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Dynamická odezva vibroizolovaného 
turbogenerátorového soustrojí

doc. Ing. Daniel MAKOVIČKA, DrSc. 
ČVUT v Praze – Kloknerův ústav

Ing. Daniel MAKOVIČKA jr.
Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora

Úvod
Předmětem článku je dynamický výpočet a návrh paramet-

rů a rozmístění vibroizolace blokového základu se soustro-
jím. Tato zařízení se staví pro nenáročnost zpravidla v malých 
bioelektrárnách. Díky malým rozměrům mohou být umísťo-
vána do blízkosti ostatních technologií, které je nutno chránit 
před vibracemi. Vibroizolace mezi základovým blokem a zá-
kladovou vanou to umožňuje. Na konkrétním případu [6]-[8] 
je ukázáno její provedení, vycházející z výpočtové analýzy 
konstrukce. 

Turbosoustrojí je tvořeno vysokotlakým modulem (dále 
jen VT) se dvěma turbinami a převodovkou, generátorem, 
převodovkou nízkotlakého modulu (dále jen NT) a vlastním 
NT modulem s výstupem do kondenzátoru. Soustrojí je upev-
něno k základovému bloku kotevními šrouby.  Blok odpruže-
ný pryžovou vrstvou je uložen v železobetonové základové 
vaně. Základ kondenzátoru je součástí základové vany a na-
vazuje na ni v podélném směru za NT modulem.  Pro snížení 
přenosu sil z turbosoustrojí do kondenzátoru je do potrubního 
výstupu z NT modulu vložen pružný přechodový kus.

Výpočetní model konstrukce
Základovou konstrukci pro turbosoustrojí tvoří železobeto-

nový tuhý blok, uložený na pryžové vrstvě v základové vaně 
(obr. 1). Součástí výpočetního modelu (kromě základového 
bloku, základové vany a podloží) je zjednodušený model tur-
bosoustrojí včetně kondenzátoru. Soustrojí bylo modelováno 
náhradními tělesy, odpovídajícími dvěma turbinám a převo-
dovce vysokotlaké části (VT modulu), generátorem, převo-
dovkou nízkotlaké části (NT modul) a vlastním NT modulem 
s výstupem do kondenzátoru. 

Základový blok je pružně uložen na vrstvě pryže Ekodyn 
řady EK-I a EK-N [9] v železobetonové vaně. Vibroizolační 
vrstva z pryžových desek je navržena tak, aby důsledně oddě-
lovala obě železobetonové části základové konstrukce od sebe. 

Výpočetní model a jeho dynamická analýza byly provede-
ny v programu Scia Engineer [10].

Základová vana
Základová vana ([7] ve spolupráci s autory článku) je na-

vržena jako monolitická železobetonová konstrukce z beto-
nu C30/37 a prostorové výztuže 10 505 (R). Půdorysně má 
vnější rozměry 4 905×11 875 mm. Železobetonové obvodo-
vé stěny mají tloušťku 250 mm a dno vany 500 mm. Kro-
mě základových bloků pod kondenzátorem je zapuštěna pod 
úrovní okolního terénu; dolní povrch základové desky vany 
je na úrovni –1,850. Modelovaný objem základové vany je 
přibližně 61,2 m3. Výztuž je umístěna v obou směrech, u obou 
povrchů stěn a dna vany. Součástí základové vany je dvojice 
základových bloků pro uložení kondenzátoru. 

Základový blok 
Základový blok ([7] ve spolupráci s autory příspěvku) 

Článek je věnován návrhu pružně uloženého blokového základu pro malé turbogenerátorové soustrojí a dynamické 
analýze této soustavy. Základový blok se strojem na pryžové vrstvě vibroizolace je osazen v základové vaně a jako celek 
pak na podloží. Dynamické budicí síly malého soustrojí výrobci zpravidla neudávají, nebo s velkou nepřesností, a proto 
je v článku využito normových podkladů pro stanovení buzení a je porovnána výstižnost tohoto postupu. Dynamická 
analýza soustavy a její výsledná odezva při použití pružného uložení jsou vhodným postupem, vedoucím ke snížení 
ohrožení konstrukce nadměrnými vibracemi.

Dynamic response of a vibro-isolated turbo generator set

The article deals with the design of an elastically mounted block foundation for small turbo generator sets and this 
system’s dynamic analysis. The foundation block with the machine on a rubber vibro-isolation layer is placed in a foun-
dation trough and, as a whole unit, on the underbed. Dynamic excitation forces of small sets are usually not given by ma-
nufacturers or stated very roughly, therefore, the article utilises the specifications of standards to identify excitation and 
to compare the accuracy of this procedure. The dynamic analysis of the system and its resultant response using its elastic 
mounting represent an adequate procedure leading to reducing the risks of excessive vibrations arising in the structure.

Obr. 1. Výpočetní model konstrukce, celkový pohled,
základová vana se základovým blokem a turbosoustrojím
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je obdobně navržen jako monolitický z betonu C30/37 a 
prostorové výztuže 10 505 (R). Byl modelován jako pro-
storové těleso s členitým horním povrchem pomocí sousta-
vy deskových a stěnových prvků. Půdorysně má rozměry  
4 175×8 800 mm, na výšku 1 300 mm a je zapuštěn v zákla-
dové vaně pod úrovní okolního terénu; nejvyšší bod základo-
vého bloku je na úrovni +3,620. Modelovaný objem základo-
vého bloku je přibližně 107,5 m3. 

Turbosoustrojí
Na základovém bloku bylo zjednodušeně modelováno 

turbosoustrojí [6], [8]. Rozmístění kotevních šroubů, tvar a 
velikost jednotlivých částí turbosoustrojí a osy rotorů bylo 
převzato z výkresů výrobce. Hmotnost jednotlivých částí byla 
použita pro stanovení náhradní objemové hmotnosti modelo-
vaných částí stroje. Hmotnost rámu s VT modulem je 15 t, 
generátoru 4,8 t, převodovky celkem 3 t, NT modulu 5 t a 
kondenzátoru 20 t. Rozmístění jednotlivých částí zjednoduše-
ného tvaru soustrojí,  připojených k základovému bloku ne-
hmotným náhradním kotevním válcovým profilem o průměru 
200 mm, je patrné z obr. 1. Do výpočetního modelu nebyla 
zahrnuta přípojná potrubí vzhledem k jejich přerušení pruž-
nými přechodovými prvky. 

Pryžová vrstva mezi vanou a blokem
Vodorovná i svislá pryžová vrstva mezi základovým blo-

kem a vanou je navržena z pryžových desek Ekodyn o roz-
měrech 500×500×50 mm a oříznutých desek na rozměr 
200×500×50 mm (obr. 2). Tuhostní charakteristiky pryží 
na vzorcích stejné velikosti, jako jsou použity v základové 
konstrukci, byly ověřovány v laboratorních podmínkách [9]. 

Ekodyn EK-I
– svislá tuhost jedné pryžové desky kv = 6,16 MN/m
– vodorovná tuhost jedné pryžové desky kh = 2,46 MN/m
– modul pružnosti Edef = 1,25 MPa  

při stlačení pryže  2,5 mm
– Poissonovo číslo odhadem 0,40
– objemová hmotnost  0,760 t/m3

Ekodyn EK-N
– svislá tuhost jedné pryžové desky kv = 14,81 MN/m
– vodorovná tuhost jedné pryžové desky kh = 5,92 MN/m
– modul pružnosti Edef = 2,95 MPa 
– při stlačení pryže  2,5 mm
– Poissonovo číslo odhadem 0,40
– objemová hmotnost 0,900 t/m3

Pryž byla modelována jako nosníkové prvky mezi základo-
vým blokem a vanou. Jednotlivé nosníkové prvky jsou klou-
bově připojeny k základovému bloku a vetknuty do základové 
vany. Tlumení materiálu bylo na základě odhadu uvažováno 
jako 5 % kritického útlumu.

Podloží 
Základová vana je uložena na vrstvě podkladního betonu 

C12/15 o tloušťce 200 mm. Podloží pod podkladním betonem 
tvoří:
– vrstva GT3 [3] mocnost přibližně 3 m:
 deformační modul pružnosti Edef = 80 MPa
 objemová tíha  γ = 19,40 kN/m3

 Poissonovo číslo  ν = 0,25
– vrstva GT4 [3] mocnost přibližně 7 m:
 deformační modul pružnosti  Edef = 70 MPa
 objemová tíha  γ = 19,40 kN/m3 
 Poissonovo číslo ν = 0,25
– podzemní voda v hloubce 1,5 m pod základovou spárou.

 Podepření vany (dno a stěny) ze strany podloží bylo do 
výpočetního modelu zavedeno jako Winklerův-Pasternakův 
model pružného podloží. Winklerovy-Pasternakovy konstan-
ty C1 a C2 byly vypočteny modulem Soilin [10] na základě 
skladby podloží a dlouhodobého statického přitížení podlo-
ží základovou vanou, blokem a soustrojím. Pro dynamický 
výpočet byly tyto konstanty uvažovány středními hodnotami 
jako konstanty pod základovou vannou a okolo ní: 
dno vany: svisle: C1z = 35,0 MN/m3, vodorovně: C2x ≈ C2y = 
= 40,0 MN/m, boční stěny vany: vodorovně odhadem:  
C1x ≈ C1y = 20,0 MN/m3.

Dynamické zatížení
Pro stanovení dynamického zatížení byly použity údaje 

o hmotnosti jednotlivých rotorů a provozních otáčkových 
frekvencích. Velikost dynamických budicích sil soustrojí vý-

Tab. 1. Vypočtené budicí síly od otáček rotorů podle normových podkladů

Část stroje Hmotnost 
[kg]

Otáčky rotoru  
[ot/min]

Budicí frekvence
[Hz]

Nevývažek [5] 
[m/s2]

Budicí síly  [kN]

podle [1] podle [4]

VT modul, rotor 1. stupně 32 28 000 467 3,0 0,72 0,06
VT modul, rotor 2. stupně 38 24 500 408 2,5 0,71 0,08
převodovka 380 3 000 50 0,3 0,85 0,76
generátor 870 3 000 50 0,3 1,95 1,74
převodovka NT 150 3 000 50 0,3 0,34 0,30
pastorek NT 35 13 500 225 1,4 0,37 0,07
rotor NT 750 13 500 225 1,4 7,85 1,50

Obr. 2. Výpočetní model konstrukce, rozmístění pryže vespodu  
a na bočních stranách základového bloku, pryže typu Ekodyn EK-I 

(žlutě a zeleně) a Ekodyn EK-N (červeně)
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robce nestanovil (s výjimkou zkratového zatížení [8]), a proto 
byly budicí síly na jednotlivých otáčkách rotorů dopočteny 
podle ČSN 73 0032 [1] s odkazem na její komentář [2] a nor-
mu pro určení nevývažků ČSN ISO 1940-1 (01 1410) [5] a 
podle dnes již neplatné ČSN 73 1020 [4]. 

Při výpočtu budicích sil podle [1] byla použita dovolená 
odchylka nevývažku až o 15 % (součinitel 1,15) [5] pro tuto 
třídu strojů 3. Při výpočtu podle [1] byl uvažován součinitel 
bezpečnosti 6,5. Výsledky vypočtených budicích sil jsou uve-
deny v tab. 1.

Havarijní zatížení zkratem generátoru bylo podle zadání 
výrobce uvažováno momentovým zatížením dvojice svislých 
sil působící v přední řadě kotvení (obr. 3b) generátoru – 118 /2 = 
= 59,0 kN a v zadní řadě +75/2 = 37,5 kN. Okamžité momen-
tové zatížení lze uvažovat jako dynamické zatížení obdélní-
kového průběhu s trváním jedné periody otáček generátoru 
0,020 s.

Při hodnocení vypočtených zatížení je zřejmá konzerva-
tivnost použitých norem. Podle platné normy [1] je v určení 
velikosti budicích sil 6,5násobná bezpečnost (s ohledem na 
opotřebení stroje za provozu a jeho rozvážení) a navýšený ne-
vývažek o 15 % podle mezinárodní normy [5], který zřejmě 
odpovídá možnému rozvážení stroje v průběhu jeho užívání. 

Dnes již neplatná norma [4] byla založena především na 
zkušenostech z měření odezvy turbosoustrojí a budicí síly od-
hadovala jako zlomek hmotnosti rotoru příslušné části; přesto 
dává nižší budicí síly, a to výrazně, zejména pro části stroje 

s rotory nízké hmotnosti. Tomuto poznatku odpovídají zku-
šenosti autorů i pro jiné stroje, jejich výrobci odhadují budicí 
síly obvykle „na jistotu“ s několikanásobnou „bezpečností“. 

Odezva konstrukce

Statická odezva základu od vlastní tíhy
Pružná deformace základového bloku i základové vany je 

v podstatě rovnoměrná na celém půdorysu základu, rozdíly jsou 
v desetinách milimetru, případně i méně (v příčném směru).

Zatlačení vany do podloží je 1,0-1,9 mm. Deformace zákla-
dového bloku na pryži v absolutních hodnotách průhybů ve 
svislém směru dosahuje 4,2 mm pod celým půdorysem bloku. 
Stlačení pryže ve svislém směru je průměrně 2,7 mm.

Dynamická odezva
n Vlastní kmitání
Výpočet vlastního kmitání konstrukce byl proveden pro vý-
počtový model celé soustavy turbosoustrojí – základový blok 
– základová vana na podloží. Vlastní frekvence a tvary kmi-
tání byly vypočteny pro základovou vanu uloženou na pod-
kladním betonu a podloží. Výpočtem bylo získáno prvních 
sto vlastních tvarů a jim odpovídajících vlastních frekvencí, 
které pokrývají frekvenční interval do 291 Hz. Popis nejniž-
ších vlastních tvarů je uveden v tab. 2.

Základní vlastní frekvence kmitání základového bloku jako 
tuhého tělesa na pryžové vrstvě i ohybové frekvence celé 
soustavy jako tuhého tělesa na podloží se pohybují od 5,4 Hz 
do 16,2 Hz. Od vlastní frekvence 16,6 Hz se začínají ohýbat 
jednotlivé stěny a dno vany. Ostatní vyšší vlastní frekvence 
přibližně nad 70 Hz jsou z hlediska kmitání soustavy praktic-
ky nevýznamné, protože na vyšších frekvencích má sousta-
va vyšší útlum, než byl uvažován při dynamickém výpočtu  
(s ohledem na pryžové vrstvy uvažován poměrný útlum 5 %). 
Při buzení na vysokých frekvencích (tab. 1) je odezva sousta-
vy při velmi nízkých budicích silách již nevýznamná. 

Obr. 3a. Zkrat generátoru, časový průběh svislých výkmitů Uz  
na základovém bloku, ve vybraných bodech podle obr. 3b

Obr. 3b. Vybrané body na základovém bloku  
(PL přední levý bod, PP přední pravý bod, 

obdobně pro zadní body ZL a ZP)

Tab. 2. Vlastní frekvence kmitání soustavy a popis vlastních tvarů

Vlastní 
tvar

Vlastní 
frekvence 

[Hz]
Popis vlastního tvaru

1 5,4 natáčení základového bloku ve vaně 
okolo podélné osy x

2 7,0 natáčení základového bloku ve vaně 
okolo příčné osy y

3 8,0 posun základového bloku ve vaně  
ve směru svislé osy z

4 11,1 otáčení základového bloku ve vaně 
okolo svislé osy z

5 12,2 natáčení základového bloku ve vaně oko-
lo příčné osy y a posun ve směru osy x

6 16,2 otáčení základového bloku ve vaně 
okolo svislé osy z

7 16,6 ohyb základové vany okolo příčné 
osy y

8 18,7 natáčení základového bloku okolo 
podélné osy x a posun ve směru osy y

9 22,2 ohyb vany a stěn pod kondenzátorem 
okolo podélné osy x

10 31,8 ohyb vany okolo příčné osy y
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n Vynucené kmitání soustavy
Extrémy odezvy pro ustálené periodické buzení podle  

tab. 1 na frekvencích 50 Hz, 225 Hz, 408 Hz a 467 Hz jsou vy-
neseny do tab. 3 spolu s dopočtenými maximálními rychlostmi 
a zrychlením kmitání ve špičkových i efektivních hodnotách 
kmitání na horním povrchu základového bloku (pod strojem). 

Posouzení při provozních otáčkách soustrojí
Pro základ výrobce stroje předepsal maximální rychlost 

kmitání v = 3,2 mm/s. Pravděpodobně jde o špičkovou rych-
lost kmitání (i zde byl výrobce nepřesný). Z tabulky 3 je zřej-
mé, že při provozních otáčkách dosahuje špičková rychlost 
kmitání do 0,14 mm/s na úrovni podkladu stroje, takže vypo-
čtená odezva bezpečně splňuje předepsanou mezní rychlost 
kmitání 3,2 mm/s. 

Je třeba poznamenat, že při přechodovém kmitání (při spo-
jitém průchodu otáček frekvenční oblastí kritických otáček 
rotorů, při rozběhu nebo doběhu soustrojí) bude buzení nižší 
než při ustáleném buzení, které bylo použito při výpočtu (bu-
dicí síly jsou funkcí kvadrátu otáček). Nicméně výrobce kri-
tické otáčky soustrojí neuvedl. Vzhledem ke značné rezervě 
odezvy při provozních otáčkách a vzhledem k mezní rychlosti 
kmitání, zřejmě i v oblasti rozběhu nebo doběhu (při odsta-
vení) otáček soustrojí, mezní rozkmitání nebude překročeno.

Výsledky výpočtu odezvy ve svislých výchylkách při ha-
varijním zatížení (zkratu) generátoru pro vybrané body na  
obr. 3b jsou vyneseny na obr. 3a. Z hlediska úrovně kmitání 
jsou účinky impulsního buzení s výchylkami dynamické ode-
zvy do 200 μm v příčném směru y a do 170 μm ve svislém 
směru z. Zkrat generátoru patří mezi mimořádná zatížení, a je 
tedy zřejmé, že při tomto havarijním zatížení dojde k odstave-
ní soustrojí. I při tomto mimořádném zatížení jsou dynamické 
výchylky relativně nízké a bezpečnost základu není ohrožena. 

Závěr
Předmětem článku je návrh vibroizolace malého turbo-

generátorového soustrojí, osazeného na základovém bloku, 
který je pružně uložen na pryžové vrstvě v základové vaně, 
spočívající na zemině. Soustava soustrojí – základový blok – 
základová vana – podloží byla modelována jako prostorový 
model, na kterém byla provedena její statická i dynamická 
analýza.

Cílem bylo ukázat vhodný způsob uložení strojů s dynamic-
kými účinky, způsob jejich modelování a dynamické analýzy 

a také nejistoty, zejména při stanovení zatížení, které v rámci 
analýzy konstrukce je obvykle potřebné řešit, obdobně jako se 
v menším měřítku řeší odpružení celých budov [11].

Použití pryže jako vibroizolace je velmi efektivní způsob, 
zaměřený na snížení dynamické odezvy stroje (vibrací) i jeho 
základu při působení budicích sil od jednotlivých částí sou-
strojí. Nadměrné vibrace soustavy by mohly ohrozit spolehli-
vost vlastního stroje (soustrojí) i ostatní konstrukce vibrace-
mi, jež se od základu stroje šíří do okolí [12]. 

Článek byl vytvořen za podpory projektu  P105/11/1580 
GA ČR „Přechodová odezva konstrukcí při krátkodobém 
dynamickém nebo rázovém zatížení od seismických účin-
ků a výbuchů“. 
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Tab. 3. Kmitání podkladu pod strojem (horního povrchu základového bloku) na frekvenci

Frekvence 
buzení 
f [Hz]

Špičkové výchylky 
v souřadnicových osách

Špičková rychlost 
a zrychlení kmitání

Efektivní rychlost 
a zrychlení kmitání

Ux max Uy max Uz max vpeak apeak vef aef

[μm] [mm/s] [mm/s2] [mm/s] [mm/s2]

50
0,097 0,067 0,185 0,058 18,3 0,041 12,9

0,116 0,375 0,248 0,118 37,0 0,083 26,2

225
0,013 0,011 0,036 0,051 71,9 0,036 50,9

0,041 0,100 0,074 0,141 199,9 0,100 141,3

408
0,000 0,000 0,001 0,003 6,6 0,002 4,7

0,000 0,002 0,002 0,005 13,2 0,004 9,3

467
0,000 0,000 0,001 0,003 8,6 0,002 6,1

0,000 0,002 0,001 0,006 17,2 0,004 12,2
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Vliv emisivity povrchu na prostup tepla  
přes komorové rámy otvorových výplní 

Ing. Vladan PANOVEC
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební

Úvod
Přenos tepla přes uzavřené vzduchové dutiny (komory) 

v rámových profilech otvorových výplní patří k nejsložitěj-
ším dějům ve stavební tepelné technice vůbec. Je tomu tak 
hlavně proto, že je ovlivňován mnoha faktory, z nichž ně-
které nejsou dodnes dostatečně přesně a průkazně popsány 
(např. odpory při přestupu tepla na površích přepážek mezi 
komorami). Jedním z důležitých faktorů jsou sálavé vlastnos-
ti ohraničujících povrchů, vyjádřené jejich emisivitou. Emisi-
vita povrchu je vlastnost, která se může u kovových materiálů 
(ocelových výztuh v plastových profilech nebo kompletních 
hliníkových rámů) měnit v průběhu užívání v souvislosti 
s jejich postupnou oxidací. Cílem článku je ukázat, jak da-
lece oxidace kovových povrchů (tj. zvýšení jejich emisivi-
ty) ovlivní výsledný součinitel prostupu tepla rámu otvorové 
výplně. Výsledky mohou sloužit ke zpřesnění výpočtových 
postupů při stanovení energetické náročnosti budov. 

Teorie
Uzavřenou vzduchovou dutinou se rozumí nevětraná 

vzduchová mezera, která má rozměr ve směru tepelného toku 
(tloušťku) srovnatelný s jedním nebo druhým rozměrem kol-
mým na tepelný tok (výšku nebo šířku), na rozdíl od vzdu-
chové vrstvy, jejíž výška i šířka je násobně větší než tloušťka 
ve směru tepelného toku.

Obr. 1. Vzduchové dutiny a vzduchové vrstvy v otvorové výplni

Teplo se přes vzduchové mezery šíří  vedením (kondukcí), 
prouděním (konvekcí) a sáláním (radiací). Hustota tepelného 
toku q [W/m2] přes vzduchovou mezeru v ustáleném teplot-
ním stavu je vyjádřena vztahem

                    q = qa + qr = (ha + hr) · (T1 + T2) (1)

kde qa je hustota tepelného toku vedením a prouděním [W/m2],
        qr – hustota tepelného toku sáláním [W/m2],
        ha – součinitel přestupu tepla vedením a prouděním  

[W/(m2·K)],
        hr – součinitel přestupu tepla sáláním [W/(m2·K)],
  T1, T2 – teplota ohraničujících povrchů [K].

Přenos tepla vedením a prouděním charakterizuje souči-
nitel přestupu tepla ha [4], který se stanoví  podle vztahu

                                  , (2)

kde λa je tepelná vodivost klidného vzduchu [W/(m·K)]:  
λa = 0,025 W/(m·K),

         d – tloušťka vzduchové mezery [m],
       Nu – Nusseltovo podobnostní číslo, které závisí na druhu 

a rychlosti proudění, teplotě proudící látky a teplotě 
ohraničujícího povrchu [-]: u velmi tenkých mezer 
(≤ 5 mm) je proudění vzduchu zanedbatelné a Nu se 
blíží 1.

Velikost sálavé složky (mezi dvěma rovnoběžnými po-
vrchy) vyjadřuje hustota sálavého toku qr [4], která je dána 
vztahem

                        

 ,

 

(3)

kde σ je Stefanova-Boltzmanova konstanta [W/(m2·K4)]:  
σ = 5,67·10–8 W/(m2·K4); ε1, ε2  je emisivita ohraniču-
jících povrchů [-]

Poznámka: 
Emisivita reálného (šedého) zářiče vyjadřuje podíl intenzity jeho vy-
zařování při určité teplotě k intenzitě vyzařování dokonale černého 
zářiče o stejné teplotě. Čím je povrch pohltivější (drsnější, tmavší), 
tím má vyšší emisivitu, a naopak, čím je povrch odrazivější (lesklejší, 
světlejší), tím je jeho emisivita nižší.

V článku je ukázáno, jak se projeví stárnutí kovových profilů otvorových výplní vlivem prostupu tepla rámem. Na 
příkladu plastového profilu s ocelovou výztuhou a hliníkového profilu s přerušeným tepelným mostem je ukázán vliv 
zvýšení emisivity povrchů při postupné oxidaci na výsledný součinitel prostupu tepla rámem.  

The effect of surface emissivity on heat transfer through door and window frames

The article shows how the aging of metal profiles of hole fillings due to heat transport through frames is manifested. An 
example of a plastic profile with steel reinforcement and an aluminium profile with a thermal break shows the effect of 
increasing the surface emissivity with gradual oxidation on the resultant heat transfer coefficient of the frame. 
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Úpravou vztahů (1) a (3) lze získat rovnici pro výpočet sou-
činitele přestupu tepla sáláním

                  

 

. (4)

Za předpokladu malého rozdílu teplot T1 a T2 mezi ohraniču-
jícími povrchy (tento předpoklad je v případě vzduchových 
dutin v rámech otvorových výplní reálný) lze vztah (4) zjed-
nodušit

                                                               

 

. (5)

kde Tm je střední teplota vzduchové dutiny [K], přičemž

                               
2

21 TT
T m

+
=

 

, (6)

V případě vzduchových dutin (tzn. se srovnatelným rozmě-
rem kolmým na tepelný tok) se pravá strana rovnice (5) ještě 
vynásobí tvarovým činitelem [2] pro pravoúhlý profil 
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, (7)

kde d je rozměr vzduchové dutiny ve směru tepelného toku [m], 
b rozměr vzduchové dutiny kolmý na směr tepelného 
toku [m].

Z uvedených vztahů vyplývá, že emisivita povrchů ohraniču-
jících vzduchovou dutinu (obecně vzduchovou mezeru) vý-
razně ovlivňuje prostup tepla přes tuto dutinu, a to tím více, 
čím je sálavá složka významnější.

Vliv emisivity povrchu na součinitel  
prostupu tepla rámu

Vliv zvýšení emisivity kovových povrchů rámů otvoro-
vých výplní vlivem oxidace na výsledný prostup tepla rámem 

je ukázán na příkladu dvou základních typů rámů:
– plastového osmikomorového s ocelovými výztuhami (obr. 2),
– celokovového hliníkového s přerušeným tepelným mos-

tem (obr. 3).
Emisivita kovových povrchů je uvedena v tab. 1. Pro každý 
typ rámu je vypočítán součinitel prostupu tepla Uf [W/(m2·K)] 
ve třech variantách, které se liší hodnotami emisivity kovo-
vých povrchů – pro nové otvorové výplně jsou uvažovány 
kovové povrchy s nízkou emisivitou, jež se po určitém čase 
vlivem oxidace zvyšuje. 

Obr. 3. Hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem [2]

Tab. 1. Typická emisivita kovových povrchů [1], [2], [3]

Typ rámu Povrch kovových částí Emisivita 
povrchu [-]

plastový 
s ocelovými 
výztuhami

ocel čerstvě válcovaná  
(vč. pozinkování) 0,25

ocel mírně oxidovaná 0,50

ocel silně oxidovaná 0,80

hliníkový

neupravený hliníkový  
povrch (nový) 0,10

mírně oxidovaný hliníkový 
povrch 0,30

silně oxidovaný hliníkový 
povrch 0,60

Poznámka 1
Údaje o emisivitě povrchů se v různých zdrojích značně liší – autor 
doporučuje k emisivitě silně oxidovaných povrchů přistupovat jako 
ke krajním hodnotám, kterých však nemusí být v praxi dosaženo.

Poznámka 2 
Nelze také přesně určit závislost mezi dobou zabudování otvorové 
výplně a stupněm oxidace – to záleží na působení konkrétních okra-
jových podmínek.

Součinitel prostupu tepla rámu Uf se stanovuje postupem 
podle ČSN EN ISO 10077-2 [2]. Pro každou vzduchovou du-
tinu se nejprve musí určit její ekvivalentní tepelná vodivost

                                             d
                                  leq = —— , (8)
                                            Rs    

kde d je tloušťka vzduchové dutiny ve směru tepelného toku 
[m], Rs je tepelný odpor dutiny [W/(m·K)]:

                                
hh

R
ra

s
+

=
1

 

, (9)

kde ha, hr jsou součinitele přestupu tepla vedením, prouděním a 
sáláním [W/(m2·K)], stanovené podle vztahů (1) až (5). 

Obr. 2. Plastový rám s ocelovými výztuhami

                          T 3
mhr = 4· s —————

                1      1               — + — – 1
                e1     e2      
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Na základě znalosti ekvivalentní tepelné vodivosti vzdu-
chových dutin, tepelné vodivosti a dalších charakteristik 
materiálů a okrajových podmínek se řešením dvourozměrné-
ho teplotního pole získá tepelná propustnost L2D [W/(m·K)] 
dvourozměrného modelu rámu, ve kterém je zasklení nahra-
zeno tepelně izolačním panelem (stejných rozměrů jako zaskle-
ní a s přesně danou tepelnou vodivostí λ = 0,035 W/(m·K)). 
Součinitel prostupu tepla rámu Uf se potom vypočítá ze vzta-
hu [2]

                                   (L2D – Up · bp)                         Uf = —————–– , (10)
                                          bf

kde Up je součinitel prostupu tepla izolačního panelu [W/
(m2·K)]; bp, bf je viditelná šířka tepelně izolačního pa-
nelu a rámu [m].

Poznámka
V ČSN EN ISO 10077-2 [2] je u validačního příkladu stejného hliní-
kového rámu, ale s emisivitou povrchů ε = 0,9, vypočítaný součinitel 
prostupu tepla Uf = 3,22 W/(m2·K)!

Závěr
Z výsledků uvedených v tab. 2 vyplývají tyto skutečnosti: 

– emisivita povrchů ocelových výztuh v plastových rámech 
nemá na výsledný součinitel prostupu tepla rámu žádný (ane-
bo jen velmi nepatrný) vliv, což vyplývá z toho, že teplo se 
vždy šíří cestou nejmenšího odporu (v tomto případě vedením 

v ocelovém profilu bez přerušeného tepelného mostu), a sála-
vá složka je tedy zanedbatelná;
– u hliníkových rámů je situace jiná. Tím, že je přerušený te-
pelný most přes hliníkový profil, sálavá složka přenosu tepla 
se stává významnou, a významnou je tedy i emisivita povrchů 
vzduchových dutin;
– v souvislosti s dobou zabudování otvorové výplně a před-
pokládanou oxidací povrchů ohraničujících vzduchové dutiny 
může dojít ke zhoršení součinitele prostupu tepla hliníkového 
rámu až o 20 % proti vypočtenému nebo změřenému Uf nové 
výplně. To už má samozřejmě vliv na tepelnou ztrátu, a tím 
i tolik diskutovanou energetickou náročnost budovy, nehledě 
na další možné důsledky (snížení vnitřní povrchové teploty, a 
tím zvýšení rizika orosování);
– ještě výrazněji se může negativní vliv oxidace kovových 
povrchů na tepelnou ztrátu projevit u lehkých obvodových 
plášťů. 
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Tab. 2. Součinitel prostupu tepla rámů při různé emisivitě kovových povrchů

Typ rámu Povrch kovových částí Tepelná propustnost  
L2D [W/(m.K)]

Součinitel prostupu 
tepla rámu

Uf [W/(m2.K)]

Zvýšení Uf proti  
předchozímu stavu 

[%]

plastový  
s ocelovými 
výztuhami

ocel čerstvě válcovaná 0,26749 1,14 –

ocel mírně oxidovaná 0,26750 1,14 0

ocel silně oxidovaná 0,26751 1,14 0

hliníkový 

neupravený hliníkový povrch 0,45919 2,39 –

mírně oxidovaný hliníkový povrch 0,48066 2,59 8,4

silně oxidovaný hliníkový povrch 0,51725 2,92 22,2
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Úvod
Již v pravěku se primitivní lidé ve své pravlasti, rovníko-

vé Africe, podřizovali pravidelnému rytmu dne a noci, tzv. 
cirkadiálnímu rytmu života. Změny v postavení Slunce na 
obloze se stávaly nejen spolehlivým ukazatelem času, usnad-
ňovaly orientaci v terénu, navigaci na moři, ale i využití slu-
neční energie a denního světla v budovách [1]. Při stěhování 
na nová území pak pozorovali časové a zeměpisné zvláštnosti 
celodenních a celoročních drah Slunce. V pokročilejším sta-
diu vývoje civilizace pak přišli na možnost využití geometrie 
ke konstruování slunečních hodin.

V období první sumerské civilizace se poznatky z geome-
trie slunečního stínu uchovávaly na hliněných klínopisných 
tabulkách. Podobné v „archivním skladu“ babylonského 
chrámu boha Mardoka v letech 258-253 př. n. l. je objevil 
kněz chrámu Bérósos (Bel-re ušumu). Po přestěhování na os-
trov Kos se zaobíral astronomií a zde zkonstruoval sluneční 
hodiny [2] ve tvaru duté kamenné polokoule s kružnicemi 
rovnodennosti a slunovratu.

Poznatky o pohybu Slunce zpřesnil pro deskriptivní se-
strojování drah v řezu oblohové hemisféry Vitruvius [1] pod 
názvem „analemma“. To již umožňovalo  ve vybraných loka-
litách definovat výšku slunce v libovolném čase dne a roku. 
V období římské říše ještě neuměli stanovit polohu lokality 
ve stupních zeměpisné šířky, odvozovala se podle měření 
gnomonu ve dnech rovnodennosti (tj. délky stínu vertikální 
tyčky s v poměru k její výšce g). Vitruvius určil s/g například 
pro Řím 8/9 a pro Atény 3/4. Po objevení rukopisných přepi-
sů v klášterech Saint Gallen a Monte Cassino v letech 1414 
a 1445, krátce po vynalezení knihtisku, byla tato kniha vydá-
na vícekrát v Itálii v latině a v překladech v mnoha dalších 
zemích. S rozvojem astronomie a trigonometrie se podařilo 
v 16. století definovat sluneční souřadnice na základě sféric-
ké trigonometrie podle tří bodů na oblohové hemisféře, a to 
podle lokálního zenitu, směru osy zemské rotace a časového 
momentálního směru slunečního paprsku. Tím je v součas-
nosti umožněno velmi přesné programování výšky a azimutu 
slunce pro počítačové aplikace [3].

Navzdory částečným poznatkům o slunečním spektru se až 
Newtonovi při pozorování duhy podařilo rozložit a opět slo-
žit bílé světlo na monochromatické složky. Citlivost lidského 

oka ve viditelném spektru elektromagnetického záření zjistil 
teprve v 19. století König [4], což následně objasnilo mož-
nost měření přírodního světla subjektivními fotometry, tzn. 
jasem, světelným tokem a osvětleností. Průkopník fotometrie 
Bouguer [5] se pokusil definovat tok slunečního světla atmo-
sférou a zjistil přibližné zeslabení (extinkci) slunečního světla 
při zenitním postavení slunce. Tehdy sluneční paprsky pře-
cházely nejmenší hloubkou atmosféry při úplně jasné a prů-
zračné obloze, tzn. tak se zavádí její optická tloušťka m = 1 
s nejmenší extinkcí av ≈ 0,1. Dále se zaobíral vlivem zvětšení 
optické hloubky atmosféry při libovolné výšce slunce a již 
v roce 1726 dospěl k přesné závislosti, která se shoduje s ta-
bulkami Bemporada z roku 1904 a vzorcem Kastena a Youn-
ga z roku 1989 [6]. Na základě Bouguerových měření a  mate-
matické formulace podle Lamberta se dala vypočítat sluneční 
osvětlenost na zemském povrchu v poměru k extraterestriální 
světelné konstantě, který známe v exponenciálním tvaru

                       En         Evs                     —— = —— = exp(–av mTv) ,   (1)
                           Evo        Ev

kde En je osvětlenost paralelními slunečními paprsky na rovině 
kolmé k paprskům, resp. Ev,s je osvětlenost slunečními 
paprsky na horizontální rovině, obě na zemském povr-
chu;

       Evo – extraterestriální osvětlenost slunečními paprsky na  
rovině kolmo k paprskům, resp. Ev je extraterestriální 
osvětlenost na fiktivní horizontální rovině umístěné na 
vnější hranici atmosféry;

        av – světelný extinkční koeficient, závislý na relativní op-
tické tloušťce atmosféry m;

         m – relativní optická hloubka atmosféry, závislá na mo-
mentální výšce slunce;

        Tv – světelný činitel zákalu atmosféry, vyjadřující momen-
tální znečištění atmosféry, stínění slunečního světla 
ve směru dopadajících paprsků a stínění oblaky [7].

Světelná solární konstanta

Navzdory poznatkům o rozkladu bílého světla na mono-
chromatické složky zjistil citlivost lidského oka v celém 

Předpokladem hodnocení a využívání slunečního světla v budovách a simulování jeho celoročního průběhu je získání 
základních informací o změnách slunečního a oblohového světla a vlastnostech atmosféry. Světelný činitel zákalu je 
parametr, který charakterizuje zeslabení slunečního světla při přechodu atmosférou, umožňuje analyzovat sluneční 
situace a předurčuje úroveň vnější přímé osvětlenosti. V příspěvku jsou analyzovány a diskutovány výsledky měření
denního osvětlení pořízené během jasných dní na CIE IDMP stanici v Bratislavě.

The Sun as a significant natural light source in buildings

Basic information about changes in sunlight and skylight and the properties of the atmosphere is needed for the evalua-
tion and utilisation of sunlight in buildings and for the simulation of its yearly patterns. The luminous turbidity factor 
is a parameter characterising the attenuation of sunlight during its transmission through the atmosphere. It allows 
analysing sunny situations and predetermines exterior direct solar illuminance. The results of daylight measurements 
taken at the CIE IDMP station in Bratislava on clear days are analysed and discussed in the article. 
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spektru až koncem 19. století König [4]. Ta je dnes normová-
na průběhem relativních funkcí světelné účinnosti V(l). Sou-
časně se však již začátkem 18. století začala měřit intenzita 
světla, jas i osvětlenost subjektivními fotometry na základě 
porovnávání očima. Tehdy ještě nebylo známé skutečné spek-
trum slunečního záření nad zemskou atmosférou, tzn. extra-
terestriální sluneční konstanta, její spektrální složení a roční 
průběh. Podle měření na letadlech a družicích se teprve ne-
dávno ustálil rozsah a podrobné rozložení slunečního spektra 
[8] a ustálila se hodnota solární konstanty (Solar Constant) 
Eeo = 1366,1 W·m–2, což později umožnilo její korekce svě-
telnou citlivostí lidského oka podle V(l) ve světelné oblas-
ti spektra  380-780 nm. Tak se dospělo k průměrné hodnotě 
světelné solární konstanty LSC (Luminous Solar Constant) 
ve dnech průměrné vzdálenosti Země od Slunce 149,5 Mkm, 
tj. ve dnech 3.IV. a 15. X. [9]. Pro praktické účely se dosud 
používá hodnota Evo = 133,8 klx = 133 800 lx [10]. Vlivem 
ročních změn ve vzdálenosti Země od Slunce v rozmezí 147 
až 152 Mkm se v každém dni koriguje aktuální hodnota LSC 
v rozmezí ±3,3 % podle čísla dne v roku J, vzorcem (2) pro 
výpočet činitele excentricity e. V technické praxi se doporu-
čuje použití vztahu podle [11]
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Hodnoty SC a LSC představují zářivý tok a světelný tok, resp. 
ozářenost a osvětlenost plochy 1 m2 při kolmém dopadu pa-
prsků na vnější hranici atmosféry. Pro určitou lokalitu je spe-
cifičtější jejich horizontální ozářenost  Ee = SC e sin gs a osvět-
lenost Ev = LSC e sin gs, kde gs  je výška Slunce.

Hodnocení slunečního světla  
po průchodu atmosférou

Podle historického vzorce (1), který přibližně platil pro 
celý spektrální rozsah slunečního záření, se zpřesňovaly jeho 
jednotlivé parametry. Hodnoty extinkce av a optické tloušťky 
atmosféry m se mění podle momentální výšky slunce v ak-
tuálním čase a místě měření nebo posuzování budovy [12].

Víme, že světlo procházející atmosférou může být zeslabe-
no různými plyny, aerosoly, vodní párou, smogem nebo za-
stiňujícími oblaky. Pro praxi je tento vliv vyjádřen relativním 
činitelem světelného zákalu atmosféry ve směru slunečních 
paprsků Tv. Zákal atmosféry je podle normy dán absolutně 
čistou a suchou atmosférou, přičemž platí Tv = 1. Každé zvý-
šení proto znamená počet takových čistých filtrů, které v da-
ném čase stojí v cestě slunečním paprskům, než dopadnou na 
zemský povrch. Pro určení hodnoty Tv je problém měřit kol-
mou přímou sluneční osvětlenost En trekovacím fotometrem, 
jehož senzor je stíněn válcovým nástavcem od oblohového 
světla a jenž časově sleduje polohu slunce. Jednodušší je mě-
řit horizontální globální osvětlenost Ev,g (od slunce a oblohy) 
nezastíněným senzorem fotometru, a současně zaznamenávat 
difúzní horizontální osvětlenost Ev,d. Z těchto hodnot lze po-
psat horizontální sluneční složku [13], kterou způsobují jen 
sluneční paralelní paprsky Ev,s = Ev,g – Ev,d. Na základě těchto 
dat můžeme určit momentální relativní činitel světelného zá-
kalu Tv úpravou vztahu (1)

                   ln(LSCe) – lnEn       lnEv – lnEv,s        Tv = ——————— = —————— (3)
                            av m                     av m                

nebo pro lokality s vyšší nadmořskou výškou v  možno tento 

vztah zpřesnit podle [14] následovně

             ln(LSCe sings) – ln (Ev,s – Ev,d) = ————————————— (1 – 0,1 v) , (4)
                            av m                     

kde v je nadmořská výška místa [km].
Zákal atmosféry je jedním z nejdůležitějších činitelů ovliv-

ňujících dynamiku přechodu slunečních paprsků atmosférou. 
To znamená, že jeho hodnota se mění od úplně čisté a suché 
zimní atmosféry v jasném dni v rozsahu Tv od 2 do 4 až po 
atmosféru úplně zamračenou, kdy se světelný činitel zákalu 
zvyšuje na úroveň 40-72, což znamená vyloučení paralel-
ních paprsků. Měřením během zamračeného dne získáme jen 
Ev,g = Ev,d a Ev,s = 0. Současně to znamená stav zastínění slunce 
takovým počtem vrstev filtrů, které výrazně rozptylují paprs-
ky a částečně snižují intenzitu difúzního světla oblohy. Zákal 
současně ovlivňuje rozptylové indikatrice slunečního světla 
v různých směrech oblohy, a tím ovlivňuje rozložení jasu na 
hemisféře oblohy [12]. Tato problematika však patří již do 
charakteristiky oblohy jako sekundárního přírodního světel-
ného zdroje.

Vyhodnocení světelného činitele zákalu
Charakteristiky slunečního světla, zejména světelného čini-

tele zákalu, lze zkoumat nejlépe během jasného bezoblačného 
dne. Interiéry budov jsou osvětlovány nejen v takové dny, ale 
i když na obloze plavou oblaky a slunce svítí. Během jasné-
ho letního dne s osvětleností 20-120 klx byly komparativní 
metodou kalibrovány dva luxmetry s datalogery podle refe-
renčního úředně kalibrovaného luxmetru. Pro první luxmetr 
s označením č. 14 byla kalibrační konstanta k = 0,8725, pro 
druhý s označením č. 15 konstanta k = 0,9971. Pro sledová-
ní změn světelného činitele zákalu Tv byly dobré podmínky. 
Venkovní osvětlení se měřilo na plošině stanice CIE IDMP na 
střeše Ústavu stavebnictví a architektury SAV. Senzory obou 
luxmetrů byly upevněny na stativy a srovnány do horizontální 
roviny (obr. 1).

Luxmetrem č. 14 se měřila globální osvětlenost Ev,g, tzn. 
společný účinek přímého slunečního a oblohového osvětlení. 
Senzor luxmetru č. 15 byl zastíněn terčíkem, který byl plynule 
posouván, aby zastínil jen přesný kruhový tvar disku Slunce. 
Tímto luxmetrem se zaznamenávala pouze oblohová difúzní 
osvětlenost Ev,d. Snímání dat v obou přístrojích probíhalo v in-
tervalu 2 s, poté byla data uložena do počítače a připravena 
k vyhodnocování. Ze souboru byly vybrány okamžité údaje 

Obr. 1. Luxmetry se senzory měřící horizontální globální  
a difúzní osvětlenost
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naměřené v intervalu 1 minuty, testy však prokázaly, že trval 
přibližně jen 55 s, a proto musel být zjištěn skutečný čas a 
podle něj vypočítána výška slunce.

Po zjištění skutečných hodnot globální horizontální osvět-
lenosti Ev,g a difúzní horizontální osvětlenosti Ev,d bylo možné 
vyjádřit činitel světelného zákalu atmosféry ve směru sluneč-
ních paprsků Tv pro konkrétní čas měřený dne 17. června 2013 
dle vztahu (5) bez započítání nadmořské výšky.

Obr. 2. Změny světelného činitele zákalu [15]

Výsledky výpočtu činitele Tv v závislosti na výšce slunce 
γs  jsou znázorněny na obr. 2. Hodnoty Tv se pohybují mezi 
2,3-4,5, což odpovídá městskému prostředí, avšak v pod-
mínkách ideálně čisté atmosféry by se neměly s jeho výškou 
měnit. V reálných podmínkách je činitel Tv ovlivňován i mo-
mentálními vlastnostmi atmosféry, které se výrazně projevují 
v hodnotách světleného extinkčního koeficientu av, jenž ve 
skutečnosti charakterizuje pohltivé vlastnosti atmosféry, kde 
má nemalý význam také vlhkost. Vzorky, dokumentující stav 
reálné oblohy na počátku měření kolem oběda i odpoledne, 
jsou patrné z obr. 3. Byly pořízeny fotoaparátem Nikon D80 
s kruhovým fisheye objektivem Sigma 4,5 mm F2.8 EX DC. 
Je zřejmé, že dopoledne byl bezoblačný den s homogenním 
rozložením oblohových jasů symetrickým kolem slunečního 
meridiánu. Před obědem se začala vyvíjet kupovitá oblačnost 
(obr. 3b), vyznačující se místním nahromaděním oblaků. Ko-
lem poledních hodin  je proto možné při vyšší výšce slunce 
pozorovat zvyšování činitele Tv právě vlivem zvyšující se vlh-
kosti v atmosféře a difúzní složky denního osvětlení. Ten den 
bylo extrémní horko, oblačnost s typickými kupovitými obla-
ky se během poledne dále nerozvíjela, naopak se rozplynula a 

k pozdnímu odpoledni a večeru byl opět jasný den jako dopo-
ledne (obr. 3c). Nad střední Evropou se přesouval na východ 
vzduch vyššího tlaku a na naše území proudil velmi teplý, 
původem saharský vzduch, ve kterém se vytvářely intenzívní 
bouřky za extrémní denní teploty. V Bratislavě bouřky neby-
ly, zato venkovní teplota vystoupila na 36 °C.

a) Obr. 4. Denní průběh světelného činitele zákalu  6. února 1996 [15]

c) 

Obr. 3. Vývoj jasových vzorků obloh počasí jasného dne (17. 6. 2013)
a  – 11:11 h; b  – 13:59 h; c – 16:59 h

b)
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Abychom vliv slunce na změny a dynamiku denního osvět-
lení nehodnotili jen na základě jednoho měření, byly náhodně 
vybrány z databáze stanice CIE IDMP v Bratislavě další dva 
jasné dny staršího data, jeden ze zimního a druhý z letního 
období. Všechny vybrané dny mají podobný průběh globál-
ní a difúzní horizontální osvětlenosti. Denní průběh činitele 
Tv, vypočtený z dat naměřených během jasného zimního dne  
(6. února 1996), je dokumentován na obr. 4. Evidentní roze-
vření křivek naznačuje, že i když bylo celý den jasno, v dopo-
ledním a odpoledním čase byly výrazně odlišné atmosférické 
podmínky. Podle záznamů Slovenského hydrometeorologic-
kého ústavu v Bratislavě [15] byla pro den 6. února 1996 
povětrnostní situace klasifikována typem Ap4, putující anti-
cyklóna, kterou charakterizují jádra vysokého tlaku pronika-
jící z grónské oblasti přes Karpaty na Balkán s krátkou dobou 
trvání. Toho dne se vyskytovala kolem oběda oblačnost zá-
vojového typu Ci s pokrytím 2/10, která mohla ovlivnit trend 
zákalů atmosféry.

 Podobný klesající trend jednominutových hodnot činitele 
Tv v závislosti na výšce slunce se projevil i u dat naměřených 
během jasného letního dne 7. června 1998  (obr. 5). Rozevření 
je patrné jen na začátku a na konci dne, avšak kolem oběda 
byly podmínky atmosféry stabilní, bez výraznějších změn. 
V obou dnech se vyšší zákal atmosféry vyskytoval při nižší 
výšce slunce, tj. dopoledne a odpoledne, což souvisí s povětr-
nostní situací. Ve zmíněný den byla cirkulace vzdušných hmot 
odlišná v porovnání s 6. únorem 1996. Situace pro tento den 
je klasifikována jako Sa, jižní anticyklonální situace s mohut-
ným hřebenem vysokého tlaku vzduchu, sahajícím ze severní 
Afriky přes střední Evropu k severu. V ten den proudil suchý 
saharský vzduch na naše území z jihu až jihovýchodu.

Porovnání tří jasných dnů v různém ročním období s odleh-
lým datem naznačují, že i během jasného dne se může vyskyt-
nout malá oblačnost v horních a středních patrech atmosféry, 
která se nemusí výrazněji projevit v denních sekvencích glo-
bální venkovní osvětlenosti. Při detailnějším studiu sluneč-
ního světla jako zdroje přímého osvětlení je třeba zohlednit 
také vliv denního zákalu atmosféry, neboť poskytuje informa-
ci o propustnosti světla atmosférou a jeho hodnota je stabilní 
v krátkých časových intervalech.

Závěr

V současnosti se výzkum v oblasti návrhu a posuzování 
denního osvětlení budov soustřeďuje na zjišťování skuteč-
ných světelných podmínek, aby se dala definovat kritéria 
a pravidla pro projektování a energetické bilance budov. Je 
možné sledovat dva přístupy, jeden na národní úrovni, dru-
hý se širšími souvislostmi na mezinárodní úrovni. Při prvním 
přístupu se často definování světelných podmínek redukuje 
na referenční situace, např. rovnoměrně zamračenou oblo-
hu, ve druhém případě je snaha využívat světelné podmínky 
v různých lokalitách obecněji. To vyžaduje zkoumat vlast-
nosti světleného klimatu, jako celoroční dostupnost osvětlení 
během jasných, zamračených a oblačných dnů a vlivy, které 
jsou v dané lokalitě rozhodující. Mezi parametry, které osvět-
lení ovlivňují, patří světlený činitel zákalu atmosféry. Studie 
prokazuje, že může nabývat dvou tendencí, stoupající a klesa-
jící, přičemž je patrný rozdíl mezi dopoledním a odpoledním 
průběhem v závislosti na vlastnostech atmosféry.

Při celoročních simulacích a hodnocení přímého sluneční-
ho osvětlení může činitel světelného zákalu  poskytnout po-
měrně dobré informace o změnách vnějších světelných pod-
mínek během slunečních dní.

Článek vznikl za podpory projektů VEGA 2/0029/11, 
APVV-0177-10 a programu LLP - Erasmus 2012-2013.
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Úvod
V  současnosti  se  setkáváme  se  snahou  vylepšovat  vlast-

nosti stavebních hmot přidáním přírodních nebo druhotných 
materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Jejich po-
užití je významné nejen z hlediska ekologického, ale neméně 
důležitého  hlediska  ekonomického. K  takovým materiálům 
patří  pucolánové  příměsi,  které  jsou  aplikovány  především 
díky schopnosti aktivně se podílet na vytvrzovacích reakcích 
v materiálu a pomáhají dosáhnout lepších pojivových vazeb. 
Příkladem může být popílek, vysokopecní struska nebo jem-
ně mletý cihelný prach.
Cílem článku je shrnout poznatky o reologických, základ-

ních  fyzikálních,  mechanických,  vlhkostních  a  tepelných 
vlastnostech  vápenných  omítek  s  různým  procentním  ob-
sahem  jemně mletého  cihelného  střepu  a  najít  pro  aplikaci 
optimální  množství  této  příměsi.  Vzniklé  speciální  omítky 
jsou následně porovnány s  referenčním materiálem, kterým 
je čistě vápenná omítka. 

Materiály
Omítková  směs  byla  tvořena  vápenným  hydrátem,  jehož 

část byla nahrazena určitým množstvím jemně mletého cihel-
ného prachu  (8-68 % hm.),  který vzniká při  broušení  přes-

ných termoizolačních cihelných bloků.  (Heluz cihlářský prů-
mysl). Vápenný hydrát CL 90 S „Čerťák“ pochází z vápenky 
Čertovy schody. Podrobné složení omítek je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 2. Chemické složení cihelného střepu

Označení Podíl [%]

SiO2 51,3

Al2O3 20,0

Fe2O3 6,0

CaO 11,5

MgO 4,5

K2O 3,2

Na2O 1,3

TiO2 0,8

SO3 1,0

V článku jsou prezentovány výsledné hodnoty, které byly určeny měřením na vápenných omítkách s různým procent-
ním zastoupením jemně mletého cihelného střepu jako částečné náhrady vápenného hydrátu v množství 8 až 68 %. 
Stanoveny byly základní fyzikální, mechanické, vlhkostní a tepelné parametry jednotlivých omítek. Dosažené hodnoty 
byly porovnány s čistě vápennou omítkou.

Properties of plasters with finely ground brick contents 

The paper presents the properties of lime mortars with a partial replacement of binder by finely ground ceramics.  The 
amount of finely ground ceramic admixtures ranges from 8 up to 68 % by weight. Studied special mortars are compared 
with a reference material composed solely of pure lime mortar with no special admixtures.

Tab. 1. Materiálové složení omítek

Materiál

Materiálové složení
Rozliv
[mm]vápno [kg]

cihelný prach kamenivo [kg]
w/b

 [kg] [%] 0,3-0,6 0,6-1,2 1,0-4,0

COR 3,75 0,00 0 3,75 3,75 3,75 0,2 130/130

CO1 3,45 0,30 8 3,75 3,75 3,75 0,2 155/155

CO2 3,00 0,75 20 3,75 3,75 3,75 0,2 165/165

CO3 2,40 1,35 36 3,75 3,75 3,75 0,2 155/160

CO4 1,80 1,95 52 3,75 3,75 3,75 0,2 160/160

CO5 1,20 2,55 68 3,75 3,75 3,75 0,2 160/170
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Referenční  omítka  je  v  tabulce  označena  zkratkou COR. 
Speciální omítky, ve kterých je  již procentní zastoupení pu-
colánové příměsi, jsou označeny CO1 až CO5. Pro jednotlivé 
omítkové směsi byl dodržován konstantní poměr vody k su-
ché směsi (w/b) 0,2. V tabulce je zaznamenán také rozliv, kte-
rý byl zjišťován podle normy ČSN EN 1015-3 [1]. Chemické 
složení keramického střepu je uvedeno v tab. 2 [2]. 

Metody a měření

Reologické vlastnosti 
U  čerstvých  omítkových  směsí  byly  určeny  dle  normy 

[1]. Kovový  kužel  byl  umístěn  do  středu  vibračního  stolku 
a naplněn omítkovou směsí ve dvou vrstvách. Každá vrstva 
byla zhuštěna deseti údery. Po zvednutí kovového kužele se 
po dobu 15 s a po 15 nárazech stolku čerstvá omítková směs 
rozlila (obr. 1). 

Obr. 1. Čerstvá omítková směs po reologické zkoušce

Následně byl rozliv změřen. Zjištěné hodnoty jsou uvede-
ny v  tab. 1. Rozliv  speciálních omítek se pohyboval kolem 
160/160 mm, což je ideální stav pro čerstvé omítkové směsi. 
U referenčního vzorku byla výsledná hodnota pouze 130/130 
mm, je tedy zřejmé, že cihelný prach tekutost čerstvé omítky 
mírně zvyšuje. 

Fyzikální vlastnosti
Objemová  hmotnost  ρ [kg/m3],  hustota  matrice  ρmat  

[kg/m3] a otevřená pórovitost ψ0 [%] byly měřeny na vzorcích 
o  rozměrech  50x50x50  mm  pomocí  gravimetrické  metody 
a nasákavosti. Vzorky byly nejdříve vysušeny při 80 °C. Ná-
sledně byly pomocí vakuové pumpy syceny vodou po dobu 
minimálně 24 h. Takto byla získána hmotnost vzorku ve vy-
sušeném a nasyceném stavu. Po následném ponoření vzorku 
do vody byla zjištěna Archimédova hmotnost.
Základní fyzikální vlastnosti studovaných omítek jsou uve-

deny v tab. 3. Z dosažených výsledků je patrné, že objemová 
hmotnost všech omítkových směsí se liší jen nepatrně. Hus-
tota  pevné matrice  a  otevřená  pórovitost  nepatrně  narůstají 
s vyšším procentním zastoupením  jemně mletého cihelného 
střepu v omítkové směsi.

Tab. 3. Fyzikální vlastnosti určené pomocí vakuové nasákavosti

Materiál
Vakuová nasákavost

ρ [kg/m3] ρmat [kg/m3] ψ0 [%]

COR 1 811 2 554 29,1

CO1 1 794 2 588 30,7

CO2 1 765 2 597 32,0

CO3 1 762 2 613 32,6

CO4 1 759 2 615 32,7

CO5 1 758 2 627 33,2

Hustota pevné matrice byla určena ještě pomocí héliového 
pyknometru. Tato metoda dokáže stanovit objem pevné ma-
trice bez pórů. Héliový pyknometr pracuje s předpokladem, 
že atom hélia dokáže zaplnit i velmi malé póry; takto zjištěná 
hodnota se  tedy blíží celkové porozitě, která  je samozřejmě 
vyšší  než  porozita  „otevřená“  pro  vodu. Výsledné  hodnoty 
z  héliového  pyknometru  jsou  zobrazeny  v  tab. 4.  Konečné 
hodnoty,  které  byly  získány  touto metodou,  potvrzují  trend 
základních fyzikálních vlastností, které byly naměřeny pomo-
cí nasákavosti.
Tab. 4. Fyzikální vlastnosti určené pyknometrem

Materiál
Pyknometr

ρ [kg/m3] ρmat [kg/m3] ψ0 [%]

COR 1 759 2 600 32,4
CO1 1 750 2 610 33,0

CO2 1 715 2 618 34,5

CO3 1 709 2 637 35,2

CO4 1 706 2 641 35,4

CO5 1 700 2 645 35,8

Pórový systém
Distribuční a kumulativní křivky velikosti pórů byly určeny 

rtuťovou porozimetrií přístrojem Pascal 140 + 440.   Kumu-
lativní křivka pórů je patrná z obr. 2, distribuční křivka pórů 
studovaných omítkových směsí z obr. 3. 

Obr. 2. Kumulativní křivka velikosti pórů omítek
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Obr. 3. Distribuční křivka velikosti pórů omítek

Z těchto grafů lze vyčíst, že pucolánová příměs otevřenou 
pórovitost omítek zásadně neovlivňuje. Lze však konstatovat, 
že jemně mletý cihelný střep zvyšuje počet kapilárních pórů. 
Je také patrné, že referenční omítka obsahuje menší množství 
menších pórů v oblasti 0,001 až 1,000 mm a větší množství 
větších  pórů  v  oblasti  1  až  100 mm než  omítky  s  obsahem 
jemně mletého cihelného střepu CO5 (obr. 2).

Mechanické vlastnosti
Mechanické vlastnosti byly ověřovány dle normy [3]. Pev-

nost  v  tahu  za  ohybu  byla  stanovena  přístrojem MTS  100 
klasickou  tříbodovou  zkouškou  na  vzorcích  o  rozměrech 
40x40x160 mm.  Podpory  byly  od  sebe  vzdáleny  100 mm. 
Pevnost v tlaku se zkoušela na zlomcích trámečků na přístro-
ji EU 40. Tělesa byla postupně zatěžována silou, a to až do 
porušení.
Naměřené  mechanické  vlastnosti  jsou  uvedeny  v  tab. 5. 

Z této tabulky je patrné, že referenční materiál COR vykazuje 
nejvyšší hodnoty pevnostních charakteristik. Pevnost v tlaku 
a tahu za ohybu po přidání jemně mletého cihelného střepu u 
všech studovaných omítek klesla. Výsledné hodnoty mecha-
nických vlastností studovaných omítek odpovídají charakte-
ristice pórového systému (tab. 3).

Tab. 5. Mechanické vlastnosti 

Vzorek
Pevnost  [MPa]

v tahu ohybem v tlaku

COR 0,78 1,87
CO1 0,59 1,28

CO2 0,55 1,24

CO3 0,52 1,19

CO4 0,59 1,44

CO5 0,61 1,37

Vlhkostní vlastnosti
Schopnost transportu vodní páry byla měřena metodou cup 

[4]. Kruhový vzorek byl umístěn a utěsněn technickou plas-
telínou v misce, ve které byl na dně silikagel (dry cup) nebo 
voda (wet cup). Následně byl umístěn do klimatické komo-
ry,  ve které byla nastavena  stálá  relativní  vlhkost  a  teplota. 
V pravidelných intervalech byly určovány hmotnostní přírůst-
ky  (dry  cup)  nebo  úbytky  (wet  cup).  Z  těchto  hodnot  byly 
dopočítány příslušné charakteristiky, (tab. 6).
Nejnižších hodnot  součinitele difúze vodní páry D  [m2/s] 

dosáhl  referenční materiál, a  to  jak u metody dry cup,  tak  i 
wet cup. Faktor difúzního odporu μ [-] u omítky s největším 
obsahem jemně mletého cihelného střepu CO5 proti referenč-
ní omítce klesl o 16 % v případě metody dry cup a o 28 % 
v případě metody wet cup.
Charakteristiky  pro  transport  kapalné  vlhkosti  byly  určo-

vány  pomocí  absorpčního  experimentu  –  absorpce  kapalné 
vody z volné hladiny [5]. Vzorek o rozměrech 50x50x50 mm 
byl  izolován pro zajištění  jednosměrného  transportu,  a poté 
zavěšen na digitální váhu pomocí kovové konstrukce. Násled-
ně byl částečně ponořen do vody (přibližně do výšky 3 mm). 
Digitální  váhou  byl měřen  hmotnostní  přírůstek,  a  zároveň 
s časem zaznamenáván do počítačového programu. Z těchto 
údajů byl následně stanoven absorpční koeficient pro kapal-
nou vodu A [kg/m2s1/2] a dopočítán součinitel vlhkostní vodi-
vosti κ [m2/s].
Výsledné  charakteristiky  pro  transport  kapalné  vlhkosti 

jsou uvedeny v tab. 7. Lze konstatovat, že referenční materiál 
má nejmenší schopnost transportovat kapalnou vlhkost. S na-
růstajícím množstvím pucolánové příměsi se  tato schopnost 
zvýšila, což odpovídá rostoucí hodnotě otevřené pórovitosti 

Tab. 6. Transport vodní páry 

Materiál

Dry cup Wet cup

δ [s] D [m2/s] μ [-] δ [s] D [m2/s] μ [-]

COR 4,51E-12 6,20E-07 37,12 1,75E-11 2,41E-06 9,67

CO1 4,75E-12 6,53E-07 35,41 1,90E-11 2,61E-06 8,84

CO2 4,91E-12 6,75E-07 34,09 2,11E-11 2,90E-06 7,93

CO3 5,13E-12 6,95E-07 33,13 2,23E-11 3,06E-06 7,52

CO4 5,21E-12 7,16E-07 32,16 2,37E-11 3,25E-06 7,50

CO5 5,38E-12 7,39E-07 31,15 2,39E-11 3,28E-06 7,01



228 stavební obzor 09/2013

(tab. 4). Proti referenčnímu materiálu vzrostl součinitel vlh-
kostní vodivosti materiálu s 68% náhradou vápenného hydrá-
tu jemně mletým cihelným prachem téměř pětkrát. 

Tab. 7. Transport kapalné vlhkosti 

Vzorek A 
 [kg/m2s1/2]

κ 
[m2/s1]

COR 9,98 E-02 1,36 E-07

CO1 1,62 E-01 2,97 E-07

CO2 1,75 E-01 3,13 E-07

CO3 1,85 E-01 3,44 E-07

CO4 2,16 E-01 4,75 E-07

CO5 2,46 E-01 6,30 E-07

Sorpční izotermy
K  měření  sorpčních  izoterem  byl  využit  přístroj  DVS 

Advantage 2. Omítky byly nejdříve vysušeny, a poté přemís-
těny do klimatické komory přístroje. Na vzorek postupně pů-
sobil tlak vodní páry při určité relativní vlhkosti (0, 20, 40, 60, 
80 a 98 %). V grafu na obr. 4 je znázorněna závislost vlhkosti 
na relativní hmotnosti. Naměřené hodnoty závisí především 
na pórovitosti a distribuci pórů jednotlivých druhů zkouma-
ných omítek (tab. 4, obr. 2, obr. 3). Na základě dosažených 
výsledků lze tedy konstatovat, že se zvyšujícím se zastoupe-
ním pucolánové příměsi v omítce se zvyšuje i schopnost ma-
teriálu absorbovat vlhkost ze vzduchu.

Obr. 4. Sorpční izotermy omítek

Tepelné vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] a měrná tepelná ka-

pacita c [J/kgK] byly určeny nestacionární metodou přístro-
jem  ISOMET 2104 – Applied Precision  [6]. Výsledné hod-
noty jsou uvedeny v  tab. 8. Přítomnost vlhkosti v materiálu 
významně ovlivňuje  jeho  tepelné vlastnosti, proto byly  tyto 
parametry určovány v závislosti na vlhkosti (obr. 5, obr. 6). 
Z dosažených výsledků je zřejmý pokles hodnoty součinitele 
tepelné  vodivosti  a  nepatrný  nárůst měrné  tepelné  kapacity 
s obsahem jemně mletého keramického střepu. Nejvyšší hod-
noty součinitele tepelné vodivosti dosáhl referenční materiál 
bez obsahu jemně mletého cihelného střepu. Nejlepší tepelně 
izolační vlastnosti vykazoval materiál  s nejvyšším obsahem 
jemně mletého keramického střepu CO5. Se vzrůstajícím ob-
sahem vlhkosti  je možné pozorovat i nárůst tepelných para-
metrů, což byl předpokládaný jev.

Tab. 8. Tepelné vlastnosti omítek ve vysušeném a nasyceném stavu

Vzorek
Vysušený stav Nasycený stav

λ [W/m K] c [J/kg K] λ [W/m K] c [J/kg K]

COR 1,352 807 2,795 886

CO1 0,899 817 2,572 1 025

CO2 0,812 863 2,570 1 083

CO3 0,774 863 2,468 1025

CO4 0,748 866 2,552 1 188

CO5 0,690 858 2,250 1 002

Obr. 5. Měrná tepelná kapacita v závislosti na vlhkosti 

Obr. 6. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti 

Závěr
Na základě dosažených výsledků  lze konstatovat,  že nej-

důležitějším  parametrem,  který  ovlivňuje  většinu měřených 
parametrů studovaných cihelných omítek, je pórovitost vzrůs-
tající  s  obsahem  jemně mletého cihelného prachu a odlišná 
distribuce pórů.  Je patrné,  že proti  referenční čistě vápenné 
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omítce dochází přidáním jemně mletého keramického střepu 
k poklesu hodnot jak pevnosti v tlaku, tak v tahu za ohybu. 
Schopnost transportu vodní páry a kapalné vody se přidáním 
pucolánové příměsi zlepšila, což není v případě kapalné vlh-
kosti žádoucí jev. Obecně lze konstatovat, že se zvyšujícím se 
zastoupením pucolánové příměsi v omítce se zvětšuje i sorpč-
ní schopnost materiálu. Podle získaných tepelných parametrů 
lze říci, že nejlepším tepelně izolačním materiálem je omítka 
s nejvyšším obsahem jemně mletého keramického střepu jako 
náhrady vápenného hydrátu (68 %).

Článek vznikl za podpory projektu FR-TI 4/014 a SGS13/ 
/165/OHK1/3T/11 MPO ČR.
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Úvod
Během výroby portlandského cementu je do atmosféry 

uvolňováno množství oxidu uhličitého. Částečná náhrada 
cementu pucolánovými příměsmi by mohla vést k poklesu 
výroby portlandského slínku, a tím i k redukci škodlivých 
emisí. Pucolánové příměsi dělíme na technogenní a přírodní. 
Do skupiny technogenních pucolánů řadíme cihelný prach, 
pálené jíly, elektrárenský popílek, popely z organických ma-
teriálů a další. Mezi přírodní pucolány, které vznikají při so-
pečné činnosti za vysokých teplot a tlaků, patří např. pemza, 
perlit, tufy, zeolity. Po vychladnutí mají porézní charakter a 
obsahují velké množství SiO2 v amorfní formě. Jemně mle-
té vykazují vysokou pucolánovou aktivitu (reakce s hydro-
xidem vápenatým). Souhrn vlastností a používání pucolánů, 
např. cihelného prachu, jako částečné náhrady portlandského 

cementu byla zpracována v průběhu posledních let v několika 
článcích [1], [2]. 

Předmětem tohoto článku je shrnutí získaných informací a 
následné vyhodnocení    základních fyzikálních, vlhkostních, 
mechanických, tepelných a trvanlivostních vlastností betonu 
s obsahem přírodního zeolitu v  množství 10-60 % hm., který 
částečně nahrazuje cement v pojivu. Naměřené hodnoty jsou 
porovnány s  hodnotami referenčního betonu bez tohoto alter-
nativního silikátového pojiva.

Materiály
Složení směsí připravených z portlandského cementu CEM 

I 42,5 R se specifickým povrchem 341 m2kg-1 je uvedeno 
v tab 1. Část cementu (10-60 %) byla nahrazena přírodním 

Obsahem článku je komplexní analýza vlastností betonů s obsahem přírodního zeolitu jako částečné náhrady cementové-
ho pojiva (10-60 %) a nalezení vhodného množství pro aplikaci. Mezi studované vlastnosti patří základní fyzikální, me-
chanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti, mrazuvzdornost, chemická odolnost, odolnost proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek. Jednotlivé parametry jsou porovnány s referenčním betonem bez přídavku pucolánové příměsi.

Natural zeolite as an active admixture in concrete

A complex analysis of the engineering properties of concrete with a partial cement replacement by natural zeolite  
(10-60 %) and the determination of its appropriate amount in concrete is presented. Basic physical properties, mechanical 
properties, hygric and thermal characteristics, frost resistance, chemical resistance and resistance to de-icing salts are 
analysed. Studied parameters are always compared to reference concrete without any pozzolanic admixture.

Tab. 1. Složení směsí vysokohodnotného betonu

Složky
Množství [kgm-3]

BZ2-ref BZ2-10 BZ2-20 BZ2-40 BZ2-60

cement CEM I 42,5 R 350 315 280 210 140

přírodní zeolit ZEOBAU 200 – 35 (10 %) 70 (20 %) 140 (40 %) 210 (60 %)

písek 0-4 mm (těžený, praný) 748 748 748 748 748

drobné kamenivo 4-8 mm 240 240 240 240 240

drť 8-16 mm 882 882 882 882 882

plastifikátor Mapei N200 3,85 3,85 3,85 3,85 4,55

superplastifikátor Dynamon SX 14 – – – – 1,00

voda 160 160 160 160 190
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zeolitem, jehož specifický povrch je 589 m2kg-1. Chemické 
složení cementu a přírodního zeolitu je uvedeno v tab. 2.

Vzhledem k velmi špatné zpracovatelnosti betonu s 60% 
náhradou cementu zeolitem bylo nutné použít kromě plasti-
fikátoru i superplastifikátor a zvýšit v receptuře množství zá-
měsové vody. Měření bylo provedeno při teplotě 22 ± 1 °C a 
relativní vlhkosti 25-30 % po 28 dnech zrání v klimatizované 
laboratoři.
Tab. 2. Chemické složení cementu a přírodního zeolitu

Složky
Hmotnostní zlomek [%]

cement přírodní zeolit

SiO2 21,89 74,69

Al2O3 5,6 14,99

Fe2O3 3,75 1,53

CaO 62,33 3,28

MgO 1,04 0,65

K2O 0,92 3,60

Na2O 0,11 0,83

TiO2 0,30 0,20

P2O5 0,17 0,02

SO3 2,88 –

ztráta žíháním – 5,32

Metody a měření 

Základní fyzikální vlastnosti
Měření bylo provedeno na vzorcích o velikosti 50x50x 

x50 mm. Objemová hmotnost r [kgm-3], hustota matrice 
rmat [kgm-3] a otevřená pórovitost y [%] byla naměřena na 
vzorcích nasycených vodou za sníženého tlaku po dobu 24 h, 
následného vážení vzorků maximálně nasycených a vzorků 
maximálně nasycených ponořených pod vodní hladinu. Tímto 
postupem byla určena Archimédova hmotnost [3]. 

Základní fyzikální vlastnosti studovaných betonů jsou uve-
deny v tab. 3. Hustota pevné matrice u studovaných materiálů 
se lišila jen nepatrně, a to v rozmezí do 2 %. Objemová hmot-
nost klesá s rostoucím množstvím přírodního zeolitu, nejnižší 
objemové hmotnosti dosáhl materiál BZ2-60. Tato hodnota 
byla téměř o 10 % nižší v porovnání s referenčním betonem. 
Otevřená pórovitost se významně zvyšovala s obsahem pří-
rodního zeolitu. Materiál s 60% náhradou cementu vykazoval 
o 36 % vyšší otevřenou pórovitost než referenční materiál. 
Tab. 3. Přehled základních fyzikálních vlastností betonů

HPC
r rmat

y  [%]
[kg m-3]

BZ2- ref 2 320 2 620 11,6

BZ2-10 2 270 2 630 13,7

BZ2-20 2 240 2 605 14,1

BZ2-40 2 200 2610 15,7

BZ2-60 2 120 2 590 18,4

Charakteristika pórového systému
Distribuční křivka pórů byla stanovena rtuťovou porozi-

metrií přístroji PASCAL 140 a 440 (Thermo). Rozsah apli-
kovaného tlaku koresponduje s průměrem pórů od 30 nm do 
100 mm. Distribuce pórů ve studovaných betonech je patrná 
z obr. 1.

Obr. 1. Distribuce velikosti pórů v betonových směsích

Rozhodující část pórového systému byla tvořena póry  
Æ 0,03-0,1 µm. V tomto intervalu lze pozorovat nepatrný ná-
růst objemu pórů u materiálů s procentní náhradou přírodního 
zeolitu do 20 %. Významnější nárůst objemu pórů se zde však 
projevil u materiálů s 40% a 60% obsahem zeolitu (obr. 1). 
Objem pórů všech betonových směsí od velikosti 0,1 µm byl 
téměř totožný. 

Pevnost v tlaku
K určení pevnosti v tlaku byl použit zkušební lis VEB 

WPM Leipzig 3000 kN, jehož maximální možná síla v tlaku 
je 3 000 kN dle normy [4]. Zkouška pevnosti v tlaku byla pro-
vedena na kostkách s velikostí hrany 150 mm. Každé měření 
bylo provedeno na sadě tří zkušebních těles (obr. 2).

Obr. 2. Pevnost v tlaku betonů

Referenční materiál dosáhl nejvyšší pevnosti v tlaku 
u všech měření. V případě 10% a 20% náhrady cementu pří-
rodním zeolitem dosáhly tyto materiály relativně dobrých 
výsledků pevnosti v tlaku vzhledem k referenčnímu mate- 
riálu. U materiálů s obsahem 40 a 60 % zeolitu již byly hod-
noty pevnosti v tlaku velmi nízké. Pokles pevnosti v tlaku 
(28 dní) materiálu s 60 % zeolitu vzhledem k referenčnímu 
materiálu byl téměř 44 %. Zajímavý je však vývoj pevnosti 
v čase, kdy byl zaznamenán nárůst u jednotlivých materiá-
lů pravděpodobně v důsledku stále probíhající pucolánové 
reakce. Nejlépe je tento nárůst patrný u materiálu s 20% 
obsahem zeolitu. Po 28 dnech byl rozdíl pevnosti v tlaku 
tohoto materiálu vzhledem k referenčnímu vzorku 25 %, po 
90 dnech poklesl na 10 %.
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 Vlhkostní parametry
Pro určení součinitele propustnosti pro vodní páru d [s] 

byla použita misková metoda bez teplotního spádu v uspo-
řádání wet cup a dry cup. Tato metoda měření je založena na 
jednorozměrném šíření vodní páry vzorkem. Dále byl určen 
faktor difúzního odporu m [-] a součinitel difúze vodní páry D 
[m2s-1] [5]. Podobně jako další parametry pro hodnocení trans-
portu vodní páry souvisí přímo i součinitel difúze vodní páry 
s množstvím, velikostí a uspořádáním pórů v materiálu. Mě-
ření bylo provedeno na vzorcích velikosti 150x150x20 mm. 
Hodnoty popisující transport vodní páry jsou uvedeny v tab. 
4. S rostoucí otevřenou pórovitostí roste i schopnost materiálu 
transportovat vodní páru. Nejnižší hodnoty faktoru difúzního 
odporu u obou metod byly naměřeny u vzorku BZ2-60, kte-
rý dosáhl i nejvyšší otevřené pórovitosti (tab. 3). Z výsledků 
vyplývá, že hodnoty součinitele difúze vodní páry, naměřené 
v uspořádání dry cup (5/50 %), byly vždy nižší než v uspořá-
dání wet cup (97/50 %) [6]. 

Sorpční a desorpční izotermy 
Měření sorpčních izoterem bylo provedeno na přístroji 

DVS Advantage. Přístroj je navržen tak, aby dokázal měřit 
v rozmezí teplot 5-60 °C ± 0,2 °C. Certifikovaná referenční 
sonda zaručuje přesnou teplotu, kterou ovládá teplotní senzor 
PT100. Experiment byl proveden při teplotě 23 °C. Vzorek je 
postupně vystavován tlaku vodní páry při relativní vlhkosti 
[%]: 0, 20, 40, 60, 80, 98. Během experimentu je přístroj na-
staven na mód dm/dt (změna hmotnosti v závislosti na čase). 

Sorpční a desorpční izotermy materiálů jsou patrné z obr. 3. 
Sorpční a desorpční izotermy referenčního betonu a materiálů 
s obsahem 10 % a 20 % přírodního zeolitu byly téměř totožné. 
Vyšší sorpční schopnost byla zaznamenána u materiálů BZ2-
40 a BZ2-60. Z dosažených výsledků je patrné, že se zvyšují-

cím se obsahem zeolitu roste i adsorpční kapacita vodní páry, 
což je v souladu s obsahem většího množství pórů (obr. 1). 

Transportní parametry kapalné vlhkosti
Z transportních parametrů kapalné vlhkosti byl stanoven 

absorpční koeficient pro kapalnou vodu A [kg m-2s-1/2] a sou-
činitel vlhkostní vodivosti k [m2s-1]. Měření bylo stanoveno 
přibližnou metodou, založenou na měření nasákavosti [7]. 
Zkoumané vzorky byly po obvodu vodotěsně a parotěsně 
izolovány epoxidovou pryskyřicí. Následně byly zavěšeny 
pomocí kovové konstrukce na váhu umístěnou na měřicí sto-
lici, ponořeny 1-2 mm pod hladinu vody. Počítač propojený s 
váhou v závislosti na čase nepřetržitě zaznamenával přírůstky 
hmotnosti vzorků. Měření bylo provedeno na vzorcích o veli-
kosti 100x100x20 mm.

Výsledky transportu kapalné vlhkosti jsou uvedeny v tab. 
5. Je zřejmé, že s množstvím přírodního zeolitu v materiálu 
roste v materiálech i transport kapalné vlhkosti. Nejnižšího 
absorpčního koeficientu pro vodu dosáhl referenční beton, 
nejvyšší hodnoty pro vodu byly naměřeny u směsi BZ2-60 a 
byly přibližně osmkrát vyšší než u referenčního betonu.                                                        

                                                                    
Tab. 5. Transportní parametry kapalné vlhkosti 

HPC A
[kg m-2s-1/2]

k
[m2 s-1]

BZ2-ref 0,0008 4,39E-09

BZ2-10 0,0011 6,44E-09

BZ2-20 0,0025 3,33E-08

BZ2-40 0,0043 1,06E-07

BZ2-60 0,0067 1,37E-07

Koeficient mrazuvzdornosti
Mrazuvzdornost studovaných betonů byla posuzována dle 

normy [8]. Z poměru pevnosti v tahu ohybem, resp. tlaku tě-
les po 100 zmrazovacích cyklech k pevnosti v tahu ohybem, 
resp. tlaku referenčních těles uložených v normovém prostře-
dí, byl stanoven koeficient K (tab. 6). Referenční beton a be-
tony s 10 % a 20 % přírodního zeolitu byly posouzeny jako 
mrazuvzdorné. Jejich koeficient K, získaný z poměru pevnosti 
v tlaku a pevnosti v tahu ohybem, byl vyšší než 0,75, což 
je limitní normová hodnota. U takto navržených betonů není 
pro zajištění dostatečné mrazuvzdornosti třeba používat pro-
vzdušňovací přísady. Betony BZ2-40 a BZ2-60 této podmín-
ce nevyhověly. Naměřené hodnoty byly nižší než požadovaná 
hodnota 0,75.

Tab. 4. Transportní parametry vodní páry 

HPC
5/50 % 97/50 %

d [s] D [m2s-1] m [-] d [s] D [m2s-1] m [-]

BZ2-ref 2,02E-12 2,78E-07 82,78 2,45E-12 3,37E-07 69,29

BZ2-10 2,57E-12 3,53E-07 70,33 2,77E-12 3,81E-07 60,77

BZ2-20 2,68E-12 3,68E-07 62,57 3,10E-12 4,26E-07 55,09

BZ2-40 2,95E-12 4,05E-07 57,16 4,55E-12 6,26E-07 38,22

BZ2-60 3,34E-12 4,60E-07 50,08 6,44E-12 8,85E-07 27,31

Obr. 3. Sorpční a desorpční izotermy 
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Tab. 6. Koeficient mrazuvzdornosti 

HPC
Z poměru pevnosti [-]

v tlaku v tlaku ohybem 

BZ2-ref 1,01 0,88

BZ2-10 1,15 1,14

BZ2-20 1,08 0,99

BZ2-40 0,73 0,56

BZ2-60 0,51 0,06

Odolnost proti působení vody  
a chemických rozmrazovacích látek 

Pro určení odolnosti proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek (CHRL) byla použita metoda dle nor-
my [9]. Zkouška byla provedena na krychlích s velikostí hra-
ny 150 mm. Maximální odpad po 100 zmrazovacích cyklech 
byl stanoven na 1 000 gm–2. Nejvíce odpadu bylo zjištěno u 
materiálu BZ2-60 s 60% obsahem přírodního zeolitu jako ná-
hradou portlandského cementu. Po 25 zmrazovacích cyklech 
vykazoval tento materiál plošný odpad více než 1 300 gm–2. Po 
100 zmrazovacích cyklech tvořil odpad téměř 14 000 gm–2. 
Nejméně odpadu bylo naměřeno u materiálu BZ2-20. Množ-
ství odpadu po 100 zmrazovacích cyklech u těchto vzorků 
však překračovalo hodnotu danou normou více než dvojná-
sobně. Normovým zkouškám nevyhověla žádná ze sad měře-
ných betonů. Průběh zkoušky je patrný z obr. 4.

Obr. 4. Odolnost materiálů proti působení vody a CHRL

Chemická odolnost
Metodou vyvinutou na VUT Brno byla stanovena chemic-

ká odolnost zkoumaných betonů. Vzorky velké 100x100x50 mm 
byly po dobu 28 dnů zrání ve 100% vlhkosti uloženy 60 dnů 
při laboratorní teplotě do několika typů korozního prostředí 
(tab. 7.). Relativní vlhkost vzduchu byla 45 ± 5 %. Destilo-
vaná voda byla po deseti dnech měněna. Karbonatace vzorků 
probíhala v exsikátoru při relativní vlhkosti 85 ± 5 %. Infra-
červenou sondou byla měřena koncentrace CO2. Pevnost v tla-
ku vzorků byla stanovena po uplynutí šedesátidenní expozice. 
Koeficient chemické odolnosti Kcr pro různá korozní prostředí 
je uveden na obr. 5.

Tab. 7. Korozní prostředí pro stanovení koeficientu  
chemické odolnosti

Korozní prostředí Koncentrace

pitná voda –

destilovaná voda –

MgCl2 [gdm-3] 17,76 

NH4Cl [gdm-3] 2,97 

Na2SO4 [gdm-3] 14,79 

HCl [moldm-3] 0,001 

CO2 [% obj.] 65 ± 5

Chemická odolnost materiálů BZ2-10, BZ2-20, BZ2-40  
byla ve většině korozních prostředí vyšší než u referenční-
ho betonu. V korozním prostředí HCl byla naopak chemická 
odolnost referenčního betonu vyšší než u ostatních materiálů. 
Nejvyšší rozdíly v hodnotách Kcr, vzhledem k referenčnímu 
betonu byly zjištěny pro destilovanou vodu a Na2SO4. Che-
mická odolnost BZ2-60 v korozním prostředí Na2SO4 byla 
výrazně vyšší než u ostatních měřených materiálů. Budeme-
-li uvažovat, že dosažení Kcr > 0,75 je uspokojivým výsled-
kem, můžeme říci, že všechny studované betony vykazovaly 
dobrou chemickou odolnost ve všech sledovaných korozních 
prostředích. 

Obr. 5. Koeficient chemické odolnosti pro různá korozní prostředí

Tepelné parametry   
Ke stanovení součinitele tepelné vodivosti λ [Wm-1K-1], 

měrné tepelné kapacity c [Jkg-1K-1] a součinitele teplotní vodi-
vosti a [m2s-1] byl používán přístroj ISOMET 2104 [10]. Prin-
cipem měření je analýza teplotní odezvy materiálu na impulsy 
tepelného toku. Tepelný tok je v sondě vyvolán elektrickým 
vyhříváním odporového ohřívače. Sonda je v přímém styku 
se vzorkem. Měření bylo provedeno na krychlích o hraně 70 
mm. Tepelné charakteristiky byly stanoveny také v závislosti 
na vlhkosti, která je uváděna jako hmotnostní vlhkost v pro-
centech (u [% kgkg-1]). Výsledné hodnoty tepelných parame-
trů betonů ve vysušeném stavu a ve stavu maximálně nasy-
ceném jsou uvedeny v tab. 8 a tab. 9. Závislost součinitele 
tepelné vodivosti na vlhkosti je uvedena na obr. 3, závislost 
měrné tepelné kapacity na vlhkosti na obr. 4. 
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Tab. 8. Tepelné parametry betonů ve vysušeném stavu

HPC u [% m3 m-3] l [W m-1K-1] c [J kg-1K-1]

BZ2-ref 0 1,83 728

BZ2-10 0 1,69 726

BZ2-20 0 1,56 723

BZ2-40 0 1,49 718

BZ2-60 0 1,077 712

Tab. 9. Tepelné parametry betonů při maximálním nasycení

HPC u [% m3 m-3] l [W m-1K-1] c [J kg-1K-1]

BZ2-ref 10,42 2,523 1 077

BZ2-10 13,37 2,410 1 061

BZ2-20 13,82 2,357 1 049

BZ2-40 15,64 2,310 1 027

BZ2-60 17,76 1,897 1 023

Z hodnot uvedených v tab. 8 a tab. 9 lze pozorovat nárůst 
součinitele tepelné vodivosti materiálů s rostoucí vlhkostí a 
jeho pokles s rostoucím množstvím přírodního zeolitu v materi-
álu. Toto zjištění je v souladu s hodnotami otevřené pórovitosti 
(tab. 3). Nejvyšší hodnoty součinitele tepelné vodivosti dosáhl 
referenční materiál BZ2-ref, který vykazoval o 32 % vyšší hod-
notu než materiál BZ2-60, jehož tepelná vodivost byla nejnižší. 
Hodnoty měrné tepelné kapacity se lišily jen nepatrně.

Obr. 6. Závislost součinitele tepelné vodivosti směsí na vlhkosti

Obr. 7. Závislost měrné tepelné kapacity směsí na vlhkosti

Závěr 
V článku jsou prezentovány vlastnosti betonu s obsahem 

přírodního zeolitu v množství 10-60 % hm. jako náhrady 
portlandského cementu. Získané parametry poskytují infor-
mace o širokém spektru vlastností, jako jsou základní fyzikál-
ní, vlhkostní, mechanické, tepelné a trvanlivostní vlastnosti. 
S rostoucím obsahem přírodního zeolitu se významně zvý-
šila hodnota otevřené pórovitosti, a tím i vzrostla schopnost 
transportu kapalné vlhkosti, což se projevilo malou odolností 
vůči zmrazovacím cyklům a CHRL u vzorků s vyšším obsa-
hem zeolitu. Z výsledků můžeme vysledovat, že s rostoucím 
obsahem přírodního zeolitu dochází k výraznému poklesu 
mechanických parametrů. Pozitivním zjištěním je, že vlivem 
pucolánových reakcí tyto pevnosti v průběhu času narůs-
tají a odstup od referenčního betonu se zmenšuje, zejména 
v případě směsí s 10% a 20% náhradou cementu zeolitem. 
Požadavkům na mrazuvzdornost vyhověl referenční beton a 
betony s 10% a 20% obsahem přírodního zeolitu. Odolnosti 
proti působení vody společně s chemickými rozmrazovacími 
látkami nevyhověla žádná z měřených sad betonů. Z hlediska 
chemické odolnosti lze říci, že přidání přírodního zeolitu až do 
60 % náhrady cementu zvyšuje chemickou odolnost betonu. 
U tepelných vlastností došlo u studovaných betonů s rostou-
cím obsahem zeolitu ke zlepšení, což souvisí s vyšší otevře-
nou pórovitostí těchto materiálů

Dosavadní experimentální výsledky ukazují, že přírodní 
zeolit má dobrý potenciál nahradit část portlandského cemen-
tu v betonu, a tím se uplatnit ve stavebnictví, zejména v přípa-
dech, kdy betonová konstrukce je vystavena chemicky agre-
sivnímu prostředí. Z ekonomického a ekologického hlediska 
by bylo žádoucí používat přírodní zeolit jako náhradu cemen-
tu při výrobě betonů v co největší možné míře, nicméně jeho 
použití je limitováno některými vlastnostmi. Mezi nejdůleži-
tější patří zhoršující se mechanické vlastnosti, rostoucí póro-
vitost a s tím související transport kapalné vlhkosti. Z těchto 
důvodů se jako nejvhodnější varianta jeví použití tohoto ma-
teriálu do 20 % částečné náhrady cementového pojiva.

Článek vznikl za podpory projektu P104/12/0308.
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Úvod
Celý sektor dopravního stavebnictví ČR je v podstatě zá-

vislý na dotační politice státu a Evropské unie. Jedním z hlav-
ních nástrojů financování dopravní infrastruktury je Operační 
program Doprava. Soukromé investice se téměř nevyskytují. 
Jakékoli výkyvy financování investic ze strany státu velmi 
rychle ovlivňují nejen dopravní stavebnictví, ale i ekonomiku 
země. Stát by tedy měl převzít odpovědnost za stabilní vývoj 
celého odvětví, neboť soukromé investice nejsou schopny v 
krátkém období výpadky státního financování nahradit. Podle 
Cervera [3] je prokázána souvislost mezi investicemi do do-
pravní infrastruktury a hospodářským růstem. Údaje z pade-
sáti světových měst z databáze Mezinárodní asociace veřejné 
dopravy (UITP) v roce 2006 vykazují pozitivní vztah mezi 
hrubým domácím produktem (HDP) a investicemi do doprav-
ní infrastruktury. Cervero dále upozorňuje na souvislost mezi 
kvalitní železniční sítí a ekonomickou výkonností měst.

Tento článek v úvodní části přibližuje problematiku inves-
tic a jejich roli v ekonomice, nejdříve obecně a pak v aplikaci 
na investice v dopravním stavebnictví. V druhé části roze-
bírá teoretické souvislosti nárůstu veřejných výdajů, zabývá 
se otázkou deficitního financování investic a vlivem na státní 
rozpočet a shrnuje postupy současných vlád jak obecně, tak 
v sektoru dopravního stavebnictví. Ve třetí části charakterizu-
je Operační program Doprava a analyzuje situaci posledních 
let, kdy politický zásah ovlivnil jednak čerpání z Operačního 
programu Doprava a jednak celý sektor dopravního staveb-
nictví. Ve čtvrté části srovnává přístupy ČR a SR. Na závěr 
předkládá výsledky zkoumání a hledá doporučení, která by 
do budoucna měla ke stabilizaci sektoru stavebnictví přispět.

Úloha investic v ekonomice 
Investice představují významný faktor rozvoje každé eko-

nomiky. V ekonomice mají dvě úlohy. Především jsou velkou 
a nestálou složkou agregátních výdajů země, tedy ovlivňu-
jí celkovou poptávku v ekonomice, zaměstnanost a příjmy 
ekonomických subjektů. Ekonomové tento efekt označují za 
důchodotvorný či poptávkotvorný. Kromě toho vedou k aku-
mulaci kapitálu, k nárůstu fixního kapitálu, což pozitivně 
ovlivňuje růst potenciálního produktu země,  tedy ekonomic-
ký růst v dlouhodobém horizontu. Tento efekt je označován 
za kapacitotvorný [15]. Největší vliv na investiční aktivitu, tj. 
úroveň investic, má monetární politika centrální banky, ale 
ovlivňují ji i legislativní podmínky, státní záruky za úvěry, 

dotační politika i dostupnost zdrojů Evropské unie. Investice 
mají v ekonomice důležitou úlohu nejen pro oba jmenované 
účinky, ale i pro jejich volatilitu, kdy neočekávaný výpadek 
má na dotčený sektor okamžitý vliv, který je multiplikativně 
přenášen do ekonomiky. Negativní dopad se projeví ještě sil-
něji, jestliže je celý sektor závislý na jednom zdroji financí, 
tzn. na dotačním financování investic koordinovaném státem 
[7]. 

Vývoj sektoru stavebnictví má mimořádný vliv na ekono-
miku celého státu. Jeho podíl na celkovém HDP dle údajů 
Českého statistického úřadu (ČSÚ)  v roce 2012 byl 5,6 % a 
na zaměstnanosti 8,3 % [5]. Přitom podíl státu na stavebních 
zakázkách dle ÚRS Praha byl hodnocen takto: „Z celkového 
počtu 4 395 veřejných zakázek na stavební práce za 111 753 
mil. Kč zadaných v roce 2012 zadali zadavatelé vládního sek-
toru 1 312 zakázek v úhrnné hodnotě 36 484 mil. Kč, zadava-
telé municipálního sektoru 2 801 zakázek v úhrnné hodnotě 58 
219 mi1. Kč a ostatní zadavatelé 282 zakázek v úhrnné hod-
notě 17 050 mil. Kč. Hodnota zadaných zakázek v roce 2012 
meziročně vzrostla u vládního sektoru o 9,6 %, u ostatních 
zadavatelů o 12,2 %, u municipálního sektoru klesla o 17,0 
%. Podíl municipálního sektoru na celkové hodnotě zadaných 
zakázek v roce 2012 i přes meziroční pokles dosáhl 52,1 %.“ 
[19]. Z těchto dat je patrné, že stát je v oblasti stavebních 
zakázek klíčovým zadavatelem. Dále je zajímavé porovnat 
poměr pozemních staveb a inženýrských staveb. V tomtéž 
materiálu se uvádí, že na pozemní stavby bylo vypsáno 1 
711 zakázek (38,9 % z celkového počtu zadaných) v hod-
notě 40 811 mil. Kč (36,5 % z celkové hodnoty zadaných) 
a na inženýrské stavby 2 684 zakázek (61,1 %) v hodnotě 
70 942 mil. Kč (63,5 % z celkové hodnoty zadaných). U in-
ženýrských staveb dopravní infrastruktura činila 1 028 za- 
kázek v celkové hodnotě 27 963 mil. Kč, což je 25 % z cel-
kového objemu stavebních zakázek. Dopravní infrastruktura 
se tedy v roce 2012 podílela na HDP zhruba 1,4 %. Dle údajů 
ČSÚ meziročně podíl stavebnictví na HDP neustále klesá – 
v roce 2010 to bylo o –7,4 %, v dalším roce o –3,6 % a v roce 
2012 o –7,6 % [5].

Deficitní financování investic a veřejný dluh
Jak nejlépe financovat velké stavební projekty je závažná 

ekonomická i politická otázka. Možností je tzv. deficitní fi-
nancování investic, které je předmětem polemiky ekonomů, 
ale i politiků. Dlouhodobé užívání deficitního financování 
investic vede k růstu státního dluhu. Státní dluh jako akumu-

Článek se zabývá efektivním využíváním Operačního programu  Doprava, analyzuje komplikace způsobené zásahy 
politické reprezentace. Analyzuje úlohu investic v ekonomice a vliv sektoru stavebnictví na hrubý domácí produkt. 

Analysing the effect of subsidies in the transport infrastructure

The paper deals with the efficient use of The Transport Operational Programme analysing the complications caused 
by the interference of politicians. It analyses the role of investment in the economy and the impact of the construction 
sector on GDP. 
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lovaný deficit vládního rozpočtu lze považovat za jeden z ak-
tuálních hospodářsko-politických problémů. 

Fiskální konvergenční kritéria Evropské unie stanovují, že 
rozpočtový deficit by neměl překročit 3 % podílu HDP, podíl 
státního dluhu by měl být nižší než 60 % HDP. Z tohoto po-
hledu by se výše státního dluhu ČR vůči HDP, která dle ČSU 
v roce 2012 činila 43,5 %, nejevila tak dramatická, nicméně 
jeho nárůst za posledních dvacet let je značný. V roce 1995 
činil tento poměr 10,1 %. Absolutní hodnota státního dluhu 
v roce 2012 dosahovala 1 667,6 mld. Kč s tím, že v roce 1995 
činila 154,4 mld. Kč. Za posledních osmnáct let vzrostl státní 
dluh více než desetkrát. Rozpočtový deficit vůči HDP stoupl 
v roce 2012 na 4,4, % proti 3,3 % roku 2011 [5]. Je však tře-
ba připomenout, že státy Eurozóny dle Eurostatu měly v roce 
2012 průměrný rozpočtový deficit 3,7 % HDP a státní dluh 
průměrně 90,6 %. Problém ČR není ani tak ve výši státního 
dluhu, jako spíše v rychlosti zadlužování. Navíc, zadlužování 
příliš nepřispělo k nastartování ekonomiky a investic, které 
by zajistily ekonomickou návratnost a pracovní místa. 

Samotná hodnota HDP každoročně roste, a to jak ve stá-
lých, tak v běžných cenách. V běžných cenách roku 1995 
činila 1 533,7 mld. Kč, v běžných cenách roku 2012 činila 
3 830,5 mld. Kč. Za posledních osmnáct let stoupla tedy dva-
apůlkrát. Avšak státní dluh stoupl více než desetkrát. Tento 
trend rozhodně nelze považovat za pozitivní [5]. Nositel No-
belovy ceny za ekonomii Buchanan  říká: „Udržitelným ve-
řejným zadlužením rozumíme takovou výši dluhu, která není 
náchylná k nekontrolovanému růstu. Výše vládního dluhu 
nesmí bránit realizaci produktivnějších soukromých investic 
a podvazovat tak růst potenciálu ekonomiky.“ [2].

Nepromyšlená úspora veřejných financí může mít negativní 
dopad na určité odvětví a může prohloubit krizi celého odvětví 
i tím, že  stát nevyužije možnost čerpání z fondů EU. Byť je do-
tační financování často kritizováno právě z pohledu vytěsňová-
ní soukromých investic, stát však v situaci, kdy vládní investice 
převládají, musí převzít odpovědnost za tvorbu kapitálu, pokud 
svými aktivitami soukromý kapitál vytěsnil [11]. 

Politici se domnívají, že jsou hodnoceni voliči nikoli za 
úspory, ale za investice do infrastruktury. Veřejná volba vět-
šinou vede k jinému výsledku než volba soukromá a často 
veřejná volba preferující středového voliče skrývá nebezpečí 
ekonomicky neefektivního výsledku, protože cílem politiků 
je maximalizovat počet voličských hlasů. Výzkum americ-
kých autorů z prosince 2011 [4] dokázal, jak ovlivní ekono-
miku jednotlivých států USA fakt, že se senátor za daný stát 
stal předsedou významného výboru Kongresu USA. Problém 
politických zásahů do ekonomiky je tedy problémem celosvě-
tovým a je příkladem politického ovlivňování investic.

Dopady změn vyplývající z rozhodování politiků je mož-
no dokumentovat na dopravním stavebnictví, které závisí 
na dotační politice státu a Evropské unie. V současné době 
neexistuje dopravní stavba, která by byla financována např. 
prostřednictvím projektu Public Private Partnership (PPP). 
Plánované využití pro dostavbu D1 není dále sledováno, stej-
ně tak dostavba D 3, dostavba pražské trasy metra D je pouze 
záměrem [1]. Jediným výraznějším pokusem dostavby dál-
nice ze soukromých prostředků byl případ D47, kterou měla 
dostavět izraelská firma Housing and Construction. Jednání 
s firmou byla započata v roce 2000, projekt však skončil vy-
povězením smlouvy o několik let později.

OP Doprava
V operačním programu Doprava jsou soustředěny finanční 

prostředky poskytnuté EU na financování dopravních opat-

ření. Pro financování železničních a silničních staveb určeny 
prioritní osy 1 až 4 (z toho 1 a 3 pro financování železničních 
staveb a 2 a 4 pro financování silničních staveb). Prioritní osy 
1 a 2 zahrnují celoevropsky významné stavby zařazené do sítě 
TEN-T [6]. Pro období 2007-2013 byly vyčleněny v těchto čty-
řech prioritních osách finanční prostředky ve výši přesahující 
5,3 mld. Eur.1 Všeobecně převládá názor, že ČR na tak vysokou 
sumu prostředků z EU již v příštím období nedosáhne.

U všech projektů se předpokládá spolufinancování ze stra-
ny státu ve výši minimálně 15 %, reálně však kolem 30 %. Je 
pravda, že pokud se nebudou stavby z fondů EU realizovat, 
stát ušetří právě prostředky vydané na spoluúčast, a následně 
prostředky na údržbu a provozování těchto staveb. Otázkou 
je, zda tato úspora je to, co je pro budoucnost státu dobré.

Snaha o snižování výdajů 
Oblast výstavby a rekonstrukcí dálniční a železniční sítě 

je dlouhodobě kritizována za neefektivnost a vysoké ceny. 
Například Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve zprávě k Praž-
skému okruhu poukázal na skutečnost, že původní finanční 
předpoklad na dostavbu silničního okruhu z roku 2001 činil 
48 mld. Kč s ukončením výstavby v roce 2008, v roce 2011 se 
však počítalo již s částkou přesahující 106 mld. Kč a ukonče-
ním výstavby v roce 2020 [13]. To, samozřejmě, není jediný 
případ. Státní fond dopravní infrastruktury nyní zadal zpraco-
vání aktualizace cenových normativů pozemních staveb, kte-
rá by měla výrazně pomoci při určení reálné ceny stavebních 
zakázek. Cenové normativy pro rok 2012 jsou cca o 25 % 
nižší než normativy roku 2010, byť tento údaj zahrnuje i jiný 
způsob ocenění rizik výstavby [17]. Přitom problematika in-
dexování cen ve stavebnictví je široce popsána ve [14]: „Ve 
stavebnictví má výpočet indexů obou typů dlouhou tradici a 
v současnosti se výsledky publikují ve třech řadách, a to in-
dexy cen stavebních prací a stavebních děl (output), indexy 
nákladů stavební výroby (input), indexy cen materiálových 
vstupů stavební výroby (input).“.

Snaha Ministerstva dopravy ČR (MD) zlevnit výstavbu 
vedla v roce 2010 k rozhodnutí zastavit projektování silnič-
ních a železničních staveb financovaných nejen ze státního 
rozpočtu, ale i fondů EU [16]. Jeho hlavním motivem bylo 
právě snížit cenu staveb a na základě tehdy nově zpracova-
né tzv. superstrategie stanovit priority dopravních staveb, 
neboť formálně neexistovala prioritizace staveb [13]. Toto 
rozhodnutí přišlo v polovině programovacího období 2007-
2013, kdy lze již těžko předpokládat, že by Evropská komise 
byla ochotna měnit například finanční alokace pro jednotlivé 
sektory. Navíc tzv. superstrategie nebyla vládou projednána a 
MD s ní přestalo v průběhu roku 2011 pracovat [13]. Minis-
terstvo dopravy  zahájilo v roce 2011 práce na jiné koncepční 
práci a nyní dopracovává „Střednědobý plán rozvoje doprav-
ní infrastruktury pro období 2014-2020 (Dopravní sektorové 
strategie 2. fáze)“, který má koncepčně stanovit priority a po-
sloupnost infrastrukturních investic a který měl být předložen 
vládě ke schválení do konce října 2013 [12]. V červnu roku 
2013 byla vládou přijata Dopravní politika ČR pro období 
2014-2020 s výhledem do roku 2050.

Zastavení projektování a výstavby dopravních staveb trva-
lo zhruba třičtvrtě roku a mělo negativní dopad na celý sektor 
dopravního stavebnictví včetně státních organizací, které za-
dávání těchto staveb koordinují, tj. Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD)  a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Zastave-
no bylo u SŽDC 31 staveb, u ŘSD 15 staveb. 

1 Pro toto plánovací období platí pravidlo N+2, což znamená, že stavby musí být dokončeny do roku 2015, jinak se náklady na jejich 
dokončení stanou neuznatelným nákladem z pohledu fondů EU a bude je muset uhradit stát ze svého rozpočtu. „N“ označuje rok platný pro 
alokaci finančních prostředků, pro poslední peníze tedy rok 2013, ke kterému se přičítají 2 roky.
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Ekonomické dopady 
Zastavení přípravy staveb se dotklo celého stavebního 

odvětví a zvýšilo nezaměstnanost v tomto sektoru. „Prů-
měrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více 
zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2013 meziročně snížil  
o 7,4 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnan-
ců meziročně klesla o 6,4 % a činila 26 961 Kč.“ [18] ČSÚ 
uvádí, že meziroční pokles stavební výroby v březnu 2013 
proti březnu 2012 byl -20,6 % [5].  Ze zprávy URS Praha je pa-
trný pokles vypsaných veřejných zakázek i objem finančních 
prostředků v období 2008-2012. V roce 2010 bylo vypsáno  
o 27 % méně veřejných zakázek než v roce 2008. „Ve srovná-
ní s konjukturálním rokem 2008  klesla hodnota zadaných sta-
vebních zakázek v roce 2012 o 46,4 %, v absolutním vyjádření  
o 96,6 mld. Kč, v tom u staveb dopravní infrastruktury  
o 75,9 %, v absolutním vyjádření o 88,1 mld. Kč.“ [19] To po- 
tvrzuje závislost celého sektoru na dotačním financování. Vý-
padek dotací nebyl schopen soukromý sektor nahradit.

Můžeme diskutovat o tom, co ovlivnilo vývoj ve staveb-
nictví více, zda celková recese ekonomiky, nebo zásah minis-
terstva. Z tabulky 1 lze však poměrně jasně vyčíst, že největší 
propad nastal v letech 2010 a 2011, tedy v době, kdy bylo 
zastaveno projektování a výstavba dopravních staveb. Roz-
díly mezi roky 2010 a 2009, které jsou v objemu zakázek 
o 76,3 % nižší, hovoří jasně. Stejný trend pokračoval i v le-
tech 2011 a 2012, kdy jako další faktory musíme započítat ob-
tížné opětné nastartování celého procesu, krizi, která postihla 
ČR v roce 2012 i končící programovací období, tudíž menší 
objem disponibilních finančních prostředků.

Kromě zpomalení čerpání finančních prostředků, které 
způsobilo pokles zahájených staveb a  redukci zaměstnanců 
stavebních firem, došlo i ke snížení počtu zaměstnanců v pro-
jekčních firmách asi o čtvrtinu (především v oblasti projek-
tování železničních staveb), které nenašly prostředky na tzv. 
efektivnostní mzdy projektantů, jež by je udržely v zaměst-
nání. Propouštělo se průměrně 20 %, některé profese, např. 
u SŽDC, zcela zanikly. 

Snahou SŽDC i ŘSD je realizovat více menších projektů, 
které mají šanci na dokončení do roku 2015. Postupně dochá-
zí i k obnovování pracovních míst. Stát také zvažuje změnu 
právní formy ŘSD, a to z příspěvkové organizace např. na 
akciovou společnost. Takto vytvořená společnost by měla být 

ve svých provozních výdajích, tj. opravě a údržbě sítě, samo-
financovatelná, neboť tyto výdaje by kryla částečně příjmy 
z mýta a dálničních kuponů. Pokud by tento příjem dosta-
tečně převyšoval provozní náklady, otevřel by se prostor pro 
přijetí úvěru na výstavbu sítě. Samotná transformace nesmí 
ovlivnit možnost čerpat prostředky EU na výstavbu. 

Dopady novely zákona o veřejných zakázkách
Příprava a realizace staveb je dále komplikována novelou 

zákona o veřejných zakázkách z dubna 2012. Vzniknou-li 
např. na rozestavěném úseku železnice či silnice vícepráce 
způsobené chybou v projektu, je zadavatel povinen stavbu za-
stavit a vícepráce „vysoutěžit“. U tak komplikované stavby, 
jako je železnice, jsou náklady spojené se zastavením prací 
velmi vysoké, navíc z hlediska financování EU jsou neuzna-
telným nákladem, tzn. jdou na vrub zadavatele [8]. Ten musí 
vypsat výběrové řízení, a tak se stane, že vícepráce teoretic-
ky může dodávat jiná firma než ta, která výběrové řízení vy-
hrála. Pak však nastává velký problém se zárukou, protože 
původní dodavatel odmítne poskytnout záruku na celé dílo. 
Dalším problémem je čas, celá zakázka se výrazně zpozdí, 
neboť výběrové řízení bude určitou dobu trvat, navíc může 
dojít k odvolání k  Úřadu na ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS). V případě, že jde o projekt financovaný z fondů 
EU, může nastat situace, že nebude realizován do dané doby 
(viz pravidlo N+2) a náklady se stanou z pohledu EU neu-
znatelnými. Pak je bude muset uhradit zadavatel, v případě 
železničních dopravních staveb stát. Zde by pomohlo vyme-
zení činností, co lze považovat za okolnost nepředvídatelnou, 
případně přípustnou modifikaci smlouvy. Zvláštní pozornost 
by měla být kladena na velké stavby soutěžené formou mě-
řených kontraktů (Red book FIDIC). Vždy, když zákon při-
pouští subjektivní přístup, způsobuje komplikace spočívající 
v nejednotném výkladu.

Změna přístupu stavebních firem
Firmy, po obnovení přípravy staveb, začaly k zakázkám 

přistupovat jiným způsobem. Často výsledky výběrových ří-
zení v případě neúspěchu napadají u ÚOHS. Počet přijatých 
podnětů se výrazně zvyšuje, přičemž lhůty k vyřízení jsou po-
měrně dlouhé (půl roku). Nárůst podaných podnětů za období 
2007-2011 je zřejmý z obr. 1. Opět tak dochází k situaci, že 

Tab. 1. Vývoj počtu a objemu veřejných zakázek realizovaných ve stavebnictví

        Rok 2010           Rok 2009           Rok 2008

Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč

INŽENÝRSKÉ STAVBY 2 684 70 942 1 961 82 557 2 198 75 664 2 279 140 631 2 202 160 622

Z toho:  Dopravní infrastruktura 1 028 27 963 736 27 559 761 23 721 935 97 502 1 006 116 014

              Technická infrastruktura 1 656 42 979 1 225 54 998 1 437 51 932 1 344 43 129 1 196 44 607

Směr výstavby
        Rok 2011 Rok 2012

Zdroj: dle údajů ÚRS sestavili autoři

Tab. 2.  Vývoj počtu zaměstnanců SŽDC

Datum GŘ OJ
Minulý stav

[%] změna
1.1.2010 688 9 076 – –
1.1.2011 553 8 088 80 1 123

Zdroj: SŽDC
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stavby nejsou realizovány, finanční prostředky z fondů EU se 
nečerpají a nezaměstnanost neklesá.

Čerpání prostředků z OP Doprava
Nižší čerpání investičních prostředků ŘSD ve sledova-

ném období je zřejmé z obr. 2 (každá výroční zpráva používá 
jiné členění. Lze předpokládat, že v roce 2009 je v položce 
SFDI zahrnuta i dotace z OPD) a tab. 3. Na rok 2010 nemělo  
v oblasti čerpání ze SFDI OPD rozpočtováno žádné finance, 
teprve v průběhu roku došlo k navýšení prostředků. Pokles 
čerpání dotací SŽDC jak ze SFDI, tak fondů EU ukazuje  
obr. 3  a tab. 4. Z přehledů je patrné, že ke zpomalení čerpání 
sice došlo, ale nedočerpání nehrozí v takové výši jako u želez-

niční dopravy. Lze konstatovat, že ŘSD se s téměř roční pro-
dlevou v čerpání vyrovnalo lépe. V případě čerpání projektů 
na železniční stavby je situace podstatně horší, neboť nedo-
čerpané částky jsou vyšší a příprava železničních projektů je 
podstatně náročnější než v oblasti silniční dopravy.

Komparace ČR a Slovenska  
v čerpání prostředků z fondů EU 

Jak upozorňují zhotovitelé železničních staveb působící 
v ČR i na Slovensku2, je u našich sousedů přístup k financo-
vání dopravních staveb odlišný. Pro železniční dopravu jsou 
určeny dvě prioritní osy (prioritní osa 1 a 4), do nichž jsou 
zařazeny jak projekty spadající do sítě TEN-T, tak projekty 
národní. Prioritní osy jsou zaměřeny odlišně, první se zamě-
řuje především na vybudování železničních koridorů, čtvrtá 
na infrastrukturu integrovaných dopravních systémů [10]. Pro 
každou osu je vybrán poměrně malý počet staveb, které jsou 
však svým rozsahem velké. V prioritní ose 1 je zařazeno osm 
projektů spadajících do sítě TEN-T, v prioritní ose 4 pouze 
tři projekty. Obě osy pak doplňují národní projekty. Celko-
vý počet projektů zařazených do obou prioritních os je téměř 
shodný jako v ČR, jde zhruba o padesát projektů. Alokované 
částky jsou podstatně nižší než částky pro Českou republiku.

Z celkového porovnání je patrné, že částky alokované pro 
ČR jsou zhruba o polovinu vyšší než částky alokované pro 
SR. Počty projektů jsou srovnatelné, ale jejich rozdělení je 
různé, především u železniční sítě. Více menších projektů 
zařazených do sítě TEN-T preferovalo ČR, kdežto SR zvo-
lilo opačnou taktiku. Připravilo menší počet projektů, ovšem 
mnohem rozsáhlejších. 

Závěr
Velké stavební projekty vyžadují dlouhodobou přípravu. 

Zanedbala Česká republika přípravu těchto zásadních pro-
jektů? Snaží se nedostatečnou přípravu napravit rozdělením 
projektů na menší, méně problematické, aby stihla vyčerpat 
alespoň část dotací? Není důležité klást si otázku, kdo zavi-
nil problémy s čerpáním, důležité je poučit se z chyb, příčiny 
současné situace analyzovat a přijmout taková opatření, aby 
se chyby neopakovaly. Závislost stavebních investic v oblas-
ti dopravy na dotační politice a státních výdajích je zásadní. 
Výpadky ve financování, způsobené zastavením dotačních 
programů či nesprávně načasovaným rozhodnutím politiků, 
se negativně projeví v celém odvětví na poměrně dlouhou 
dobu. Nenakládá ekonomický subjekt s vlastním kapitálem 
racionálněji než s dotací? Jak se bude naše ekonomika cho-
vat, až dotační politika ustane? Naplní se vize udržitelnosti 
projektů tak, jak s tím počítá EU? Na tyto i další otázky je 
obtížné odpovědět. Rozhodně by firmy i stát měly uvažovat a 
připravovat se na útlum dotační politiky a hledat jiné alterna-
tivy investování, než jsou dotace a státní výdaje.

U sektoru dopravních staveb můžeme spekulovat, zda by 
byly soukromé investice schopny plně nahradit státní a evrop-
ské dotační financování nebo zda je zrovna tento sektor pro 
státní a evropské dotační financování vhodný. Celoevropská 
politika podporuje financování stěžejních dopravních staveb 
prostřednictvím dotační politiky a státního financování mimo 
jiné z důvodu důležitosti těchto staveb pro rozvoj celé evrop-
ské ekonomiky, jejich obrovský rozsah a nutnost napojení 

Obr. 2. ŘSD – čerpání dotací na investiční akce [tis. Kč] 
Zdroj:  ŘSD

Obr. 3. SŽDC – čerpání dotací na investiční akce [tis. Kč] 
Zdroj: SŽDC

Obr. 1. ÚOHS – počet přijatých podnětů  
(zdroj:ÚOHS)

2 Např. Pavel Pechač, člen představenstva Viamont DSP (účast na realizaci rekonstrukce a elektrizace trati mezi Studénkou a Mošnovem  
a modernizaci tratě mezi Trenčanskou Teplou a Belušou na Slovensku).
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na ostatní dopravní stavby v Evropě. Tyto důvody můžeme 
považovat za racionální a z hlediska dopadu je řízení těch-
to staveb prostřednictvím celoevropské politiky účinnější a 
efektivnější. Negativem tohoto dotačního financování je, že je 
valná část dopravních stavitelů na tomto způsobu finančních 

staveb závislá. Ekonomiku svých firem postaví v závislosti na 
předpokládané výši dotací. Pokud dojde k výpadku, není trh 
schopen jej krátkodobě saturovat, neboť soukromé investice 
se negenerují snadno a rychle. 

Pokud stát přistoupí na dotační způsob financování, je 

Tab. 3. Projekty přidělenéŘSD z OPD

Zdroj: MD ČR

Tab. 4. Přehled projektů přidělených SŽDC z OPD

Zdroj: MD ČR
Tab. 5.  Kategorizace pomoci – indikativní rozdělení příspěvků z fondů EU [mil. Eur]

Zdroj: MDVRR SR
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politické vedení odpovědné za udržení kontinuity tak, aby 
nedocházelo k neočekávaným výpadkům. Hlavní zásadou, 
kterou však ČR dosud nebyla dlouhodobě schopna naplnit, 
je kvalitní vládou schválená strategie celé oblasti, a to nejen 
ve vztahu k fondům EU a jejich zaměření, ale především k re-
álným potřebám České republiky. Další z oblastí, kterou by 
stát mohl napravit, je změna způsobu financování dopravních 
staveb. Například NKÚ ve své kontrolní zprávě konstatuje: 
„SŽDC měla zajištěno financování jednotlivých projektů vždy 
jen na jeden rok, přestože tyto projekty zpravidla vyžadovaly 
financování v průběhu několika let jejich přípravy a realiza-
ce. Zařazení projektu k financování z rozpočtu SFDI v daném 
roce přitom nezakládalo nárok na zajištění jeho financování 
v následujících letech, a to bez ohledu na skutečné finanční 
potřeby projektu. To souvisí s nezávazností údajů uvedených 
ve střednědobém výhledu SFDI. Například v dokumentu Roz-
počet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a 
střednědobý výhled na roky 2013 a 2014, schváleném Posla-
neckou sněmovnou Parlamentu České republiky, je mj. kon-
statováno, že s ohledem na podstatné změny rozpočtových 
výhledů SFDI „je fakticky nemožné efektivně dlouhodobě 
plánovat investiční výstavbu.“ [12].

Zdá se, že lze vytipovat tři faktory, které ovlivňují vývoj 
daného segmentu stavebnictví, a to politická rozhodnutí, le-
gislativní opatření a změny v chování stavebních firem. Ak-
tivita MD, potažmo ministra, reagovala na objektivní fakt 
předražených staveb a nedostatečné dopravní koncepce. For-
ma zásahu nebyla vhodná stejně jako načasování v polovině 
plánovacího období. 

Ministerstvo dopravy reagovalo na předchozí vývoj a zpra-
covalo Dopravní politiku ČR pro období 2014-2020 s vý-
hledem do roku 2050, kterou v červnu 2013 schválila vláda. 
Tento dokument řeší mj. i nestabilitu ve financování investic 
a doporučuje převést do sektoru dopravy výnosy z dodateč-
né spotřební daně z minerálních olejů tak, aby bylo dosaženo 
stability zdrojů. Dále doporučuje kompenzovat tuto daň ekvi-
valentním snížením dotací státního rozpočtu pro údržbu a roz-
voj dopravní infrastruktury. Další opatření se týkají zpoplat-
nění provozu a převodu získané částky do sektoru dopravy. 
Dopravní politika tak reaguje na nejčastější výtky ze strany 
NKÚ, kterou  je pouze roční finanční plánování v tomto sek-
toru. Problematika se však musí řešit poměrně zásadní změ-
nou legislativy ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Do-
pravní politika předpokládá, že změna financování by měla 
být vyřešena do konce roku 2014.

Dalším pokrokem v řešení problémů dopravní infrastruk-
tury je požadavek na přednostní zajištění oprav, údržby a 

provozování před investicemi tak, aby se postupně snižovala 
zanedbanost stávající infrastruktury.

Materiál také řeší otázku výběrových řízení, kde upozorňu-
je na kontraproduktivnost stávajících pravidel, která neumož-
ňují operativní změny v technických řešeních u kompliko-
vaných dopravních staveb. Zde je opět patrný tlak na změnu 
zákona o veřejných zakázkách, která by měla umožnit změny 
v průběhu stavby včetně zadání víceprací již vybranému do-
davateli.

Materiál se také zabývá problematikou nejnižší nabídkové 
ceny a doporučuje striktně vybírat architektonické a inženýr-
ské služby na základě optimálního poměru kvality a nabíze-
né ceny s tím, že dominantní budou veličiny typu nákladů za 
dobu životnosti a principy „zelených veřejných zakázek“ [9]. 

Ministerstvo dopravy připravuje také materiál dopravních 
sektorových strategií, který prošel v červenci 2013  připo-
mínkovým řízením. Součástí je priorita staveb v jednotlivých 
sektorech pro období 2014-2020. Je možné konstatovat, že 
stát v zastoupení MD je na další programovací období dobře 
připraven a dopravní politika reflektuje nejpalčivější problé-
my minulých let. Z analýzy plánovacího období 2014-2020 
vyplývá, že bude specifické tím, že část peněz bude vyčleně-
na do zvláštního komunitárního programu CEF (Connecting 
Europe Facility) a projekty jednotlivých zemí budou ve dru-
hé polovině období mezi sebou soutěžit. Mezi hlavní kritéria 
bude patřit zralost projektu, evropská přidaná hodnota, kvalita 
projektu atd.

Reakcí na nové požadavky EU je např. příprava projektu 
„Rychlá spojení“, který primárně zahrnuje potřebné výjezdy 
z Prahy a Brna a komplexní řešení spojení Brno – Přerov – 
Ostrava. Aby byly projekty připravené, jsou nyní zadávány 
územně technické studie, připravuje se zadání technické stu-
die a studie příležitosti. Následovat budou studie proveditel-
nosti pro jednotlivá ramena. 
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