravděpodobnostních metod
výrazně pokročilé), systémy facility managementu. A mno-
ho jiných.

Dala by se nalézt i jiná odbytiště pro naše znalosti náhod-
ného i nenáhodného chování zatížených stavebních kon-
strukcí nalézajících se v náhodném i nenáhodném prostředí.
Nabízí se zde pole pro zcela racionální výzkum a mnoho
otevřených příležitostí. Bez posunu v názorech, ovládnutí
nových disciplín a hlavně bez cílevědomé práce je však
nedokážeme využít.

Takže na otázku, „Co s tou pravděpodobností?“, není
obtížné odpovědět.
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Úvod
V současném betonovém stavitelství je již téměř nemožné

obejít se bez štíhlých podpěrných konstrukcí, jako jsou slou-
py, pilíře a stojky patrových rámů. Nároky na úsporu mate-
riálu, estetičnost konstrukce a architektonické požadavky
nutí stavební inženýry navrhovat stále subtilnější a odváž-
nější konstrukce. Charakteristickým znakem těchto kon-
strukcí je to, že účinky vnějšího zatížení jsou ovlivněny
deformací konstrukce. Pro výstižný popis chování konstruk-
ce, případně jejích prvků, je tedy nutné zohlednit účinky
zatížení na deformované konstrukci [2].

V článku je prezentován výpočetní postup pro posouzení
železobetonových sloupů metodou založenou na jmenovité
křivosti. Tato metoda je všeobecně známá (viz např. [2]),
avšak vzhledem k tomu, že vyžaduje poměrně složitý itera-
tivní výpočet, není doposud její využití v inženýrské praxi
příliš rozšířeno. 

Pro potřeby praktického návrhu je v ČSN EN 1992-1-1
[1] navržen zjednodušený postup, který nevyžaduje stanove-
ní závislosti moment-křivost, čímž se celý výpočet značně
zjednoduší, viz např. [6, kap. 7.4.4]. Tento postup však slou-
ží pouze ke stanovení účinku zatížení s uvážením vlivu dru-
hého řádu, následné posouzení prvku je nutné provést samo-
statným výpočtem (např. pomocí interakčního diagramu).
Proti tomu metoda popsaná v tomto článku slouží jak ke sta-
novení účinku zatížení (včetně vlivu druhého řádu), tak
k posouzení prvku bez nutnosti doplňujících výpočtů. Další
její předností je to, že umožňuje analyzovat excentricky zatí-
žené sloupy libovolné štíhlosti. 

Výpočetní algoritmus vycházející z popsané metody byl
implementován v prostředí matematického nástroje MATLAB
[4] do výpočetního programu RCC (Reinforced Concrete
Columns) [8][9]. Postup je ověřen na konkrétních příkla-
dech železobetonových sloupů [3]. Výsledky stanovené pro-
gramem RCC jsou porovnány s údaji získanými experimen-
tem a výpočtem metodou konečných prvků.

Princip posouzení štíhlého tlačeného prvku
Hlavním problémem při použití metody založené na jme-

novité křivosti je určení závislosti ohybového momentu M
na křivosti y“ (křivost bývá též označována jako 1/r). Tato
závislost  se stanoví tak, že se pro konstantní hodnotu nor-
málové síly a jednotlivé hodnoty křivosti y“ určí odpovída-
jící hodnoty ohybového momentu M, který je daný průřez
schopen přenést. Spojením takto získaných bodů vznikne
křivka κ, jež bude ukončena, pokud bude v některém z mate-
riálů dosaženo mezního přetvoření (dochází k meznímu stla-
čení betonu nebo k nadměrnému protažení výztuže). 

Obr. 1. Diagram závislosti ohybového momentu na křivosti

Průběh momentu druhého řádu je přímkou a vyjádřen na
obr. 1. Ohybový moment vzniká v důsledku deformace kon-
strukce od působícího zatížení. K tomuto vlivu dochází u všech
tlačených prvků, avšak u masivních sloupů můžeme tento
jev zanedbat. Kritéria pro zanedbání účinků druhého řádu
vycházejí z předpokladů dostatečně masivního prvku, popř.
z prokázání, že účinek momentu druhého řádu je zanedbatel-
ný [1,6]. 
Průběh momentu druhého řádu  lze popsat vztahem (1) viz [6]

(1)

Článek je zaměřen na problematiku posuzování štíhlých betonových sloupů metodou založenou na jmenovité křivosti.
Je popsán výpočetní algoritmus pro stanovení závislosti moment-křivost, která je následně využita k vlastnímu
posouzení únosnosti sloupu. Výpočetní postup je ověřen na příkladech porovnáním dosažených výsledků s údaji
získanými experimentem a výpočtem metodou konečných prvků.

Analysis of slender concrete columns by a method based on nominal curvature

The paper is focused on the assessment of slender concrete columns by a method based on nominal curvature. An algo-
rithm for the determination of a moment-curvature diagram used for the assessment of concrete columns is presented.
The calculation method is verified on examples of concrete columns. The results obtained by the method are compared
with experimental data and with the results obtained by finite element analysis.
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kde M2 značí ohybový moment druhého řádu, NEd je hodno-
ta normálové síly (pro sestrojení diagramu M-y“ se uvažuje
konstantní hodnota), e2 je výstřednost druhého řádu, Kϕ je
součinitel zohledňující účinek dotvarování, y“ značí křivost,
l0 je vzpěrná délka řešeného sloupu a c označuje součinitel,
jehož hodnota je závislá na rozdělení křivosti po délce řeše-
ného sloupu. Jak je uvedeno v [6, kap. 7.4.4], pro sinusový
průběh momentu (resp. křivosti) po délce prutu se používá 
c = 10 (≈ π2); je-li moment prvního řádu konstantní, má se
uvažovat nižší hodnota; hodnota c = 8 je dolním limitem,
který odpovídá konstantnímu celkovému momentu (resp.
křivosti) po délce prutu.

Součinitel Kϕ se určí ze vztahu (2) viz [6]

Kϕ = 1 + ß ⋅ ϕ ef ≥ 1,  kde (2)

(3)

kde λ je štíhlost prvku a ϕef je účinný součinitel dotvarová-
ní, který se stanoví ze vztahu

ϕef = ϕ(∞,t0) ⋅ k, kde (4)

(5)

kde ϕ(∞,t0) značí konečný součinitel dotvarování, M0Eqp je
ohybový moment prvního řádu vyvozený kvazi-permanent-
ním zatížením (mezní stav použitelnosti) a M0Ed je návrhový
ohybový moment prvního řádu vyvozený uvažovanou kom-
binací zatížení (mezní stav únosnosti). Pokud se má vliv
dotvarování zanedbat, uvažuje se Kϕ = 1 (tedy ϕ(∞,t0) = 0).

Pro posouzení prvku je nutné stanovit hodnotu ohybové-
ho momentu M0,Ed,cr, která odpovídá maximální možné hod-
notě ohybového momentu prvního řádu, kterou je řešený pr-
vek schopen přenášet při dané hodnotě normálové síly. Tato
hodnota je na svislé ose vyznačena jako průsečík s přímkou
acr, která je tečnou křivky κ a je rovnoběžná s přímkou a
(obr. 1). Pokud je hodnota působícího ohybového momentu
prvního řádu M0,Ed menší než kritická hodnota M0,Ed,cr, vyho-
vuje daný prvek z hlediska únosnosti.

Stanovení závislosti moment – křivost
Pro stanovení závislosti M-y“ uvažujme tlačený železobe-

tonový sloup o výšce l, který je v hlavě zatížen normálovou
silou NEd působící s výstředností e0 v rovině ohybu. Průřez
sloupu o rozměrech b × h je vyztužen ocelovými pruty o cel-
kové průřezové ploše As (výztužné pruty jsou rozmístěny
u stran kolmých na rovinu ohybu), viz obr. 2. Charakteristic-
ká hodnota pevnosti betonu je označena fck, charakteristická
hodnota meze kluzu oceli fyk.

Obr. 2. Schéma průřezu řešeného prvku

Schéma průřezu, jeho přetvoření při zatížení excentricky
působící silou NEd a odpovídající obrazec napětí a sil v beto-
nu a ve výztuži (síly jsou vykresleny ve směru jejich skuteč-
ného působení), znázorňuje obr. 2. Tahová pevnost betonu
je zanedbána (což vede ke konzervativnímu návrhu), avšak
jednoduchou úpravou popisovaného algoritmu by bylo
možné i tento vliv započítat. Hodnota d1 (d2) označuje vzdá-
lenost tažené (tlačené) výztuže od dolního (horního) líce
průřezu, As1 (As2) je plocha tažené (tlačené) výztuže, εce značí
přetvoření horních vláken průřezu (maximální tlakové pře-
tvoření betonu), ε1 (ε2) přetvoření tažené (tlačené) výztuže,
xce je vzdálenost horních vláken od neutrální osy (tj. výška
tlačené oblasti průřezu), z1 (z2) vzdálenost tažené (tlačené)
výztuže od těžiště betonového průřezu, zc,i vzdálenost těžiš-
tě i-té vrstvy betonu od těžiště betonového průřezu, Ns1 (Ns2)
označuje sílu v tažené (tlačené) výztuži, Nc,i sílu v i-té vrst-
vě betonu.

Pro výpočet je dále nutné určit účinnou délku sloupu l0 na
základě podepření a skutečné délky sloupu l. Pro osamělé
prvky s konstantním průřezem lze uvažovat vztahy uvedené
na obr. 3. Pro prvky, které jsou součástí ztužených nebo
neztužených konstrukcí, je nutné zohlednit skutečné tuhosti
v podepření, viz např. [5, příloha 13].

Obr. 3. Určení účinné délky sloupu na základě 
statického schématu [1]

Dále je pro výpočet nutné definovat pracovní diagramy
základních materiálů. Pro názornost je na obr. 4a znázorněn
parabolicko-rektangulární pracovní diagram betonu a na
obr. 4b idealizovaný pracovní diagram betonářské výztuže
shodný pro tlakovou i tahovou větev. V popisovaném výpo-
četním algoritmu je přetvoření v tlačené oblasti průřezu uva-
žováno s kladným znaménkem, tudíž i tlakové napětí je uva-
žováno jako kladné. Tato konvence byla zavedena v důsled-
ku zanedbání působení betonu v tahu (pro beton se tedy uva-
žují pouze kladné hodnoty napětí a přetvoření, pro výztuž
mohou tyto veličiny nabývat kladných i záporných hodnot,
v závislosti na poloze výztuže vzhledem k neutrální ose).

Stanovení závislosti M-y“ probíhá na základě výpočetní-
ho algoritmu, který byl odvozen v práci [7]. Nejprve je vole-
na hodnota křivosti, která pro následující výpočty postupně
vzrůstá od počáteční nulové hodnoty. Pro zvolenou křivost
je iterativně dohledávána taková poloha neutrální osy, která
splňuje podmínku rovnováhy mezi účinky vnitřních a vněj-
ších sil podle rovnice

Nc + Ns1 + Ns2 = NEd . (6)

Jednotlivé síly v rovnici jsou určovány na základě napětí
stanovených z pracovních diagramů v závislosti na přetvoře-
ní. Přetvoření je dopočítáváno z geometrických vztahů za
předpokladu známé hodnoty křivosti a polohy neutrální osy.
V každém místě průřezu lze tedy stanovit hodnotu přetvoře-
ní z rovnic
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(7)

εce = xce ⋅ y“ (8)

kde ε(x) označuje přetvoření v libovolném místě průřezu a x
označuje vzdálenost tohoto místa od polohy neutrální osy
(nad neutrální osou se uvažuje kladné, pod osou záporné, viz
obr. 2). Ostatní proměnné jsou popsány výše. 

Síly ve výztuži jsou určovány z rovnice

Ns,i = As,i ⋅ σs,i(εs,i) , (9)

kde As,i je plocha výztuže a σs,i(εs,i) napětí stanovené z pra-
covního diagramu na základě přetvoření v místě těžiště vý-
ztuže. Pro beton je definována pouze tlačená větev pracov-
ního diagramu, pro záporné přetvoření se uvažuje nulová
hodnota napětí v betonu. Celková síla v tlačeném betonu se
určí jako součet dílčích sil v jednotlivých vrstvách podle
vztahů

Nc,i = Δh ⋅ b ⋅ σc,i(εc,i) (10)

(11)

kde Nc,i značí sílu v i-té vrstvě betonu o tlouš�ce Δh a šířce b
odpovídající šířce průřezu (obr. 2). Napětí σc,i(εc,i) se určí
z pracovního diagramu betonu (obr. 4a) na základě přetvo-
ření stanoveného v těžišti i-té vrstvy betonu.

Poté, co je iterativně nalezena taková poloha neutrální
osy, která vede ke splnění rovnice (6), přistoupí se ke stano-
vení ohybového momentu vnitřních sil k těžišti betonového
průřezu dle rovnice

(12)

Tento postup odpovídá stanovení ohybového momentu
pro jednu hodnotu křivosti. Pro závislost M-y“ se postupně
mění hodnota křivosti, příslušné hodnoty ohybového mo-
mentu se stanovují dle popsaného algoritmu. Tímto postu-
pem je vytvořena křivka κ, která je ukončena, pokud je
v některém z materiálů dosaženo mezního přetvoření. Alter-
nativně by bylo možné ukončit křivku κ po dosažení bodu
Rcr, viz obr. 1 (v následujícím bodě dojde k poklesu deriva-
ce křivky κ pod hodnotu směrnice přímky a, což lze ve vý-
početním programu nastavit jako kritérium pro ukončení
výpočtu křivky κ). 

Ověření výpočetního algoritmu
Popsaný výpočetní algoritmus byl implementován v pro-

středí matematického nástroje MATLAB [4] do výpočetní-
ho programu RCC [8], [9]. Výsledky jsou porovnány s údaji
získanými experimentem a výpočtem metodou konečných
prvků. Práce [3] byla zaměřena na  analýzu chování excen-
tricky zatížených  železobetonových sloupů různých štíhlos-
tí. V práci byly prezentovány výsledky experimentů a odpo-
vídajících výpočtů metodou konečných prvků. Uspořádání
zatěžovací zkoušky znázorňuje obr. 5. Byly zkoušeny slou-
py konstantního průřezu 80 x 80 mm2 délky 240 mm, 
1 440 mm a 2 400 mm, což odpovídá štíhlosti λ = 10, 60 a
100. Zatěžovací síla působila ve všech případech s výstřed-
ností 24 mm. Pevnost betonu v době zkoušky byla 25,5 MPa,
pevnost výztužných ocelových prutů 387 MPa. Všechny
sloupy měly shodný stupeň vyztužení ρ = 1,98 %.

Obr. 5. Uspořádání zatěžovací zkoušky

V průběhu zkoušky byla postupně zvětšována normálová
síla působící na sloup a byly měřeny hodnoty průhybu upro-
střed výšky sloupu. Z těchto hodnot bylo možné určit závis-
lost normálové síly na působícím ohybovém momentu, který
byl stanoven vynásobením normálové síly celkovou excen-
tricitou (počáteční excentricita 24 mm + naměřená hodnota
průhybu), čímž byl zohledněn vliv druhého řádu. Měření
bylo prováděno pro sloupy třech různých štíhlostí (λ = 10,
60 a 100), přičemž pro každou štíhlost byly zkoušeny dva
vzorky. 

a)

b)

Obr. 4. Pracovní diagramy
a – parabolicko-rektangulární pracovní diagram betonu v tlaku,
b – pracovní diagram betonářské výztuže (shodný pro tah i tlak)
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Kromě naměřených hodnot byly v práci [3] publikovány
také odpovídající výsledky stanovené výpočtem metodou
konečných prvků. Porovnání grafů závislosti N-M stanove-
ných programem RCC s údaji naměřenými v rámci experi-
mentu [3] je uvedeno na obr. 6. Pro každou štíhlost jsou na
obr. 6 vykreslena data změřená na obou zkoušených vzor-
cích. Grafy závislosti N-M stanovené programem RCC jsou
na obr. 7 porovnány s výsledky získanými výpočtem meto-
dou konečných prvků [3]. Hodnoty limitních normálových
sil, při jejichž překročení došlo ke kolapsu zkoušeného
prvku, jsou uvedeny v tab. 1. Pro porovnání jsou vypsány
odpovídající limitní normálové síly stanovené jednak výpo-
čtem metodou konečných prvků (MKP) dle [3], jednak pro-
gramem RCC. 

Při výpočtu v programu RCC byly pro součinitel c (viz
(1)) uvažovány dvě mezní hodnoty: c = 10 (sinusový průběh
momentu) a c = 8 (konstantní průběh momentu). Vliv dotva-
rování nebyl vzhledem ke krátkodobému charakteru zkouš-
ky uvažován (Kϕ = 1). 

Obr. 6. Porovnání výsledků stanovených programem RCC [8] 
s výsledky experimentu [3]

Obr. 7. Porovnání výsledků stanovených programem RCC [8] 
s výsledky stanovenými metodou konečných prvků [3]

Jak je zřejmé z obr. 6, výsledky stanovené programem
RCC jsou ve velmi dobré shodě s výsledky experimentu. Pro
masivní sloup (λ = 10) je účinek druhého řádu zanedbatelný.
Chování prvku simulované programem RCC je v naprostém
souladu s naměřenými údaji, a to bez ohledu na zvolenou
hodnotu součinitele c (tento součinitel má vliv pouze na
výpočet momentu druhého řádu). 

Pro sloup štíhlosti λ = 60 je také dosaženo velmi dobré
shody s experimentem. Všechny naměřené hodnoty leží
v oblasti vymezené křivkami stanovenými pro zvolené hod-

noty součinitele c. Z obrázku je patrné, že se vzrůstající hod-
notou normálové síly se postupně zvětšuje účinek druhého
řádu a průběh celkového momentu po délce prvku se mění
z počáteční konstantní hodnoty (odpovídá c = 8) na průběh
blížící se sinusovému tvaru (odpovídá c = 10). 

Pro velmi štíhlý sloup (λ = 100) je dosaženo shody s na-
měřenými hodnotami, pokud je při výpočtu v programu
RCC uvažována hodnota součinitele c = 10. Je zřejmé, že
pro takto štíhlý sloup je vliv druhého řádu velmi významný.
Při zatěžování se kromě počátečního konstantního momentu
prvního řádu začne velmi rychle projevovat moment druhé-
ho řádu, což podstatně ovlivňuje průběh celkového momen-
tu již při malých hodnotách normálové síly.

Výsledky výpočtu získané metodou konečných prvků [3]
téměř přesně vystihují skutečné chování prvků při experi-
mentech, viz obr. 6 a obr. 7. Vzhledem k tomu, že byla pou-
žita velmi sofistikovaná metoda (z hlediska formulace i
z hlediska výpočetní náročnosti mnohem komplikovanější
než metoda publikovaná v tomto článku), není tato shoda
překvapivá. Z obrázku 7 je patrné, že porovnání výsledků
získaných programem RCC s výsledky stanovenými výpo-
čtem metodou konečných prvků [3] vychází obdobně jako
při porovnání s výsledky experimentu (obr. 6). Jedním
z hlavních závěrů tohoto článku je to, že použitím výše
popsaného algoritmu lze dosáhnout stejně přesných výsled-
ků jako při použití pokročilé metody konečných prvků.

Hodnoty uvedené v tab. 1 potvrzují, že kromě případů,
kdy při experimentu došlo k předčasnému kolapsu v důsled-
ku nedokonalého upevnění čelních desek měřeného vzorku,
je experimentálně stanovená hodnota limitní normálové sily
vždy mezi příslušnými hodnotami určenými programem
RCC. Lze tedy konstatovat, že navržený výpočetní algorit-
mus je schopen s dostatečnou přesností vystihnout skutečné
chování železobetonových, excentricky zatížených tlače-
ných prvků, a to jak masivních, tak i velmi štíhlých.

Závěr
V článku byla popsána výpočetní metoda pro posuzování

štíhlých tlačených betonových prvků, pomocí které lze
zohlednit účinky druhého řádu, jejichž vliv je významný
zejména pro štíhlé prvky. Výpočetní algoritmus vycházející
z uvedené metody autoři zapracovali do volně dostupného
výpočetního programu RCC. Navržený výpočetní postup
byl ověřen na konkrétních příkladech a jeho přesnost byla

Štíhlost N exp N mkp N rcc,10 N rcc,8

λ

10L2-1 52,7* 0,555 0,525 0,526

10L2-2 83,1* 0,875 0,828 0,829

60L2-1 63,7 0,978 0,929 1,022

60L2-2 65,7 1,009 0,958 1,055

100L2-1 38,2 1,032 0,997 1,175

100L2-2 35 0,946 0,914 1,077

N rcc,8 je limitní hodnota normálové síly stanovená programem RCC [8] pro c  = 8.

* Ke kolapsu došlo z důvodu nedokonalého upevnění čelních desek měřeného vzorku.

N exp je limitní hodnota normálové síly stanovená experimentem [3].

N mkp je limitní hodnota normálové síly stanovená MKP výpočtem [3].

N rcc,10 je limitní hodnota normálové síly stanovená programem RCC [8] pro c  = 10.

100 37 38,3 32,5

60 65,1 68,6 62,3

10 95 100,4 100,2

Vzorek N exp/N mkp N exp/N rcc,10 N exp/N rcc,8
[kN]

Tab. 1. Porovnání naměřených a vypočtených hodnot
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vyhodnocena jako plně dostačující. Další výzkum bude za-
měřen na rozšíření prezentovaného výpočetního algoritmu a
příslušného výpočetního programu tak, aby bylo možné ana-
lyzovat chování štíhlých betonových prvků také při požáru.

Článek vznikl za podpory projektů SGS12/031/OHK1/
/1T/11 Studentské grantové soutěže ČVUT a TA02010837
Technologické agentury ČR .
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Měření vlhkosti cihlového zdiva 
mikrovlnným přístrojem

Ing. Martina MIŠKUFOVÁ
VUT v Brně – Fakulta stavební

Úvod
Měření pomocí mikrovlnného záření patří k nedestruktiv-

ním dielektrickým metodám měření vlhkosti. Jeho použití ke
stanovení vlhkosti stavebních materiálů se začalo prudce
rozvíjet v průběhu posledních dvaceti let s potřebou práci
zjednodušit a minimalizovat destruktivní zásahy do částečně
památkově chráněných objektů. Jde o elektromagnetické zá-
ření s délkou vln 1-10–3 m a frekvencí 0,3-300 Ghz. Při měře-
ní mikrovlnným přístrojem 2,45 Ghz s délkou vln 12,5 cm
nedochází k mechanickému zásahu do zdiva, měření je
rychlé (výsledky vidíme na monitoru) a přesné.

Vlhkost ve stavebních materiálech
Vlhkost je nedílnou součástí téměř všech pórovitých sta-

vebních látek a z nich vytvářených konstrukcí. Voda se ve
stavebních materiálech nachází v podobě vody:

– chemicky vázané, která je součástí molekul stavebních
materiálů, jejichž přítomnost nelze  mikrovlnnými přístro-
ji zaznamenat, protože reagují jen na volnou nevázanou
vodu;

– adsorbované, což je relativně pevně uchycená voda na
stěny pórů chemisorpčními a fyzikálněsorpčními silami
(van der Waalsovými). Její množství závisí na povrchové
ploše pórů ve stavebním materiálu. Nejdříve vznikne
monomolekulová vrstva, která přilne k povrchu stěn pórů.
Tato vrstva je málo pohyblivá. Při větším množství vody
vznikne druhá polymolekulární vrstva. S každou další
vrstvou se odebírá vazbová energie, zvyšuje se pohybli-
vost a měřitelnost vlhkosti mikrovlnami;

– adhézní, která přilne k povrchové ploše pórů stavební
hmoty. Síla přilnavosti je o to silnější, čím více se mole-
kuly na fázové hranici ovlivňují. Neexistuje přesná hrani-
ce mezi adsorbovanou a adhezní vodou;

– kapilární, obsažená v pórech a kapilárách volně, jen díky
působení kapilárních sil;

– povrchová, která se nachází na povrchu stavebních hmot
v důsledku kondenzace nebo povětrnostních vlivů.

Interakce mikrovln s vlhkým porézním
materiálem

Elektromagnetické mikrovlnné záření EMVZ, které pro-
chází stavební hmotou, se v menší míře pohlcuje vlastní
pevnou fází dané látky (včetně krystalicky vázané vody) a
ve větší míře volnou, tj. chemicky nevázanou vlhkostí, ze-

jména kapalnou vodou v pórech. Pohlcená energie je v obou
případech použita k překonání třecích sil, které brání v pohy-
bu otáčejícím se nebo deformujícím se molekulám přítom-
ným v látce. K pohybu jsou nuceny elektricky polární mole-
kuly působením časově proměnné elektrické složky EMVZ.
Čím více se elektricky polární molekuly mohou v proměn-
ném poli EMVZ natáčet či deformovat a čím je prostředí
hustší, tím je tření mezi otáčejícími se nebo deformujícími se
molekulami a okolím větší. A tím více EMVZ je pak pohl-
ceno a proměněno v teplo. Molekulární řetězce v krystalové
mřížce porézní látky se nemohou takřka vůbec otáčet ani
deformovat, a proto EMVZ takřka vůbec nepohlcují, i kdyby
byly velmi polární. Molekulární řetězce na okrajích krysta-
lických zrn (v mezikrystalické fázi) se již mohou deformo-
vat více, třít o sousedy, a tím pohlcovat EMVZ (to je případ
polykrystalických, tzn. keramických látek, jako je cihelný
střep). Polární molekuly vodní páry přítomné v pórech látky
se mohou natáčet v poli EMVZ ještě lépe stejně jako mole-
kuly vody v kapalné fázi (obr. 1). Silně polární molekuly se
v kapalné vodě nalézají ve velmi hustém prostředí, a proto
kapalná voda pohlcuje mikrovlny nejintenzivněji.

Obr. 1. Dipólová molekula vody

Mikrovlnný přístroj MOIST 210 B 
Ruční přístroj k měření vlhkosti stavebních materiálů

pomocí mikrovlnného záření (obr. 2) umožňuje měření na
povrchu materiálu, ale i v hloubce max. 80 cm.  Výhodou je
nezávislost na stupni zasolení materiálu. Pomocí aplikátoru,
který obsahuje vysílač i přijímač, se vysílá mikrovlnný im-
puls do zdiva. Mikrovlny jsou 20x až 30x více pohlcovány
vodou než minerálními stavebními látkami. Odražené vlny
se vracejí do aplikátoru, který je změří. Výstupem je vlh-
kostní index, tj. bezrozměrná veličina, kterou můžeme při-

Článek prezentuje možnosti využití mikrovlnného záření k měření vlhkosti nehomogenního cihlového zdiva, uvádí prin-
cip měření mikrovlnným přístrojem MOIST 210B, výhody a nevýhody v porovnání s gravimetrickou metodou.

Microwave moisture measurements on solid brick masonry 

The article presents the potential of microwave moisture measurements on solid brick masonry, the principle of mea-
surement with the MOIST 210B portable microwave instrument and its advantages and disadvantages in comparison
with the gravimetrical method.



300 STAVEBNÍ OBZOR 10/2012

rovnat k faktoru odrazivosti, jenž udává poměr počtu vln
vyslaných a těch, které se vrátili k přijímači. Výrobce dekla-
ruje vlhkostní index 0-4 000, pro cihlové zdivo 200-2 200.
Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v reálném čase a jsou
okamžitě na displeji zobrazeny. Uložené údaje lze přenést
do počítače a zpracovat ve speciálním softwaru Moist-Ana-
lyse, který umožňuje ve velmi krátkém čase dosáhnout
výsledků zvyšujících přesnost a statistickou jistotu naměře-
ných hodnot. Součástí přístroje jsou čtyři sondy, které se
používají v závislosti na vlhkosti materiálu, měřeném obje-
mu a tlouš�ce vzorku zdiva (tab. 1).

Obr. 2. Mikrovlnný přístroj MOIST 210 B

Tab. 1. Technická specifikace sond

Velkou výhodou je měření nejen v konkrétních bodech,
ale možnost vytvářet měrná pole, která lze v softwaru zpra-
covat (obr. 3), a potom je interpretovat pomocí barevné
škály tzv. vlhkostních map. Přístrojem je možné změřit vlh-
kost v jediném bodě několikrát.

Obr. 3. Vlhkostní mapy

Chyby měření přístroje
� systematické (nedokonalost měřicího přístroje nebo

postupu);
� náhodné (změna podmínek v závislosti na čase), které se

minimalizují několikanásobným měřením v jediném
bodě, a to: 

– nerovnosti povrchu, jež mohou způsobit naklonění sondy
tak, že mikrovlny dopadají na přijímač jen částečně a
naměřená hodnota vlhkostního indexu se pohybuje od 300
do 700. Tyto hodnoty se vytřídí ručně a v tabulce se ozna-
čí žlutě; 

– dutiny, praskliny, poruchy, tj. vzduchové mezery mezi
cihlami, dutiny pod omítkou, mezery pro vedení elektro-
instalací, komínové průduchy. Zavěšená fasáda nebo
vnější omítka se vzduchovou mezerou odráží mikrovlny
zpátky a nenechá je proniknout do cihlového zdiva. U vy-
duté omítky se může hodnota vlhkostního indexu zvýšit o
1 000 jednotek;

– změna tlouš�ky omítky, různé typy materiálů – velké změ-
ny tlouš�ky mohou způsobit stejný efekt jako vzdálení
sondy od zdi. Dokonce může dojít k úplné reflexi signálu; 

– kovové prvky ve zdi, např. ocelové dráty, hřebíky, podlož-
ky, vodovodní a plynové přípojky,  elektrické vodiče. Veli-
kost odchylky měření závisí na velikosti kovových prvků a
jejich tvaru. Velkorozměrové prvky způsobují celkovou
reflexi mikrovln. Mikrovlnné záření nemůže procházet
kovovými prvky a není možné je změřit;

– trhliny nacházející se ortogonálně na stěnu brání rovnoměr-
nému rozdělení a šíření mikrovlnného záření ve stavebním
prvku. Kromě toho může docházet k vysušování v trhlinách
a následně to může vést ke zkresleným výsledkům;

– drsnost omítky, nerovnost povrchu je přípustná do 1/10
vlnové délky mikrovln, tzn. v našem případě je to zrnitost
max. 12 mm;

– vlhkost na povrchu v důsledku povětrnostních vlivů nebo
zkondenzované vlhkosti. V porovnání s gravimetrickou
metodou silně zkresluje výsledky. U mikrovlnného měře-
ní vlhkost, která se nachází blíže k sondě, vykáže vyšší
hodnoty vlhkosti, než jaké jsou ve skutečnosti ve zdi;

– obsah solí, které by mohly zvýšením vodivosti ovlivnit
měření, závisí na frekvenci měření (při frekvenci 2,45
Ghz je tento vliv zanedbatelný);

– teplota ovlivňuje měření nebo vlhkost v procentech (pro
materiály, pro které byl přístroj předkalibrován, např. stará
cihla, pórobeton, cementový potěr, vápenec). U teplot niž-
ších než 4 ˚C se voda v pórech mění z kapalného skupen-
ství na pevné, molekuly vody se pak nemohou pohybovat.
Měření zmrzlé vody tímto přístrojem není možné;

– nehomogenita zdi, přičemž  vliv na měření můžeme
vyhodnotit až na základě statistického vyhodnocení jed-
notlivých měření;

� neznámé příčiny.
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Na rozdíl od nedestruktivní metody měření vlhkosti po-
mocí mikrovln patří gravimetrická metoda k základním de-
struktivním metodám zjiš�ování vlhkosti ve stavebních hmo-
tách. K porovnání účinnosti a přesnosti měření pomocí mik-
rovln byla použita právě tato metoda. 

Gravimetrická metoda 
Gravimetrická neboli vážková metoda spočívá v odebrání

vzorku z posuzovaného místa, jeho zvážení, následného vy-
sušení (za normou stanovených podmínek  při teplotě 105 ̊ C)
až do konstantní hmotnosti a opětovného zvážení. Rozdíl
hmotnosti vlhkého mv a suchého vzorku ms je roven hmot-
nosti vody, která byla ve vzorku obsažena, tj.

mv – msw = ———— ⋅100 %.
ms

Tato metoda slouží jako základní postup ke kalibraci růz-
ných nepřímých metod měření. Nevýhody: 
– destruktivní metoda,
– bodové měření místo plošného,
– nemožnost opakovaných měření v jednom bodě,
– laboratorní chyby (při vážení, zapisování, přenosu),
– časové zpoždění informace (od odebraní vzorku do získá-

ní výsledku),
– závisí na způsobu odběru vzorku, aby se voda neztrácela

v době mezi odběrem a vážením.

Závěr
Na Technické univerzitě ve Vídni se v průběhu osmnácti

měsíců snažili vyhodnotit možnost použití mikrovlnného
záření ke stanovení vlhkosti navlhlého zdiva, a to porovná-
ním s gravimetrickou metodou. Uskutečnili 450 měření na
starém cihlovém zdivu, aby vytvořili vyhodnocovací křivky
pro mikrovlnné měření a minimalizovali chyby měření, aby
prokázali možnost použití mikrovlnného přístroje u neho-
mogenního cihlového zdiva.

Na základě těchto měření, jejich statistického vyhodnoce-
ní a porovnání s gravimetrickou metodou zjistili, že měření
mikrovlnným přístrojem je vhodné pro homogenní minerál-
ní stavební materiály, jako je např. beton, ale ke kvantitativ-
nímu měření nehomogenního cihlového zdiva v této formě
vývoje přístroje a metody není vhodné.
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1. Úvod
Povodně jsou charakterizovány nárůstem průtoků, zvýše-

nými vodními stavy v tocích a často také rozsáhlými rozli-
vy. Zvýšené vodní stavy mohou výrazně ovlivnit i režim
proudění podzemní vody v příbřežní zóně. V případě výstav-
by protipovodňových opatření (PPO) mohou jejich podzem-
ní části ovlivnit přírodní režim podzemních vod v období
mimo povodeň.

V období mimo povodeň proudí obvykle podzemní voda
z výše položených území směrem k vodním tokům, které
přilehlou zvodeň drénují. V důsledku zvýšení hladiny v toku
při povodni dochází k opačnému směru proudění podzemní
vody, kdy povrchová voda infiltruje do zvodně a v závislos-
ti na době trvání povodně ovlivňuje území v příbřežní zóně
zvýšenými stavy hladiny podzemní vody. Zásah do režimu
podzemních vod může znamenat ohrožení jak vlastních
ochranných prvků, tak podzemních částí objektů v chráně-
ném území. Hrozbu představují zvýšené stavy podzemní
vody (vyjádřené piezometrickou výškou), tlak vody na pod-
zemní části stavebních konstrukcí a také zvýšené hydraulic-
ké gradienty, popř. rychlosti proudění v podloží prvků PPO.
Nepříznivé jsou rovněž průsaky do chráněného území v prů-
běhu povodně, které zvětšují množství tzv. vnitřních vod,
které je obvykle nutné přečerpávat zpět do toku.

Většina linií PPO bývá v našich podmínkách umístěna
podél vodních toků v údolních nivách s typickou skladbou
podloží. To je obvykle tvořeno velmi málo propustným pod-
ložím (často neogénního stáří) překrytým propustnými fluvi-
álními sedimenty (písky, štěrkopísky) proměnné mocnosti.
Při povrchu území mnohdy bývají typicky uloženy velmi
málo propustné povodňové hlíny tvořící stropní izolátor. Ty
bývají v urbanizovaném území vystřídány, popř. doplněny,
až několik metrů mocnými antropogenními vrstvami –
navážkami.

Soudobé metody matematického modelování a existující
programové prostředky umožňují variantní hodnocení vlivu
proudění podzemní vody pro různé způsoby založení prvků
PPO a také pro různé povodňové scénáře. To umožňuje hod-
nocení (kvantifikaci) nebezpečí a jeho zobrazení výkonnými
prostředky počítačové grafiky (systémy CAD, GIS). 

Tento článek se zabývá postupy používanými k vyjádření

ohrožení území chráněného PPO v důsledku změn režimu
proudění podzemní vody. Následující kapitoly jsou členěny
v souladu s běžným postupem řešení:

– vstupní údaje, jejich popis a rozbor,
– způsoby modelového hydraulického řešení,
– způsoby a možnosti interpretace jednotlivých kvantifiká-

torů nebezpečí.

V článku jsou shrnuty zhruba desetileté zkušenosti z vý-
zkumu a praktických aplikací uvedené problematiky formou
studií průsakových poměrů na řadě míst s navrhovanou,
nebo dnes již vybudovanou protipovodňovou ochranou na
území České republiky i v zahraničí. Jde o PPO v Praze,
Brně, Olomouci, Hradci Králové, Mnichově Hradišti, Vese-
lí nad Lužnicí, Troubkách, rakouském území Machland
Nord a v dalších lokalitách.

2. Podklady
Prvním krokem při hodnocení možného nebezpečí ze stra-

ny podzemních vod v prostoru protipovodňové ochrany a
ohrožení jednotlivých souvisejících objektů (prvky PPO a ob-
jekty v příbřežní zóně) je zajištění a zpracování dostupných
podkladů. Mezi tyto podklady řadíme:

– geografické a geodetické podklady, údaje o objektech v záj-
movém území,

– geologické a hydrogeologické podklady,
– hydrologické a hydraulické podklady,
– podklady o stávající a navrhované PPO.

Většina podkladů je obvykle dostupná prostřednictvím
zadavatele prací a často bývá součástí projektové dokumen-
tace protipovodňových opatření v hodnoceném území. Dal-
šími poskytovateli jsou příslušné organizace (v případě hyd-
rologických dat např. Český hydrometeorologický ústav),
úřady (místní samospráva v případě údajů o zástavbě, ČÚZK
apod.), popř. služby (v případně archívních průzkumných
děl např. GEOFOND). 

Potřebná data mají většinou prostorový charakter a lze je
vázat k prostorovým souřadnicím. K jejich analýze, přípravě
a zobrazení lze s výhodou použít prostředky CAD, popř.
geografické informační systémy (GIS), které lze následně

Článek se zabývá prouděním podzemní vody v prostoru prvků protipovodňové ochrany a v chráněném území.
Předmětem je hodnocení možného nebezpečí vyplývajícího ze změn režimu proudění podzemní vody po vybudování
linie ochrany před povodněmi. Pozornost je věnována datům potřebným pro hodnocení, stručně jsou zmíněny mode-
lové postupy a způsob vyjádření a zobrazení jednotlivých kvantifikátorů nebezpečí. Stručně jsou rovněž komentovány
nejistoty provázející řešení.

Flood hazard in relation to groundwater effects

The paper deals with changes in the groundwater flow regime in the vicinity of flood protection structures and in the
protected area. The hazard connected with this phenomenon is related to the quantifiers obtained by numerical simu-
lations processed using GIS techniques. The focus is on input data, modelling techniques and presentation of hazard
quantifiers. Uncertainties related to the solution are listed in brief.
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využít i pro zobrazení a analýzu výsledků řešení ve formě
mapových výstupů. Poskytnutá data je vždy třeba opatřit
informací o době jejich pořízení, resp. platnosti (doba prů-
zkumů či zaměření území, platnost hydrologických podkla-
dů apod.).

2.1 Geografické a geodetické podklady
Tyto podklady poskytují základní představu a informace

o členitosti území, vodních útvarech, využití území a taktéž
o ohrožených oblastech. Jde o základní a účelová mapová
díla (tematické mapy, ZABAGED, ortofotomapy), digitální
model terénu (DMT), pozemní geodetické zaměření souvi-
sejícího území, koryt toků a významných objektů. Součástí
jsou informace o využití území, objektech a zástavbě ve sle-
dovaném území. Cenné informace je možné rovněž získat
v rámci místního šetření.

Nejistoty v těchto datech jsou dány zejména plošným roz-
sahem a přesností jednotlivých geodetických podkladů.
U digitálního modelu terénu to je podrobnost gridu bodové-
ho pole, interval vrstevnic, lomové hrany atd. (obr. 1). U po-
zemního zaměření bývá problémem jeho omezený rozsah se
zaměřením pouze na linii PPO.

V případě budov v zájmovém území bývá problémem
neznalost založení a konstrukčního uspořádání jejich pod-
zemních částí a také existence historických (pohřbených)
konstrukcí. 

Obr. 1. Digitální model terénu reprezentovaný trojůhleníkovou 
sítí spolu s vyznačenými body podrobného zaměření 

(Mnichovo Hradiště)

2.2 Geologické a hydrogeologické podklady
Tato data obsahují popis geologické stavby širšího zájmo-

vého území a také detailu v prostoru linie PPO a příbřežní
zóny. Obvykle se popis soustře	uje na propustnou zvodeň,
která bývá v údolní nivě toku typicky vymezena relativně
nepropustnou bází a svrchními jemnozrnnými uloženinami
s velmi malou propustností charakterizovanými jako stropní
izolátor.

Tyto podklady obsahují:

– povšechný popis skladby geologických vrstev v zájmové
lokalitě a širším okolí; jeho součástí jsou geologické
mapy, mapy pokryvných útvarů apod.,

– výsledky archivních sondovacích prací,
– výsledky doplňkového průzkumu obsahujícího petrogra-

fický popis vrtů, geologické profily, výsledky geotechnic-
kých zkoušek apod.,

– údaje o výskytu podzemních vod, charakteru proudění,
chemizmu, data z pravidelného a účelového monitoringu
apod.,

– výsledky dalších zkoušek, jako jsou čerpací či vsakovací
pokusy apod.

Uvedené podklady je třeba vhodnou formou interpretovat
do dokumentace území a také projektové dokumentace PPO.
Jde například o vykreslení sond, popř. geologických profilů,
do příčných a podélných řezů toku a linie PPO a také do
příčných řezů konstrukcemi protipovodňových prvků. To
umožní následné posouzení vzájemné komunikace povrcho-
vých toků a zvodně ve vazbě na založení podzemních částí
PPO. Prostorovou interpretaci jednotlivých geologických
vrstev, polohy hladiny podzemní vody a dalších souvislostí
je účelné provést prostředky GIS (obr. 2).

Nejistoty zahrnuté ve vstupních datech o geologii jsou
důsledkem uvedené interpretace geologických a hydrogeo-
logických charakteristik prováděné obvykle interpolací,
popř. extrapolací údajů získaných v průzkumných vrtech či
sondách. Je zřejmé, že nejistoty výrazně ovlivňuje rozsah a
podrobnost průzkumu a metody vyhodnocení geologických,
geotechnických a hydrogeologických charakteristik zvodně.

Obr. 2. Umístění sond inženýrsko-geologického průzkumu spolu 
s intepretovanými izoliniemi piezometrických výšek 

(Mnichovo Hradiště)

2.3 Hydrologické a hydraulické podklady
Údaje o povodňových vlnách a vodních stavech ve vod-

ních tocích a také údaje z měření v hydrologických pozoro-
vacích vrtech slouží k vymezení hranic náhradní oblasti ře-
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šení a k odvození okrajových podmínek pro modelové hyd-
raulické výpočty proudění podzemní vody v zájmové oblas-
ti (oddíl 3). Podklady zahrnují:

– základní hydrologická data obsahující základní údaje o po-
vodí a vodních tocích, hodnoty N-letých a m-denních prů-
toků,

– údaje o povodňových vlnách představujících průběhy sku-
tečných extrémních povodní v lokalitě, popř. nejbližší
vodoměrné stanici, dále pak hydrogramy teoretických
povodňových vln v zájmové oblasti,

– výsledky měření stavu hladiny v hydrogeologických a
hydrologických pozorovacích vrtech (pokud jsou k dispo-
zici),

– výsledky hydraulických výpočtů, zejména měrné křivky
koryta a objektů v předmětném úseku.

Slouží především pro interpretaci okrajových a počáteč-
ních podmínek výpočtového modelu proudění podzemní
vody.

Nejistoty hydrologických podkladů souvisí s přesností hy-
drologických měření a pozorování, s dobou pozorování a
s přesností metod vyhodnocení naměřených dat. Zásadní
otázkou je volba návrhové povodňové vlny, jejíž tvar, doba
opakování kulminačního průtoku a další charakteristiky jsou
mnohdy výsledkem dohody a „konsensu“ účastníků výstav-
by PPO. V poslední době bývá návrhová povodňová vlna a
adekvátní míra protipovodňové ochrany stanovena metoda-
mi rizikové analýzy. V případě sledování stavů hladiny pod-
zemní vody je problémem poměrně velký interval mezi jed-
notlivými měřeními (obvykle týden) a mnohdy chybějící
měření při povodních v případě zaplavení pozorovacích
hydrogeologických objektů. 

Spolehlivost výsledků hydraulických výpočtů je dána
použitou metodou řešení a přiléhavostí hydraulických výpo-
čtů. Hydraulický říční model by měl být pokud možno kalib-
rován, popř. podroben citlivostní analýze.

2.4 Návrh protipovodňových opatření
Nezbytným podkladem pro hodnocení změn režimu pod-

zemní vody je návrh protipovodňové ochrany. Pro další
úvahy je důležité jak dispoziční řešení ochrany jako celku,
tak jejích částí. Pro posouzení otázek spojených s prouděním
podzemní vody je nejdůležitější návrh založení PPO a
hloubka a způsob těsnění podloží (příklad na obr. 3). Pro
studii průsakových poměrů je obvykle podkladem dokumen-
tace k územnímu nebo stavebnímu rozhodnutí. Zde je vhod-
né, aby koncept řešení poskytnutý projektantem umožňoval
případné modifikace konstrukčního uspořádání, kterými
jsou např. úprava hloubky těsnění podloží, umístění drénu
na povodní straně PPO. Zkušenosti ukazují, že je účelné
zpracovávat studie průsakových poměrů na úrovni doku-
mentace pro územní řízení, popř. v raném stadiu rozpracová-
ní projektu pro získání stavebního povolení.

Projektová dokumentace PPO obvykle obsahuje:

– průzkumné a geodetické práce omezené na linii PPO,
– technický popis opatření,
– výkresovou dokumentaci v rozsahu situace, podélné řezy

PPO s vyznačením hloubek založení, geologické skladby
a úrovně hladiny podzemní vody, příčné řezy PPO.

Projektová dokumentace mimo jiné zajiš�uje návaznost na
stávající infrastrukturu, která rovněž ovlivňuje technické
řešení PPO. Osvědčenou praxí je přímá průběžná komunika-
ce s projektantem, kdy jsou dílčí výsledky studia průsako-
vých poměrů zapracovávány do projektové dokumentace, a
naopak, změny v projektové dokumentaci vyhodnoceny
modelovými výpočty.

3. Modelové postupy
Cílem modelových hydraulických výpočtů je kvantifiko-

vat stavové veličiny potřebné k hodnocení režimu proudění

Obr. 3. Příklad návrhu konstrukčního řešení PPO (Mnichovo Hradiště)
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podzemní vody, a to:
– piezometrickou výšku h(x, y, z, t),
– tlak p(x, y, z, t),
– hydraulický gradient grad h(x, y, z, t),
– specifický průsak (někdy též filtrační rychlost) q(x, y, z, t).

V uvedených výrazech jsou x, y, z prostorové souřadnice,
t je čas. Obecně jsou všechny studované veličiny funkcí po-
lohy a času.

Podle povahy řešeného problému vymezeného prostoro-
vou dispozicí, morfologií, geologickými a hydrogeologický-
mi podmínkami lokality a také dispozicí a konstrukčním
řešením PPO je třeba vymezit koncepci řešení. Tyto úvahy
zahrnují:

– koncepční model, tj. formulaci zjednodušujících předpokladů,
– vymezení rozsahu náhradní oblasti (modelovaného

území) a charakteristických podoblastí,
– volbu dimenze úlohy,
– volbu časového faktoru úlohy (ustálené nebo neustálené

proudění),
– stanovení okrajových, popř. počátečních podmínek.

Uvedené faktory ovlivňují volbu matematického modelu a
také postup řešení. Vlastní modelové řešení sestává z násle-
dujících typických kroků:

– sestavení modelu,
– kalibrace,
– citlivostní analýzy,
– simulace zvolených variant.

Protože způsob modelování proudění podzemní vody byl
včetně matematického popisu problému a numerických me-
tod monograficky zpracován v řadě publikací, např. [1], ome-
zujeme se dále pouze na obecné poznámky týkající se řeše-
ní úloh souvisejících s protipovodňovou ochranou sídel.

Hydrodynamické výpočty a volba modelu vychází přede-
vším z povahy problému. Současně je třeba přihlédnout k roz-
sahu, podrobnosti a spolehlivosti disponibilních dat. 

V návaznosti na cíle řešení se provede volba vhodného
typu modelu a časového měřítka. Podle prostorové schema-
tizace lze rozlišit:

– nejjednodušší jednorozměrný (1D) model proudění pod-
zemní vody,

– dvojrozměrné modely (2D), které lze rozdělit dle převažu-
jícího směru proudění podzemní vody na modely proudě-
ní v horizontální a vertikální rovině,

– model prostorového proudění (3D).

Uvedené modely lze koncipovat jako ustálené (stacionár-
ní), nebo dynamické.

3.1 Jednorozměrný model
Jednorozměrný model je možné použít pro předběžné pro-

počty při malém hydraulickém sklonu (Dupuitův teorém) a
při přibližně paralelním proudění. Lze jej použít např. pro
vystižení propagace povodňové vlny do zvodně nebo v pří-
padě, že je třeba orientačně odhadnout či „kalibrovat“ okra-
jové podmínky pro složitější modely. Pro jeho jednoduchost
a relativně rychlý výpočet se často používá při citlivostní
analýze.

3.2 Dvojrozměrný model proudění v horizontální rovině
Využívá se v případě plošně rozsáhlých zvodní pro vytvo-

ření celkového obrazu o režimu proudění v širší zvodni. Jde
jak o stavy mimo povodeň, tak při povodni, kdy je třeba
vystihnout časoprostorovou propagaci povodňové vlny do
zvodně a vystihnout průběh hladin v členitějším chráněném
území. Výsledky modelu lze dále využít jako okrajové pod-

mínky pro podrobnější 2D model vertikálního proudění a
nebo pro 3D model. Výsledkem výpočtů jsou polohy piezo-
metrických výšek, resp. volné hladiny jako funkce horizon-
tálních souřadnic (x, y) a času.

3.3 Dvojrozměrný model proudění ve vertikální rovině
Využívá se v případech, kdy lze zanedbat složky proudění

ve směru podélné osy PPO. Umožní výpočet pole piezome-
trických výšek a hydraulických gradientů v detailu okolí sta-
vebních konstrukcí a objektů. Výsledkem modelů jsou pole
piezometrických výšek a hydraulických gradientů ve vertikál-
ní rovině. Model může být použit v modifikacích tlakového
režimu proudění (napjatý režim), volného, popř. smíšeného
proudění. V řadě případů, zejména v případě tlakového reži-
mu proudění, postačí model ustáleného proudění. Výsledkem
je rozdělení tlaků na základové konstrukce PPO (obr. 4) jako
podklad pro stabilitní posouzení jednotlivých prvků. 

3.4 Trojrozměrný model proudění
Prostorový model se využívá především k řešení složitěj-

ších detailů. Příkladem může být proudění kolem tvarově
složitějších podzemních objektů, jakými jsou tunely či zá-
kladové pilíře mostů [6], kdy je třeba kvantifikovat piezome-
trické výšky, tlaky a hydraulické gradienty v jejich okolí. 

3.5 Nejistoty modelových výpočtů
V případě hydraulického řešení proudění podzemní vody

se nejistoty vážou především k vystižení skutečných pomě-
rů navrženým modelem, tj. k přiléhavosti tvaru náhradní
oblasti a okrajových podmínek a vstupních parametrů mode-
lu (hydraulická vodivost, mocnost zvodně, zásobnost zvod-
ně apod.). Nejistoty lze omezit důslednou a pečlivou kalib-
rací a verifikací modelu využívající naměřených stavů hladi-
ny podzemní vody. Pro získání představy o vlivu jednotli-
vých vstupních parametrů na výsledky řešení je účelné pro-
vést citlivostní analýzu s variantní volbou výpočtových para-
metrů modelu. Lepší informaci o vlivu nejistot poskytne vy-
užití intervalové algebry nebo postupy statistického modelo-
vání. Podrobněji problematiku řeší například práce [7], [8], [9].

4. Nebezpečí vyvolané podzemní vodou
Nebezpečí je definováno jako stav s potenciálem způsobit

nežádoucí účinky. Ty jsou v našem případě vyvolány půso-
bením podzemní vody na prvky PPO nebo na objekty v chrá-
něném území. Nepříznivým jevem je také vysakování vody
v území za PPO (obr. 4). Nebezpečí lze vyjádřit, popř. kvan-
tifikovat různým způsobem, příkladem je:

– zatížení konstrukcí tlakem vody, kvantifikátorem je tlak
vody p(x, y, z, t),

– poloha hladiny podzemní vody způsobující např. podmá-
čení budov, kvantifikátorem je piezometrická výška 
h(x, y, z, t),

– rozsah území postiženého vysakováním vody na terén,
kvantifikátorem je vymezená plocha, na níž vypočtená
piezometrická úroveň (hladina podzemní vody) dosáhne
na terén,

– objemové zatížení zemin náchylných k vnitřní erozi,
kvantifikátorem je hydraulický gradient grad h(x, y, z, t),

– specifický průsak q(x, y, z, t) vyjadřuje rovněž nebezpečí
vůči vyplavování částic zeminy (vnitřní erozi).

Kvantifikace jednotlivých charakteristik nebezpečí se pro-
vádí hydraulickým modelovým výpočtem (oddíl 3). Výčet
možných nebezpečí vyvolaných změnami režimu podzemní
vody jsou souhrnně uvedeny v tab. 1.
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Období Nebezpečí Možné ohrožení Vhodný model Způsob zobrazení

při 
povodni

zvýšený tlak vody na podzemní 
části prvků PPO

ztráta stability prvků PPO 2D vertikální, 3D
mapa piezometrických výšek a gradientů 

ve vertikálních řezech

při 
povodni

zvýšený tlak vody na vrstvy 
stropního izolátoru za PPO

prolomení vrstev stropního 
izolátoru

1D, 2D 
vertikální, 2D 
horizontální

mapa rozdílů maximálních piezometrických 
výšek a terénu, izolinie tlaků ve vertikálních 

řezech

při 
povodni 

nárůst piezometrické úrovně 
(hladiny) podzemní vody 

v chráněném území

vysakování na terén a do 
podzemních částí objektů, 

ztráta stability objektů

2D vertikální, 2D 
horizontální, 3D

mapa rozsahu vysakování, mapa rozdílů max. 
piezometrických výšek a terénu, mapa 

piezometrických výšek ve vertikálních řezech

mimo 
povodeň

zvýšení hladiny podzemní vody 
(piezometrické úrovně

v chráněném úzení)

vysakování vody na terén, 
podmáčení podzemních částí 
objektů v chráněném území

2D horizontální, 
3D

mapa rozdílů max. piezometrických výšek a 
terénu, mapa rozdílů piezometrických výšek 

před vybudováním PPO a po něm

při 
povodni

zvýšené hydraulické gradienty 
pod prvky PPO

filtrační nestabilita zemin 
v podloží PPO

2D vertikální, 
3D

mapa piezometrických výšek a hydraulických 
gradientů ve vertikálních řezech

mimo 
povodeň

významné snížení hladiny 
podzemní vody v chráněném 

území v důsledku PPO

omezení zdrojů jímané vody, 
sedání staveb

2D horizontální
mapa ovlivnění piezometrických výšek PPO 

za běžných stavů

Tab. 1. Výčet možných nebezpečí vyvolaných změnou režimu podzemních vod

Obr. 4. Typy nebezpečí ve formě zatížení objektů a konstrukcí
a – vliv na stabilitu prvků PPO, b – porušení krycích málo propustných vrstev, 

c – vysakování na terén, podmáčení, popř. porušení stability objektů v chráněném území.
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Výsledná pole uvedených veličin je účelné pro další práci
i pro prezentaci výstupů vhodným způsobem zobrazit.
Obecně se nabízí vyjádření prostřednictvím izolinií hodnot
uvedených veličin (piezometrické výšky, tlaky, gradienty),
popř. pomocí vektorů (specifické průsaky, hydraulické gra-
dienty). Volba způsobu zobrazení vychází z charakteru
zobrazované veličiny a z typu použité modelové úlohy. 

Charakteristiky nebezpečí související se změnou režimu
podzemní vody v širší zájmové oblasti je vhodné vyjádřit
prostřednictvím přehledných map. Ty vycházejí obvykle z vý-
sledků hydraulických výpočtů pomocí dvojrozměrného
modelu proudění v horizontální rovině, kdy jsou výsledné
veličiny funkcí souřadnic (x, y). Jde o mapy, které vyjadřují:
– polohu hladiny podzemní vody, popř. piezometrickou

úroveň h(x, y, t),
– ovlivnění piezometrických výšek za běžných stavů před

vybudováním PPO a po něm,
– rozdíly maximálních piezometrických výšek dosažených

při povodni a úrovně terénu,
– rozsah území postiženého vysakováním vody na terén.

V detailu prvků PPO se sledují piezometrické výšky, tlaky
vody, hydraulické gradienty a specifické průsaky, které jsou
výsledky modelování ve 2D – vertikální úloha, popř. 3D. Ty
se vyjadřují v příčných, popř. podélných řezech jednotlivých
konstrukcí prostředky CAD, a to formou izolinií, popř. pole
vektorů. 

Zobrazení výsledků modelových řešení slouží k identifi-
kaci ohrožených oblastí a potenciálně nebezpečných zón
v chráněném území a v prostoru prvků PPO.

4.1 Mapa ovlivnění piezometrických výšek za běžných stavů
V období mimo povodeň může být ohrožení spjato se

změnou režimu proudění podzemních vod v důsledku vybu-
dování podzemních částí PPO. Ty často zasahují z důvodů
prodloužení průsakové dráhy, omezení průsakového množ-

ství a také ze statických důvodů do vlastní zvodně, kde
mohou částečně nebo dokonce úplně přehradit přírodní
proud podzemní vody. Tím může dojít ke zvýšení hladiny
podzemní vody (vzdutí) na straně PPO ze strany chráněného
území, což představuje hrozbu podmáčení terénu a podzem-
ních částí existujících konstrukcí. V případě uzavřené „kru-
hové“ ochrany pak může naopak dojít k omezení přítoku
podzemní vody do území a k poklesu přírodní hladiny pod-
zemní vody. To může vyvolat ovlivnění existujících zdrojů
podzemní vody, např. domovních studní. Významnější za-
klesnutí hladiny podzemní vody může vyvolat sedání dotče-
ných staveb. Míru ovlivnění je možné graficky znázornit
jako rozdíl mezi vypočtenými úrovněmi hladiny podzemní
vody při stávajícím stavu a po vybudování PPO. Simulují se
obvykle vodnější období mimo povodňové epizody (např.
průměrné vodní stavy). Výsledkem je mapa rozdílů piezo-
metrických výšek vypočtených pro uvedené scénáře, který-
mi jsou obvykle stávající stav a stav po vybudování PPO
(obr. 5). V případě variantního návrhu uspořádání PPO lze
tímto způsobem vhodně demonstrovat účinek jednotlivých
opatření. Mezi tato opatření lze zařadit návrh proměnné
úrovně založení podzemních stěn a v případě kruhové ochra-
ny návrh technických opatření umožňujících regulovanou
komunikaci mezi tokem a zvodní.  

4.2 Mapa maximálních piezometrických výšek 
a jejich vztahu k terénu

Maximální piezometrické úrovně se stanoví z výsledků
dynamické simulace dvojrozměrným modelem proudění
v horizontální rovině. Tématická mapa rozdílů poskytuje
informace o vypočtených maximálních dosažených piezo-
metrických úrovních podzemní vody v průběhu modelované
povodňové vlny ve vztahu k vybraným výškovým úrovním.
Těmi mohou být např. kóta terénu nebo úroveň založení
objektů v chráněném území za PPO (obr. 6). Mapa mimo
jiné poskytuje informaci o zónách ohrožených vysakováním

Obr. 5. Mapa rozdílů piezometrických výšek před a po vybudování
PPO (Mnichovo Hradiště)

Obr. 6. Mapa rozdílů maximálních piezometrických výšek 
a úrovně terénu (Mnichovo Hradiště) 
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podzemní vody na terén nebo do podzemních částí objektů
v chráněném území. Generování těchto mapových vrstev se
s výhodou provádí prostředky GIS. Běžné je automatizova-
né sestavování map pro jednotlivé povodňové scénáře a pro
modifikace uspořádání linie PPO a způsoby založení proti-
povodňových prvků (zdí, ochranných hrází).

4.3 Zobrazení piezometrických výšek a gradientů 
v detailu PPO 

Poměry v detailu jednotlivých charakteristických kon-
strukčních typů PPO je nejvhodnější zobrazit ve vybraných
vertikálních řezech (obr. 7). Základním údajem je pole pie-
zometrických výšek zobrazených izoliniemi. Doplňujícím
údajem může být barevná škála vyjadřující velikost hydra-
ulických gradientů. Takto uspořádaný výstup umožní lokali-
zovat „nebezpečné“ zóny s vysokými hydraulickými gra-
dienty, kde je třeba se zaměřit především na splnění geome-
trických, popř. hydraulických kritérií vzniku filtrační nesta-
bility zemin [2], [3], [4], [5], např. prostřednictvím filtrů,
vhodně zrněných obsypů, popř. s využitím geotextilie. Vý-
sledky simulací umožní hodnocení bezpečnosti jednotlivých
konstrukcí, případně jejich modifikací. 

5. Závěr
Vybudování ochrany před povodněmi, zejména její pod-

zemní části, může často představovat významný zásah do
přírodních poměrů ve smyslu změny režimu proudění pod-
zemní vody v období mimo povodeň. Při povodni jsou
nástupem hladiny podzemní vody směrem od vodních toků
namáhány jak prvky PPO, tak podzemní části objektů
v chráněném území, které na takové zatížení nebyly dimen-
zovány. 

Takto vzniklé nebezpečí je možné kvantifikovat standard-
ně používanými modelovými postupy. Souhrnné hodnocení
projevů povodňového nebezpečí a následného ohrožení
prvků PPO a objektů v chráněném území vychází z výsled-
ků modelování při znalosti konstrukčního uspořádání PPO a
údajů o ohroženém území (založení budov, úrovně terénu
apod.). Kromě povodňových situací je třeba se rovněž zamě-
řit na ohrožení související s omezením přírodního proudu
podzemní vody v období mimo povodeň, kdy případný ná-
stup či pokles hladiny podzemní vody může způsobit kom-
plikace z pohledu stability prvků PPO, podzemních částí
budov, omezení vodních zdrojů, podmáčení území či budov
apod. Dosavadní zkušenosti ukazují, že jde o komplex pro-
blémů, které lze rozdělit do tří skupin:

– vliv průsakového režimu a působení podzemní vody při
povodni na prvky PPO;

– negativní dopady průsakového režimu a působení pod-
zemní vody při povodni na chráněné území;

– vliv prvků PPO (zejména jejich podzemních částí) na prů-
sakový režim v období mimo povodně.
Článek se v obecné rovině zaměřuje na možnosti analýzy,

vyjádření a grafického zobrazení projevů jednotlivých ne-
bezpečí pomocí soudobých prostředků GIS a CAD. V textu
popsané výstupy umožňují následné vymezení problematic-
kých zón, vyhodnocení variant dispozičního a konstrukční-
ho řešení prvků PPO a návrh opatření minimalizujících ne-
příznivé účinky podzemní vody. Navazujícím krokem je
hodnocení spolehlivosti a rizik vyvolaných změnou režimu
podzemní vody. Tato hodnocení jsou již mimo rámec toho-
to článku a budou publikována samostatně.

Závěrem lze konstatovat, že jednotlivé problémové okru-
hy uvedené v textu jsou prakticky zvládnuty dosavadními
výpočetními a zobrazovacími postupy a také ověřeny na
konkrétních lokalitách na území ČR. 

Článek vznikl za podpory projektu specifické výzkumu
VUT v Brně č. FAST-S-11-62.
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Obr. 7. Piezometrické výšky a hydraulické gradienty v příčném řezu PPO
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Úvod
V současné dynamicky se rozvíjející době přišlo v důsled-

ku otevření se našeho hospodářství světu do stavebnictví
mnoho nových technologií a materiálů. S těmito produkty a
pracovními postupy jsme se museli, coby stavaři, seznámit a
naučit se s nimi pracovat. Materiály včetně nových techno-
logií přinesly kromě zvýšení výrobní rychlosti, efektivnosti
a produktivity práce také vyšší nároky na kvalitu a přesnost
provádění staveb. Souběžně s tím stoupají požadavky na do-
držování technologických postupů a pracovní kázně. S cel-
kovou změnou rychlosti realizace se, bohužel, zkrátila doba
vlastní výstavby. Rovněž se dá říci, že se zvýšily i nároky
investorů. Požadavky se týkají především doby provádění a
jsou nejmarkantnější u developerů bytových projektů z dů-
vodu požadavku na obrátkovost kapitálu, čímž se zvyšuje i
požadavek na rychlost realizace projektů. Současná hospo-
dářská krize a s ní spojený nedostatek stavebních zakázek
přinesl enormní konkurenci. Situace nahrává objednatelům a
nutí dodavatele přistupovat na jejich, někdy až neúměrné
požadavky. Za tohoto stavu je doba výstavby z hlediska vý-
běru dodavatele podstatným parametrem, který po celkové
ceně díla velice často rozhoduje o vítězovi zakázky. Tento
stav často vede k porušování technologických postupů při
vlastním provádění, ke zhoršení kvality prací a zvýšení poč-
tu reklamací.

Dosavadní postup při řešení reklamací
Popsaný stav je, dá se říci, průvodním a obecným jevem

současné hektické doby. Pojem kvalita se skloňuje v mnoha
pádech a stavební firmy se snaží kýžené mety dosáhnout
všemi dostupnými způsoby a metodami. Nové materiály,
technologie a pracovní postupy však vyžadují jako jeden ze
základních atributů čas. Ten však většinou investoři a deve-
lopeři nemají. Nechtějí a ani nemohou ho tedy poskytnout
svým dodavatelům. Ti se tak následně dostávají do velice
složité situace. Musí volit mezi hrozícím penále za nedodr-
žení termínu výstavby a případnými vícenáklady za vzniklé
reklamace. Celou situaci komplikuje i to, že se výrazně zvý-
šily požadavky investorů a budoucích majitelů stavebních
objektů na kvalitu díla, která následně přinese nižší náklady
na jeho údržbu. Objednatelé tedy, a to také z důvodu znač-
ného a trvalého růstu cen stavebních děl a s tím spojenými
náklady na opravy, přirozeně požadují stoprocentní kvalitu.
Popsanou situací se podstatně změnily poměry a stav souvi-

sející s řešením reklamací i kvalitou, odborností a rychlostí
jejich odstraňování. Seriózní firmy musely problematiku
vyřešit změnou koncepce spojenou s odstraňováním vznik-
lých vad. Dříve bylo běžnou praxí, že tým lidí pod vedením
hlavního stavbyvedoucího měl stavbu na starosti od doby
převzetí staveniště až po skončení její záruční doby. Motiva-
cí celého týmu, podílejícího se na výstavbě, byly například
manažerské smlouvy, které řešily rozdělení předpokládané-
ho zisku mezi realizační tým, a rovněž časový harmonogram
jeho rozdělení. Jeden z možných scénářů byl například ten,
že 70 % předpokládaného podílu na zisku z manažerské
smlouvy bylo vyplaceno po skončení, vyfakturování a za-
placení zakázky, kdy mohlo přirozeně proběhnout její celko-
vé ekonomické vyhodnodcení. Dalších 20 % po uplynutí
jednoho roku provozu a posledních 10 % po skončení záruč-
ní doby. Samozřejmě se z podílu na zisku odečítaly náklady
spojené s řešením uplatněných reklamací v průběhu záruční
doby. Tento způsob začal být ovšem v době neustálého zvy-
šování tempa výstavby, s novými technologiemi, zvyšující-
mi se nároky na kvalitu stavby, a následně pak požadavky na
rychlost a odbornost při odstraňování reklamací, nedostaču-
jící. Proto bylo nutné najít nový model řešení reklamací na
kvalitativně i profesionálně vyšší úrovni.

Model managementu kvality a reklamací
Jedním z řešení vzniklé situace, ke kterému již v rámci ČR

přistoupily některé firmy, bylo vytvoření speciálních rekla-
mačních oddělení. Ta přistupují k řešení reklamací komplex-
ně prostřednictvím vlastních techniků, pracovníků evidence,
archivu a právníka. Další pracovníci zajiš�ují prevenci for-
mou vstupní kontroly projektové dokumentace, jiní kontro-
lují kvalitu prováděných prací již v průběhu stavby. Zmiňo-
vaní technici (kvalitáři) v rámci pravidelných kontrol na
stavbách kontrolují a upozorňují na případné nedostatky.
O zjištěních zpracovávají „Zprávy z kontrol kvality“, které
jsou v nejdokonalejších systémech managementu kvality a
reklamací ukládány na centrálních servrech, a jsou tak pří-
stupny zainteresovaným pracovníkům firmy. Tímto způso-
bem je kromě vlastní evidence zajištěna i poučná a informa-
tivní funkce těchto zpráv. Nedílnou a nutnou součástí oddě-
lení je vstupní kontrola projektové dokumentace, jejíž kvali-
ta má v současné době stále klesající tendenci. Do oddělení
řízení kvality, kontroly a reklamací spadá i fungující spisovna
a archiv, kde je v souladu se stavebním zákony č. 183/2006

Dnešní moderní a rozvíjející se doba, s mnoha novými technologiemi a pracovními postupy, vyžaduje specializaci
práce. To platí i pro oblast řízení reklamací ve stavebních podnikcích. Řešením této situace je vznik samostatných od-
dělení řízení kvality, kontroly a reklamací.

Complaints management in construction companies

Today’s modern and developing time with many new technologies and working procedures requires specialization of
work. This is also true for complaints management in construction companies. The solution to this situation is the estab-
lishment of separate departments of quality management, control and complaints.
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Sb. a č. 499/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služ-
by, archivovaná projektová dokumentace ukončených zaká-
zek. Před uložením však musí dokumenty projít kontrolou
úplnosti a správnosti. Kompletní a přehledně archivovaná
dokumentace je jedním z předpokladů úspěšného a zodpo-
vědného odstraňování předmětných reklamací. V součas-
nosti se ukládá i v elektronické podobě, nejlépe na intranetu
firmy, například v „Detailu stavby“, a to v předepsané for-
mě. Elektronická podoba dokumentace usnadňuje přístup
reklamačním technikům a dalším oprávněným osobám.

Program TaskPool
Všechny tyto činnosti by nebylo možné sofistikovaně pro-

vádět bez důkladné evidence reklamací pomocí různých pro-
gramů. Jedním z nich je program TaskPool, moderní systém

Obr. 1. Grafická podoba reklamačního programu Taskpool

Obr. 2. Počet odstraněných reklamací 
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zvyšující efektivnost průběhu v aplikačních oblastech spo-
lečností, v nichž je primární řízení požadavků. Může být jed-
noduše přizpůsoben řízení požadavků ve všech oblastech,
v nichž se vyskytují dvě i více stran, mezi nimiž existuje
vztah ZADAVATEL – ODBĚRATEL, kde ZADAVATEL
formuluje požadadavky (úkoly) na reklamační nebo jiné
služby a předává je DODAVATELI k vyřízení. Systém lze
vhodně využít i uvnitř organizace (v rámci intranetu), v níž
jedna organizační součást, v našem případě evidence rekla-
mací, je ZADAVATEL a poskytuje typ služeb (informace
o došlých reklamacích) jiné organizační součásti nebo celé-
mu zbytku organizace. Zde jsou pak reklamační technici a
vedení organizace jako ODBĚRATELÉ.

V programu se evidují veškeré došlé reklamace včetně pří-
loh, termínů a fotodokumentace. Do systému mají licencova-
ný přístup reklamační technici a vedení organizace, všichni
však mají oprávnění jen ke čtení. Jakékoli zásahy, a to jak vlo-
žení, tak vyřazení reklamace po jejím odtstranění, má na zákla-
dě potvrzeného reklamačního protokokolu pouze administrá-
tor. Odpovídá za správnost všech manipulací s dokumenty a
za správné fungování celého systému. Z programu lze, kromě
automatického upozornění na reklamace po termínu, získat
přehledné informace o tom, které konstrukce, materiály a
technologie, nebo i části staveb, jsou u dané firmy z hlediska
závad (reklamací) nejrizikovější. Na tyto vytipované části se
pak v rámci jednoho oddělení zaměří pracovníci kvality, kteří
následně mohou v rámci prevence upozornit příslušné pracov-
níky firmy, a zajistit tak, aby se v budoucnosti předešlo opa-
kování závad. Další možností je sledování a kontrola úspěš-
nosti a výkonnosti práce jednotlivých reklamačních techniků
včetně upozornění na reklamace po termínu.

V neposlední řadě je to přehled o reklamacích, resp. o poč-
tu reklamací, které po jednotlivých týdnech přibyly, ubyly a
kolik jich zbývá k vyřízení. S takovou statistikou má vedení
organizace přehled o celkové situaci v této oblasti, a rovněž
to ukazuje na výsledky práce reklamačního oddělení.

V reklamačním oddělení by neměl chybět právník, který
zajistí kvalifikovaný právní servis.

Závěr
Z popsaného modelového případu plyne, že i v oblasti

reklamací nastává trend specializace a koncentrace pracov-
níků. Mají na starosti jen oblast reklamací a s ní související
práce, a to při splnění požadavků na komplexní podobu těch-
to činností. Koncentrací se samozřejmě myslí provedení
všech procesů od vstupní kontroly projektové dokumentace,
přes evidenci reklamací, průběžnou preventivní kontrolu
kvality, vlastní skupinu reklamačních techniků, kteří se opí-
rají o fungující spisovnu a archivní službu, až po zajištění
právních služeb. Popsaný způsob řešení dokáže profesionál-
ně vyřešit nedostaky, které jsou často způsobeny krátkou
dobou výstavby. Kvalifikovaně a včas jsou pak v průběhu
záruční doby odstraňovány reklamace, a tak alespoň touto
formou uspokojovány potřeby zákazníka. Jedním ze základ-
ních kamenů celého procesu je ovšem důsledná a propraco-
vaná evidence reklamací, vše v duchu hesla: „Kdo své čin-
nosti nekontroluje a neeviduje, ten je nemůže kvalitně
řídit!“.

Článek vznikl za podpory projektu specifického výzku-
mu FAST-S-11-61 „Ekonomické aspekty přípravy, real-
izace a provozu stavebních objektů“ Vysokého učení
technického v Brně. 
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Obr. 3. Graf počtu reklamací přijatých, odstraněných a zbývajících, po týdnech
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Úvod
Nejistoty a rizika jsou všude kolem nás, jsou významným

atributem většiny lidských činností. Výsledky mnoha inves-
tičních projektů, podnikatelských záměrů, výzkumů nebo
pokusů restrukturalizovat a změnit společnost jsou nejisté,
mohou se lišit od predikce původních výsledků, a� již pláno-
vaných, nebo realizovaných. Přímo závisí na kvalitě přípra-
vy investičních projektů a kvalitě jejich vlastní realizace. Ze
zkušeností vyplývá, že kvalita přípravy přímo úměrně ovliv-
ňuje úspěšnost a neúspěšnost každého investičního projektu,
realizace projektu může důsledky špatné přípravy již jen
oslabit. Nekvalitně realizovaný projekt může negativně
ovlivnit očekávané výsledky projektu, a tím i jeho úspěš-
nost.

Kvalitní příprava projektů proto vyžaduje:

– identifikovat rizika nejistoty ovlivňující výsledky projek-
tů, tj. jejich úspěšnost a neúspěšnost, a posoudit jejich
význam;

– stanovit a zhodnotit dopad těchto rizik na výsledky pro-
jektu (určit rozsah rizika a posoudit jeho přijatelnost a
nepřijatelnost);

– zvažovat opatření ke snížení rizika z hlediska nákladů i
možnosti  jeho snížení. 

Souhrn těchto aktivit, zaměřených na rizikovou stránku
investičních projektů, tvoří náplň managementu rizika pro-
jektů.

Identifikace rizik, posouzení jejich významu a velikosti a
jejich hodnocení tvoří náplň analýzy rizika. Odpovědný pří-
stup zamezuje přijímání projektů nebo realizaci podnikatel-
ských aktivit s nepřijatelným rizikem, jejichž neúspěch by
mohl výrazně ovlivnit finanční stabilitu podniku, nebo
dokonce jeho samotnou existenci, a zvyšuje pravděpodob-
nost úspěšnosti těchto projektů a aktivit, a tím zlepšení hos-
podářských výsledků z dlouhodobého hlediska [2]. 

V případě územně samosprávného celku kvalitní analýza
rizika zamezuje přijímání projektů, jejichž neúspěch by
mohl vést k zadlužování nebo rozprodávání jeho majetku,
resp. ke ztrátě morálního kreditu v očích občanů, realizaci
nesmyslných projektů bez dlouhodobé koncepce zaměřené
na další využívání realizované investice, nebo naopak zvy-
šuje pravděpodobnost úspěšnosti projektů, které přinesou

občanům benefity v podobě rozvoje vědy, výzkumu, vzděla-
nosti, dopravy, podpoří péči o staré a nemocné, záchranu
kulturního dědictví nebo životního prostředí získáním part-
nerů k spolufinancování nebo odbornému zaštítění jednotli-
vých projektů.

Science centra
Science centra jsou poměrně novodobou záležitostí,

jejichž vznik spadá do šedesátých let minulého století. Aspi-
rují na místo, na němž se člověk může stát součástí jednoho
z nejvýraznějších prvků lidské kultury – světa vědy a tech-
niky. Jsou koncipována pro širokou veřejnost a neformálně
přibližují podstatu vědecké činnosti a techniky. Ve světě se
stala populárním způsobem trávení volného času a předsta-
vují atraktivní alternativu k jiným kulturním institucím, jako
jsou divadla, kina a zábavné parky. Nabízejí vyvážený kok-
tejl zábavy a poučení, který je zárukou toho, že si odtud
zájemce odnese nové poznatky a zajímavé zážitky. Návštěv-
ník má možnost si vyzkoušet exponáty, protože dotýkat se
exponátů je „přísně přikázáno“, a formou hry a vlastního
experimentování pochopit, jak funguje svět kolem nás. Není
zde kladen důraz na memorování, prioritou je ukázat
návštěvníkům prostřednictvím hry svět vědy, fungování pří-
rodních, matematických, fyzikálních, chemických a jiných
zákonitostí. Jsou místem neformálního vzdělávání, které
doplňuje výuku na základních a středních školách.  

Největší inspirací bylo technické Deutches museum, zalo-
žené roku 1903 v Mnichově Oskarem von Millerem, které
nyní patří k největším a nejmodernějším v Německu. Zde se
inspiroval i Frank Oppenheimer, zakladatel Exploratoria,
prvního většího science centra na světě, které vzniklo v roce
1969 v San Franciscu. Za prototyp můžeme pokládat berlín-
ské centrum Urania, otevřené v letech 1889-1928. Celkový
počet ryzích science center na světě se pohybuje okolo tří
set. Některé rozvinuté země se mohou pyšnit jejich velkým
počtem, např. Kalifornie jich má 42. V zemích bývalého
východoevropského bloku se výstavba těchto zařízení začí-
ná pomalu prosazovat, již fungující jsou ve Slovinsku,
Ma	arsku, Estonsku, v Polsku, v České republice v Plzni
(Techmania) a v Liberci (IQpark).

Každé investiční rozhodování musí vycházet z investičního záměru zpracovaného často formou studie proveditelnosti.
Jednou z hlavních částí rozhodovací dokumentace by mělo být pojednání o riziku projektu. Jeho identifikace a násled-
né řízení již v předinvestiční fázi může výsledky projektu významně ovlivnit.  

Risk management of the Moravian Science Centre Brno project

Any investment decision must be made on the basis of processing an investment project, very often in the form of a fea-
sibility study. One of the main components of the decision-making documentation should be the risk management of
an investment project. The resulting design values in the form of costs and revenues are often very optimistic. The iden-
tification and subsequent risk management already in the pre-investment phase may significantly affect the actual
results of a project.
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Moravian Science Centre Brno
Myšlenka vytvořit v Brně science centrum existovala již

mnoho let. Postupně se u jejího naplňování vystřídalo
mnoho nadšených a schopných lidí, avšak nikdy nevznikly
dostatečně příznivé finanční a politické podmínky pro vznik
této instituce. Zlom nastal v roce 2009 prosazením myšlen-
ky vybudování science centra do třetí Regionální inovační
strategie Jihomoravského kraje (dále jen RIS3) jako jedné
z priorit a schválením Operačního programu Věda a výzkum
pro inovace (dále jen „OP VaVpI“), který si v rámci priorit-
ní osy 3 Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, ob-
last podpory 3.2 Popularizace, propagace a medializace
VaV, klade mimo jiné za cíl podpořit vznik několika Scien-
ce Learning Center na území České republiky. 

Vyhlášením kolové výzvy k předkládání projektů v rámci
OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a
techniky dne 15. 12. 2009 začala příprava projektu brněn-
ského science centre s pracovním názvem „Moravian Scien-
ce Centre Brno“  (dále jen „MSCB“). Nositelem projektu se
stal Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“), který se zavázal
financovat veškeré výdaje spojené s jeho přípravou, tj. do
doby podání projektové žádosti o dotaci do OP VaVpI a
v případě úspěšného hodnocení projektu až do doby vydání
rozhodnutí o jejím poskytnutí. Se spoluprácí souhlasilo sta-
tutární město Brno (dále jen „SMB“) a v souladu s naplňo-
váním RIS3 byla následně uzavřena smlouva s cílem vybu-
dovat v Brně moderní science centre. 

K projektu byly přizvány významné instituce vzdělávací-
ho a výzkumného charakteru: 

– Masarykova univerzita, 
– Mendlova univerzita v Brně,
– Vysoké učení technické v Brně,
– Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 
– Akademie věd ČR, 
– Centrum dopravního výzkumu,, v. v. i., 
– Regionální a technické muzeum, o. p. s., provozovatel

Techmanie v Plzni,

jež se zavázaly k partnerství na úrovni personální a odborné,
což znamená, že jejich odborníci se podílejí na obsahové
náplni centra ve všech fázích projektu včetně fáze udržitel-
nosti (taktéž fáze provozní), přičemž současně bude popula-
rizována jejich vlastní práce a výzkumná témata, což umož-
ní nahlížení na samotné hranice soudobého špičkového
výzkumu. 

V souladu s pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OP
VaVpI a interním normativním aktem Jihomoravského kraje
byla za zpracovatele projektové žádosti do OP VaVpI vybrá-
na Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (dále jen
„zpracovatel žádosti“). Žádost byla na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) podána 26. 6.
2010 a zaregistrována pod číslem CZ.1.05/3.2.00/09.0163.
Projekt se ucházel o dotaci ve výši 596 502 156 Kč.

Dne 13. 11. 2011 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy jako poskytovatel dotace  a Řídící orgán OP
VaVpI v souladu s ust. § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a změně některých souvisejících záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 130/ /2000
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozděj-
ších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0163/ /09/01. Ta
má být poskytnuta v maximální výši 596 102 156 Kč, přičemž
maximálně 89 475 323,40 Kč z ostatních prostředků poskyt-
nutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinanco-

vání, tj. 15 % výše dotace; maximálně 507 026 832,60 Kč
z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfi-
nancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpo-
čtu Evropské unie, tj. 85 % výše dotace.    

Analýza rizik
Jako součást projektové žádosti byla v rámci studie prove-

ditelnosti zpracována externími specialisty z Regionální roz-
vojové agentury jižní Moravy povinná analýza rizik (tech-
nických, provozních, finančních, smluvních, organizačních,
právních apod.) přípravné a částečně i realizační fáze projek-
tu s negativními dopady na projekt, a to včetně určení prav-
děpodobnosti výskytu rizik, návrhů opatření pro řízení/eli-
minaci rizik, a stanovení odpovědnosti za vyhodnocování
rizik, popř. za rozhodnutí o opravných opatřeních.  

Výsledkem identifikace rizik byl velký počet rizikových
faktorů, přičemž stejná pozornost nebyla věnována všem
faktorům, ale pouze těm významným se značnými negativ-
ními dopady na projekt. Ke stanovení významnosti rizik
(rizikových faktorů) bylo použito expertní hodnocení, jehož
hlavním nástrojem jsou matice hodnocení rizik, které se uží-
vají ke stanovení významnosti velice obtížně kvantifikova-
telných rizik, případně rizik nekvantifikovatelných. 

Podstata expertního posuzování významnosti rizik s vy-
užitím matic hodnocení rizik pak spočívá v tom, že se tato
významnost posuzuje ze dvou hledisek. První z nich tvoří
pravděpodobnost výskytu rizika, druhé intenzita negativní-
ho, resp. pozitivního dopadu na projekt. Určité riziko (faktor
rizika) je pak tím významnější, čím pravděpodobnější je
jeho výskyt a čím závažnější je jeho dopad na projekt [2]. 

Kategorie Popis

neznatelné nepodstatné narušení vývoje projektu

drobné
nepodstatné narušení vývoje projektu 
operativním řízením lze obnovit plánovaný vývoj

významné
narušení vývoje projektu 
správným řízením je možno dosáhnout požadovaných 
parametrů v plánovaných termínech

velmi 
významné

zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho 
pozastavení 
vyžaduje opatření, aby bylo dosaženo požadovaných 
parametrů v plánovaných termínech

nepřijatelné
ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu 
pokud nemá být projekt ukončen, je třeba přijmout 
zásadní opatření k  obnovení vývoje

Kategorie Popis

výskyt je krajně nepravděpodobný

lze předpokládat, že nebezpečí nemusí nastat
výskyt je nepravděpodobný, ale možný

 lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně 
nastat
pravděpodobně se vyskytne několikrát

lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát
vyskytne se několikrát 

lze očekávat, že nebezpečí nastane často
je pravděpodobný častý výskyt

nebezpečí je trvalé
hraničící s jistotou

téměř nemožné

výjimečně možné

běžně možné

pravděpodobné

Tab. 1. Závažnost rizika [5]

Tab. 2. Pravděpodobnost výskytu rizika [5]
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Potenciální rizika s negativními dopady na projekt, která
si žadatel a externí specialisté v souvislosti s projektem reál-
ně uvědomili, jsou uvedena v tab. 4, členěná dle základních
kategorií na rizika technická a stavební, finanční, organizač-
ní a provozní a právní. Rizika jsou dále analyzována z hle-
diska jejich závažnosti a pravděpodobnosti výskytu, násled-
ně z hlediska významnosti pro projekt. Detailně jsou roze-
brána z pohledu jejich eliminace a způsobu řízení dané situace.

Tab. 3. Význam rizika – celkové hodnocení závažnosti a
pravděpodobnosti rizika [5]

Z analýzy vyplývá, že zmíněná rizika jsou nakonec
vyhodnocena jako zanedbatelná, či přijatelná. Pro realizaci
projektu to znamená, že zanedbatelné riziko lze v projektu
respektovat, jde o riziko významné, ale prakticky nemožné.
Rizika přijatelná jsou pro projekt také akceptovatelná, nic-
méně jejich vývoji bude žadatel věnovat větší pozornost. Pro
tyto případy je nastaven systém řízení s konkrétními návrhy
na eliminaci daných rizik.

V době zpracování studie proveditelnosti byly uvažovány
dvě varianty řešení projektu – nulová a investiční. Snahou
žadatele bylo a je, samozřejmě, projekt realizovat dle navr-
žené investiční varianty. Nulová varianta by byla realizová-
na v případě, že by projekt neobstál v hodnocení a dotaci
nezískal. Znamenalo by to především velkou časovou pro-
dlevu, projekt by byl realizován s delším časovým odstu-
pem, což by vyvolalo větší náklady na realizaci. V případě
neudělení dotace by žadatel neodkoupil pavilon D, plánova-
ný jako místo realizace, a pro projekt by bylo hledáno jiné
místo. Tato varianta je časově výrazně delší a finančně pod-
statně náročnější.

Žadatel samozřejmě chce navrženou investiční variantu,
detailně popsanou v žádosti Benefit a ve studii proveditel-
nosti, realizovat. Po úspěšném hodnocení projektu a získání
dotace byla realizační fáze projektu zahájena dle navržené-
ho harmonogramu a na Brněnském výstavišti vznikne uni-
kátní science centrum.

Přehodnocení negativních rizik projektu
Přestože projekt získal ze všech podaných v rámci výzvy

1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky,
PO 3, OP VaVpI nejvíce bodů, bylo již v prosinci 2010
jasné, že jeho rizika byla definována nedostatečně, a/nebo
dokonce podceněna. Jako nejvýznamnější se v přípravné
fázi ukázalo riziko definované zpracovatelem žádosti jako
nedostatky projektové dokumentace. Závažnost rizika byla
posouzena jako významná,  riziko může narušit vývoj pro-
jektu, ale správným řízením je možné dosáhnout požadova-
ných parametrů v plánovaných termínech. Pravděpodobnost
rizika byla posouzena jako výjimečně možná, výskyt rizika
je nepravděpodobný, ale možný, a lze předpokládat, že ne-
bezpečí může výjimečně nastat. Význam rizika, tj. celkové
hodnocení závažnosti rizika a jeho pravděpodobnosti, byl
posouzen jako přijatelný,  lze je přijmout, ale je nutno věno-
vat zvýšenou pozornost vývoji situace. Při jeho posuzování
zpracovatel žádosti vycházel z předpokladu, že problémy
s projektovou dokumentací, budou-li nějaké, nastanou až ve

fázi realizační a odpovědnost za vyhodnocení rizik připadne
stavebnímu manažerovi projektu, koordinátorovi stavební
části projektu a technickému dozoru investora.

Ukázalo se ovšem, že rozpočet na rekonstrukci pavilonu
D, který vycházel z projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a tvořil jednu z částí projektové žádosti, ve výši
208 mil. Kč byl v dalším stupni projektové dokumentace
navýšen na 397 mil. Kč. Postupnou záměnou materiálů, hle-
dáním jiných konstrukčních řešení a dopracováním projek-
tové dokumentace do stupně dokumentace pro provedení
stavby se podařilo snížit cenu rekonstrukce na 240 mil. Kč.
Přesto jde o nárůst proti plánovaným výdajům na stavbu ve
výši 32 mil. Kč. Tyto finanční prostředky bude nezbytné bu	
uhradit z vlastních finančních zdrojů žadatele, nebo o tuto
částku snížit jiné položky v rámci rozpočtu projektu, např.
kupní cenu pavilonu či pořízení expozice. Snížení výdajů na
pořízení expozice se ukázalo jako řešení nejméně vhodné i
v následném negociačním řízení vedeném Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR po podání žádosti o po-
skytnutí dotace, a to vzhledem k tomu, že právě expozice má
„nenucenou a populární formou prostřednictvím přístrojů,
zařízení, interaktivních pomůcek, exponátů a dalších prvků
nabízet výuku a možnost hlubšího porozumění podstaty
fyzikálních a přírodních jevů“.  

K novému vyjednávání o ceně pavilonu se současný vlast-
ník nestavěl odmítavě a jednání bylo uskutečněno prostřed-
nictvím partnera projektu – statutárního města Brna, které je
zároveň majoritním akcionářem BVV. Bohužel, vzhledem
k současné ekonomické krizi a ke snížené poptávce po vele-
tržních službách nedošlo k žadatelem očekávanému konsen-
su. Zůstala tedy poslední varianta, tj. úhrada zvýšených
nákladů na rekonstrukci z vlastních zdrojů žadatele, přičemž
tato částka byla dále zpřesněna po zpracování dokumentace
pro provedení stavby a očekává se ještě její další upřesnění
po výběru dodavatele stavby. 

Velký rozdíl v nákladech na rekonstrukci byl způsoben
především nedostatečně provedeným stavebně technickým
průzkumem pavilonu D, který by měl předcházet každému
serióznímu odhadu nákladů na rekonstrukci. Při zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí byly použity podklady
předané žadatelem, přičemž zpracovatel stavebně technické-
ho průzkumu využil starší posudky tehdejšího vlastníka
pavilonu. Podrobný průzkum byl proveden až v rámci zpra-
covávání dokumentace pro stavební povolení, kdy bylo zjiš-
těno, že technický stav pavilonu je mnohem horší a neodpo-
vídá původním zjištěním.  

Vzhledem k tomu, jak vzrostlo riziko „nedostatky projek-
tové dokumentace“, vzrostlo úměrně i riziko definované
zpracovatelem projektové žádosti jako „nevyřešené vlastnic-
ké vztahy k místu realizace projektu“. Závažnost rizika byla
posouzena jako nepřijatelná, riziko může ohrozit a zastavit
další vývoj projektu, a pokud by projekt neměl být ukončen,
tak by bylo nutné přijmout zásadní opatření k obnovení
vývoje. Pravděpodobnost rizika byla posouzena jako výji-
mečně možná, výskyt rizika je nepravděpodobný, ale mož-
ný, a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat.
Význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizika a
pravděpodobnosti rizika – byla posouzena jako zanedbatel-
ná, lze ho přijmout. Při posuzování tohoto rizika vycházel
zpracovatel žádosti z předpokladu, že mezi žadatelem a
vlastníkem nemovitostí nezbytných pro realizaci science
centre byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní,
jejíž podmínky musely být naplněny do 31. 12. 2011, a to
pouze v případě, že by žadatel obdržel dotaci z OP VaVpI
v plné výši. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0163/09/01
(dále jen „rozhodnutí“) bylo však vydáno až 13. 12. 2011 a

Kategorie Popis

zanedbatelné lze ho přijmout

přijatelné
lze ho přijmout, nutno věnovat zvýšenou pozornost 
vývoji situace

nežádoucí
smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky 
nedosažitelná či neúměrně nákladná

nepřípustné musí být odstraněno
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Druh Závažnost
Pravdě- 

podobnost
Význam Eliminace

Odpovědnost 
za vyhodnocení 

nedostatky 
v projektové 
dokumentaci

významné
výjimečně 
možné

přijatelné

S ohledem na zkušenosti (reference) projektové kanceláře je 
riziko nedostatků v projektové dokumentaci minimální; zcela 
vyloučit je lze v realizační fázi za spolupráce stavebního 
dozoru a projektanta stavby.

stavební dozor investora ve 
spolupráci se stavebním 
manažerem projektu a 
koordinátorem stavební části

zpoždění stavebních 
prací, nedostatečná 
koordinace

významné
výjimečně 
možné

přijatelné

Riziko zpoždění stavebních prací je minimální. Potenciální 
riziko bude eliminováno zajištěním kvalitního stavebního 
dozoru, důsledným monitoringem a maximálním dodržováním 
harmonogramu stavebních prací.  

stavební dozor investora ve 
spolupráci se stavebním 
manažerem projektu

výběr nekvalitního 
dodavatele 
stavebních prací

velmi 
významné

výjimečně 
možné

přijatelné

Riziko je minimální. Bude maximálně eliminováno 
prostřednictvím transparentního procesu výběrového řízení 
splňujícího zákonem a OP VaVpI stanovené podmínky a 
následným důkladným rozborem referenčních předpokladů 
jednotlivých uchazečů.

stavební manažer projektu ve 
spolupráci s projektovým 
manažerem 

zpoždění výroby a 
dodání jednotlivých 
exponátů

významné
výjimečně 
možné

přijatelné

Riziko je minimální. Riziko bude v maximální možné míře 
eliminováno výběrem kvalitního a spolehlivého dodavatele 
s profesionálním přístupem. Vztah objednatele a dodavatele 
bude následně smluvně ošetřen s možností penalizace při 
nedodržení smluvních podmín

projektový manažer ve 
spolupráci s programovým 
manažerem projektu

živelné
pohromy

významné
téměř 
nemožné

zanedbatelné

S rizikem je uvažováno, leč je prakticky nepravděpodobné. Je 
technicky v podstatě neovlivnitelné, nicméně z historického 
hlediska zcela bezprecedentní. Jediným způsobem částečné 
eliminace rizika je pojištění.

za riziko jako takové nelze 
odpovídat; odpovědnost za 
pojištění proti riziku bude 
odpovídat projektový manažer

navýšení cen 
stavebních prací

významné
běžně 
možné

přijatelné

Riziko bude eliminováno s přispěním finančního plánu, který 
je sestaven dle aktuálních cen vstupů, rezervy nejsou součástí 
způsobilých výdajů. Ke změnám ve finančním plánu při 
realizaci projektu samozřejmě dojít může. V případě navýšení 
finančního objemu 

stavební manažer projektu ve 
spolupráci s finančním 
manažerem projektu

navýšení cen 
zhotovení  exponátů

významné
běžně 
možné

přijatelné
Ceny budou kalkulovány s maximální možnou pečlivostí. Po 
výběru dodavatele/dodavatelů bude s dodavateli exponátů 
uzavřena smlouva s pevně stanovenou cenou.

finanční manažer ve spolupráci 
s programovým manažerem a 
projektovým manažerem

neobdržení dotace významné
běžně 
možné

přijatelné

Vzhledem k tomu, že na poskytnutí dotace není zákonný 
nárok, pak je riziko možné. Pokud by projekt dotaci z OP 
VaVpI nezískal, pokračoval by časově náročnějším způsobem. 
V případě přidělení dotace bude riziku  předcházeno vhodným 
načasováním a pečlivým zp

vzhledem k tomu, že na dotaci 
není právní nárok, není možné 
určit odpovědnou osobu

nedostatek 
finančních 
prostředků pro 
realizaci projektu

významné
téměř 
nemožné

zanedbatelné

Riziko je v podstatě zanedbatelné, jelikož projekt bude 
realizován dle sestaveného rozpočtu, který je určující pro 
zabezpečení finančních prostředků. Plán předfinancování je 
schválen zastupitelstvem Jihomoravského kraje.  

projektový manažer ve 
spolupráci s finančním 
manažerem

nedostatek 
finančních 
prostředků 
v provozní fázi 
projektu

významné
téměř 
nemožné

zanedbatelné
Pro řízení tohoto rizika je počítáno částečně s financováním z 
veřejných prostředků JMK a Města Brna, částečně s vlastními 
příjmy z provozu MSCB.  

projektový manažer ve 
spolupráci s finančním a 
programovým manažerem

FINANČNÍ RIZIKA

TECHNICKÁ A STAVEBNÍ RIZIKA

Tab. 4. Analýza rizik [5]
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nedostatek 
zkušených manažerů 
pro řízení projektu

významné
téměř 
nemožné

zanedbatelné

Riziko bude eliminováno důsledným výběrem jednotlivých 
členů realizačního týmu, na základě jejich zkušeností s danou 
pozicí. Navíc na začátku bude vypracována metoda řízení 
lidských zdrojů.

projektový manažer

nejednoznačné 
nastavení pravomocí 
a odpovědnosti za 
řízení MSCB

významné
téměř 
nemožné

zanedbatelné

Riziko bude v maximální možné míře eliminováno tím, že na 
začátku bude zpracován model řízení projektu, v němž bude 
podrobně rozpracováno nastavení pravomocí a odpovědnosti 
řídících pracovníků projektu. 

projektový tým

nedostatečná 
koordinace 
jednotlivých aktivit 
projektu

významné
téměř 
nemožné

zanedbatelné

MSCB má stanovenou řídící a organizační strukturu s jasným 
vymezením odpovědností. Veškerá projektová rizika budou 
sledována a vyhodnocována a v případě hrozícího rizika i 
eliminována. 

projektový manažer

nedostatek 
kvalifikovaných 
lidských zdrojů ve 
fázi přípravné, 
realizační a provozní

významné
téměř 
nemožné

zanedbatelné
Riziko bude řízeno prostřednictvím včasného vypracování 
modelu řízení projektu a včasného obsazení jednotlivých 
pozic. Veškeré lidské zdroje budou smluvně ošetřeny.

projektový manažer

nedostatečný zájem 
ze strany cílových 
skupin

významné
běžně 
možné

přijatelné

Zájem cílových skupin a očekávaná poptávka projektu je 
řešena v marketingové analýze zpracované pro účel MSCB 
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou multimediálních 
médií a také ve studii proveditelnosti, a to na základě 
relevantních statistických úda

projektový manažer ve 
spolupráci s programovým 
manažerem

návrh MSCB a jeho 
vybavení 
neodpovídá 
požadavkům na něj 
kladeným

významné
téměř 
nemožné

zanedbatelné
Na návrhu, vybavení a konkrétních exponátech se podílejí 
pracovní skupiny tvořené odborníky. Řešení MSCB by tudíž 
mělo korespondovat se zadanými požadavky.

projektový manažer ve 
spolupráci s programovým 
manažerem

nedostatečný systém 
ochrany a využití 
duševního 
vlastnictví

významné
výjimečně 
možné

přijatelné
Veškeré pracovní výstupy v přímé souvislosti s ochranou 
využití duševního zdraví budou právně a smluvně ošetřeny.

projektový manažer

nedodržení 
podmínek OP VaVpI 
včetně nenaplnění 
monitorovacích 
indikátorů

velmi 
významné

téměř 
nemožné

zanedbatelné

Riziko je zcela minimální. Žadatel je seznámen s podmínkami 
OP VaVpI a veškeré kroky v realizaci projektu budou 
prováděny v souladu s prováděcí dokumentací OP VaVpI. 
Všechny zainteresované osoby projektového týmu budou s 
podmínkami realizace projektu sezn

projektový tým

nedodržení právních 
norem ČR (výběrová 
řízení, smlouvy 
apod.)

nepřijatelné
téměř 
nemožné

zanedbatelné

Riziku bude předcházeno tím, že zainteresované osoby budou 
seznámeny s podmínkami projektu, který bude realizován v 
souladu s platnou legislativou. Dále bude dbán zřetel zejména 
na transparentní průběh výběrových řízení, kvalitní stavební a 
autorský dozor

projektový tým

nevyřešené 
vlastnické vztahy 
k místu realizace 
projektu

nepřijatelné
výjimečně 
možné

zanedbatelné

Jelikož místo realizace projektu (pavilon D areálu BVV) není 
ve vlastnictví žadatele projektu, určité riziko zde existuje. 
V současné době má však žadatel (Jihomoravský kraj) s BVV 
uzavřenou předkupní smlouvu, která zaručuje žadateli, že 
budovu pavilonu D

projektový manažer

PRÁVNÍ RIZIKA

ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ RIZIKA
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čerpání finančních prostředků bylo možné od roku 2012.
Součástí první žádosti o platbu ex-post a ex-ante byly také
výdaje na splacení kupní ceny za předmětné nemovitosti. 

S oběma předcházejícími riziky souvisí i riziko definova-
né zpracovatelem projektové žádosti jako „nedostatek
finančních prostředků pro realizaci projektu“. Závažnost
rizika byla posouzena jako významná, riziko může narušit
vývoj projektu, ale správným řízením je možné dosáhnout
požadovaných parametrů v plánovaných termínech. Pravdě-
podobnost rizika byla posouzena jako téměř nemožná,
výskyt rizika je nepravděpodobný, ale lze předpokládat, že
nebezpečí nemusí nastat. Význam rizika – celkové zhodno-
cení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika byla posou-
zena jako zanedbatelná, lze ho přijmout. Při posuzování
tohoto rizika zpracovatel žádosti vycházel z předpokladu, že
rozpočet projektu tak, jak byl předložen v rámci projektové
žádosti MŠMT, bude dodržen. Zpracovatel žádosti si neuvě-
domil, že v případě jakéhokoli finančního navýšení projektu
v realizační fázi nese plnou tíži žadatel, tedy JMK. Jakákoli
rozhodnutí týkající se financování v souladu se zákonem č.
129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, činilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje, což je
kolektivní orgán a nelze nikdy předjímat jeho rozhodnutí. 

V době kdy, žadatel zjistil, že uzavřel smlouvu o budoucí
smlouvě kupní na nemovitosti, jejichž hodnota více než prav-
děpodobně nedosahovala sjednané kupní ceny, protože
následné průzkumy dokazovaly její mnohem horší stavebně
technický stav, a poté, co nedosáhl následného konsensu
s BVV týkajícího se přiměřené slevy z kupní ceny, uznal
nemožnost snížit výdaje na pořízení expozice, je žadatel
nucen uhradit deficit v rozpočtu projektu na jeho realizaci
z vlastních zdrojů. V případě, že jde o navýšení projektu
o 32 mil. Kč před zahájením vlastní realizace, aniž je do budo-
vy „kopnuto“, není možné toto riziko označit za zanedbatelné.

Ve fázi provozní definoval zpracovatel žádosti riziko
„nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu“.
Závažnost rizika byla posouzena jako významná, že riziko
může narušit vývoj projektu, ale správným řízením je možné
dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termí-
nech. Pravděpodobnost rizika byla posouzena jako téměř
nemožná, výskyt rizika je nepravděpodobný, ale lze předpo-
kládat, že nebezpečí nemusí nastat. Význam rizika – celko-
vé zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika
byla posouzena jako zanedbatelná, lze ho přijmout. Při posu-
zování tohoto rizika zpracovatel žádosti vycházel z předpo-
kladu, že financování provozu science centre více než 40 %
provozních výdajů bude hrazeno z tržeb ze vstupného, pro-
vozní ztráta potom z rozpočtu JMK a statutárního města
Brna, které se v rámci smlouvy o spolupráci zavázalo fi-
nančně podílet na jeho provozu (oba subjekty ve výši 14 mil.
Kč ročně, a to po dobu udržitelnosti projektu). Hlavní část
příjmů science centre bude tedy tvořit dotace z veřejných
rozpočtů. Další význačnou, ale nejistou část příjmů, pak
tržby ze vstupného (40 %), granty a sponzoring (9,1 %). 

Lze očekávat, že během udržitelnosti projektu dojde ke
zdražení ceny energií, pojištění, služeb, spotřebního materi-
álu, zvýší se mzdové náklady a v prvních letech provozu se
science centre nepodaří získat granty a sponzoring v předpo-
kládané výši. V případě, že se nepodaří udržet stálý počet
návštěvníků, kteří budou ochotni zaplatit i vyšší vstupné,
nebo zvyšovat jejich počet, bude nucen provozní ztrátu hra-
dit ze svých rozpočtů JMK, popř. statutární město Brno, pří-
padně bude omezena obnova exponátů, která je plánována
na každé tři roky. Tím ovšem klesne zájem návštěvníků a
primární funkce science centre o předávání nejnovějších
poznatků vědy  a výzkumu veřejnosti bude narušena. Tako-
vé riziko nelze označit za zanedbatelné. 

Závažnost rizika definovaného zpracovatelem žádosti
„nedostatečný zájem ze strany cílových skupin“ byla posou-
zena jako významná, riziko může narušit vývoj projektu, ale
správným řízením je možné dosáhnout požadovaných para-
metrů v plánovaných termínech. Pravděpodobnost rizika
byla posouzena jako téměř nemožná, výskyt rizika je
nepravděpodobný, ale lze předpokládat, že nebezpečí nemu-
sí nastat. Význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti
rizika a pravděpodobnosti rizika  byla posouzena jako přija-
telná, lze ho přijmout, ale je nutno věnovat zvýšenou pozor-
nost vývoji situace. Zpracovatel projektové žádosti počítá
s roční návštěvností 200 000 návštěvníků, přičemž spoléhá
na zajištění kvalitní propagace projektu již ve fázi realizace
a následný skvělý marketingový plán pro provozní fázi. 

Vzhledem k tomu, že v České republice v současné době
již existují dvě podobná centra a v rámci OP VaVpI se počí-
tá s vybudováním minimálně dalších dvou center, je to velmi
optimistická prognóza. Navíc stejná zařízení jsou ve Vídni,
Wolfsburgu, Hamburku a ve Varšavě. Spádově se tedy tyto
oblasti značně překrývají a mnohý potencionální návštěvník
navštíví raději již zavedená science centre nebo ta, která má
nejblíže svému bydlišti. 

V případě, že ze strany dětí a mládeže (organizované i
individuální), rodin s dětmi, rodičů a široké veřejnosti bude
o Moravian Science Centre Brno zájem minimální, nebude
naplněn základní princip projektu, tzn. zpřístupnit výsledky
vědy a výzkumu co nejširšímu počtu zájemců, a to populár-
ní a zajímavou formou, umožnit návštěvníkům vlastníma
rukama realizovat, na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít
experimenty s rozličnými přírodními jevy. V neposlední
řadě nebudou science centru vznikat příjmy ze vstupného a
projekt jako takový se stane nefinancovatelným.

Další rizika projektu
V souvislosti s vývojem projektu byla do analýzy zařaze-

na i rizika, která jsou neméně významná. Pro posouzení
jejich závažnosti, výskytu pravděpodobnosti a významu by-
la použita stejná metoda, kterou použil zpracovatel žádosti.

� Stabilita politické scény. Při posuzování tohoto rizika
lze vycházet z předpokladu, že vítěz posledních parlament-
ních voleb si bude vědom toho, že čerpání peněz ze struktu-
rálních fondů EU je prioritou a dobře fungující systém říze-
ní OP VaVpI není třeba měnit. Tento předpoklad se ukázal
jako mylný. Proto je toto riziko nyní považováno za velmi
významné, může zásadně změnit vývoj projektu, případně
ho pozastavit, vyžaduje opatření, aby bylo dosaženo požado-
vaných parametrů v plánovaných termínech; s pravděpodob-
ností výskytu běžně možné, pravděpodobně se vyskytne
několikrát, lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát a
významem rizika – celkovým zhodnocením závažnosti rizi-
ka a pravděpodobnosti rizika jako nežádoucím, smí být při-
jato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná či
neúměrně nákladná.

Díky nestabilitě politické scény a následným personálním
změnám na MŠMT bylo hodnocení projektů téměř zastave-
no, byl změněn přístup k žadatelům včetně systému předá-
vání informací a řízení projektů VaVpI. Důsledkem těchto
změn bylo vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace proti oče-
kávanému červnu 2010 až v prosinci 2011, což mělo a má
negativní dopady do rozpočtu žadatele (prodloužení platnos-
ti vydaného stavebního povolení, změna cen veškerých prací
a dodávek v důsledku změny DPH a inflace, úpravy formy
stavebního rozpočtu v důsledku novelizace zákona o veřej-
ných zakázkách a zákona o účetnictví) a také dopady do roz-
počtu vlastníka pavilonu (opakované sestavování finančního
plánu na roky 2010, 2011 a 2012).
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Z tohoto důvodu lze považovat závažnost tohoto rizika za
velmi významnou, může zásadně změnit vývoj projektu, pří-
padně ho pozastavit, vyžaduje opatření, aby bylo dosaženo
požadovaných parametrů v plánovaných termínech; s prav-
děpodobností výskytu běžně možné, tzn. že pravděpodobně
se vyskytne několikrát, lze očekávat, že nebezpečí nastane
několikrát a významem rizika – celkovým zhodnocením
závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika jako nežádou-
cím, smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky
nedosažitelná či neúměrně nákladná.

� Nedostatek finančních prostředků v přípravné části
projektu. Toto riziko je do značné míry ovlivňováno rizi-
kem stabilita politické scény. Z důvodu vlekoucího se hod-
nocení projektů a následného vydání rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace byla prodlužována přípravná fáze projektu, kterou
byl žadatel nucen předfinancovat. Původně měla být tato
fáze ukončena již v roce 2010, ale pokračovala ještě v roce
2011. V důsledku toho musela být část finančních prostřed-
ků, určená k financování některých činností v realizační fázi,
přesunuta do fáze přípravné (mzdy, náklady na zpracování
projektové dokumentace pro provedení stavby). Došlo tak
ke zvyšování nákladů, které v případě, že by byl projekt
neúspěšný, by byly prohlášeny za zmařenou investici.

Díky tomu je nutné považovat toto riziko v přípravné části
projektu za významné, může narušit vývoj projektu, ale
správným řízením je možné dosáhnout požadovaných para-
metrů v plánovaných termínech; pravděpodobnost rizika
výjimečně možná, výskyt rizika je nepravděpodobný, ale
možný, a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně
nastat; význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizi-
ka a pravděpodobnosti rizika byla posouzena jako přijatelná,
lze ho přijmout, ale je nutno věnovat zvýšenou pozornost
vývoji situace. 

� Neschopnost sestavit kvalitní programový tým. Toto
riziko úzce souvisí s rizikem definovaným zpracovatelem
žádosti jako riziko nedostatečný zájem ze strany cílových
skupin. V případě, že se JMK nepodaří v rámci zaměstnan-
ců budoucího science centre sestavit kvalitní programový
tým, který by naplnil teze výzvy 1.3 – Popularizace, propa-
gace a medializace vědy a techniky, PO3, OP VaVpI, hrozí
reálné nebezpečí nesplnění jednoho ze závazných indikátorů
projektu (počet návštěvníků v podpořených návštěvnických
centrech a science learning centrech, kód indikátoru: 13 2110)
a následné sankce s možností vrácení dotace. Závažnost
tohoto rizika lze posoudit jako významnou, riziko může na-
rušit vývoj projektu, ale správným řízením je možné dosáh-
nout požadovaných parametrů v plánovaných termínech.
Pravděpodobnost jeho výskytu je výjimečně možná, výskyt
rizika je nepravděpodobný, ale možný, a lze předpokládat,
že nebezpečí může výjimečně nastat. Význam rizika – cel-
kové zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizi-
ka je nutné posoudit jako nepřípustné, musí být odstraněno. 

� Rozpad odborného týmu patří mezi rizika ovlivňující
všechny fáze projektu. Odborný tým (v přípravné fázi pro-
jektu označovaný jako „pracovní skupina pro koncepci a
obsahovou náplň“ – PS KON), složený ze zástupců partnerů
projektu, se při přípravě projektu významně podílel na tvor-
bě ideového záměru zařízení, koncepce hlavní expozice,
odborné garanci jednotlivých tematických celků a obsaho-
vých kapitol, návrhu konkrétních exponátů, návrhu progra-
mu a návrhu způsobu prezentace vědy, výzkumu a vývoje
v rámci science centra. 

Ve fázi realizační se odborný tým bude podílet na projek-
tu odbornou garancí a personální podporou při rozpracování

jednotlivých tematických celků, obsahových kapitol a
doplňkových aktivit v souladu s projektovou žádostí a podle
nejnovějšího vývoje v oblasti přírodovědných a technických
oborů a podporou propagace s cílem zvýšit zájem o přírodo-
vědné a technické obory jak u veřejnosti, tak u potenciálních
uchazečů o studium.

Ve fázi provozu, transformovaný ve vědeckou radu, bude
využívat centrum pro zpracování závěrečných prací a peda-
gogických, resp. odborných praxí studentů, aktivně zapojo-
vat studenty, zejména oborů učitelství, psychologie a peda-
gogiky, do jeho aktivit, spolupracovat na přípravě a realiza-
ci speciálních seminářů/workshopů pro žáky, studenty a uči-
tele ZŠ a SŠ, firmy i širokou veřejnost, podílet se na přípra-
vě výcvikových aktivit pro studenty univerzit a zaměstnan-
ce science centra, organizaci diskusí s veřejností, organizaci
soutěží pro žáky ZŠ a SŠ i veřejnost a vyhledávání talentů s
cílem podpořit je v jejich činnosti. Vědecká rada se bude
podílet i na přípravě dočasných expozic.  

� Odstoupení partnerů od projektu, a tím i zánik
odborného týmu, lze považovat za riziko významné, které
může narušit vývoj projektu, ale správným řízením je možné
dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termí-
nech. Pravděpodobnost jeho výskytu je výjimečně možná,
výskyt rizika je nepravděpodobný, ale možný, a lze předpo-
kládat, že nebezpečí může výjimečně nastat. Vzhledem
k podpoře projektu brněnskou akademickou sférou, přede-
vším ze strany Masarykovy univerzity, lze význam rizika –
celkové hodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti
rizika hodnotit jako zanedbatelné, toto riziko lze přijmout. 

� Odchod klíčových členů realizačního týmu. Ze studie
proveditelnosti je zřejmé, že  za realizační část projektu je
odpovědná skupina šesti zaměstnanců žadatele. Jde o mana-
žera projektového, programového, stavebního, finančního,
koordinátora stavební části a koordinátora finančních toků.
Jak se projekt bude blížit době, kdy budou dodávány expo-
náty, budou do realizačního týmu přibývat další členové
(manažer expozice, provozní manažer, asistentky, populari-
zátoři vědy a techniky, tzv. edutaineři, průvodci, pracovníci
dílen). Těchto šest zaměstnanců JMK postoupilo do reali-
začního týmu z pracovních skupin zřízených v přípravné
fázi projektu. Pro přípravnou fázi projektu byla vytvořena
řídící komise (dále jen ŘK) a tři pracovní skupiny: pracovní
skupina pro koncepci a obsahovou náplň (dál jen PS KON),
pracovní skupina pro finanční řízení a marketing (dále jen
PS FŘM) a pracovní skupina pro stavební úpravy a rekon-
strukce (dále jen PS SÚR), přičemž do ŘK byli nominováni
zástupci JMK, SMB a partnerů projektu. Členy PS KON
jsou jen zástupci partnerů projektu, vedoucím skupiny je
zaměstnanec JMK. Členy PS FŘM a PS SÚR jsou zástupci
SMB a JMK, a stáli tedy u zrodu tohoto projektu. Ze studie
proveditelnosti je také zřejmé, že odpovědnost za aktivity na
projektu jim vymezená je úzce specifická a odchod kterého-
koli člena týmu by vedl minimálně k dlouhodobému ochro-
mení průběhu projektu. 

Proto lze považovat riziko odchod klíčových členů reali-
začního týmu za významné, může narušit vývoj projektu, ale
správným řízením je možné dosáhnout požadovaných para-
metrů v plánovaných termínech; pravděpodobnost rizika za
běžně možné (vzhledem k tomu, že jde o osoby), pravděpo-
dobně se vyskytne několikrát, lze očekávat, že nebezpečí
nastane několikrát; význam rizika – celkové zhodnocení
závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika byla posouzena
jako přijatelná, lze ho přijmout, ale je nutno věnovat zvýše-
nou pozornost vývoji situace. 
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Druh rizika
Závažnost 
rizika

Pravdě- 
podobnost 
rizika

Význam 
rizika

Eliminace rizika
Odpovědnost za 
vyhodnocení rizik

nedostatky 
v projektové 
dokumentaci

velmi 
významné

výjimečně 
možné

přijatelné

S ohledem na zkušenosti (reference) projektové 
kanceláře je riziko nedostatků v projektové dokumentaci 
minimální; zcela vyloučit jej lze v realizační fázi za 
spolupráce stavebního dozoru a projektanta stavby. 
V ideálním případě provádět průzkum.

stavební dozor investora 
ve spolupráci se staveb- 
ním manažerem projektu 
a koordinátorem stavební 
části

dodavatelská 
rizika:  
neschopnost 
dodat exponáty

drobné
výjimečně 
možné

přijatelné
Nastavením vhodných zadávacích kritérií (požadavky 
na design, materiál, funkci apod.) lze do značné míry 
omezit dodavatelská rizika.

stavební manažer 
ve spolupráci 
s programovým 
manažerem a 
projektovým manažerem

provozní rizika: 
nespolehlivost 
exponátů, drahý 
provoz

drobné
výjimečně 
možné

přijatelné

Riziko lze minimalizovat zaškolením edutainerů a 
zaměstnáním zkušených strojních inženýrů a techniků, 
kteří budou provádět pravidelnou prohlídku, údržbu a 
drobné opravy exponátů.

projektový manažer 
ve spolupráci 
s provozním manažerem

nedostatek 
finančních 
prostředků pro 
realizaci projektu

významné
výjimečně 
možné

přijatelné

Riziko je prakticky zanedbatelné, jelikož projekt bude 
realizován dle sestaveného rozpočtu, který je určující 
pro zabezpečení finančních prostředků. Plán 
předfinancování je schválen zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje.  

projektový manažer 
ve spolupráci 
s finančním manažerem

nedostatek 
finančních 
prostředků 
v provozní fázi 
projektu

velmi 
významné

běžně 
možné

přijatelné
Pro řízení tohoto rizika je počítáno částečně s 
financováním z veřejných prostředků JMK a města 
Brna, částečně s vlastními příjmy z provozu MSCB.  

projektový manažer 
ve spolupráci 
s finančním a 
programovým manažerem

nedostatek 
finančních 
prostředků 
v přípravné fázi 
projektu

významné
výjimečně 
možné

přijatelné
Přípravná fáze projektu je kompletně předfinancovávána 
z rozpočtu JMK.

projektový manažer 
ve spolupráci  s 
finančním manažerem

nedostatečný 
zájem ze strany 
cílových skupin

velmi 
významné

běžně 
možné

nepřípustné

Zájem cílových skupin a očekávaná poptávka projektu 
je řešena v marketingové analýze zpracované pro účel 
MSCB Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou 
multimediálních médií a také ve studii proveditelnosti, a 
to na základě relevantních statistických úda

projektový manažer 
ve spolupráci 
s programovým 
manažerem

neschopnost 
sestavit kvalitní 
programový tým

významné
výjimečně 
možné

nepřípustné

Pečlivým výběrem členů týmu, např. prostřednictvím 
personální agentury, poskytnutím kvalitního 
pracovního zázemí, adekvátního finančního ohodnocení 
a velké dávky osobního nadšení pro tuto ryze 
specifickou práci, je možné dosáhnout požadovaného 
výsledku.

projektový manažer, 
programový manažer

rozpad 
odborného týmu

významné
výjimečně 
možné

zanedbatelné

Vzhledem k poměrně velkému počtu partnerů projektu, a 
především velmi významné angažovanosti Masarykovy 
univerzity a záměru zpracovávat v science centru 
závěrečné práce a pořádat zde pedagogické, resp. 
odborné praxe studentů, aktivně zapojovat studenty, z

projektový manažer, 
programový manažer

odchod 
klíčových členů 
realizačního týmu

významné
běžně 
možné

přijatelné

S ohledem na skutečnost, že jde o dlouhodobé 
zaměstnance JMK, je pravděpodobné, že v případě 
správné motivace  zůstanou členy projektového týmu 
až do úspěšného ukončení projektu.

projektový manažer

ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ RIZIKA

FINANČNÍ RIZIKA

TECHNICKÁ A STAVEBNÍ RIZIKA

Tab. 5. Analýza rizik*  
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� Dodavatelská rizika – neschopnost dodat exponá-
ty/prototypy. Zadáním veřejné zakázky na výběr dodavate-
le expozice a exponátů podle již zpracované projektové
dokumentace expozice a dílenské dokumentace jednotlivých
exponátů může vyvstat riziko nemožnosti požadované expo-
náty vyrobit. Na vině může být jejich jedinečnost, a� už
materiálová, tvarová, uživatelská, didaktická, nebo nemusí
splňovat účel, tzn. prezentovat daný přírodní nebo technický
jev v požadované podobě a formě. Pokud půjde o exponát
nezávazný (součástí každé expozice budou exponáty závaz-
né neboli stěžejní, na jejichž umístění a dodání JMK trvá) a
v minimálním počtu, bude se hledat náhradní řešení. U stě-
žejních exponátů, jakým má být např. průchozí lidské srdce,
a u jejich většího počtu, kdy žadatel bude již v časové tísni,
může mít tento problém vliv na krácení lhůty vymezené pro
zkušební provoz, přičemž ze zkušeností ze zahraničních cen-
ter vyplývá, že i nezničitelné exponáty (ač byly neurvale tes-
továny dospělými) nevydrží nápor dětských návštěvníků a
po několika dnech provozu musí být opravovány, mnohdy
dokonce vráceny výrobci.  

Závažnost tomuto riziku lze přisoudit drobnou, nepodstat-
ně naruší vývoj projektu, operativním řízením projektu lze
obnovit plánovaný vývoj; pravděpodobnost výskytu rizika je
výjimečně možná, výskyt rizika je nepravděpodobný, ale
možný, a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně
nastat; význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizi-
ka a pravděpodobnosti rizika byla posouzena jako přijatelná,
lze ho přijmout, ale je nutno věnovat zvýšenou pozornost
vývoji situace. 

� Provozní rizika – nespolehlivost exponátů, drahý
provoz, opravy, údržba. Toto riziko souvisí s riziky nedo-
statek finančních prostředků v provozní fázi projektu, nedo-
statečný zájem cílových skupin a dodavatelská rizika. Jestli-
že výrobce dodá JMK exponáty, které budou poruchové,
náročné na opravu a údržbu, případně energeticky náročné,
nebude JMK schopen zajistit jejich efektivní využívání a
jejich pořízení bude pro něho ztrátové. To se odrazí ve zvý-

šení provozních výdajů a snížené návštěvnosti, zvláště po-
kud půjde o stěžejní exponáty science centra, které by měly
být lákadlem pro návštěvníky a bude  na nich založena jeho
propagace.

Toto riziko lze považovat  z hlediska závažnosti za drob-
né, nepodstatně naruší vývoj projektu, operativním řízením
lze obnovit plánovaný vývoj; pravděpodobnost výskytu rizi-
ka je výjimečně možná, výskyt rizika je nepravděpodobný,
ale možný, a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimeč-
ně nastat; význam rizika – celkové hodnocení závažnosti
rizika a pravděpodobnosti rizika bylo posouzeno jako přija-
telné, lze ho přijmout, ale je nutno věnovat zvýšenou pozor-
nost vývoji situace. 

� Hospodářská krize. Pokud nastane, nelze jej v žádném
případě ovlivnit, zasáhne celou společnost; jde o riziko sys-
tematické. V případě, že by se opakovala v době realizace
projektu, nelze predikovat, zda by došlo ke zdražení cen
energií (ropy, elektřiny, plynu), a tím i stavebních hmot a
služeb, nebo naopak by klesla kupní síla obyvatelstva. V této
době by JMK byl vázán smlouvou o dílo s dodavatelem
stavby a jediné navýšení ceny díla, které by bylo přípustné,
by bylo z důvodu navýšení DPH. Jiná situace by nastala
v období provozování science centra, kdy v případě vzrůstu
cen energií a současném poklesu kupní síly obyvatelstva by
vzrostly jeho provozní náklady a klesly tržby ze vstupného.
V důsledku toho by enormně vzrostl požadavek na zajištění
provozní ztráty z rozpočtu JMK, případně z rozpočtu SMB.  

Z tohoto důvodu lze považovat závažnost tohoto rizika za
velmi významnou, může zásadně změnit vývoj projektu, pří-
padně ho pozastavit, vyžaduje opatření k tomu, aby bylo
dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termí-
nech; s pravděpodobností výskytu běžně možné, pravděpo-
dobně se vyskytne několikrát, lze očekávat že nebezpečí
nastane několikrát a významem rizika – celkovým hodnoce-
ním závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika jako nežá-
doucím, smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika praktic-
ky nedosažitelná či neúměrně nákladná.

nevyřešené 
vlastnické vztahy 
k místu realizace 
projektu

nepřijatelné
běžně 
možné

nežádoucí

Jelikož místo realizace projektu – pavilon D areálu BVV 
– není ve vlastnictví žadatele projektu, určitá míra rizika 
zde existuje. V současné době má však žadatel – 
Jihomoravský kraj – s BVV uzavřenou předkupní 
smlouvu, která mu zaručuje, že budovu pavilon

projektový manažer

stabilita politické 
scény

velmi 
významné

běžně 
možné

nežádoucí
Žadatel musí flexibilně reagovat na změny politické 
situace. 

projektový manažer

hospodářská 
krize

velmi 
významné

běžně 
možné

nežádoucí
Žadatel musí flexibilně reagovat na případnou 
hospodářskou krizi a mít k dispozici krizové řešení.

projektový manažer

změna sazby 
DPH

velmi 
významné

běžně 
možné

nežádoucí
Žadatel musí flexibilně reagovat na změny DPH. Musí 
případně počítat s navýšením ceny projektu.

projektový manažer 
ve spolupráci 
s finančním manažerem

změna zákona 
o veřejných 
zakázkách

velmi 
významné

běžně 
možné

nežádoucí

Žadatel musí flexibilně reagovat na změnu zákona 
o VZ, přepracovat harmonogram projektu, případně 
zahrnout do rozpočtu žadatele neočekávané výdaje 
na zástupce zadavatele u složitých VZ.

projektový manažer 
ve spolupráci 
se stavebním 
manažerem

* červeně je označena změna rizik navržených zpracovatelem žádosti a rizika nově přidaná
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