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Eliminace tepelných mostů u soklové lišty 
kontaktních zateplovacích systémů ETICS

Ing. Marcela HALÍŘOVÁ, Ph.D.
Ing. Zdeněk PEŘINA, Ph.D.

VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

Úvod
Současné trendy v oblasti dodatečného zateplování objek-

tů udávají kontaktní zateplovací systémy. Definice ETICS
(External Thermal Insulation Composite Systems) byla
v České republice definována již v roce 2002 nařízením
vlády č. 163/2002 Sb. jako definovaný stavební výrobek.
Certifikované skladby kontaktních zateplovacích systémů,
které byly plně harmonizovány s evropskými směrnicemi
(ETAG 004), se však datují až od roků 2007 a 2008. Systé-
my kontaktního zateplování obvodových pláš�ů budov
(ETICS) obsahují dodnes několik technologicky náročných
detailů. Příkladem je detail uložení mezipodestové lodžiové
desky u panelové soustavy T 06-B z Prefy Olomouc [11]
nebo detail v oblasti soklové lišty při přechodu mezi vrchní
a spodní stavbou, kde může docházet ke vzniku nežádoucí
spáry vytvářející tepelný most. Jak ukazuje dlouhodobý prů-
zkum spodní stavby budov (2006-2013) [3], provádění a
postup stavebních prací v oblasti aplikace kontaktních zateplo-
vacích systému v detailu u soklové lišty se dosud nezměnily. 

Termografické snímky na obr. 1 a obr. 2 jsou uvedeny
jako příklady z doby nedávno minulé (2012/2013) a zřetelně
dokumentují tepelné mosty vznikající v místě napojení
tepelné izolace spodní stavby (soklu) na soklovou lištu
zateplení obvodového pláště vrchní stavby. Všechny prezen-
tované příklady dodatečného kontaktního zateplení jsou od
renomovaných výrobců, dodavatelů a realizačních firem
kontaktních zateplovacích systémů; u všech zdokumentova-
ných realizací byly dodrženy předpisy ETICS (ETAG 004,

ETA), subjekty jsou držiteli předepsaných certifikátů a dodr-
žují systém managementu kvality dle ČSN EN ISO
(9001:2009,14001:2005, 18001:2008 aj.).

Obr. 2. Příklad klasického provedení 
(s tepelným mostem v oblasti soklové lišty), zateplená spodní stavba

(panelový dům, Ostrava 02/2013)

Teoretické předpoklady nového návrhu spáry 
Společnost se v současné době musí zabývat různými

požadavky na dodržení trvale udržitelného rozvoje. Ve sta-
vitelství a architektuře se stále častěji navrhují a uplatňují
stavby s minimálním dopadem na životní prostředí,  realizu-
jí se objekty s minimální energetickou náročností a hledají
různá východiska z energetické krize. Navrhované patento-
vě chráněné řešení [1], [2] by mohlo být příspěvkem podpo-
rujícím tyto ušlechtilé snahy.

Platný technologický postup (dle ETICS) klade stále
poměrně velké nároky na přesnost kotvení a uložení soklové
lišty na zateplované zdivo a vyžaduje precizní napojení při-
lehlých tepelně izolačních polystyrénových desek k soklové
liště. Podkladová konstrukce, tvořená zateplovaným zdi-
vem, nebývá ideálně rovná, soklová lišta se po upevnění, by�
nepatrně, deformuje, a tím (většinou) dochází ke vzniku spár
(vzduchové mezery), únikům tepla a vzniku tepelných mos-
tů (obr. 3). Tato přídatná tepelná ztráta může v důsledku
netěsnosti provedení detailu nabývat relativně velkých hod-
not. Navrhované řešení významně sníží tyto přídatné tepel-
né ztráty (obr. 4), zcela dle požadavků norem [7] a [8], kde
se mimo jiné definuje:

Článek se zabývá eliminací tepelných mostů v oblasti soklové lišty kontaktních zateplovacích systémů, návrhem nové
skladby soklové lišty a postupem montáže.

Elimination of thermal bridges in the base shoe of ETICS thermal contact insulation 
systems 

This article reports on the elimination of thermal bridges in the base shoe area of external thermal contact insulation 
systems with the design of a new base shoe composition and mounting procedure. 

Obr. 1. Příklad klasického provedení 
(s tepelným mostem v oblasti soklové lišty), zateplená spodní stavba

(panelový dům, Ostrava 12/2012)
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A. Stanovení požadavku na nejnižší povrchovou teplotu
stavebních konstrukcí θθsi

V zimním období musí všechny stavební konstrukce
v prostředí s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕi ≤ 60 %
vykazovat v každém místě vnitřní povrchovou teplotu θsi, ve
[˚C] podle vzorce

θsi ≥ θsi,N ,

kde θsi,N je požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové
teploty, ve [˚C] podle vzorce

θsi,N = θsi,cr + Δθsi ,

kde θsi,cr je kritická vnitřní povrchová teplota ve [˚C], při
které by vnitřní vzduch s návrhovou teplotou θai a
návrhovou relativní vlhkostí ϕi podle [9] a [10]
dosáhl kritické vnitřní povrchové vlhkosti θsi,cr = 
= 80 % pro stavební konstrukce;

Δθsi – bezpečnostní teplotní přirážka, ve [˚C] zohledňují-
cí způsob vytápění vnitřního prostředí a tepelnou
setrvačnost stavební konstrukce podle normy [8].

B. Stanovení požadavku na součinitel prostupu tepla U
Stavební konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných

budov musí mít podle norem [7] a [8] v prostorách s relativ-
ní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕi ≤ 60 % součinitel prostupu
tepla U [W·m–2·K–1] takový, aby splňoval podmínku

U ≤ UN ,

kde U je skutečná hodnota součinitele prostupu tepla
[W·m–2·K–1], 

UN – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla
[W·m–2·K–1] 

n 1               1
U = Σ —————  =  —— ,

j=1 Rsi + R + Rse RT

kde RT je odpor konstrukce při prostupu tepla [W–1·m2·K],
Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstruk-

ce [W–1·m2·K] dle  [10],
R – tepelný odpor konstrukce [W–1·m2·K], 

Rse – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstruk-
ce [W–1·m2·K].

d
R = Σ — ,

λ

kde  d je tlouš�ka konstrukce [m],
λ – součinitel tepelné vodivosti [W·m–1·K–1].

UN – požadovaná nebo doporučená hodnota součinitele
prostupu tepla[W·m–2·K–1]. Stanoví se pro budovy
s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 ˚C
a s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu
ϕi = 50 % podle tab. 3 v [7] a [8].

Pro ostatní budovy se stanoví výpočtem ze vztahu

qk e1 e2UN = —————,
b1Δθie

kde qk je charakteristická hustota tepelného toku konstrukcí
[W·m–2]; (pro stanovení požadované hodnoty sou-
činitele prostupu tepla qk = 13,30 [W·m–2], pro sta-
novení doporučené hodnoty součinitele prostupu
tepla je qk = 8,90 [W·m–2]),

e1 – součinitel typu budovy, stanoví se ze vztahu
e1 = 20/θim ,

e2 – součinitel typu konstrukce z tab. 3 [7], [8],
b1 – činitel teplotní redukce z tab. 3 [7],  [8],

Δθie – základní rozdíl teplot vnitřního a vnějšího prostře-
dí [˚C], který se stanoví ze vztahu

Δθie = θim – θe ,

kde θe je návrhová venkovní teplota [˚C][9],
θim – převažující návrhová vnitřní teplota .

Příklad návrhu spáry u soklové lišty
Jedno z možných řešení úpravy stávajících kontaktních

zateplovacích systémů realizovaných dle platného předpisu
ETICS s možností vzniku tepelných mostů uvádí obr. 3.
Zřejmé nevýhody, vyplývající ze stávajícího napojení tepel-
ného izolantu spodní stavby na soklovou lištu, a vznikající
tepelné mosty do značné míry odstraňuje navrhované řešení
detailu [1], [2], tj. vložení tepelného izolantu pod soklovou
lištu (obr. 4). Jak již bylo uvedeno, lišta je prokotvena přes
vložený (doplňkový) tepelný izolant, který je mezi stávající
podkladovou konstrukcí (zateplovanou stěnou) protažen z ob-
lasti zateplení soklu spodní stavby. 

Navrhované řešení systematické tepelné mosty v oblasti
soklové lišty spolehlivě odstraňuje, což potvrzuje model vy-
hodnocení pomocí software AREA® 2011 (obr. 5). Nejčas-

Obr. 4. Zateplení spodní stavby a obvodového pláště 
dle navrhovaného řešení

Obr. 3. Příklad klasického provedení (s tepelným mostem v oblasti
soklové lišty), zateplená spodní stavba
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těji se v praxi objevuje případ, kdy jsou sice zatepleny obvo-
dové konstrukce spodní i horní stavby, ale v oblasti soklové
lišty vzniká mezi zateplením spodní stavby a samotnou lištou
mezera (zde v modelu do max. výšky spáry 10 mm). Tepel-
ný most ovlivňuje negativně rozložení teplotních polí k
povrchu interiéru (obr. 5a). Patentově chráněné konstrukční
řešení [1] a [2] bez mezery (spojité zateplení soklu a horní
stavby) příznivě ovlivňuje rozložení teplotních polí v kon-
strukci a snižuje tepelné ztráty objektu dle požadavků norem
[7] a [8] (obr. 5b).

Závěr
Navrhované řešení detailu kontaktních zateplovacích sys-

témů v místě soklové lišty (při zateplení horní i spodní stav-
by) [1], [2] eliminuje tepelný most v místě spáry u soklové
lišty mezi kontaktním zateplovacím systémem vrchní a
spodní stavby. Z tepelně technického hlediska: 
– příznivě ovlivní hodnotu vnitřní povrchové teploty kon-

strukce (zvýší se vnitřní povrchová teplota);
– dojde k eliminaci tepelného mostu (ke snížení lineárního

činitele prostupu tepla v místě detailu, který charakterizu-
je přídatnou tepelnou ztrátu v místě tepelného mostu);

– sníží se energetická náročnost objektu (eliminací tepelné
ztráty v místě tepelného mostu);

– předejde se vzniku tepelného mostu v místě soklové lišty
již při realizaci kontaktního zateplení.
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Obr. 5. Spodní i horní stavba zateplená – model AREA 
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a – s mezerou do 10 mm, b – bez mezery 

a) b)
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Vliv složení směsi na strukturu a vlastnosti
geopolymerního pojiva 

Ing. Martina RINNOVÁ
doc. RNDr. Pavel ROVNANÍK, Ph.D.

VUT v Brně – Fakulta stavební

Úvod
Geopolymery jsou anorganické materiály s vysokými

užitnými vlastnostmi. Patří do skupiny aluminosilikátových
pojiv, k jejichž tvrdnutí dochází při teplotách blízkých teplo-
tě okolí [1]. Základem jsou materiály s pucolánovými vlast-
nostmi, např. na bázi tepelně upravených jílových minerálů
(metakaolin). Další možností je využití některých odpadních
materiálů, například popílku z vysokoteplotního spalování
uhlí [2], [3], nebo jiných přírodních [4] či syntetických alu-
minosilikátů [5]. Po aktivaci takového materiálu alkalickým
aktivátorem na bázi vodního skla nebo roztoku alkalického
hydroxidu dochází k vytvoření velmi pevné struktury.

Předností tohoto pojiva je vysoká pevnost, vynikající cho-
vání při zmrazování a při změně vlhkosti, odolnost vysokým
teplotám a chemické korozi [6]. Díky těmto vlastnostem se
geopolymery uplatňují v mnoha průmyslových, ale i umě-
leckých aplikacích [6]-[9]. Jejich nevýhodou je především
tvorba výkvětů alkalických solí a vyšší technologická nároč-
nost výroby [10].

Výsledné vlastnosti geopolymeru jsou závislé na mnoha
faktorech, jako je složení aluminosilikátu, druh a dávka akti-
vátoru a podmínky zrání. Cílem článku je  prezentace vlivu
složení a množství aktivátoru na vlastnosti a mikrostrukturu
geopolymeru na bázi metakaolinu.

Příprava a testování 
Pro studium vlivu složení alkalického aktivátoru na vlast-

nosti geopolymerních materiálů byl použit metakaolin
Mefisto K05, vyrobený v Českých lupkových závodech,
Nové Strašecí. Jde o vysoce aktivní jemně mletý pucoláno-
vý materiál s velikostí částic 2-20 μm. Jako aktivátor bylo
použito kapalné sodné vodní sklo se silikátovým modulem
Ms = 3,23, jehož složení bylo upraveno přídavkem pevného
NaOH nebo KOH. Tím byly připraveny roztoky se silikáto-
vými moduly Ms = 0,5-2,0 (á 0,5). Označení Ms = 1,0 (KOH)
znamená, že silikátový modul kapalného sodného vodního
skla byl upraven na hodnotu 1,0 pomocí pevného KOH.
Roztok se silikátovým modulem Ms = 0,5 (NaOH) nebylo
možné namíchat, protože docházelo ke krystalizaci ortho-

křemičitanu sodného z roztoku. Dále byl jako aktivátor pou-
žit 50% roztok hydroxidu sodného nebo draselného, který
simuloval silikátový modul o hodnotě 0,0. U namíchaných
směsí se měnil nejen druh aktivátoru (různé silikátové mo-
duly), ale též množství přidávaného aktivátoru, a to v rozme-
zí 50-110 % hmotnosti metakaolinu. Voda byla přidávána
v takovém množství, aby bylo dosaženo konzistence potřeb-
né pro výrobu vzorků. Tuhnutí a tvrdnotí vzorků probíhalo
za laboratorních podmínek (22±2 ˚C), přičemž byl povrch
vzorků chráněn proti odpařování vody polyetylenovou fólií.

Doba tuhnutí
Ze 63 vyrobených záměsí jich zatuhlo celkem 52. Zatuh-

ly směsi, které byly aktivovány vodními skly se silikátový-
mi moduly Ms = 0,5-1,5 pro KOH a Ms = 1,0-2,0 pro NaOH,
přičemž pro modul Ms = 2,0 (NaOH) zatuhly pouze vzorky,
které byly aktivovány množstvími aktivátoru 90-110 %.
Dále zatuhly všechny směsi aktivované hydroxidy (NaOH 
i KOH). 

Obr. 1. Vliv množství a druhu aktivátoru na dobu tuhnutí 
geopolymeru

Geopolymery na bázi metakaolinu jsou progresivní materiály, jejichž tuhnutí a tvrdnutí je iniciováno alkalickým
aktivátorem. Vlastnosti pojiva jsou přitom silně závislé na složení směsi, především na množství a typu aktivátoru.
Článek popisuje vliv silikátového modulu a množství aktivátoru na mechanické vlastnosti, dobu tuhnutí a mikrostruk-
turu geopolymerního pojiva. 

Mix composition effect on structure and properties of geopolymer binder

Geopolymers based on metakaolin are progressive materials of which the setting is initialized by the alkaline activator.
The properties of the hardened product strongly depend on the dosage and type of activator. The effect of the silicate
modulus and the dosage of water glass on the mechanical properties, setting and the microstructure of geopolymer
binder was determined in this study. 
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Nejrychleji tuhly směsi (obr. 1) aktivované aktivátorem se
silikátovým modulem Ms = 0,5 (KOH), a to do 9 h od zamí-
chání. Pro aktivátory s Ms = 0,0; 1,0 a 1,5 (NaOH) a pro akti-
vátory s Ms = 0,5 a 1,0 (KOH) lze říci, že s rostoucím množ-
stvím aktivátoru se prodlužila doba tuhnutí. Pro aktivátor
s Ms = 1,5 (KOH) je tento trend opačný, s rostoucím množ-
stvím aktivátoru se doba tuhnutí zkracuje. Lze tedy říci, že
na přelomu silikátových modulů 1,0-1,5 pro KOH dochází
k určitému zlomu. Aktivátor s Ms = 0,0 (KOH) nejprve
vykazuje s rostoucím množstvím aktivátoru zkracování doby
tuhnutí (až do 90 %), nicméně poté se doba tuhnutí opět pro-
dlužuje. Dobu tuhnutí delší než 24 h vykázaly aktivátory
s Ms= 0,0 (NaOH) pro množství aktivátoru 80-110 % a 
s Ms = 1,5 (KOH) pro množství aktivátoru 50-80 %. Nejdé-
le tuhly vzorky s Ms = 2,0 (NaOH), a to více než 5 dnů, proto
nejsou na obr. 1 uvedeny.

Mechanické vlastnosti
Pro stanovení pevnosti v tlaku byla vyrobena zkušební tě-

lesa o rozměrech 20×20×100 mm. Výsledné trendy 28denní
pevnosti v tlaku jsou zřejmé z obr. 2. Je patrné, že s rostou-
cím množstvím aktivátoru (rostoucím poměrem Si/Al) větši-
nou roste i výsledná pevnost. To však neplatí pro směsi akti-
vované 50% roztokem hydroxidu sodného nebo draselného
(silikátový modul Ms = 0,0), které vykazují s rostoucím množ-
stvím aktivátoru spíše stagnaci nebo pokles pevnosti. Nej-
vyšší pevnosti v tlaku bylo dosaženo pro Ms = 1,5 (NaOH)
pro množství aktivátoru 110 %.

Vliv silikátového modulu na mechanické vlastnosti vzor-
ků aktivovaných vodním sklem není z výsledných hodnot
jednoznačně patrný. Výrazně totiž záleží na množství akti-
vátoru. Podíváme-li se na menší množství vodního skla (50-
90 %), pak převládá vzrůst pevnosti s klesajícím silikátovým
modulem vodního skla. Při množství vodního skla 100-110 %
je však trend opačný a pevnost v tlaku vzrůstá se vzrůstají-
cím silikátovým modulem. Tyto trendy souvisejí především
s molárními poměry Si/Al a Na(K)/Al ve výsledném geopo-
lymeru. Zatímco při malém množství aktivátoru a velkém
silikátovém modulu se projeví malé množství alkálií (malý
poměr Na(K)/Al), tedy menší aktivace a větší množství
nerozpuštěného aluminosilikátu, tak při velkém množství
aktivátoru, tj. jak větším poměru Si/Al, tak Na(K)/Al, může
převážit vliv většího poměru Si/Al nad množstvím alkálií.
Proto může docházet k převrácení trendu růstu pevnosti s ros-
toucím silikátovým modulem v závislosti na dávce aktiváto-
ru. Podle Graniza [5] vede existence přebytku alkálií ke krys-
talizaci zeolitů, které nepříznivě ovlivňují vývoj pevnosti.

Obr. 2. Vliv množství a druhu aktivátoru na 28denní pevnost 
v tlaku geopolymeru

Zajímavé je také porovnání vlivu alkalického kationtu na
mechanické vlastnosti geopolymeru. Nejlépe lze tento rozdíl
pozorovat na geopolymeru aktivovaném pouze alkalickým
hydroxidem, kde není přítomen rozpuštěný silikát, jenž má
podstatnější vliv na výslednou pevnost. Vzhledem k vyšší
molární hmotnosti draslíku je pro lepší ilustraci množství
aktivátoru vyjádřeno molárním poměrem alkalického kovu a
hliníku (obr. 3). Geopolymer aktivovaný sodnými ionty
vykazuje vyšší pevnosti, než je tomu v případě aktivace
ionty draselnými. To je způsobeno tím, že NaOH je silněj-
ším hydroxidem než KOH, a snaději tedy uvolňuje OH ion-
ty, což zvyšuje schopnost alkalického aktivátoru rozpouštět
metakaolin.

Obr. 3. Vliv poměru Na(K)/Al na pevnost v tlaku geopolymerní
směsi (Si/Al = 1,14)

Vysokotlaká rtu�ová porozimetrie
Složení geopolymeru ovlivňuje také porozometrii mate-

riálu. Pro zjištění vlivu jednotlivých parametrů byly porov-
nány jednak porozimetrické křivky pro různé silikátové
moduly při 100% dávce aktivátoru. Z obrázku 4 je patrné, že
v závislosti na typu aktivátoru (hydroxidu nebo křemičitanu)
dochází k vývinu mikrostruktury geopolymerní pasty různé
porozity. Zatímco vzorky aktivované hydroxidy vykázaly
poréznější strukturu s větším počtem především středních
kapilárních pórů v rozmezí 0,1-1,0 μm, tak vzorky aktivova-
né vodními skly se silikátovými moduly Ms = 0,5-1,5 vyká-
zaly nižší kumulativní objem pórů a výskyt malých kapilár-
ních až gelových pórů. Výjimku tvoří směs aktivovaná vod-
ním sklem se silikátovým modulem Ms = 2,0. Tento vzorek

Obr. 4. Vliv silikátového modulu aktivátoru na kumulativní objem
pórů v geopolymeru (množství aktivátoru činí 100 % hmotnosti

metakaolinu)
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vykázal porozitu podobnou vzorkům aktivovaným hydroxi-
dy. Dále lze říci, že pevnost vzorků v tlaku víceméně kores-
ponduje s jejich porozitou. Dle předpokladu nejvyšších hod-
not kumulativních objemů bylo dosaženo u vzorků s nejnižší-
mi pevnostmi. Vliv vzrůstajícího množství aktivátoru (50-110
%) na porozitu vzorku je pozitivní, dochází tedy k poklesu
kumulativního objemu pórů a ke snižování velikosti pórů.

Elektronová mikroskopie
Analýza mikrostruktury geopolymerů na bázi metakaoli-

nu (SEM) ukázala, že na morfologii struktury má výraznější
vliv složení alkalického aktivátoru než jeho dávka. Snímky
mikrostruktury geopolymerů aktivovaných hydroxidem sod-
ným a vodním sklem se silikátovým modulem 1,5 a 2,0 při
množství aktivátoru 100 % jsou na obr. 5. Mikrostruktura
geopolymeru aktivovaného pouze alkalickým hydroxidem je
značně heterogenní, nekompaktní a obsahuje volně struktu-
rovaná zrna precipitátů různé velikosti a velké množství pro-
pojených pórů, což vyplývá i z porozimetrických měření.
Naproti tomu geopolymer aktivovaný vodním sklem vyka-
zuje poměrně homogenní mikrostrukturu gelového charakte-
ru, která obsahuje i určité množství nezreagovaných částic
metakaolinu. Ty lze identifikovat jako vrstevnaté útvary
s úzkými rovnoběžnými póry. Při aktivaci metakaolinu vod-
ním sklem s vyšším silikátovým modulem (Ms = 2,0) se
struktura stává opět méně kompaktní a homogenní, což se
projevilo i zvýšenou porozitou a poklesem pevností. Při po-
rovnání snímků geopolymeru aktivovaného sodnými nebo
draselnými aktivátory se ukázalo, že typ alkalicého kationtu
nemá téměř žádný vliv na celkovou morfologii struktury (obr.
6).

Infračervená spektrometrie
Vliv složení a množství aktivátoru na strukturu geopolyme-

ru na molekulární úrovni byl sledován infračervenou spektro-
metrií. Byly porovnány vlnočty maxima širokého pásu
valenčních vibrací T–O (T = Si, Al) v tetraedrech TO4. Hod-
nota vlnočtu přitom do značné míry vypovídá o kondenzač-
ním stupni aluminosilikátových tetraedrů. Čím nižší je hod-
nota vlnočtu, tím je zpravidla vyšší podíl méně kondenzova-
ných tetraedrických skupin [11] a SiO4 skupin koordinova-

ných vyšším počtem atomů hliníku
(Q4(nAl)). S rostoucí dávkou aktivátoru
a s klesajícím silikátovým modulem
dochází ke snížení vlnočtu hlavního pá-
su odpovídajícího valenčním vibracím
aluminosilikátového skeletu (obr. 7,
obr. 8). Je tedy zřejmé, že stupeň depo-
lymerace metakaolinu souvisí s koncen-
trací alkálií v roztoku aktivátoru. V rám-
ci jednoho silikátového modulu pak po-
kles vlnočtu koresponduje s nárůstem
tlakových pevností. V případě kons-
tantní dávky aktivátoru je posun pásu
k nižším vlnočtům pravděpodobně způ-
soben klesajícím poměrem Si/Al, a tedy
větší koordinací SiO4 skupin atomy hli-
níku.

Obr. 5. Vliv silikátového modulu aktivátoru (při 100% dávce) na morfologii struktury geopolymeru
A) Ms = 0,0 (NaOH); B) Ms = 1,5 (NaOH); C) Ms = 2,0 (NaOH)

Obr. 6. Vliv typu alkalického iontu na morfologii struktury geopolymeru
A) Ms = 0,0 (NaOH); B) Ms = 0,0 (KOH)

Obr. 7. Vliv množství aktivátoru (Ms = 1,5) na posun pásu odpoví-
dajícího antisymerickým valenčním vibracím vazeb T–O (T = Si,

Al) v tetraedrech TO4
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27Al a 29Si MAS NMR
Na základě 27Al a 29Si MAS NMR měření geopolymerů

aktivovaných roztoky NaOH nebo sodným vodním sklem se
silikátovými moduly Ms = 1,0-2,0, a to při zachování stejné-
ho množství aktivátoru (100 %), bylo zjištěno, že s rostou-
cím silikátovým modulem sice klesá stupeň geopolymerace,
což je způsobeno nižším pH roztoku, a tedy pomalejším roz-
pouštěním metakaolinu, ale zároveň roste kondenzace geo-
polymerní sítě. 

27Al MAS NMR spektrum (obr. 9) ukazuje, že při aktiva-
ci roztokem NaOH dochází téměř k úplnému zreagování
aluminosilikátu a přeměně pentakoordinovaných a hexako-
ordinovaných atomů hliníku v metakaolinu na tetraedricky
koordinované skupiny AlO4. Pološířka píku je značně malá,
což naznačuje pravidelné uspořádání v okolí atomů hliníku.
Chemický posun (62 ppm) však ukazuje na přítomnost sku-
pin AlQ3(3Si), které jsou důkazem nižšího kondenzačního
stupně, a tedy ne zcela propojené sítě tetraedrů v geopoly-
merním pojivu.

U geopolymeru aktivovaného vodním sklem s vyšším sili-
kátovým modulem jsou naopak patrné zbytky nezreagova-
ného metakaolinu, ale vzhledem k dostupnosti rozpuštěného
křemíku v aktivátoru jsou tetraedry AlO4 zcela koordinová-
ny atomy křemíku.

U 29Si MAS NMR spekter je patrné, že s klesajícím obsa-
hem křemíku v aktivátoru klesá amorfní charakter geopoly-
merního produktu, nebo� dochází k zúžení difúzního píku, a
také klesá chemický posun signálu, což je spojeno se zvýše-
ním počtu koordinujících atomů hliníku. Ve spektru geopo-
lymeru aktivovaného roztokem NaOH se nalézá také signál
ne zcela zesí�ovaných atomů křemíku Q3. To jen podporuje
nižší stupeň kondenzace, patrný i z 27Al NMR spektra.

Závěr
V článku byl sledován vliv složení a množství alkalické-

ho aktivátoru na vlastnosti geopolymerního pojiva na bázi
metakaolinu. Ukázalo se, že k tuhnutí dochází pouze u směsí
se silikátovým modulem v rozmezí 0,0-1,5 a v případě sod-
ného vodního skla také u Ms = 2,0 při vyšší dávce aktiváto-
ru. Doba tuhnutí je ovlivněna především složením aktiváto-
ru a množství aktivátoru nemá na dobu tuhnutí ve většině
případů prakticky žádný vliv, kdežto mechanické vlastnosti
jsou ovlivněny jak složením, tak i množstvím aktivátoru.
S rostoucím silikátovým modulem vodního skla, resp. s ros-
toucím poměrem Si/Al geopolymerní směsi, se doba tuhnu-
tí prodlužuje, ale výsledné pevnosti narůstají. Směsi aktivo-
vané pouze alkalickým hydroxidem vykazují poněkud delší
dobu tuhnutí a dosahují také nižších pevností. Je to způsobe-
no nedostatkem volných silikátových skupin při tvorbě pev-
né struktury, což vede k nedostatečnému zesí�ování tetraed-
rických jednotek aluminosilikátu a nárůstu porozity. Pev-
nosti geopolymerů obecně narůstají s rostoucím poměrem
Si/Al, a zároveň s rostoucím obsahem alkálií, tedy poměrem
Na(K)/Al. Velký přebytek alkálií (Na/Al > 1,4) však opět
vede k poklesu pevností. Ukázalo se, že na výsledné vlast-
nosti má vliv i typ použitého kationtu. Sodné ionty jsou lep-
šími aktivátory než draselné, a proto geopolymery aktivova-
né pouze sodnými aktivátory dosáhly vyšších pevností než
geopolymery s aktivátory obsahujícími draselné ionty.

Na základě porovnání sledovaných parametrů, a to doby
tuhnutí, pevnosti v tlaku, porozity a ceny (sodné aktivátory
jsou levnější a dostupnější než draselné), přičemž největší
důraz byl kladen na mechanické vlastnosti a na cenu, lze do-
poručit přípravu geopolymeru na bázi metakaolinu a sodné-
ho vodního skla se silikátovým modulem Ms = 1,5 (NaOH)
a obsahem aktivátoru 100 % z hmotnosti metakaolinu. Z hle-
diska mikrostruktury je tato směs velice kompaktní s malým
množstvím pórů a vysoce kondenzovanou strukturou alumi-
nosilikátové sítě, a proto má také předpoklady pro vysokou
korozní odolnost.

Tato studie ukazuje, že geopolymerní pojivo je relativně
složitý systém, jehož vlastnosti silně závisejí na složení a
vzájemném poměru jednotlivých komponent, ale také na
dodržení technologického postupu výroby. I přes tyto obtíže
jsou však geopolymery vhodným pojivem pro výrobu růz-
ných kompozitních materiálů, využitelných jak pro speciali-
zované moderní technologie, tak pro restaurování historic-
kých památek.

Článek vznikl v rámci projektu SUPMAT – Podpora
vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních
materiálů (CZ.1.07/2.3.00/20.0111).

Obr. 8. Vliv silikátového modulu aktivátoru (při 100% dávce) na
posun pásu odpovídajícího antisymerickým valenčním vibracím

vazeb T–O (T = Si, Al) v tetraedrech TO4

Obr. 9. 27Al a 29Si MAS NMR spektra geopolymeru aktivovaného
roztoky NaOH (a) a vodního skla se silikátovým modulem 1,0 (b),

1,5 (c) a 2,0 (d); množství aktivátoru 100 %
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Úvod
Erozi lze charakterizovat jako přírodní proces, při kterém

působením vody, větru, ledu, popř. jiných činitelů, dochází
k rozrušování povrchu půdy a transportu půdních částic a
jejich následnému usazování [1].

Vodní eroze je vyvolána rozrušováním půdního povrchu
deš�ovými kapkami, které následně jemné částice odnášejí
povrchovým odtokem. Tato svrchní, a zároveň na živiny
nejcennější vrstva půdního krytu, poté zanáší další části kra-
jiny včetně vodních toků a nádrží, a často tak poškozuje lid-
ská sídla a stavby. Intenzitu tohoto procesu ovlivňuje řada
faktorů, které může člověk do značné míry ovlivnit. Nev-
hodnou antropogenní činností dochází k postupnému zinten-
zivnění erozního procesu, a tím k narušení přirozené rovno-
váhy mezi odnosem a genezí půdních částic [1].

Druhy deš�ových simulátorů
Pro sledování těchto procesů se využívají různé způsoby

měření. Mezi nejvýznamnější patří deš�ové simulátory, které
se ve světě využívají již více než padesát let [1]. Zemědělské
a ekologické studie, zabývající se zejména výzkumem eroz-
ních procesů (vznikem a působením povrchového odtoku,
půdními vlastnostmi, ochranným vlivem vegetace apod.) a
také krustací půdy (soil crusting) je využívají jak v labora-
torních podmínkách, tak v terénu. Jejich hlavní výhodou je
poměrně rychlý sběr dat (bez čekání na přírodní déš�) za
relativně stejných podmínek [2]. Experimenty umožňují
detailní a opakovatelné sledování mnoha půdních i odtoko-
vých charakteristik, které jsou v přírodních podmínkách
obtížně postihnutelné [3].  Konstrukce a ovládání simuláto-
ru umožňuje při vytváření umělého deště přesně nastavit
velikost kapek, intenzitu a dobu trvání deště. Nejlépe je
možné je využít k porovnávání různých podmínek za půso-
bení stejné srážky, např. různých způsobů obdělávání půdy,
vlastností různých druhů půd či ochrany půdy rozdílnými
plodinami [2]. Ve světě se používá mnoho typů deš�ových
simulátorů. Základní rozdělení je především z hlediska
jejich rozměrů, použití nebo principu tvorby kapek. Podle
účelu se rozlišují zařízení laboratorní a mobilní.

Laboratorní simulátory jsou vždy umístěny v krytých pro-
storech a jejich zařízení je zpravidla nepřenosné, což může
být jistou nevýhodou proti mobilním typům. Hlavní nevýho-
dou  je, že při přípravě půdy do erozního kontejneru v labo-
ratoři nelze dosáhnout stejných podmínek jako vzorek v te-
rénu, i když je snaha se jim co nejvíce přiblížit. Povrch půdy
musí být ošetřen jako úhor (bez vegetačního pokryvu), může
být bu
 krustovaný, nebo nakypřený, adekvátní podmínkám
setí [4]. Objemová hmotnost a ulehlost je zjiš�ována odbě-
rem Kopeckého válečků z konsolidovaného vzorku v eroz-
ním kontejneru [5]. Výhodou laboratorních typů proti mo-
bilním je nastavitelnost sklonu erozního kontejneru díky
sklopnému hydraulickému zařízení [4]. Experimenty se tak
dají opakovat za stejných počátečních podmínek, avšak při
různém sklonu. Další výhodou potom může být možnost ob-
sluhy menším počtem pracovníků, časová úspora při simula-
cích (simulátor není potřeba převážet a znovu stavět) a nezá-
vislost na vnějších podmínkách (přírodním dešti, větru).

Mobilní simulátory jsou určeny pro měření v terénu. Je-
jich konstrukce by proto měla být co nejjednodušší pro stav-
bu i převoz, avšak bytelná pro použití v polních podmín-
kách. Simulace v terénu mohou mít různá úskalí, např. poryv
větru, špatně přístupný terén. Experiment samozřejmě nesmí
ovlivňovat přirozená srážka.

Počáteční podmínky se při simulacích v terénu mohou lišit
více než v laboratoři. Především  počáteční vlhkost půdy musí
být vždy zjištěna z odebraného vzorku před simulací a po je-
jím ukončení. Dále mohou simulaci ovlivňovat povětrnostní
podmínky či preferenční cesty v podloží. Vzhledem k opako-
vaným stavbám simulátoru je nutné jej před započetím  expe-
rimentu vždy znovu nastavit a provést základní kalibraci.

Různá omezení mohou vyplývat i z konstrukce, např.
nedostupnost lokality či omezená přenositelnost mobilního
zařízení. Ke stavbě a realizaci simulací je potřeba větší
množství pracovníků a větší časová náročnost. Pro experi-
menty se musí vždy zajistit dostatečné množství vody přímo
v terénu potřebné kvality a vlastností. Velkou výhodou mo-
bilních deš�ových simulátorů však je, že veškeré podmínky
stanoviště jsou přirozené a simulace lze provádět nejen na
úhoru, ale také na povrchu krytém různými druhy vegetace.

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze provedla rekalibraci mobilního deš�ového simulátoru
[11]. Výsledky vedou k závěrům v nastavení pro další provoz.

Modernization and calibration of the mobile rainfall simulator 

The mobile rainfall simulator of the Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering, CTU in Prague
was recalibrated [11]. Calibrations based on experience gained from the last year’s campaign led to improvements for
the 2013 season.
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Podle principu tvorby kapek se rozlišují simulátory kapko-
vací (drop forming) a tryskové. Mnoho jednoduchých zaříze-
ní pracuje na principu kapek, které vykapávají z konců trubi-
ček připojených na zdroj vody. Velikost kapek je tak úměrná
velikosti trubiček. Ty jsou bu
 skleněné, z polyetylénu, kovu
či z jehel injekčních stříkaček, které jsou pro tyto účely vyro-
beny s vysokou přesností. Trubičky mohou mít různý prů-
měr, čímž se vytvoří různě velké kapky deště [6]. Výhodou
této metody je, že velikost kapek a rychlost jejich dopadu je
konstantní, déš� dopadající na plochu je rovnoměrný a je ho
dosahováno za velmi nízkého tlaku [6]. Hlavní nevýhodou je,
že není-li hlavice s trubičkami umístěna dostatečně vysoko,
kapky dopadají na plochu rychlostí mnohem menší, než je
mezní rychlost, a tudíž je jejich kinetická energie menší než
u přírodní srážky. Vzhledem ke složité konstrukci je simulá-
tor možné použití pouze na malé plochy [6]. 

Tryskové simulátory vytvářejí déš� tlakovou vodou prou-
dící tryskou. Trysky jsou většinou vyráběny pro jiné účely,
výjimečně pro využití v deš�ových simulátorech. Velikost
kapek je ovlivněna tvarem trysky a nastaveným tlakem.
Vztah typu trysky, tlaku a velikosti kapky je zásadní pro
nastavení deště porovnatelného s přírodním. Problémem
těchto simulátorů je regulace intenzity deště, kterou je
možné řešit změnou tlaku nebo přerušováním deště. Změny
tlaku jsou však problematické z hlediska velikosti kapek,
proto se častěji používá přerušování deště bu
 kyvným (pří-
padně rotujícím) pohybem trysek, nebo uzavíráním přívodu
vody k tryskám. Pro kyvná zařízení se používají ploché trys-
ky, nejčastěji Veejet 80100 s tlakem na trysce 41 kPa, které
nejlépe simulují přírodní srážku [7].

U mobilních simulátorů je mechanický pohyb trysek kon-
strukčně náročný, proto se k přerušování deště častěji použí-
vají elektromagnetické ventily. Trysky poskytují rovnoměr-
ný, nejlépe čtvrecový postřik plochy (typ FullJet).

Deš�ový simulátor KHMKI
Mezi mobilní tryskové deš�ové simulátory s ovládáním

intezity elektromagnetickými ventily patří i zařízení Kated-
ry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební
ČVUT (dále KHMKI), pořízené v roce 2012 [11]. První tes-
tování proběhlo v lokalitě Třebešic na Benešovsku na
pozemcích DZS Struhařov, se kterým katedra dlouhodobě
spolupracuje. V průběhu sedmi experimentů byl sledován
vliv vývojových fází pěstované plodiny na vznik a průběh
povrchového odtoku a erozi. Každý experiment se skládal ze
dvou deš�ových simulací. První byla prováděna na ploše
oseté ovsem, druhá na kultivovaném úhoru, který slouží pro
všechna měření jako porovnávací plocha. Vyhodnocení
výsledků není součástí tohoto příspěvku. Deš�ový simulátor
je nezbytným nástrojem pro stanovení vstupních parametrů
a kalibraci erozních modelů (SMODERP a Atlas EROZE)
vyvíjených KHMKI. Stejně tak je potřebný pro kalibraci
výpočtů smyvu a transportu splavenin pomocí modelů
postavených na principu univerzální rovnice ztráty půdy
(USLE).

Článek prezentuje změny v konstrukci a provozu tohoto
deš�ového simulátoru a nutnou kalibrací před uvedením do
provozu v sezóně 2013. Na základě zkušeností s měřením
v sezóně 2012 byl kromě změn v konstrukci změněn i způ-
sob ovládání jednotlivých trysek.

Původní zařízení bylo vyvinuto ve spolupráci s Výzkum-
ným ústavem meliorací a ochrany půdy. Základním poža-
davkem při návrhu konstrukce byla především jednoduchá
ovladatelnost zařízení pro jeho časté využívání v terénu. Ce-
lý přístroj, sestavený firmou OZT Chráš�any v Rudné u Pra-

hy, je ve složeném stavu možné transportovat na přívěsném
vozíku. Skládá se z nádrže na vodu o objemu 1 000 l, roz-
kládacího ramene se čtyřmi tryskami (typu FullJet s elektro-
magnetickými ventily pro přerušování srážky), elektrocent-
rály, čerpadla a řídicí jednotky. Délka testované zadeš�ova-
né plochy je 8 m, šířka 2 m. Pádová výška kapky může být
proměnná, maximálně pádovou však 2,6 m, což odpovídá
kinetické energii přirozeného deště. Vzhledem k variabilitě
zařízení jsou trysky výměnné. Na základě výsledků testová-
ní rakouským Vodohospodářským ústavem v Petzenkirche-
nu byly vybrány trysky od firmy Spraying System typu Full-
Jet WSQ 40 [8].

Nosná konstrukce simulátoru umožňuje stavbu zařízení
v terénu rozložením z přívěsného vozíku. Původní kolmé
spoje hliníkových profilů podpěrné konstrukce se však uká-
zaly být extrémně namáhanou částí konstrukce, při stavbě
zařízení docházelo k jejich nevratné deformaci. Proto byly
nahrazeny únosnějšími prvky kruhového průřezu, které jsou
v  namáhaných částech ocelové. Výsuvné prvky jsou duralo-
vé, jejich stabilita je zajištěna bajonetovými závlačkami.
Tento systém podpěrné konstrukce umožňuje postupné zdvi-
hání rozkládacího ramene simulátoru při stavbě.

Významný vliv na měření v polních podmínkách má vítr,
a proto je třeba jeho negativní účinky eliminovat. Zejména
boční vítr strhává část vodních kapek mimo testovanou plo-
chu, a tím ovlivňuje celkovou intenzitu deště a jeho rovno-
měrnost při zadeš�ování plochy. V minulém roce byla ochra-
na proti větru zajiš�ována provizorními plachtami a zástěna-
mi. Po získaných zkušenostech byla konstrukce opatřena
oky pro uchycení velkých plachet, což zajistí rychlou a efek-
tivní ochranu proti větru.

Dalším důležitým vylepšením deš�ového simulátoru je
nový způsob ovládání elektromagnetických ventilů pro pře-
rušování deště. Dříve byly ovládány všechny čtyři trysky na-
jednou, intenzita srážky byla tedy volena přerušením všech
ve stejném okamžiku. V sezóně 2012 byla měření provádě-
na podle dvou schémat. Za maximální intenzity deště, kdy
jsou všechny trysky po celou dobu simulace otevřeny, nebo
s poloviční intenzitou, kdy se po 2 s střídá otevírání dvojic
trysek. Při tomto režimu docházelo k pozorovatelným sko-
kovým posunům vody po ploše, což neodpovídá průběhu
přirozené srážky. Změnou na zařízení je nyní nezávislé ovlá-
dání dvou sekcí vždy po dvou tryskách. Jde o dvojice 1. + 3.
trysky a 2. + 4. trysky, které jsou ovládány samostatně.
Výhodou tohoto sekčního ovládání je možnost střídavého
zkrápění plochy, čímž je nerovnoměrný pohyb vody po
ploše eliminován. Nezávislé ovládání párů trysek umožňuje
i další kombinace přerušování zadeš�ování ve volitelných
časových intervalech. Jednotlivé sekce se nemusí spouštět
pouze střídavě, ale trysky mohou v předem nastavených
okamžicích pršet souběžně. Při střídání souběhu, či naopak
nesouběhu, jednotlivých sekcí však dochází ke změnám
v tlaku, a proto bylo třeba ověřit rovnoměrnost postřiku
zadeš�ované plochy.

Rovnoměrnost postřiku
Testování bylo prováděno pomocí pravidelné sítě odměr-

ných nádob velikosti 14 x 14 cm, jejichž středy byly od sebe
vzdáleny 35 cm. Takto hustá sí� byla rozložena pod tryskou
č. 1 až do místa teoretického přestřiku s tryskou č. 2 (obr. 1).
V tomto schématu bylo provedeno celkem osm měření rov-
noměrnosti s různou kombinací střídání sekcí trysek. Kon-
trolně byla provedena dvě měření (č. 9 a č. 10) při rozložení
odběrných nádob na celé ploše dle pravidelné sítě (obr. 2).
Hodnoty rovnoměrnosti jsou vzhledem k zaznamenávání
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pouze extrémních hodnot (vzhledem k méně hustému rozlo-
žení odběrných nádob) nižší než v případě měření pod jed-
nou tryskou. Poslední dvě měření (č. 11 a č. 12) byla prove-
dena pro kontrolu příčného a podélného směru a pro stano-
vení intenzity přímo pod tryskou. Odběrné nádoby byly
v osách plochy pod tryskou rozestavěny ve dvou souvislých
řadách v podélném a příčném směru a zhuštěně v prostoru
pod tryskou dle schématu na obr. 3. Nádoba č. 9 je umístě-
na přímo pod tryskou č. 1.

Obr. 1. Sí� odměrných nádob pod jednou tryskou

Obr. 2. Sí� odměrných nádob na celé zadeš�ované ploše

Rovnoměrnost se měřila za různé intenzity deště. Ta byla
regulována přerušováním zadeš�ování jednotlivých sekcí –
párů trysek (tab. 1). Pro porovnání rovnoměrnosti rozložení
postřiku byl jako základní kritérium použit index uniformity
CU [9], který se vypočítá z rovnice

1 – (Σ |X –x |)
CU = 100 —————— ,[ ΣX      ]

kde CU je Christiansenův index rovnoměrnosti [%], X je
hloubka či objem vody v testovací nádobě [mm, ml] a x je
průměrná hloubka či objem vody pro celé měření [mm, ml].
Při měření rovnoměrnosti rozložení deště, které se nejčastě-
ji používá při testování závlahových systémů, je plocha
považována za rovnoměrně pokrytou při indexu vyšším než
80 % [10].

Při hledání ideálního nastavení simulátoru je tedy nutné
hledat takové měření, při němž je hodnota tohoto indexu
vyšší, protože v tom případě je rozložení zadeš�ování plochy
rovnoměrnější. Cílem testování bylo stanovit optimální
kombinaci tlaku se sekvencí otevírání a zavírání trysek pro
různou intenzitu deště, odpovídající intenzitě přívalových
deš�ů, tzn. v rozsahu 36-80 mm·h–1. Indexy rovnoměrnosti
pro jednotlivá schémata a průtok na tryskách uvádí tab. 2.
Intenzita deště a rovnoměrnost není ovlivněna jen nastave-
nou sekvencí trysek, ale také tlakem v systému, resp. průto-
kem na trysce. Průtok na trysce byl měřen pomocí odběr-
ných nádob, které byly následně váženy.

Tryska s označením WSQ má podle výrobce vytvářet
čtvercový půdorys postřiku. V testech č. 1 až č. 3 byla nasta-
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trysky 2 a 4

trysky 1 a 3
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trysky 2 a 4
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trysky 2 a 4
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Tab. 1. Schémata otevírání trysek při jednotlivých měřeních
(otevřeno – modře)

Obr. 3. Rozmístění nádob při kontrolním měření
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vena hrana trysky rovnoběžně s osou ramene deš�ového
simulátoru. V ostatních pak byly trysky pootočeny o 45˚,
jejich hrana tedy svírala tento úhel s osou ramene. Z výsled-
ků vyplývá, že na rovnoměrnost rozložení deště má také vliv
pootočení trysek. V případě osy trysky rovnoběžné s rame-
nem simulátoru vycházejí hodnoty CU při nastavených
podobných tlacích a schématech menší. Proto budou trysky
při měření v terénu nastavovány pod úhlem 45˚. 

Kromě vyhodnocení rovnoměrnosti pomocí CU byla pro-
vedena analýza dat pomocí GIS v prostředí ArcGIS. Mezi
bodovými hodnotami z jednotlivých odběrných nádob byla
provedena interpolace nástrojem IDW. Grafické výsledky
charakteristických měření jsou znázorněny na obr. 5 až obr. 7.
Toto znázornění rovnoměrnosti zadeš�ování lépe ukazuje
prostorovou variabilitu výsledků a napomáhá dalšímu
posouzení získaných hodnot.

Měření
Index 

rovnoměrnosti 
C U  [%]

Průměrný průtok 
na trysce 

[l·min–1]

Průměrná 
intenzita deště 

[mm·h]

1 78,58 6,81 63,63

2 80,93 8,74 85,23

3 82,66 7,44 70,04

4 65,59 8,78 70,16

5 69,98 8,68 71,00

6 84,10 8,66 83,29

7 85,40 4,86 42,77

8 84,40 7,37 60,89

9 73,49 5,84 53,28

10 82,59 7,10 64,98

11 87,05 7,41 70,49

12 87,34 6,69 65,33

Tab. 2. Index rovnoměrnosti podle Christiansena

Obr. 4. Grafické znázornění rovnoměrnosti zadeš�ování 
při kalibraci č. 2 (nahoře) a kalibraci č. 6

Obr. 5. Grafické znázornění rovnoměrnosti postřiku 
při kalibraci č. 8 (nahoře) a kalibraci č. 9
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Z porovnání výsledků měření č. 2 a č. 6 (obr. 4) při stej-
ném schématu spouštění trysek je patrné, že při testu č. 6 je
dosaženo lepší rovnoměrnosti postřiku díky natočení trysky
o 45˚. Toto je patrné také z tab. 2, kde je právě pro měření č. 6
vyšší index rovnoměrnosti podle Christiansena, ačkoli prů-
tok na trysce i intenzita jsou téměř totožné.

Z porovnání výsledků kalibrace č. 8 a č. 9 (obr. 5) je zřej-
mý vliv změny tlaku na rozložení intenzity po ploše. Na
shodném schématu spouštění trysek byl nastaven různý tlak,
a tím i rozdílný průtok na trysce. V případě měření č. 9, při
kterém byl nižší tlak, nedošlo k postřiku okrajových částí
zadeš�ované plochy.

Z grafických výsledků měření č. 6 a č. 7 (obr. 6) je patr-
né, že rozdíly v rozložení intenzity nejsou příliš velké. Jde

o dvě měření, která mají rozdílné schéma zapojení trysek, a
tím dvojnásobnou (resp. poloviční) intenzitu. V případě mě-
ření č. 6 šlo o měření s maximální intenzitou, bez přerušení.
U měření č. 7 bylo schéma nastaveno pro poloviční intenzi-

tu. Pro vzájemné porovnání byly hodnoty z měření č. 6 pře-
počteny na poloviční, tedy odpovídající poloviční intenzitě,
aby bylo možné  je porovnat s hodnotami z měření č. 7. Lze
konstatovat, že rozložení srážek je shodné a obě schémata je
tedy možné použít.

Závěr
Kalibrace mobilního deš�ového simulátoru ukázala mož-

nost rozšíření jeho využití pro různou intenzitu deště. Rov-
noměrnost postřiku, která je dána vzdáleností trysek, pádo-
vou výškou kapek a nastaveným tlakem, byla pomocí inde-
xu uniformity určena jako dostačující pro polní simulace.
Nová konstrukce deš�ového simulátoru umožní rychlejší a
efektivnější využití zařízení v terénu. Z vyhodnocení vyplý-
vá, že pro intenzitu 40-80 mm.h–1 je možné použít nastavení
tlaků a průtoků na simulátoru v kombinaci s uvedenými prů-
toky na tryskách podle tab. 3. Tyto hodnoty budou použity
v sezóně 2013. 

Tab. 3. Hodnoty pro nové nastavení deš�ového simulátoru 

Článek vznikl za podpory projektu SGS – SGS11/
/148/OHK1/3T/11 „Experimentální výzkum srážko-od-
tokových a erozních procesů“, projektu TA ČR – TA02020647
„Atlas EROZE – moderní nástroj pro hodnocení eroz-
ního procesu“ a projektů NAZV QI91C008 a NAZV
QI102A265.
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Motivace
Na investice vkládané do realizace inženýrských staveb

jsou v ekonomice rozvoje regionů navazovány hypotetické
výnosy celé řady průmyslových i spotřebních oblastí. Jejich
cílem je umožnit realizaci užitků z rozvoje regionů, obcí,
podniků. Celkový efekt inženýrských staveb, které mají
zdánlivě úlohu prostředníka transferu hospodářských efektů,
je významně vyšší než pouhá ekonomická efektivnost
dopravy (silniční, železniční apod.). Výnosová kapitola
veřejných investic není silnou stránkou rozhodování o inves-
tičních řešeních a nevyhýbá se ani pochybením v oblasti
dopravních inženýrských staveb. Existuje řada zajímavých
příkladů (obr. 1, obr. 2).

Obr. 1. Dálniční most Šmejkalka u Senohrab
Zdroj: http://libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=986 

Přerušení realizace staveb je jedním ze signálů pochybení
v přípravě. Přerušením bývá ohroženo jak jejich dokončení,
tak jejich umístění; důsledkem pak jsou konflikty s dalšími
investičními záměry a jejich prioritami. Společným jmeno-
vatelem každého investičního díla je jeho reálná doba vý-
stavby. Formulováno jinak, jejich tempo výstavby je tak
nízké, že nedojde k dokončení projektu. Příkladem přeruše-

ní stavby je most Šmejkalka u Senohrab (obr. 1), původně
rozestavěný v období druhé světové války, nebo most na
dálnici D8 přes České Středohoří (přerušení během výstav-
by). Samostatnou kapitolou je nedokončený most přes nádrž
Želivku (obr. 2).

Ekonomika životního cyklu stavby

Ekonomika životního cyklu LCC (Live Cycle Cost) je při
posuzování ekonomické výhodnosti investic aktuální v po-
sledním desetiletí. Nicméně kořeny hlavní myšlenky je třeba
hledat v představě TCO (Total Cost of Ownership)1. Základ-
ní vztah pro stanovení nákladů životního cyklu stavebního
objektu  lze vyjádřit [2] jako

tD

CnLCC = I + Σ ——— , (1)
n=0 (1+i) n

kde  I je počáteční investice pořízení stavebního díla,
Cn – náklad v roce n,

i – diskontní sazba (časová hodnota peněz),
tD – délka hodnoceného období stavebního objektu.

Problematika je zaměřena na náklady související s tech-
nickými parametry stavby. Náklady životního cyklu lze jed-
noduše zapsat také jako součet skupin nákladů

LCC = I + CT + CP + CA , (2)

kde CT jsou náklady související s technickými parametry
budovy v průběhu životnosti,

Náklady životního cyklu v provozní fázi investic jsou obvykle vyšší než pořizovací investiční náklady stavebního
inženýrského díla. Specifikem inženýrských projektů bývá absence přehledné kalkulace výnosové funkce za dobu
životnosti stavebního díla. Pravidla klasické ekonomiky investic se tak dostávají do úrovně expertních odhadů poten-
ciální efektivnosti. Problematika se týká zejména obecních komunálních nebo regionálních rozhodnutí o infrastruktuře
dopravních a jiných staveb potřebných pro faktický nebo hypotetický rozvoj průmyslu, bydlení apod. Obdobná situace
nastává u nákladové křivky po dobu životnosti inženýrských staveb. Nicméně je lépe dosažitelná, je věrohodněji kon-
struovatelná.

Life cycle costs of engineering works

Life cycle costs in the operational phase of investments tend to be higher than investment costs for the acquisition of an
engineering project. A specific feature of engineering projects is the absence of a clear calculation of the return func-
tion for the life cycle period of an engineering work. Thus, the rules of classic investment economy reach the level of
expert estimates of potential efficiency. These issues relate, above all, to municipal, communal or regional decisions on
the infrastructure of transport or other facilities necessary for the actual or hypothetical development of industry,
housing, etc. A similar situation applies to the cost curve for the life cycle period of engineering projects. This curve,
however, may be reached more easily and may be plotted with greater credibility. 

1 TCO, July 16, 1967, Support Systems Life Cycle Cost Analyst pro letecký průmysl. Zakotvení v standardní úrovni je LCC citováno jako
ISO 2000; specificky ISO 156868 Část 1 – Service Life Planning.
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CP – náklady provozní,
CA – náklady administrativní.

Náklady související s technickými parametry budovy lze
zapsat vztahem

p

Σ  CTj
t

j=0
CT =     ————  , (3)Σ (1+i) n

n=0

kde CTj
je výše j-té kategorie nákladů souvisejících s technic-

kými parametry budovy,
n – rok hodnocení,
t – délka životního cyklu stavby (životnost),

p – počet kategorií nákladů souvisejících s technický-
mi parametry stavby,

i – diskontní sazba.

Obdobně lze specifikovat i náklady provozní a administ-
rativní. Kromě uváděného deterministického výpočtu, který
je přehledný a relativně jednoduchý, lze pracovat i s nároč-
nějším vyjádřením. Zejména tam, kde jde o popis nejistot,
rizik, neurčitostí plynoucích jak z návrhu, tak při provozu
stavebního díla. Jde o stochastické propočty nákladů život-
ního cyklu nebo  fuzzy propočty nákladů životního cyklu
[5], [6]. 

Z hlediska časového třídění LCC objektu lze rozlišovat
náklady ve fázi:
– investiční (realizační), tj. investiční náklady (cenu poříze-

ní);
– provozní, tj.  na opravy a udržování budovy, na moderni-

zaci, na rekonstrukci;
– likvidační, tj. na ekologickou likvidaci stavby.

Problematika ekonomiky nákladů životního cyklu inže-
nýrských staveb nemá dlouhý vývoj. Prioritně byly dosud
řešeny provozní náklady, náklady při správě majetku. Ve
stavebnictví vývoj začal v sedmdesátých letech minulého
století. Teprve výrazně později, v roce 2000, byla vydána
norma ISO 15686 [1] Service Life Planning. Evropská unie
řeší otázku LCC směrnicí Evropské komise A common
European Methodology for Life Cycle Costing z roku 2007.

Dosud neexistuje v Evropě právní předpis vyžadující kal-
kulaci LCC, nemusí tak být brán v úvahu při postupech za-
dávání veřejné zakázky. Nicméně agenda ekonomicky velmi
výhodné nabídky (EMAT) mechanizmus zavádí jako mož-
nost v legislativě o veřejných zakázkách. Řada dokumentů
v členských státech EU byla vytvořena pro různé pokyny
vládních orgánů při pořizování stavebních prací a služeb [3].
Skutečností je, že v soukromém sektoru jen málo investorů
zatím objednalo stavební práce na základě LCC.

Základní principy TCO se pravděpodobně objevily již
u francouzských fyziokratů 18. století, jako je Anne-Robert-
Jacques Turgot nebo Françoise Quesnay. Založili pojmy
jako investiční kapitál a tezi o klesajících výnosech. Teprve
později představy rozšířil Adam Smith v knize An Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776).
Šlo o rozhodující krok zejména pro pozdější institucionali-
zaci inženýrství a vědy. Byli to napoleonští inženýři, kteří
věnovali zvýšenou pozornost otázkám jako je účinnost,
rychlost nasazení, jaké úsilí a čas je třeba věnovat opravám,
jakou životnost lze očekávat pro jejich aktivní službu. Zá-
kladní prvky LCC/TCO lze v historických postupech nepo-
chybně nalézt.

Je bezpochyby nežádoucí, aby inženýrské stavby trpěly
důsledky špatné přípravy. Nejčastěji v minulosti docházelo
k zahájení staveb dříve, než mohla být odstraněna všechna

rizika jejich realizace a včasného uvedení do provozu. Kapi-
tola o nedokončených investičních akcích a jejich ekono-
mických důsledcích nebývá zařazována do odborných
pojednání a ekonomiky investiční výstavby. Nicméně je
stále nepsanou kapitolou praxe [7]. Existuje mnoho staveb,
které nebyly dostavěny včas, nebo nebyly dostavěny vůbec.
Mostní objekt na obr. 2 byl důležitou součástí dálničního
tahu Dráž
any-Praha-Vídeň, jeho výstavba u Ústí nad La-
bem dosud trvá (projekt zahájen 1938). 

Obr. 2. Nedokončený most – vodní nádrž Želivka
Zdroj: http://foto.mapy.cz/40607-Zelivka-nedokonceny-most

(Foto: Libor Vlach)

Zpracování výpočtu nákladů 
životního cyklu

Dále je uveden příklad s předpokládanou výší nákladů
životního cyklu (pro 50 let užívání stavby) pro dvě varianty
rekonstrukce mostního objektu, který je označen pracovně
jako Šmejkalka-obnova. Obě projektové varianty jsou řeše-
ny jako spřažené ocelobetonové konstrukce. Varianta 1 po-
čítá s využitím původních oblouků jako součástí rekonstruo-
vaného mostu. Varianta 2 navrhuje úplné odstranění původ-
ního mostu a vybudování nového mostního objektu. 

Tab. 1. Orientační porovnání jednotlivých cen s průměrem ASPE
(k roku 2012)

ASPE Varianta 1 Varianta 2

zemní práce m3 324 500 500

izolace m2 655 750 750

základy m3 5 275 9 000 9 000

opěry, pilíře m3 9 483 10 000/11 500 10 000/11 500

mostovka (nosná 
konstrukce)

m2 20 379 13 000 18 500

vozovka m2 677 1 100 1 100

římsa m3 13 049 11 000 11 000

zábradlí, svodidla m 5 144 7 000 7 000

mostní závěry m 68 338 45 000 45 000

[Kč/MJ]Je
d

n
o

tk
aSpřažená 

ocelobetonová mostní 
konstrukce
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Metodika stanovuje hrubé ocenění pořizovacích nákladů
pro výpočet nákladů životního cyklu pro jednotlivá kon-
strukční řešení. Cílem je podpořit informacemi investora při
rozhodování o řešení mostních konstrukcí [8], [9]. Náklady
variant mostů (čerpáno z podkladu projektanta) sestavené
z funkčních dílů mostu a jejich cen (opěry, mostovka, zábra-
dlí atd.), jsou uvedeny v tabulce celkových nákladů stavby.
Jednotkové ceny na úrovni konstrukčních prvků u všech
variant jsou orientačně porovnány s průměrem cen dle
ASPE (tab. 1).

Pro podporu rozhodnutí investora byl k posouzení na
Fakultě stavební ČVUT v Praze využit program Buildpass,
aplikační software zpracovávající definované cykly obnovy
a údržby jednotlivých konstrukčních prvků mostu. Cykly
údržby a obnovy jsou provázány s oceněním rozpočtové
ceny objemu příslušných konstrukčních prvků. Příklad
cyklu obnovy pro konstrukční prvek je uveden na obr. 3.
Výstupem jsou sestavy pro vyjádření finančních nároků na
jejich obnovu a údržbu v celém časovém cyklu životnosti
podle zadaných variant.

Obr. 3. Schéma obnovy prvku vyjádřené periodicitou 
matice obnovy

Práce s aplikací Buildpass probíhá způsobem uvedeným
v manuálu zpracovatele [4]. Výše nákladů v dále uvedené
součtové čáře životnosti mostu umožní odpovědně rozhod-
nout o nejvhodnější variantě v průběhu životního cyklu. Pro
objasnění přístupu o rozsahu a časových cyklech údržby a
obnovy je vhodné se vrátit ke schématu na obr. 3. U nároč-
ných inženýrských děl bývá běžná údržba a obnova spojena
do jednoho prováděcího cyklu, obr. 3 proto není ničím
jiným než zjednodušujícím předpokladem způsobu výpočtu
budoucích investičních nákladů v průběhu užívání stavby.
Dále rozvedená úvaha se váže k obr. 3a a obr. 3b. Jakkoli je
pravda, že budoucí výdaje jsou výdaji zatíženými celou
řadou neurčitostí, nejistot, rizik, je také pravda, že rozhodu-
jící vliv na budoucí výdaje má požadavek standardu.

Obr. 3a. Strategie údržby s vysokým standardem – strategie vysoké
úrovně funkčnosti a pevný životní cyklus

Obr. 3b. Strategie nízké úrovně funkčnosti a pevný životní cyklus

Každý správce majetku je na jedné straně odpovědný za
stavební substanci a její provozuschopnost. Na druhé straně
je limitován disponibilními prostředky k provádění prací z ti-
tulu údržby a obnovy. Požadavek na vysoký standard provo-
zovaného inženýrského díla charakterizuje průběh cyklů
(obr. 3a v dolní části) a průběh poklesu a rektifikace standar-
du stavební substance (obr. 3a horní část). Lze předpokládat,
že stavební objekt je realizován v jisté standardní kvalitě a
tempo jeho degradace je dáno (schematicky) směrnicí degra-
dace k časovému bodu hypotetické fyzické životnosti sta-
vební substance Tk. U požadovaných vysokých standardů
stavu stavební substance je patrná častá potřeba rektifikace
standardu prostřednictvím investičních zásahů údržby a ob-
novy (obr. 3a), v uvedeném ilustračním případu je uveden
hypotetickou úrovní 0,75.

Zajímavé je porovnat v dalším přístupu změn potřeby rek-
tifikujících investičních zásahů při snížené úrovni hypotetic-
kého standardu na úroveň 0,50. Důsledkem je méně zásahů
do stavebního díla v průběhu jeho užívání, mírně nižší jsou
také celkové výdaje na rektifikaci stavu stavebního díla
(součet investičních výdajů za dobu životnosti uváděných na
obr. 3b je reálně nižší než výdaje vázané k obr. 3a). Hrubé
ohodnocení: 3 · 0,5 < 8 · 0,25. Úvahy o externích nákladech
z titulu provozu inženýrského díla s nízkým funkčním stan-
dardem jsou ponechány stranou. 

Očekávané roční náklady pro jednotlivé varianty mostů
v současných cenách jsou uvedeny tab. 2 a na obr. 4. Spojnice
trendů vývoje nákladů LCC jsou patrné z obr. 5. Koeficienty
růstu nákladů životního cyklu pro jednotlivé varianty jsou uve-
deny v tab. 3, trendy odrážejí vývoj v současných cenách.

Obr. 4. Grafické vyjádření tab. 2 (ve stálých cenách roku 2012)
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Obr. 5. Spojnice trendu vývoje LCC pro obě varianty 
v časovém horizontu 50 let

Tab. 3. Koeficienty růstu  nákladů životního cyklu z hlediska 50 let
LCC

Poznámka: Vypočtený koeficient vyjadřuje průměrnou roční před-
pokládanou částku uvažovanou na vynaložení pro obnovu a údržbu
za rok, jak ukazují vzorce na obr. 5.

Závěr
Z výsledků analýzy vyplývá, že z hlediska nákladů život-

ního cyklu vychází lépe varianta 2. Ve fázi pořízení hovoří
náklady mírně ve prospěch varianty 2, a to o 0,8 % z pořizo-
vacích nákladů varianty 2, což je zanedbatelný rozdíl. Po 
50 letech se tento rozdíl navýší na přibližně 4 % (30 mil.
Kč). Proti původním podkladům vyhodnocení zahrnuje in-
formaci o změně nákladů na demoliční práce, a to u varian-
ty 1 z 20 000 tis. Kč na 32 000 tis. Kč a u varianty 2 z 27 000
Kč na 50 000 tis. Kč. Hlavním důvodem zvyšování rozdílu
jsou náklady na obnovu sanací původních mostních oblouků
u varianty 1. To je vidět i ve vyšším trendu růstu ročních
nákladů, jak je uvedeno na obr. 5 a v tab. 3. Hodnocení je
postaveno na přepočtu současných cen, které je uvedeno v
tab. 2 a na obr. 4. Výstupy jsou podkladem nejen pro kom-
plexní rozhodnutí o konstrukční variantě mostu, ale jsou i
podkladem pro plánování oprav včetně zajištění finančních
zdrojů pro jejich provedení.

Software aplikace Buildpass je možné využít k ocenění
nákladů životního cyklu stavebního díla nebo rozhodování
při výběru mostní konstrukce. Výstupy slouží jako podklad
pro rozhodnutí při výběru nejvýhodnějších variant mostních
konstrukcí, nebo jsou podkladem k ověření efektivnosti při
změně konstrukčního řešení v průběhu realizace stavby.
Úvahu o životnosti sanované a nové konsttrukce za hranicí
zvolených padesáti roků lze ponechat kritické úvaze laska-
vého čtenáře.
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Úvod
Předkládaná analýza navazuje a rozšiřuje interval od prv-

ního čtvrtletí 1994 do druhého čtvrtletí 2007, publikovaný
v příspěvku [9], o období od třetího čtvrtletí 2007 do druhé-
ho čtvrtletí 2011, ve kterém českou ekonomiku postihla glo-
bální finanční a ekonomická recese. Z použitých dvou vari-
ant cenových indikátorů (deflátory a indexy cen) jsou tento-
krát aplikovány pouze deflátory, tj. na úrovni národního hos-
podářství deflátor spotřeby domácnosti, v průmyslu deflátor
zpracovatelského průmyslu a ve stavebnictví deflátor sta-
vebnictví. Důvodem je větší statistická významnost této pro-
měnné v odladěných modelech. Z dalších možných variant
metod pro odhad NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate
of Unemployment) je výběr zúžen na jednorovnicový
model, break model, Hodrickův-Prescottův filtr (dále HP
filtr) a Kalmanův filtr. Teoretický rámec obsahuje kromě
dříve zmíněných zakladatelů moderních verzí Phillipsovy
křivky (dále PC), Phillipse [13], Friedmana [5], Phelpse [12]
a Tobina [17] také řadu předchůdců a dalších následovníků
[8]. Zatímco předmětem zkoumání v původní analýze byla
volatilita ve vývoji NAIRU a hospodářského cyklu a potvr-
zení substituce mezi mírou nezaměstnanosti a inflací, tento-
krát bude cílem článku snaha indikovat nestabilní periody ve
vývoji na úrovni národního hospodářství a ve vybraných
odvětvích, důvody jejich vzniku a způsoby jejich projevu.
Také budeme usilovat o zjištění případného předstihu ve
vývoji vybraného odvětví před vývojem v celém národním
hospodářství, který by signalizoval budoucí celkový vývoj,
resp. nástup další fáze cyklu. 

Jednou z nejvýznamnějších kategorií trhu práce je přiro-
zená míra nezaměstnanosti [15]. Zde vycházíme z míry
nezaměstnanosti nezpůsobující změny míry inflace  [3], tedy
z konceptu NAIRU. Vzhledem k tom, že jde o běžně nepo-
zorovatelnou proměnnou, je možné použít celou škálu
metod k jejímu odhadu. I když odlišné odhady z jednotli-
vých metod vzbuzují dle [3] nedůvěru u tvůrců hospodář-
ských politik, autoři [10] doporučují odhady využit k porov-
návání flexibility trhu práce mezi zeměmi a také k hodnoce-
ní nefunkčnosti pracovního trhu a nastavení strukturálních
reforem v příslušných zemích a národních hospodářských
politik zaměstnanosti.

Teoretická východiska
První zmínka o substituci podle Phillipsovy křivky spadá

do období 17. století. Humphrey [7] řadí k předchůdcům
Phillipse autory, jako je Law, Thornton, Attwood, Mill,
Fischer, Tinbergen, Klein a Goldberger,  Brown, Sultan.
Za zakladatele moderní verze PC považoval Phillipse [13]
a za jeho pokračovatele především Samuelsona a Solowa
[16], Phelpse [12], Friedmana [5], Modiglianiho a Papade-
mose [11]. 

Zatímco Law nepotvrdil existenci substituce mezi inflací
a nezaměstnaností, Thornton hovořil o bolestivém růstu ne-
zaměstnanosti způsobeném měnovou a cenovou deflací, Att-
wood věřil v existenci stálé dlouhodobé substituce mezi
úrovní nezaměstnanosti a cen, Mill předpokládal, že substi-
tuce má dočasný charakter, Fischer tvrdil, že kauzalita jde od
inflace k nezaměstnanosti, Tinbergen hovořil o kauzalitě
jdoucí od nezaměstnanosti k míře mzdové inflace, Brown
zjistil inverzní spojení mezi roční mírou inflace a mírou
nezaměstnanosti a nelineární vztah mezi nimi, Phillips ve
své práci statistickými výsledky potvrdil, že míra změny
nominálních mezd může být vysvětlena úrovní nezaměstna-
nosti a mírou změny nezaměstnanosti. Samuelson a Solow
převedli Phillipsův diagram na diagram s odlišnými úrovně-
mi nezaměstnanosti, které byly nutné pro každý stupeň
změny cenové úrovně. Podle Phelpse se optimální časová
cesta míry nezaměstnanosti musí blížit úrovni rovnováhy
ustáleného stavu u*. Modigliani a Papademos definoval
neinflační míru nezaměstnanosti (NIRU) jako míru, při které
lze očekávat pokles inflace. 

Koncept NAIRU je spjat se jménem Tobina [17], který jej
považoval za výsledek makroekonomického vybilancování
tlaků na inflační růst z trhů s nadměrnou poptávkou a tlaků
na inflační pokles z trhů s nadměrnou nabídkou. Tento kon-
cept dále rozvinuli Akerlof, Dickens a Perry [1] tím, že jej
chápou jako úroveň nezaměstnanosti, při které nastává rov-
nováha mezi nezaměstnaností a mírou reálných mezd v eko-
nomice. Ball a Moffitt [2] v modelu PC používají novou pro-
měnnou, a to gap mezi růstem produktivity práce a růstem
průměrné minulé reálné mzdy. 

Cílem práce je analyzovat vývoj míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci (NAIRU) ve vybraných odvětvích České
republiky. K odhadu byly aplikovány metody podle časové logiky, které indikovaly nestabilní období na trhu práce
lišící se počátkem, dobou trvání a intenzitou. Výsledky jsou využitelné jako doporučení pro hospodářskou politiku. 

The application of macro economic indicators for mezzo economic analysis in construction

The article aims to analyse the development of the Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) in
selected sectors in the Czech Republic. We applied methods under time logic for estimations which indicated instable
periods in the labour market with their different beginnings, time of duration and intensity. The results are applicable
as recommendations for economic policies.
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Metody odhadu 
Pošta [14] přikládá velký význam teoretickému rozlišení

přirozené míry nezaměstnanosti a NAIRU pro výběr metody
k jejich empirickému odhadu. Přirozenou míru nezaměstna-
nosti lze odhadovat pouze strukturálními modely. Pro odhad
NAIRU lze použít jak strukturální modely, tak čistě statistic-
ký aparát. Proto empirické odhady přirozené míry nezaměst-
nanosti jsou mnohem obtížněji proveditelné než odhady
NAIRU.

Autoři Richardson, Boone, Giorno, Meacci, Rae a Turner
[15] rozlišují tři skupiny metod, a to metody strukturální,
metody čistě statistické a tzv. přístup redukované formy.
Podle nich patří do skupiny metod pod názvem přístup redu-
kované formy Kalmanův filtr. NAIRU se v tomto případě
odhaduje behaviorálními rovnicemi, které vysvětlují inflaci
(PC rozšířená o očekávání), a řešením identifikačního ome-
zení pro cestu odhadnutého NAIRU a gapu nezaměstnanos-
ti. Výhodou Kalmanova filtru je přímé spojení odhadu
NAIRU s inflací. Nevýhodou je chybějící identifikace zá-
kladních strukturálních vztahů. Podle těchto autorů patří HP
filtr do skupiny čistě statistických metod. Tyto metody dělí
vlastní míru nezaměstnanosti na trend (NAIRU) a cyklickou
část. Jejich nevýhoda vychází z libovolných a často také
nepravděpodobných předpokladů. Obě metody potom odha-
dují NAIRU proměnlivé v každém okamžiku sledovaného
období. 

Metodu, která rozděluje vývoj NAIRU do několika časo-
vých úseků [4], nazývají break model a spadá do skupiny
metod nazvaných přístup redukované formy. Metoda odhad-
ne místa zlomu a NAIRU v závislosti na jejich počtu pak
nabývá v průběhu času různé hodnoty. Pomocí strukturální
metody se NAIRU odhaduje systémem rovnic popisujících
kolektivní vyjednávání o mzdách a cenách [15]. NAIRU
odhadované touto skupinou metod podle autorů nevykazuje
potřebnou dávku kvality. McAdam a McMorrow [10] NAIRU
odhadují pomocí Gordon’s Triangle Modelu, v němž míra
inflace závisí na inflačním očekávání, poptávkových pod-
mínkách ve tvaru mezery nezaměstnanosti a nabídkových
šoků. V tomto článku je tento odhad označen jako jednorov-
nicový model. Dle této metody se pro celé sledované obdo-
bí odhaduje pouze jedna hodnota NAIRU.

Modely pro odhad NAIRU 
V této části je vybraný koncept a odhad metody NAIRU

aplikován na podmínky České republiky jako celku a dále na
vybrané sektory, tj. průmysl a stavebnictví. Cenový vývoj
v podmínkách národního hospodářství představuje deflátor
spotřeby domácností podle národních účtů Českého statistic-
kého úřadu, v průmyslu deflátor zpracovatelského průmyslu
a ve stavebnictví deflátor stavebnictví průměrem1. Časové
řady byly upraveny tak, aby vyjadřovaly adaptivní formová-
ní očekávání (meziroční změna v čase t – meziroční změna
v čase t – 1). Vývoj na trhu práce popisuje míra registrova-
né nezaměstnanosti podle Ministerstva práce a sociálních
věcí. K popisu situace na trhu práce v odvětvích kvůli nee-
xistenci časových řad propočteme vlastní specifickou míru
nezaměstnanosti v procentech (východiskem pro propočet
byl Českým statistickým úřadem publikovaný indikátor
„poslední odvětví a zaměstnání nezaměstnaných“ a „počet
zaměstnaných osob“). Tyto informace dovolují posunout
makroekonomický pohled na úroveň mezoekonomie. Na
odlišnosti ve vývoji na agregované úrovni a v sektorech upo-

zorňuje např. již Gordon [6]. Odlišnosti ve vývoji dle toho-
to autora ukazují, že při hledání vysvětlení se musí zkoumat
aspekty jednotlivých odvětví spíše než celku. Dalšími
vysvětlujícími proměnnými jsou meziroční změny měnové-
ho kurzu koruny k euru, dovozní ceny, cena ropy Brent,
nepřímé daně a produktivita práce. Míra nezaměstnanosti
byla sezónně očištěna klouzavým multiplikativním průmě-
rem. Všechny časové řady pak byly otestovány Augmented
Dickey – Fullerovým testem potvrzujícím jejich stacionár-
nost.

NAIRU odhadnuté 
jednorovnicovým modelem 

Jednorovnicový model odhadne pro celé sledované obdo-
bí pouze jedno dlouhodobé NAIRU. Jeho hodnota na úrov-
ni celého národního hospodářství byla 7,5 % (obr. 1).
Z obrázku 2 plyne, že model nedokázal do hodnoty NAIRU
promítnout nízkou míru nezaměstnanosti na počátku sledo-
vaného období (1. čtvrtletí 1997 až 4. čtvrtletí 1998) a v ob-
dobí od 4. čtvrtletí 2007 do 4. čtvrtletí 2008. V obou obdo-
bích tak byly zaznamenány pozitivní gapy nezaměstnanosti
(NAIRU převyšovalo skutečnou míru nezaměstnanosti).
V průmyslu hodnota NAIRU činila 9,5 %. Počátek analyzo-
vaného období (1. čtvrtletí až 4. čtvrtletí 2000) a období od
2. čtvrtletí 2007 do 4. čtvrtletí 2008 je spjat s neschopností
zachytit nízkou míru nezaměstnanosti. Také zde tedy v obou
obdobích byl zaznamenán pozitivní gap nezaměstnanosti.
Ve stavebnictví NAIRU činilo 5,9 % a vývoj v období od 
1. čtvrtletí 2007 do 4. čtvrtletí 2008 vykazoval stejnou ten-
denci jako v národním hospodářství a v odvětví průmyslu. 

Obr. 1. Vývoj NAIRU podle jednorovnicového modelu
(Zdroj: Vlastní propočet na podkladě dat Ministerstva práce a sociál-

ních věcí, České národní banky a Českého statistického úřadu)

Obr. 2. Vývoj gapů nezaměstnaností v NH a ve vybraných
odvětvích podle jednorovnicového modelu

(Zdroj: Vlastní propočet na podkladě dat Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, České národní banky a Českého statistického úřadu)

1 Deflátor stavebnictví představuje poměr stavebnictví jako zdroje HDP v běžných cenách ke stavebnictví jako zdroje HDP ve stálých cenách
podle Národních účtů Českého statistického úřadu.
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NAIRU odhadnuté break modelem 
Break model rozděluje celé sledované období na několik

časových úseků. V podmínkách celé České republiky jím
bylo odhadnuto devět časových období (obr. 3). V prvním
období (2. čtvrtletí 1996 - 4. čtvrtletí 1999) hodnota NAIRU
činila 3,0 %, ve druhém (1. čtvrtletí 2000 – 4. čtvrtletí 2000)
9,4 %, ve třetím (1. čtvrtletí 2001 – 1. čtvrtletí 2003) 8,9 %,
ve čtvrtém (2. čtvrtletí 2003 – 2. čtvrtletí 2004) 10,8 %,
v pátém (3. čtvrtletí 2004 – 3. čtvrtletí 2005) 8,9 %, v šestém
(4. čtvrtletí 2005 – 1. čtvrtletí 2007) 9,5 %, v sedmém (2.
čtvrtletí 2007 – 4. čtvrtletí 2008) 6,4 %, v osmém (1. čtvrt-
letí 2009 – 4. čtvrtletí 2010) 8,3 % a v devátém (1. čtvrtletí
2011 – 2. čtvrtletí 2011) 8,4 %. Parametry ve všech obdo-
bích (kromě sedmého a devátého) jsou v souladu s teoretic-
kým očekáváním, a tedy vyjadřují substituční vztah mezi
inflací a mírou nezaměstnaností. V období od 3. čtvrtletí
1998 do 4. čtvrtletí 1999 metoda nezachytila prudký růst
skutečné míry nezaměstnanosti v posledních několika čtvrt-
letích, což vedlo k vytvoření negativního gapu nezaměstna-
nosti (skutečná míra nezaměstnanosti převyšovala NAIRU).
V období od 2. čtvrtletí 2006 do 3. čtvrtletí 2008 naopak
nebyl pokryt pokles skutečné míry nezaměstnanosti a vznikl
pozitivní gap nezaměstnanosti. (obr. 4). V průmyslu a ve
stavebnictví break model odhadl sedm časových období
(obr. 3), ve kterých hodnoty NAIRU činily: 14,0 %, 7,9 %,
7,9 %, 8,1 %, 5,7 %, 8,9 % a 7,0 %, resp. 5,8 % (2001/2-
2002/3), 5,3 % (2002/4-2003/3), 6,0 % (2003/4-2004/4), 8,9
% (2005/1-2008/3), 3,3 % (2008/4-2009/3), 4,5 % (2009/4-
2010/3) a 8,9 % (2010/4-2011/2). V průmyslu v období od
1. čtvrtletí 1997 do 2. čtvrtletí 1998 a v období od 2. čtvrtle-
tí 2006 do 3. čtvrtletí 2008 metoda nezahrnula náhlý pokles
skutečné míry nezaměstnanosti v posledním období (obr. 4).
V prvním i ve druhém jmenovaném období pak vznikl pozi-

tivní gap nezaměstnanosti. Ve stavebnictví se stejný trend
vyskytl v období od 1. čtvrtletí 2005 do 3. čtvrtletí 2006.
Z hlediska délky druhého období lze konstatovat, že na
úrovni národního hospodářství a průmyslu trvalo deset čtvrt-
letí a ve stavebnictví to bylo sedm čtvrtletí. Parametry ve
všech obdobích (kromě posledního, resp. pátého a sedmého)
jsou v souladu s teorií substituce mezi inflací a nezaměstna-
ností. 

Odhad HP filtrem a Kalmanovým filtrem 
Pro odhad NAIRU, které se mění v celém sledovaném

období, budeme používat HP filtr, a posléze Kalmanův filtr.
V celém národním hospodářství NAIRU podle HP filtru
nabývá 3,3-8,6 % (obr. 5). Na přelomu let 1999 a 2000
metoda do vývoje NAIRU plně nepromítla prudké zhoršení
situace na trhu práce v době pokračující transformace eko-
nomiky a vznikl negativní gap nezaměstnanosti (obr. 6). Na
konci roku 2007 a v celém roce 2008 HP filtr nezahrnul do
hodnoty NAIRU naopak prudké zlepšení na trhu práce, což
vytvořilo pozitivní gap nezaměstnanosti. V průmyslu inter-
val pro pohyb NAIRU byl 6,0-15,3 % a ve stavebnictví činil
4,6-10 % (obr. 5). V průmyslu model nereagoval na zlepše-
ní posledního vývoje v období od 1. čtvrtletí do 4. čtvrtletí
2000 a ve stavebnictví od 1. čtvrtletí 1999 do 4. čtvrtletí
2000, tj. byl zaznamenán pozitivní gap nezaměstnanosti
(obr. 6). Vývoj na přelomu roku 2007 a roku 2008 byl
v odvětvích ve shodě s celým národním hospodářstvím (tedy
zlepšení situace na trhu práce včetně pozitivního gapu neza-
městnanosti). Nicméně se lišil jeho začátek, doba trvání a
intenzita. V průmyslu toto období začalo již ve 2. čtvrtletí
2007 a ve stavebnictví později, tj. ve 3. čtvrtletí 2007 (v ce-
lém národním hospodářství šlo o 4. čtvrtletí 2007). V prů-
myslu pak byl zaznamenán pozitivní gap ve výši 2,1 p. b. a
ve stavebnictví ve výši 1,4 p. b. (v NH 1,9 p. b.).    

Obr. 5. Vývoj NAIRU podle HP filtru 
(Zdroj: Vlastní propočet na podkladě dat Ministerstva práce a sociál-

ních věcí, České národní banky a Českého statistického úřadu)

Obr. 6. Vývoj gapů nezaměstnaností v NH a ve vybraných
odvětvích podle HP filtru

(Zdroj: Vlastní propočet na podkladě dat Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, České národní banky a Českého statistického úřadu)

Obr. 3. Vývoj NAIRU podle break modelu 
(Zdroj: Vlastní propočet na podkladě dat Ministerstva práce a sociál-

ních věcí, České národní banky a Českého statistického úřadu)

Obr. 4. Vývoj gapů nezaměstnaností v NH a ve vybraných
odvětvích podle break modelu

(Zdroj: Vlastní propočet na podkladě dat Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, České národní banky a Českého statistického úřadu)
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V případě Kalmanova filtru bylo použito alternativního
vyhlazení odhadovaného NAIRU, tj. s vyhlazením 0,6 a 1,0
(zde budeme komentovat pouze první variantu). V celém
národním hospodářství se hodnoty NAIRU pohybovaly od -
3,3 do +13,5 % (obr. 7). V období od 1. čtvrtletí 1999 do 
3. čtvrtletí 1999 odhadované NAIRU bylo záporné a vytvo-
řil se negativní gap nezaměstnanosti. V dalším období (do 
1. čtvrtletí 2000) hodnoty NAIRU byly sice kladné, ale nic-
méně stále neodpovídaly vývoji skutečné míry nezaměstna-
nosti. Důvodem výkyvů ve vývoji NAIRU v období od 
2. čtvrtletí 2006 do 4. čtvrtletí 2007 bylo to, že model nedo-
kázal do hodnot NAIRU adekvátně promítnout poslední
výrazné zlepšení situace na trhu práce a výkyvy ve vývoji
cen ropy a nepřímých daní, které porušily substituční vztah
mezi mírou nezaměstnaností a deflátorem spotřeby domác-
ností (obr. 8). V průmyslu se NAIRU pohybovalo od -2,9 %
do 14,5 % a ve stavebnictví od -0,9 % do 6,8 % (obr. 7).
V případě průmyslu NAIRU vykazovalo záporné hodnoty
již v období od 1. čtvrtletí 1998 a pokrývalo období až do 
3. čtvrtletí 2000 (vznikl negativní gap nezaměstnanosti). Ve
stavebnictví šlo o krátké období od 4. čtvrtletí 2002 do 
2. čtvrtletí 2003. Nezahrnutí zlepšení na trhu práce ve vývo-
ji NAIRU v průmyslu včetně pozitivního gapu nezaměstna-
nosti započalo již ve 2. čtvrtletí 2006 a trvalo až do 1. čtvrt-
letí 2008 (obr. 8). Ve stavebnictví se obojí začalo projevovat
naopak později než na úrovni národního hospodářství 
(2. čtvrtletí 2007) a trvaly až do 4. čtvrtletí 2008 (obr. 8).

Obr. 7. Vývoj NAIRU podle Kalmanova filtru 
(Zdroj: Vlastní propočet na podkladě dat Ministerstva práce a sociál-

ních věcí, České národní banky a Českého statistického úřadu)

Obr. 8. Vývoj gapů nezaměstnaností v NH a ve vybraných
odvětvích podle Kalmanova filtru

(Zdroj: Vlastní propočet na podkladě dat Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, České národní banky a Českého statistického úřadu)

Závěry
Z předchozí analýzy vyplývá, že podle jednorovnicového

modelu NAIRU činilo na úrovni celého národního hospo-
dářství 7,5 %. V průmyslu jeho hodnota činila 9,5 % a ve

stavebnictví 5,9 %. Na počátku sledovaného období model
nedokázal do vývoje NAIRU v celém národním hospodář-
ství a v průmyslu promítnout nízkou míru nezaměstnaností a
vznikl pozitivní gap nezaměstnanosti. O nezachycení stejné
tendence na trhu práce jak v rámci celého národního hospo-
dářství, tak v obou odvětvích, také šlo na přelomu let 2007 a
2008. Z toho ve stavebnictví počátek jejího působení spadal
do období 1. čtvrtletí, v průmyslu do 2. čtvrtletí a na úrovni
národního hospodářství do 4. čtvrtletí 2007 a je možné říci,
že stavebnictví indikuje budoucí vývoj národního hospodář-
ství.

V podmínkách celé České republiky bylo break modelem
odhadnuto devět období (v intervalu od 3,0 % do 10,8 %).
V průmyslu a ve stavebnictví break model odhadl sedm
časových období (interval činil 5,7 % až 14,0 % resp. 4,5 %
až 8,9 %). V letech 1998 až 1999 na úrovni celého národní-
ho hospodářství metoda nezachytila prudký růst skutečné
míry nezaměstnanosti (vznikl negativní gap nezaměstnanos-
ti) a v průmyslu (na přelomu let 1997 a 1998) náhlý pokles
skutečné míry nezaměstnanosti (vznikl pozitivní gap neza-
městnanosti). V období 2006 až 2008 na úrovni národního
hospodářství a v průmyslu a v období 2005 až 2006 ve sta-
vebnictví nebyl ve vývoji NAIRU zohledněn její prudký
pokles, a proto se vytvořil pozitivní gap nezaměstnanosti. 

Podle HP filtru NAIRU v celém národním hospodářství
nabývá hodnot od 3,3 do 8,6 %, v průmyslu od 6,0 do 15,3
% a ve stavebnictví od 4,6 % do 10,0 %. Na přelomu let
1999 a 2000 metoda nestačila ve vývoji NAIRU plně
zohlednit prudké zhoršení situace na trhu práce v průběhu
transformace ekonomiky a vznikl negativní gap nezaměstna-
nosti. V průmyslu (v období roku 2000) a ve stavebnictví
(roky 1999 a 2000) model nereagoval na zlepšení v posled-
ním období (byl pozorován pozitivní gap nezaměstnanosti).

Vývoj v letech 2007 a 2008 byl v odvětvích ve shodě
s celým národním hospodářstvím, tedy NAIRU nezachyco-
valo snížení míry nezaměstnanosti v posledním období. Nic-
méně, vývoj se lišil počátkem, dobou trvání a intenzitou.
V průmyslu toto období začalo již ve 2. čtvrtletí 2007 a ve
stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2007 (v celém národním hospo-
dářství šlo o 4. čtvrtletí 2007). V průmyslu pak byl zazname-
nán pozitivní gap ve výši 2,1 p. b. a ve stavebnictví ve výši
1,4 p. b. (v národním hospodářství 1,9 p. b.).

Kalmanův filtr odhadl NAIRU pro celé národní hospodář-
ství v intervalu od –3,3 do +13,5 %. V průmyslu se pohybo-
valo v intervalu od –2,9 % do +14,5 % a ve stavebnictví od
–0,9 % do +6,8 %. V celém národním hospodářství v obdo-
bí od 1. čtvrtletí 1999 do 1. čtvrtletí 2000 odhadované
NAIRU bylo záporné, nebo sice kladné, ale nicméně stále
neodpovídající vývoji skutečné míry nezaměstnanosti (vzni-
kl negativní gap nezaměstnanosti). V případě průmyslu
záporné či mírně kladné hodnoty NAIRU byly vykázány již
v období od 1. čtvrtletí 1998 do 3. čtvrtletí 2000. Ve staveb-
nictví šlo o krátké období od 4. čtvrtletí 2002 do 2. čtvrtletí
2003. Důvodem výkyvů ve vývoji NAIRU na úrovni celého
národního hospodářství v období od 2. čtvrtletí 2006 do 
4. čtvrtletí 2007 bylo nezachycení posledního výrazného
zlepšení situace na trhu práce a výkyvů ve vývoji cen ropy a
nepřímých daní. Stejný vliv působil také v průmyslu (od 
2. čtvrtletí 2006 do 1. čtvrtletí 2008) a ve stavebnictví (zde
působení bylo delší o tři čtvrtletí, tedy až do 4. čtvrtletí
2008).

Tato zkoumání jsou důležitá vzhledem k tomu, že národ-
ní tržní ekonomiky jsou nepravidelně postihovány hospodář-
ským cyklem a zažívají různě hluboké a se světovým ekono-
mickým cyklem různě synchronizované či asynchronizova-
né recese. To se pak nepříznivě projeví na národních trzích
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práce, které jsou strnulejší než ostatní trhy, což platí zejmé-
na o trhu práce v České republice. Z analýzy údajů vyplývá,
že odvětví stavebnictví často (podle jednorovnicového
modelu a break modelu vždy) plní úlohu tzv. leading indica-
tors, tzn. nestabilní období v něm začínají dříve než v prů-
myslu a v celém národním hospodářství a dříve také vypoví-
dají o nástupu recese. Dále pak růst – vysoká hodnota
NAIRU za celé národní hospodářství i sektorově svědčí o
neúčinnosti hospodářských politik, resp. o chybějící struktu-
rální politice vlády, zejména chybí oborově/odvětvově
selektivní politika podpory, tj. chybí stimulační faktory pro
potlačení recese, resp. pro stimulaci růstu jak z hlediska jed-
notlivých odvětí, tak i z hlediska jednotlivých regionů, které
by zlepšily ukazatel nezaměstnanosti. Vysoké NAIRU svěd-
čí o vysoké míře dlouhodobé nezaměstnanosti a o vysoké
míře strukturální a frikční nezaměstnanosti. 
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