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Laboratorní hodnocení účinnosti  
infúzní utěsňující clony

Ing. Martin KEPPERT, Ph.D.
doc. Ing. Milena PAVLÍKOVÁ, Ph.D.

prof. Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D.
 ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Paleta nežádoucích účinků vlhkosti a vodných roztoků solí 

na stavební konstrukce je velmi široká a obdobně pestrá je 
i škála metod pro řešení těchto problémů [1]. Významnou 
skupinu opatření proti pronikání vlhkosti představují infúzní 
clony, zřizované ve zděných konstrukcích ohrožených vodou 
vzlínající jejich pórovým systémem. V porovnání s vkládá-
ním hydroizolace do proříznuté ložné spáry představují re-
lativně snadný a rychlý způsob zamezení vzlínání vlhkosti, 
který je použitelný i v případech, v nichž by, například z pro-
storových důvodů, jiná metoda nemohla být aplikována. Ri-
zikem je možná nižší účinnost infúzní clony v porovnání se 
souvislou hydroizolací.

Podle mechanizmu účinku se infúzní clony dělí na utěsňu-
jící a hydrofobizační, existují i přípravky s kombinovaným 
účinkem. Utěsňující přípravky se vpraví do pórového systé-
mu materiálů zdiva a po přechodu z kapalného do pevného 
skupenství dojde k vyplnění pórů, a tím k zamezení vzlínání 
vody. Příkladem jsou metakrylátové gely nebo injektáž hor-
kým parafínovým prostředkem. Hydrofobizační přípravky 
vytvářejí nesmáčivou vrstvu na povrchu stěn pórů. V součas-
nosti se používají např. vodné silikonové mikroemulze. 

Je zřejmé, že při vývoji nebo úpravě složení a technolo-
gie utěsňujících infúzních přípravků, popř. před aplikací na 
dosud neznámý materiál, není možné ověřovat vlastnosti 
přípravku rovnou in situ, ale je třeba ho vyzkoušet nejprve 
v laboratorních podmínkách. Z tohoto důvodu se v článku 
zabýváme testováním parafínového injektážního prostředku 
několika rychlými zkouškami. Je však nezbytné podotknout, 
že úspěšnost zásahu v reálných podmínkách nezávisí jen na 
vlastnostech injektážního prostředku jako takového, ale i na 
volbě prostředku pro konkrétní podmínky a vhodné aplikaci.

Experiment

Materiály
Byla studována míra ovlivnění rychlosti transportu kapalné 

vody u standardní plné keramické cihly (Žopy u Holešova) 
ošetřené parafínovou injektáží (Isotec, Teplice). Tato cihla 
byla zvolena proto, že se vlastnostmi blíží cihlám historic-
kým, neboť právě historické zdivo, ve většině případů po-
strádající vodorovnou hydroizolační vrstvu, trpí často zvý-
šenou vlhkostí a zasolením a s tím spojenými degradačními 
mechanizmy. Vzorky cihel byly nejprve zahřáty na 200 °C 
a do předvrtaných otvorů ∅ 20 mm a hloubce 100 mm byl 

beztlakově injektován prostředek ohřátý na 180 °C. Vzorky 
neošetřené cihly byly označeny C-ref, ošetřené parafínem 
pak C-par. Pro následující měření byly z ošetřených cihel 
odebrány vzorky, a sice z oblasti 0-40 mm od okraje vyvrta-
ného otvoru, prezentované hodnoty pak představují průměr 
ze tří až pěti měření.

Stanovení hustoty matrice
Vliv parafínové injektáže na fyzikální vlastnosti ošetřené 

cihly byl nejprve studován měřením změny hustoty matrice. 
Ta byla nejprve zjištěna na vysušených vzorcích referenč-
ní cihly bez injektovaného parafínu a porovnána s výsled-
ky měření hustoty matrice pro vzorky s injektáží. Měření 
bylo provedeno héliovým pyknometrem  Pycnomatic ATC 
(Thermo Scientific) [2], [3]. Héliová pyknometrie je velmi 
oblíbená a přesná metoda stanovení reálné hustoty materiá-
lů. Jelikož je hélium inertní látka s velmi malým rozměrem 
molekul (0,2 nm) a s velmi nízkou hustotou (0,167 kg/m3 
při 15 °C a tlaku 1 bar), může vyplnit i velmi malé a úzké 
póry matrice materiálu. Při samotném měření je vysušený 
vzorek materiálu přesně zvážen a umístěn do kalibrované 
referenční nádoby měřicího zařízení. Z porovnání množství 
hélia potřebného k vyplnění referenční nádoby a nádoby 
se vzorkem za stejného aplikovaného tlaku je pak možné 
přesně stanovit objem pevné fáze materiálu. Přesnost měření 
objemu je u použitého zařízení ±0,01 % z měřeného hodnoty, 
přesnost analytických vah je ±0,0001 g.

Stanovení absorpčního koeficientu pro vodu a sorptivity
Vliv aplikované injektáže na rychlost kapilárního transpor-

tu vody byl posouzen pomocí absorpčního koeficientu pro 
vodu A [kg/m2s1/2] a sorptivity S [m/s1/2]. Absorpční koeficient 
pro vodu byl stanoven na základě jednorozměrného sorpční-
ho experimentu, při kterém byly vzorky tvaru krychle o veli-
kosti hrany 50 mm zavěšeny na analytickou laboratorní váhu 
a jejich čelní plocha uvedena do kontaktu s vodou. Ponoření 
vzorků ve vodě bylo přibližně 1-2 mm, přičemž jejich obvo-
dové stěny byly vodotěsně izolovány epoxidovým tmelem, 
aby byl zajištěn jednorozměrný transport vody [4], [5]. Ab-
sorpční koeficient pro vodu byl získán jako směrnice z line-
ární části závislosti množství vody absorbované cihlou i [kg/
m2] na druhé odmocnině času t [s]. Vztah mezi sorptivitou 
a absorpčním koeficientem pro kapalnou vodu pak popisuje 
rovnice 

                                 A = S · rw(T), (1)

kde ρw(T) je hustota vody při specifické teplotě.      

Vlastnosti prostředků pro vytváření infúzních clon je třeba před aplikací na stavební konstrukci ověřit v laboratorních 
podmínkách. V článku jsou představeny výsledky experimentálního ověření injektážního prostředku na bázi parafínu. 

Laboratory evaluation of the effectiveness of masonry infusion treatment

It is useful to test materials by masonry infusion treatment in laboratory conditions before their application on a buil-
ding site. On this account, the results of an experimental verification of the effectiveness of a paraffin-based injection 
agent for the prevention of moisture transport in ceramic bricks are presented. 
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Měření koefi cientu permeability
Vliv injektáže na rychlost transportu vody působením 

vnějšího tlakového spádu byl posouzen měřením koefi cientu 
permeability K [m2]. K měření byl použit vysokotlaký per-
meametr (PR-101A, CNE Technology) pracující na principu 
Darcyho zákona [6]. Vzorek musí být před měřením zcela 
nasycen měřicí kapalinou – zde vodou. Měření probíhalo 
při postupně rostoucích hodnotách průtoku vody vzorkem. 
Po dosažení ustáleného stavu, kdy vzorkem protéká zadané 
množství kapaliny při konstantním tlaku, byla zaznamenána 
dvojice tlak p [Pa] – objemový průtok kapaliny vzorkem Q 
[m3/s], z nichž se vypočítá koefi cient permeability K podle 
rovnice (2), kde l [m] je délka vzorku, d [m] jeho průměr a η 
[Pa·s] je dynamická viskozita vody, tj.
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Stanovení sorpčních a desorpčních izoterem vlhkosti
Ovlivnění akumulace plynné vlhkosti v důsledku aplikace 

injektážního prostředku bylo zjišťováno měřením sorpčních 
a desorpčních izoterem vodní páry. Pro měření sorpčních izo-
terem jsme použili dynamické sorpční zařízení DVS-Advan-
tage (Surface Measurement Systems Ltd.), které umožňuje 
měřit sorpci a desorpci vodní páry v rozsahu relativní vlhkosti 
0-98 % s přesností ±0,5 % při teplotě 5-60 °C [7]. Měřený 
vzorek je během experimentu zavěšen na přesnou analytic-
kou váhu s rozlišením 0,1 mg. Požadovaného tlaku vodní 
páry je dosaženo smícháním specifi ckého množství suchého a 
vodou plně nasyceného vzduchu, přičemž tok z jednotlivých 
vzduchových komor je řízen elektronickými snímači [8]. 
Měření bylo provedeno na vysušených vzorcích při teplotě 
20 °C. Vzorky byly následně vystaveny  zatížení 0; 10; 20; 
40; 50; 60; 70; 80; 90; 98 % relativní vlhkosti. Po ustále-
ní vlhkosti vzorku na 98 % byly vzorky vystaveny desorpci 
od 98-0 % relativní vlhkosti ve stejných intervalech jako při 
sorpci. Zařízení DVS pracovalo v modu dm/dt (rozdíl hmot-
nosti za čas), přičemž byla nastavena fi xní hodnota dm/dt = 
0,00004 %/min. 

Celková otevřená pórovitost a distribuce velikosti pórů
K měření distribuce velikosti pórů byly použity přístroje 

Pascal 140 a Pascal 440 (Thermo Scientifi c). Jde o rtuťové 
porozimetry, jejichž kombinace umožňuje identifi kovat obje-
mové zastoupení pórů v měřeném vzorku vysušeného mate-

riálu v rozsahu 100 mm až 3,6 nm. Celková otevřená pórovi-
tost byla stanovena výpočtem z naměřené hustoty matrice a 
gravimetricky stanovené objemové hmotnosti. 

Infračervená spektroskopie
Hloubka penetrace parafínu v cihle byla sledována infra-

červenou spektroskopií přístrojem Nicolet 6700 (Thermo 
Fischer Scientifi c). Spektrální rozsah přístroje je 7 800-350 
cm–1 při rozlišení 0,4 cm–1. Spektra byla měřena na vzorcích 
odebraných z jedné ošetřené cihly, jejichž poloha je patrná z 
obr. 1. Měřeny byly také čisté vzorky parafínu a referenční 
cihly, aby bylo možné jednoznačně identifi kovat přítomnost 
parafínu v injektovaném materiálu. 

Výsledky a diskuze
Hodnoty hustoty matrice stanovené héliovým pyknomet-

rem jsou uvedeny v tab. 1. U materiálu po aplikaci injektážní-
ho prostředku můžeme pozorovat výrazný pokles hustoty ma-
trice. To jasně demonstruje rozsah penetrace parafínu, neboť 
jeho malá hustota (asi 900 kg/m3) snížila celkovou hustotu 
injektované cihly. 
Tab. 1. Hustota matrice

Materiál Hustota matrice [kg/m3]

C-ref 2 743
C-par 2 369

Rychlost kapilárního vzlínání vody materiálem ve svislém 
směru je možné charakterizovat absorpčním koefi cientem A 
a sorptivitou S. Typický průběh absorpce vody během experi-
mentu je ukázán na obr. 2. 

Obr. 2. Rychlost kapilární vzlínání 

Neošetřená cihla je vzhledem ke svému pórovému systému 
velmi citlivá na kapilární vzlínání. V ošetřené cihle probíhá 
vzlínání výrazně pomaleji, jak je z obrázku zřejmé; vyjádřeno 
pomocí absorpčního koefi cientu A a sorptivity S, jde o po-
kles rychlosti přenosu vody vzlínáním materiálem o jeden řád 
(tab. 2). Porovnatelné zpomalení bylo zjištěno touto experi-
mentální metodou při studiu různých typů ochranných nátěrů 
na cihlách [8].
Tab. 2. Vlhkostní transportní parametry

Materiál Absorpční koefi cient A 
[kg/m2s1/2]

Sorptivita
[m/s1/2]

C-ref 0,080 8,18E-5
C-par 0,007 7,01E-6Obr. 1. Poloha vzorků pro posouzení hloubky penetrace 

injektážního prostředku
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Kromě vzlínání se v ošetřovaných stavebních konstrukcích 
můžeme setkat i se zatížením vodou, působící hydrostatic-
kým tlakem. Rychlost transportu kapalné vody vlivem tlako-
vého spádu je popsána koefi cientem permeability K.  Závis-
lost průtoku vody vzorkem na tlakovém spádu je ukázána na 
obr. 3, směrnicí závislosti je koefi cient K. 

Obr. 3. Závislost průtoku vody vzorkem na tlakovém spádu 

V případě platnosti Darcyho zákona v jeho nejjednodušší 
podobě, viz rovnice (2), by závislost měla procházet počát-
kem. Je zřejmé, že v reálných situacích bude tlakový spád 
menší, nicméně experiment ukazuje, že stejně jako u kapilár-
ního vzlínání bylo i při průchodu tlakové vody zjištěno výraz-
né zpomalení transportu vody v důsledku aplikace parafínové 
injektáže (tab. 3).   

Tab. 3. Koefi cient permeability

Materiál Koefi cient permeability K [m2]

C-ref 2.1E-15

C-par 0.3E-15

Účinek infúzní utěsňující clony je zřejmý z jejího názvu, 
měla by utěsnit pórový systém materiálu. Neupravená cihla 
vykazovala celkovou porozitu 36 %, odpovídající specifi cký 
objem pórů je 0,205 cm3/g. Rtuťová porozimetrie (obr. 4, obr. 
5) ukázala objem pórů pouze 0,116 cm3/g, což je způsobeno 
tím, že tato metoda indikuje pouze póry s průměrem menším 
než 100  µm. Zbývajících 0,089 cm3/g tedy odpovídá větším, 
okem viditelným, dutinám, jejichž přítomnost je pro klasic-
ké cihly typická. Na druhou stranu, díky velkému průměru a 
vzájemné izolovanosti, tyto dutiny nepřispívají ke kapilární-
mu vzlínání vlhkosti zdivem, protože nad kapilárními silami 
zde převažuje vliv gravitace. Po aplikaci parafínové injektáže 
došlo k poklesu celkové porozity na 27 %. Injektáž vyplnila 
část pórů o průměru 0,04-1,00 µm, větší póry zůstaly zacho-
vány. Dutiny viditelné pouhým okem rovněž nebyly injek-
tážním prostředkem vyplněny. Porozimetrie neukázala nárůst 
objemu pórů menších než 0,04 µm, což znamená, že injek-
tážní prostředek zaplňuje uvedené póry úplně, nedochází tedy 
pouze k jejich zužování.  
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Obr. 4. Kumulativní porozimetrické křivky 
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Obr. 5. Distribuce podle?? velikosti pórů 

Příklad nárůstu hmotnosti testovaného vzorku při měření 
sorpčních a desorpčních izoterem vlhkosti pomocí dynamic-
kého sorpčního experimentu je na obr. 6. Můžeme vidět vy-
stavení měřeného vzorku zvolené relativní vlhkosti a dobu 
ustalování hmotnosti při jednotlivých krocích experimentu.

Obr. 6. Průběh sorpčního a desorpčního experimentu pro referenční 
cihlu 

Sorpční a desorpční izotermy jsou zakresleny na obr. 7. 
Aplikace injektážního prostředku vedla k částečnému ome-
zení akumulované vodní páry, což je z praktického hlediska 
pozitivní. 

Pro testování hloubky průniku injektážního prostředku na 
organické bázi se nabízí využití infračervené spektroskopie 
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(FTIR). Metoda umožňuje detekovat a identifi kovat celou 
řadu organických (i anorganických) sloučenin. Bylo změřeno 
spektrum neošetřené cihly a spektra tří vzorků odebraných 
z ošetřené cihly (obr. 1).  Oblast pořízených spekter, v nichž 
se vyskytuje výrazný absorpční pás parafínového přípravku 
(vlnočty 2 910-2 940 cm–1, dále kolem 2 850 cm–1), ukazuje 
obr. 8. Porovnání se spektrem neošetřené cihly, která v této 
oblasti neabsorbuje, ukazuje, že injektážní prostředek byl pří-
tomen i v nejvzdálenějším vzorku.

Obr. 8. Infračervená spektra neošetřené cihly a vzorků z ošetřené 
cihly  (viz obr. 1)

Závěr
Infúzní utěsňující clona na bázi parafínu zaplnila ve studo-

vané pálené cihle část pórů ∅ 0,04-1,00 µm, čímž došlo k po-
klesu rychlosti přenosu kapalné vody vzlínáním i tlakovým 
spádem o jeden řád, v porovnání s neošetřenou cihlou. Použité 

experimentální metody – stanovení absorpčního koefi cientu, 
sorptivity a koefi cientu permeability, představují rychlé labo-
ratorní zkoušky, vhodné pro ověření funkčnosti utěsňujícího 
přípravku v daném materiálu. Schopnost přípravku pronikat 
pórovým systémem cihly byla dále sledována infračervenou 
spektroskopií a rtuťovou porozimetrií. Obě metody potvrdily 
dostatečnou penetraci utěsňujícího injektážního prostředku 
do porézního prostoru keramické cihly, což představuje zá-
kladní předpoklad pro jeho správnou funkčnost jako horizon-
tální izolační vrstvy proti vzlínání vody z podloží. Aplikova-
ný injektážní prostředek  následkem kondenzace vodní páry 
částečně snížil akumulaci vlhkosti, což je možné považovat 
za sekundární izolační vlastnost parafínu. 

Článek vznikl v rámci projektu GBP105/12/G059 GA ČR 
na podporu excelence v základním výzkumu.
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Úvod
Lidé ve vyspělém světě tráví větší část života v budovách 

s požadavkem na vnitřní mikroklimatické podmínky, které 
vyhovují individuálním potřebám. Pro tento stav je zaveden 
pojem tepelná pohoda, který znamená, že je dosaženo tako-
vých tepelných podmínek, kdy člověku není ani chladno, ani 
příliš teplo, tj. cítí se pohodlně [1]. Je tedy nutné hledat ta-
kové technické prostředky, kterými je možné tyto podmínky 
zajistit.

V letním období se často  interiéry budov přehřívají, přede-
vším ve stavbách z lehkých materiálů nebo objektech s vyso-
kým podílem prosklených fasádních prvků. Tepelná stabilita 
vnitřního prostředí v letním období závisí zejména na tepel-
ných ziscích ze slunečního záření, které do interiéru proniká 
transparentní částí výplní otvorů. Je možné ji značně ovlivnit 
orientací objektu ke světovým stranám, racionálním proskle-
ním obvodového pláště na jižní a západní straně a návrhem 
vhodných stínicích prostředků. 

Významný vliv na tepelnou stabilitu má také tepelně aku-
mulační kapacita obálky budovy. V případě, že není dosta-
tečný prostor, nebo nelze zvyšovat akumulační kapacitu 
konstrukcí navyšováním jejich hmotnosti, můžeme zvolit 
materiály s fázovou změnou (PCMs), které zvyšují kapacitu o 
akumulaci latentního tepla. Jde o metodu pasivního chlazení, 
která může být využita jako doplněk nebo, v ideálním pří-
padě, jako náhrada klimatizace. Ta se v současné době často 
využívá jako jediný prostředek k zajištění letní tepelné stabi-
lity. Tato zařízení nejsou však z ekonomického a environmen-
tálního hlediska vhodná. Strojní chlazení ovlivňuje spotřebu 
elektřiny v letních teplotních špičkách. V posledních letech je 
patrný trend, že se dřívější značné rozdíly mezi výší spotřeby 
energií v zimních a letních měsících začínají přibližovat [2].

Cílem experimentálního zkoumání bylo najít  pro instalaci 
v interiéru vhodné komerčně dodávané PCMs a ověřit jeho 
vliv na mikroklima v místnosti v letním období. S aplikací 
tohoto materiálu do struktury objektu se pojí další otázky, 
a to vhodné umístění v rámci stavebních konstrukcí, určení 
množství materiálu a v neposlední řadě způsob aktivace pro 
opakované využití.

Akumulace tepla
Materiály s fázovou změnou využívají k navýšení tepelně 

akumulační kapacity latentní teplo uvolňované nebo akumu-

lované během skupenské přeměny. Ve stavebnictví se nej-
častěji využívá přechod z pevné látky na kapalinu, a naopak. 
V obou skupenstvích je pak akumulováno i citelné teplo, 
které má na celkové tepelné kapacitě nižší podíl, nikoli však 
zanedbatelný.

Tradičně používané masivní konstrukce mají poměrně vel-
kou tepelnou kapacitu. Jsou schopny akumulovat citelné tep-
lo, a tím přispívat k udržení letní tepelné stability místnosti. 
Takto absorbované teplo vede k zahřátí akumulačního média.

U objektů s lehkým obvodovým pláštěm, např. dřevostav-
by, je výhodné použít akumulaci latentního tepla ke zvýšení 
tepelně akumulační kapacity stavby. 

U materiálů s fázovou změnou se při změně skupenství 
nemění teplota látky, i když je jí dodáváno nebo odebíráno 
teplo. Například dodáváme-li teplo pevné látce, jejíž původní 
teplota byla pod bodem tání, látka se napřed ohřívá. Po dosa-
žení bodu tání se růst teploty zastaví a setrvává na konstantní 
hodnotě tak dlouho, dokud se udrží koexistence pevné a ka-
palné fáze. Jakmile dojde k úplné přeměně pevné látky na 
kapalinu, začne teplota látky opět stoupat [5].

Celý tento proces je možno podle [4] popsat matematic-
kým vztahem

kde Q je akumulované teplo [J], 
m – hmotnost akumulační látky [kg],
T1  – počáteční teplota [K], 
T2    – konečná teplota [K], 
Tm – teplota tání [K], 
cps  – průměrná měrná tepelná kapacita  

  mezi T1  a Tm  – pevná fáze [J·kg-1·K-1 ], 
cpl  – průměrná měrná tepelná kapacita  

  mezi Tm  a T2  – kapalná fáze [J·kg-1·K-1],
lm   – měrné skupenské teplo tání [J.kg-1], 
∆hm – hmotnostní podíl látky účastnící se fázové  

  změny [-].

Cílem zkušebních aplikací PCMs bylo ověřit vliv zvýšené 
tepelně akumulační kapacity na letní tepelnou stabilitu.

Příspěvek uvádí způsob redukce teplotních výkyvů v interiéru místnosti v letním období. Experiment využívá mikro-
kapslované PCMs (materiály s fázovou změnou), které jsou integrovány do sádrové omítky. Aktivace materiálu s fázo-
vou změnou je provedena kapilárním chlazením.

Using thermally activated panels with PCMs integrated into gypsum plaster

The article shows how to improve the thermal comfort and thermal stability of interiors in summer. The experiment 
uses microencapsulated PCMs integrated into gypsum plaster. The activation of phase-change materials is carried out 
by capillary cooling.
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Materiál a metody

Výběr materiálu
V praktických aplikacích jsou jako PCMs používány or-

ganické i anorganické materiály [5], výběr vhodného má 
dvě hlavní roviny. První rovinou je způsob aplikace, druhou 
teplotní rozmezí, pro které mají být použity. Pro využití ve 
stavebnictví jako přímého nástroje k udržení definovaného 
teplotního stavu byly a jsou na Fakultě stavební v Brně zkou-
mány hydráty solí (anorganické PCMs) a parafíny (organické 
PCMs). 

Organické materiály se vyznačují chemickou a tepelnou 
stabilitou, nemají korozní účinky, jsou hořlavé a mají nižší 
tepelnou vodivost než anorganické materiály. Ty mají naopak 
vyšší entalpii fázové změny, jsou nehořlavé, avšak mají ko-
rozní účinky. Problémem je i fázová separace a přechlazová-
ní. Skupenská přeměna, vhodná pro využití ve stavebnictví, je 
z pevné látky na kapalinu, a naopak. Z tohoto důvodu je nutné 
řešit zapouzdření materiálu, které může sloužit i jako prvek 
stavební konstrukce. Obvykle je klasifikováno podle velikosti 
na zapouzdření makro a mikro [6], případně je možné provést 
penetraci PCMs do stavebních materiálů nebo využít tvarově 
stabilizované PCMs.

Výběr materiálu pro experiment v měřítku 1:1 v reálné 
místnosti je omezen pouze na komerčně dodávané materiály 
dostupné v požadovaném množství.

V letním období 2008 až 2010 testovány varianty aplikace 
materiálu s fázovou změnou DELTA®-COOL24 ve staveb-
ních konstrukcích. Tento hydrát soli, zapouzdřený v hliníko-
vých obalech, pozitivně omezil přehřívání interiéru. Pro akti-
vaci (vybíjení) akumulačního jádra v nočních hodinách bylo 
nezbytné zajistit větší přísun větracího vzduchu, který bylo 
nutné v období vysokých nočních teplot ještě strojně chladit. 
U materiálu se také projevovala fázová separace. Dalším dů-
vodem pro přechod k jiným druhům PCMs bylo nedokonalé 
dílenské zpracování obalů. V reálném testování nedokázaly 
v řadě případů zabránit úniku akumulačního média.

Poznatky z těchto experimentů byly využity pro návrh 
nové koncepce pasivního chlazení. Základem je Micronal DS 

5008X od firmy BASF, což jsou mikropeletky (směs parafinů 
uzavřená v kapslích z vysoce zasíťovaného polymetylmetak-
rylátu), rozptýlené v sádrové omítce. Ta byla aplikována na 
vnitřní povrch stavebních konstrukcí.

Materiál byl zvolen pro možnost zapracování do omítky a 
také s ohledem na teplotu tání 23 °C, deklarovanou výrob-
cem. Teplota tání byla zvolena v úrovni o 4 °C nižší, než jsou 
maximální hodnoty operativní teploty požadované legislati-
vou. Požadavky na teplotu v interiéru nejsou shrnuty v rámci 
jednoho právního předpisu, parametry vnitřního mikroklima-
tu jsou dány dle typu vnitřních prostor zákony, vyhláškami, 
případně požadavky norem. Komplexní přehled dává Naříze-
ní vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci [7]. V místnosti, která je uvažována například 
jako kancelářská, je rozmezí maximálně přípustných tep-
lot 24,5 °C (+2,5 °C; -2,0 °C) pro klimatizované prostředí a 
27 °C pro prostředí pouze větrané. V případě, že by místnost 
byla uvažována jako pobytová, je možné se řídit nejvyšší den-
ní teplotou vzduchu v místnosti v letním období pro nevýrob-
ní objekty dle ČSN 730540-2:2011 [8], která je 27 °C.

Aktivace materiálů s fázovou změnou  
v pasivních chladicích systémech

Důležitou součástí návrhu systému s PCMs je zajištění ak-
tivace tohoto materiálu. Během dne, v době vysoké tepelné 
zátěže interiéru, se po dosažení teploty tání začne materiál 
s fázovou změnou nabíjet (dochází ke skupenské přeměně). 

Obr. 2. Schéma experimentální a referenční místnosti

Obr. 1. Schéma vybíjení a nabíjení PCMs
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Aby tento proces mohl probíhat opakovaně, je nutné akumu-
lované teplo odvést. Aktivace probíhá v noci, kdy je teplota 
v interiéru pod teplotou krystalizace PCMs (obr. 1). Tento 
způsob je v podnebí České republiky možné využít od pod-
zimu do jara. Aby skupenská přeměna proběhla v celém ob-
jemu, je často nutné přirozenou konvekci vzduchu doplnit o 
další zdroj chladu. To je nezbytné v období, kdy nelze snížit 
teplotu v místnosti pod bod fázové přeměny noční ventilací. 
Tento zdroj spotřebovává elektřinu, avšak odběr je přesunut 
ze dne na noční období, a je tak odebírán ze sítě v době niž-
šího tarifu.

Druhým způsobem aktivace PCMs je oddělit okruh chladicího 
média od interiéru, aby prouděním neomezoval kvalitu pobytu 
v místnosti. Je možné využít předsazených stěn nebo zavěšených 
podhledů, kdy okruh chladuicího vzduchu je od interiéru oddě-
len vrstvou konstrukce, ve které jsou PCMs uloženy. 

V experimentální realizaci využíváme vodu jako chladicí 
médium. V omítce je integrován systém kapilárních rohoží 
napojených na chladicí jednotku. Oddělený okruh je z hle-
diska aktivace PCMs nejúčinnější a uživatelsky komfortní. 
Spotřebovává ovšem elektřinu a je náročnější na stavební při-
pravenost.

Ověření účinků integrace PCMs do stavebních konstrukcí
Na ústavu pozemního stavitelství FAST VUT v Brně jsou 

v půdním prostoru umístěny dvě místnosti pro komparativ-
ní měření. Obě mají totožnou geometrii, skladbu obalových 
konstrukcí a orientaci ke světovým stranám (obr. 2), velikos-
tí a umístěním odpovídají podkrovní obytné místnosti nebo 
kanceláři. Obálka místnosti je opatřena minerální izolací tl. 
200 mm. Pro zajištění osvětlení a zisků ze slunečního záře-
ní je v každé místnosti v šikmé části podhledu zabudováno 
střešní okno. Objem vzduchu uvnitř každé zkušební místnosti 
je 29,7 m3.

Do experimentální místnosti byla umístěna sestava tepelně 
akumulačních modulů. Jednotlivé panely jsou složeny z pod-
kladní vrstvy z recyklovaných nápojových kartonů, vrstvy 
pěnového polystyrenu tl. 30 mm a modifikované omítky tl. 
10 mm (obr. 3).

Použitá omítka není komerčně dodávaná, byla vytvořena 
ve spolupráci s výrobcem omítkových směsí LB CEMIX. 
Jde o sádrovou omítku s přídavkem zapouzdřeného parafí-

nu Micronal DS 5008X od firmy BASF, který zaujímá 30 % 
z celkové hmotnosti směsi. 

Z literatury [9] je známá i realizace, při které byla použita 
omítka s 20 % hm. PCMs. V experimentální realizaci bylo 
zvoleno v maximálním množství PCMs, které je možné do 
omítkové směsi přidat. Nahrazuje ve složení suché maltové 
směsi plnivo, což ovlivňuje reologii směsi. Se zvyšováním 
podílu PCMs se zhoršuje zpracovatelnost čerstvé malty a kle-
sá výsledná pevnost. 

Naměřené údaje v experimentální místnosti budou slou-
žit k validaci počítačových modelů, na jejichž základě bude 
možné optimalizovat aplikované množství materiálu s fázo-
vou změnou.

Pro aktivaci PCMs jsou do panelu osazeny kapilární roho-
že. V úrovni vrstvy pěnového polystyrenu jsou na spodní a 
horní straně vytvořeny drážky pro přívodní a odvodní potrubí, 
mezi něž je umístěna osnova kapilárních trubiček, následně 
zatřená modifikovanou omítkou (obr. 4). Na konci každého 

Obr. 3. Schematický řez akumulačním panelem

Obr. 4. Výroba panelů
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segmentu přívodního potrubí a zpátečky je osazeno kovové 
šroubení pro připojení sousedního modulu. Přívodní a odvod-
ní potrubí je přes rozdělovač a sběrač připojeno k tepelnému 
čerpadlu vzduch-voda, schopnému generovat potřebný chla-
dicí výkon.

Takto sestavené panely jsou instalovány na boční stěny, šik-
mý a vodorovný podhled v ploše 17 m2. Výměna vzduchu v ex-
perimentální i referenční místnosti byla zajištěna po celé sle-
dované období otevřením střešních oken do ventilační polohy.

Výsledky a diskuze

Analýza použitého PCM
Teplota tání je jednou z hlavních charakteristik při výběru 

vhodného zástupce pro použití PCMs ke stabilizaci vnitřní 
teploty. Teploty tání a tuhnutí a množství přijatého a uvol-
něného tepla směsi sádrové omítky s PCMs a samostatného 
PCMs byly zjišťovány termickou analýzou při teplotní rampě 
1 °C·min-1 (obr. 5).

Sledované veličiny vzorku akumulačního materiálu Micro-
nal®PCM DS 5008 X a vzorku omítky s 30% podílem aku-
mulační látky jsou porovnány v tab. 1. Měření proběhlo v pří-
stroji Perkin Elmer PYRIS1 vybaveného chladicím zařízením 
Perkin Elmer Intracooler 2P. Z porovnání uvedeném v tab. 1 
je zřejmé, že přidáním mikropelet do sádrové omítky dochází 
ke snížení akumulační kapacity na úroveň 27 %. Dochází zá-
roveň i k posunu teplotních peaků jak při tání, tak při tuhnutí.  
Toto snížení tepelně akumulační kapacity je poměrně zásadní 
a odpovídá hmotnostnímu podílu PCMs v omítce.

Tab. 1. Porovnání analýzy DSC pro PCM a sádrovou omítku  
s 30% podílem PCM s rychlostí ohřevu/tuhnutí 1 °C·min-1

Materiál

PEAK 
teploty 

tání
[°C]

ONSET 
teploty 

tání
[°C]

Přijaté 
teplo

[kJ·kg-1]

PEAK 
teploty 
tuhnutí 

[°C]

ONSET 
teploty 
tuhnutí 

[°C]

Uvolně-
né teplo
[kJ·kg-1]

Micronal 
DS 5008X 24,3 19,8 86,8 22,4 23,3 –82,7

omítka 
s 30 % 
Micronalu

26,2 24,5 23,4 24,6 25,5 –23,6

Rozdíl 1,9 4,7 63,4 2,2 2,2 59,1

V experimentální realizaci je použito 121 kg omítky 
s Micronalem s latentním akumulační kapacitou 23,4 kJ·-
kg–1 (při teplotní rampě 1 °C·min–1), což odpovídá 2831,4 kJ  
teoreticky využitelného latentního tepla.

I u komerčně dodávaného materiálu a jeho směsi s omítkou 
dochází k mírnému přechlazení, tj. ONSET teplota tání je niž-
ší než ONSET teplota tuhnutí, které však není překážkou pro 
použití ve stavebních konstrukcích.

Charakteristické hodnoty analýzy DSC jsou znázorněny na 
obr. 6. Dle tvaru křivky s oblým vrcholem je zřejmé, že pře-
měny probíhají v teplotním intervalu. Určuje se:
− Ti a Tf počáteční a konečná teplota peaku, resp. začátek  

a konec odchylky od křivky citelného tepla [K]; 
− Tp teplota peaku tepelného toku [K];
− To a Te onsetová teplota na průsečíku tečen se základnou 

křivky [K].

Vliv akumulace latentního tepla a kapilárního chlazení 
na operativní teplotu v místnosti  

Komparativní měření účinků systému kapilárního chlazení 
doplněného o tepelně akumulační vrstvu s obsahem PCMs 
bylo provedeno v červenci a srpnu 2012. Byl sledován vliv 
na vnitřní mikroklima při různém nastavení řízení kapilár-
ního chlazení. Byly měřeny teploty kulovým teploměrem a 
termočlánkovými čidly v experimentální místnosti, kde je in-
stalován zkoumaný systém, a v referenční místnosti, kde není 
osazena žádná technologie. Naměřené hodnoty byly porovná-
ny pro ověření reálného poklesu teplot k referenci, kterou je 
místnost neosazená ventilační nebo klimatizační jednotkou.

Během měření byly studovány tři režimy nastavení provo-
zu místnosti:

Obr. 5. Křivky DSC pro dva cykly Micronalu PCM ® DS 5008X pro rampu 1 °C·min-1

Obr. 6. Vývoj tepelného toku v závislosti na teplotě
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− PCMs je aktivováno krátkým dochlazováním během noci. 
Tento způsob je vhodný pro letní období bez extrémní ma-
ximální denní teploty;

− PCMs je chlazeno v noci a během dne systém umožňuje 
dochlazování v souladu s aktuálními požadavky na tepel-
nou pohodu. Tento režim je vhodný pro období s velkou 
tepelnou zátěží během dne;

− regenerace PCMs je provedena přirozeným prouděním 
vzduchu v době, kdy teplota v noci klesne pod teplotní roz-
sah fázové přeměny.

l V prvním režimu bylo PCMs aktivováno v noci. Systém 
pracoval v následujícím režimu:

− v době 01:00-01:45 h a 03:00-03:30 h byla spouštěna chla-
dicí jednotka za účelem aktivace akumulované energie 
v PCMs;

− během dne byla chladicí jednotka vypnuta.
Jiným aktivním způsobem nebyla teplota v místnosti bě-

hem dne ovlivňována. Integrované PCMs a noční chlazení po 
dobu 1,25 h snížily teplotu v místnosti během denních teplot-
ních maxim o 4 až 5 °C (obr. 7).

V experimentální místnosti jsou kromě panelů s modifiko-
vanou omítkou osazeny i panely se  standardně dodávanou 

sádrovou omítkou. Průběh teplot uvnitř omítek, znázorně-
ný na obr. 7,  ukazuje pozvolnější nárůst teploty u omítky 
s PCMs, což je způsobeno akumulací latentního tepla po 
dosažení teploty tání. V období chladnutí probíhá aktivace 
(vybíjení) akumulovaného tepla v PCMs, což má za následek 
menší pokles teploty uvnitř omítky modifikované PCMs.

Při nočním ochlazování pomocí chladicího média dochází 
uvnitř kapilárních trubiček k poklesu teploty uvnitř omítek, 
analogicky také na povrchu konstrukce. V omítce s PCMs se 
díky teplotě tuhnutí 25,5 °C použité omítky dodávaný chlad 
neprojeví výrazným poklesem teploty omítky, ale většina tep-
la je odvedena z PCMs při skupenské přeměně z kapaliny na 
pevnou látku. Tím se ve sledovaném období zajistí teplota 
uvnitř omítky s PCMs o 3 °C až 5 °C vyšší proti omítce bez 
PCMs v období ochlazování.

l Druhým způsobem je aktivace PCMs během noci a 
dochlazování během dne. Ve sledovaném období systém 
pracoval v následujících režimech: 

− pomocí časovače byl provoz povolen chladicí jednotkou 
v čase 0:00-5.00 h a 7:00-22:00 h. V tomto režimu byla jed-
notka navíc řízena termostatem tak, že v období 1:00-2:00 
h a 3:00-4:00 h bylo nastaveno chlazení do 20 °C, z důvodu 
aktivace PCMs;

Obr. 7. Průběh operativních teplot v testovacích místnostech a teploty uvnitř omítek (7.7.-8.7.2012)

Obr. 8. Průběh operativní teploty v testovacích místnostech a teploty uvnitř omítek (5.8.-6.8.2012)
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− v ostatních časových úsecích se chladicí jednotka spouštěla 
při dosažení 26,5 °C a vychlazovala interiér místnosti na 
25,5 °C, kdy se znovu vypnula.
Při tomto nastavení byl průběh teploty v experimentální 

místnosti držen mezi 21 °C až 27 °C a denní maximum bylo 
sníženo až o 7,5 °C (obr. 8).

 I v tomto režimu byl průběh teplot uvnitř omítek obdobný 
jako v předchozím případě. V nočním a zde, i v denním obdo-
bí, kdy je omítka dochlazována z důvodu vysoké teploty v in-
teriéru místnosti, zajistí příměs PCMs v omítce vyšší teplotu 
uvnitř omítky během dochlazování. Po ukončení dochlazová-
ní je patrný prudký nárůst teploty v omítce bez PCMs z dů-
vodu akumulace citelného tepla, na rozdíl od omítky s PCMs, 
kdy je místo ohřevu látky teplo spotřebováno ke skupenské 
přeměně.

l Poslední režim je aktivace PCM přirozeným prouděním 
vzduchu. Ve sledovaném období byly PCMs aktivovány při-
rozenou konvekcí vzduchu (chladicí jednotka vypnuta). V 
období, kdy teplota během nočních hodin klesne pod teplotní 
rozsah fázové přeměny PCMs, není s aktivací akumulačního 
média problém. Takto je možné snížit teplotu v místnosti bě-
hem dne o 1,5 °C až 2,0 °C (obr. 9). Jestliže teplota v nočních 
hodinách neklesne, nebo klesne na krátký časový úsek pod 
teplotní rozsah fázové přeměny, PCMs se zcela neaktivuje a 
následující den má sníženou tepelně akumulační kapacitu.

Teplota uvnitř omítky bez PCM je vyšší než u omítky 
s PCM v období mezi 11.30 h až 19.30 h. V tomto období 

sádrová omítka akumuluje citelné teplo, což se projeví narůs-
tající teplotou akumulačního média. Sádrová omítka s PCM 
naopak akumuluje latentní teplo, což se projevuje pozvolněj-
ším růstem teploty prvku. V nočních a dopoledních hodinách 
je naopak vyšší teplota u omítky s PCM, jelikož ta se aktivuje 
(vybíjí) s následujícím zvýšením teploty. V tomto období je 
vyšší také teplota v interiéru experimentální místnosti, jelikož 
je do něj uvolňováno akumulované teplo.

V období 7.9. až 8.9. nedosahovaly teploty uvnitř omítek 
teplotního rozsahu fázové změny PCMs. Proto jak omítka bez 
materiálu s fázovou změnou, tak i s ním, akumulovaly pouze 
citelné teplo, a proto se průběh vnitřních teplot uvnitř omítek 
i operativních teplot v místnostech neliší (obr. 10). Křivky se 
téměř neliší, tzn. neprobíhá akumulace latentního tepla, ani 
jeho následné uvolnění.

Popsané komparativní měření slouží k ověření vlivu PCMs 
na vnitřní mikroklima k referenci, kterou je místnost bez chla-
zení. V letošním roce byla referenční místnost osazena klima-
tizační jednotkou. Byl zkoumán efekt na interní mikroklima a 
porovnání doby provozu chladicí a klimatizační jednotky. Jsou 
porovnány systémy, které pracovaly v následujícím režimu:
− tepelně akumulační panely v experimentální místnosti byly 

aktivovány chladivem v kapilárních rohožích v době 1:00-
1:30 h, 3:00-3:30 h a 10:00-17:00 h vždy, když teplota 
v místnosti během nastaveného období překročila 25 °C;

− v referenční místnosti byla klimatizační jednotka nastavena 
tak, že v době 10:00-17:00 h  udržovala teplotu na 25 °C.

Obr. 9. Průběh operativní teploty v testovacích místnostech a teploty uvnitř omítek (18.8.-19.8.2012)

Obr. 10. Průběh teploty v omítce a operativní teploty v testovacích místnostech (7.9.-8.9.2012)
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Výsledky uvedené na obr. 11 jsou výsekem ze sledované-
ho období 1.8.-6.8.2013. Byla sledována doba, po kterou je 
v provozu chladicí zařízení pro experimentální místnost i kli-
matizace v referenční místnosti. Ve sledovaném období (188 
hodin) běžela klimatizační jednotka 33 hodin a 7 minut, na-
proti tomu chladicí jednotka  12 hodin a 55 minut, což je 40 % 
potřebné doby klimatizace. Teplota v experimentální místnos-
ti oscilovala mezi 23-26 °C po dobu celého dne. V referenční 
místnosti po vypnutí klimatizace teplota vzrostla tak, že proti 
experimentální místnosti byla vyšší o 3 °C. Z křivek, které 
sledují teplotu v omítkách, je zřejmá akumulace latentního 
tepla. To se projeví pozvolným nárůstem teploty v omítce 
s Micronalem. Efektem tohoto vlivu je, že teplota v místnosti 
i po vypnutí kapilárního dochlazování neroste.

Závěr
Ve dvojici experimentálních místností byl sledován vliv in-

stalovaného systému pasivního chlazení. Zkoumaný systém 
kombinuje materiál s fázovou změnou ve formě mikrokapslí, 
které jsou rozptýleny v sádrové omítce, a systém kapilárních 
rohoží s vodním okruhem pro jejich aktivaci, jehož sekun-
dárním efektem je přímé chlazení místnosti. Z komerčně 
dodávaných materiálů s fázovou změnou byl pro vhodné 
rozmezí teploty tání a tuhnutí vybrán Micronal DS 5008X, je-
hož termodynamické vlastnosti byly ověřeny analýzou DSC. 
Teoreticky využitelné latentní teplo instalovaného systému je 
2831,4 kJ při teplotní rampě 1 °Cmin–1. 

Komparativním měřením referenční a experimentální míst-
nosti byl sledován průběh operativních teplot v místnostech a 
teplot uvnitř materiálů. Nastavení režimu provozu reagovalo 
na aktuální teplotní podmínky. Přirozené větrání chladněj-
ším nočním vzduchem k aktivaci akumulačního média bylo 
možné pouze v omezeném období, kdy teplota klesla pod bod 
krystalizace. V tomto režimu se snížily teplotní špičky maxi-
málně o 2 °C. V období, kdy teplota neklesla pod bod tání, 
rekrystalizace neproběhla a pro aktivaci PCMs bylo nutné po-
užít kapilární chlazení. To bylo zkoumáno ve dvou režimech, 
kdy aktivovalo PCMs během krátkého nočního vychlazování 
a v případě vysoké teplené zátěže i během dne. Takto je mož-
né teploty v interiéru snížit až o 7,5 °C. Je třeba konstatovat, 
že systém neumí zajistit konstantní teplotu v interiéru, ale do-
káže udržet mikroklima v požadovaném teplotním rozsahu a 
omezit teplotní maxima. 

Systém primárně přenáší spotřebu elektřiny do nočních ho-
din, v době nízkého tarifu. Interval, kdy je elektřina ze sítě 
odebírána, je navíc nepoměrně kratší než u klimatizace, což 
bylo zkoumáno další sérií měření, při němž byla do referenční 
místnosti instalována klimatizační jednotka. Při obdobně na-
stavených požadavcích pro oba systémy na vnitřní mikrokli-
ma bylo dochlazování PCMs v experimentální místnosti spuš-
těno 40 % doby provozu klimatizace v referenční místnosti.

V současné době je instalováno nové tepelné čerpadlo, kte-
ré je možné využít i pro zimní vytápění. V následujícím obdo-
bí bude zkoumán vliv tepelně akumulační kapacity na snížení 
potřeby tepla k vytápění a údaje spotřeby energie ke chlazení 
v letním období v porovnání s klimatizační jednotkou.

Článek vznikl za podpory projektu  P104/12/1838 GA ČR 
„Využití akumulace latentního tepla materiály s fázovou 
změnou pro snížení spotřeby primární energie v budovách“.
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Železné gotické dveře z Přibyslavi 
 Mgr. Aleš KNÁPEK

VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

Úvod
Středověká architektura je v českém prostředí relativně hoj-

ně zastoupena. Méně či zcela sporadicky se do dnešní doby 
dochovaly její součásti či výbava budov (např. nábytek). Platí 
to i pro nedílnou součást stavby, kterou jsou výplně otvorů. 
Do současnosti se dochovalo mnoho dveřních a okenních ka-
menných ostění či jejich fragmentů. Ty nezřídka tvořily ja-
kési módní pojítko mezi samotnou výplní otvoru a stavbou, 
neboť se na nich odrážel vkus dané doby a patrně mohly být 
v určitém časovém horizontu vyměněny za modernější (palác 
hradu Houska aj.). Samotnou konstrukci dveří či oken známe 
spíše výjimečně, popřípadě ji rekonstruujeme podle různých 
dobových vyobrazení. Pokud je tedy identifikován originál 
pocházející alespoň z části z tohoto období, umožňuje poznat 
technická a funkční řešení dobových řemeslníků, případně je 
využít pro potřeby památkové péče či historizující architek-
turu. Následující text je věnován kovovým pozdně gotickým 
dveřím osazeným v průjezdní věži areálu kostela v Přibyslavi 
a jim podobných analogií v rámci střední Evropy.

Přibyslav, nevelké město ležící ve výrazné poloze nad ře-
kou Sázavou, vstoupila do českých dějin zejména díky smrti 
Jana Žižky. Tento slavný český vojevůdce přišel o život bě-
hem obléhání zdejšího hradu, vedeného roku 1424 jako sou-
část tažení husitů na Moravu, neboť Přibyslav, stojící na důle-
žité cestě, by v rukou nepřítele znamenala v „zádech“ vojska 
hrozbu. Tato událost měla význam i pro zde popisované dveře 
z několika důvodů. Středověká Přibyslav se přimykala k hra-
du stojícímu na srázu nad Sázavou a tvořila do jisté míry jeho 
předpolí. To je snad také důvodem podoby dnešního centra 
města (obr. 1) s velkým půlobloukovým náměstím,  sloužícím 
kdysi asi podobně jako esplanáda barokních citadel. Hned ve-

dle hradu (nebo na jeho předhradí?) se nacházel kostel Naro-
zení sv. Jana Křtitele [7], [3]. Ačkoli stavba zmiňovaná k roku 
1265 [7] zřejmě dodnes stojí na stejném místě, její podoba 
pochází až z let 1750-1753. Hrad, poškozený při obléhání a 
pravděpodobně znovu dobývaný  roku 1431, definitivně do-
sloužil na počátku 16. století a vně města pak vznikl komplex 
nového zámku. Není jasné, či ve vazbě na obrannou funkci 
hradu, nebo jiným posunem, byla okolo kostela vztyčena zeď 
s masivní průjezdní věží (počátek její stavby je datován ro-
kem 1497 [7], [3]). Vznikl tak uzavřený komplex na způsob 
opevněných kostelů podobně jako ve Velké Bíteši a Nosislavi 
(snad i Příboru – dvě dochované klíčové střílny v ohradní zdi). 
Mohutná věž (zvonice) krom jiného obsahovala také pozdně 
gotická kružbová okna v posledním patře. Právě v této věži 
se dodnes, byť zřejmě v přenesené poloze, dochovaly téměř 
intaktní kovové pozdně gotické dveře. 

Pozdně gotické dveře a jejich analogie
Kovové středověké dveře (obr. 5) najdeme v první pat-

ře přibyslavské věže, které se nachází přímo nad branským 
průjezdem a bylo původně přístupné po vnějším dřevěném 
schodišti (nebo z ochozu?). Dveře jsou osazeny v jednodu-
chém kamenném portálku s lomeným obloukem opatřeném 
vně ozubem, do kterého dnes zapadá vnější samostatné křídlo 
novodobých dřevěných dveří. Portálek je osazen v otvoru se 
střechovitě lomeným nadpražím. Konstrukce dveří je celo-
kovová, jejich horní část je obloukovitá (lomený gotický ob-
louk). Křídlo dveří je sestaveno z kovaných železných plátů 

Članek se zabývá intaktně dochovanými gotickými kovovými dveřmi, jejich provedením a detaily. Uvádí další analogie 
dveřních křídel z období 15. a 16. století. 

Gothic iron door from Přibyslav

The article deals with an original gothic iron door, its construction and details. It brings other analogies of doors from 
the 15th and 16th century. 

Obr. 1. Přibyslav na počátku 19. stol. s vyznačením 
pravděpodobného opevnění, někdejšího hradu a obvodu kostela Obr. 2. Detail středového nýtu na pásech vnějšího kování
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obdélníkového tvaru v pěti nestejně vysokých řadách nad se-
bou. Jednotlivé kusy a řady jsou vzájemně přeloženy a spoje-
ny kovovými nýty s plochou hlavou. Tato konstrukce je opět 
nýty spojena s rámem tvořeným kovanou pásovinou. Zajíma-
vostí je složení plátů, které jsou proti většině dochovaných 
dveří větší co do plochy. To by snad mohlo souviset s činností 
hamrů v okolí města, a tedy s větší dostupností takových vý-
robků. Důležitým a typickým prvkem konstrukce jsou pruty 
pásoviny přinýtované na vnější straně dveří. V našem případě 
tvoří spoje opět nýty s velkou plochou hlavou [6], které jsou 
na vnitřní straně dveřního křídla většinou opatřeny čtercovou 
plechovou podložkou. Pruty jsou umístěny po úhlopříčce a 
vzájemně překříženy, čímž vytvářejí oblíbený „routový či 
diamantový“ motiv. Drobným ozdobným prvkem je v křížení 
krychlová hlava nýtu se zkosenými rohy (obr. 2). Na vněj-
ším líci jsou dveře v ose opatřeny madlem ve formě oválného 
prutu v přinýtovaném oku. Otvor zámku se z vnější strany 
projevuje jednoduchou plechovou deskou obdélníkového 
tvaru (často se používaly např. štítové) na čtyřech nýtech. 
Dveře jsou po straně dolní části opatřeny závěsem sloužícím 
k uchycení do oka ve špaletě vstupu, což zesilovalo jejich 
odolnost proti vyražení.

Vnitřní strana dveří není pohledově řešena a je prostým 
odrazem konstrukčního řešení vnější strany křídla se všemi 
nedokonalostmi zpracování. Jedinými prvky, které se zde 
projevují, jsou závěsy a masivní zámek. Závěsy jsou ze dvou 
kusů silné pásoviny trapézovitě rozkované na straně dveří pro 
lepší umístění dvou vodorovných a tří vertikálních nýtů. Jde 
o typovou variantu jednoho z používaných řešení. V podsta-
tě stejné závěsy známe i z jiných míst (např. nedaleký hrad 
Ronovec s datováním počátkem 15. stol.). V původní poloze 
je osazena typická pozdně gotická zámková deska (obr. 3) 
tvořená trapézovitým plechem a otevřeným mechanizmem. 
Celek je původní, neporušený. 

Zásadní otázkou je co nejpřesnější datování vzniku těchto 
dveří. Jak již bylo uvedeno, věž byla stavěna od roku 1497, 
a tak bychom umístění dveří podle běžné rychlosti výstavby 
v dané době mohli klást do prvních let 16. století. Vzhledem 
k bojovým událostem v blízkosti hradu, do jehož okruhu kos-
telní areál patří, je třeba uvážit i jejich o něco starší původ a 
pozdější osazení v budované věži. Jde pouze o nepotvrzenou 
možnost. Známe ovšem analogie z naší hradní architektury, 
kdy se přes celkovou destrukci stavby právě tyto kusy do-
chovaly,   např. v Příběnicích (zničeny před pol. 15. stol.), a 
zřejmě také dveře z hradu Rychvald (pustý kol. pol. 15. stol.) 
přenesené do zázemí zámku Lysice. Nejbližší analogií ke zde 
popisovaným dveřím je unikátní soubor dveří, vykopaný na 
hradě Ronovec koncem 19. stol. jeho tehdejším majitelem, 
a použitý následně v hospodářském dvoře, odkud byl v pa-
desátých letech zachráněn pro sbírku muzea v Dolní Krupé. 
Ohledně datování dveří je místně i časově významný docho-
vaný kus dveří vyjmutých při výkopech komendy Řádu ně-
meckých rytířů v Drobovicích (obr. 6) zničené husity roku 
1421 (naposled jako pustá uváděna roku 1510).

Konstrukčně jsou si všechny zmíněné příklady velmi po-
dobné, a to až do takových detailů,  jako je použití hraněných 
krychlových hlavic nýtů, které, jak se zdá, byly hojněji pou-
žívány na kusech, které bychom datovali ještě do 14. století. 
Je však také možné, že nejde o časový, ale reprezentativní 
rozdíl, a tyto nýty byly hojněji využity na lících dveří použí-
vaných i „návštěvami“, kde působily lépe. U mladších dveří 
ze 16. století se tento prvek již téměř nevyskytuje. Přiby-
slavské dveře, vedoucí do pater obranné věže/zvonice, jsou 

Obr. 3. Příklad pozdně gotické zámkové desky (Sbírka MV 
Havlíčkův Brod) a zámek dochovaný v intaktní poloze  

na rubu dveří v přibyslavské věži

Obr. 4. Detail vnějšího madla a postranního oka  
pro uchycení ke špaletě
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opatřeny tímto nýtem jen ve středovém křížení vnějších pásů. 
Dveře z Drobovic, Ronovce a kostela ve Vyskytné u Jihlavy 
využívají tyto nýty pro přichycení vnějších pásů v celé jejich 
délce. Zajímavostí je, že byť mírně jinak zpracovaný se ten-
to nýt objevuje také jako držák kruhového madla dřevěných 
okovaných dveří v anglickém Dartmouthu (Devon) v kostele 
St. Saviour. Jejich radiokarbonové datování by mělo spadat 
do poloviny 14. století.

Nejstarším dokladem použití nýtované mříže (s motivem 
rout – kosočtverců) je patrně křídlo dveří do kaple na hra-
dě Karlštejně, datované do doby panování Karla IV. Použití 
v komendě v Drobovicích je pak ohraničené dobou před do-
bytím husity pravděpodobně v roce 1421.

Nám blízké Slezské analogie zpracoval A. Legendziewicz 
[5]. Počátek výskytu mřížového kování dveří klade do po-
loviny 14. století s tím, že rozkvět této formy přineslo 15. 
století a počátek století následujícího.

Madlo stejného tvaru jako v Drobovicích je osazeno na 
konstrukčně podobně řešených dveřích kostela v Malarzowi-
cach (Polsko, okr. Nysa), datovaných ovšem na počátek 16. 
století. Detailem, který nám alespoň v případě dveří z při-
byslavské věže uniká, je jejich barevnost. Ačkoli dnes, kdy 
jsou dveře pokryty korozí, je těžké o tom uvažovat, v době 
svého osazení musely být nějak povrchově ošetřeny. Jako 
nejpravděpodobnější se jeví tzv. černění, úprava dobře známá 
z jiného oboru lidské činnosti nejméně od 16. století, z vo-
jenství. Kovové zbroje v 16. až 17. století nesly černěnou 

vrstvu téměř plošně. V prostředí Zemí koruny české prozatím 
neexistuje mnoho analýz povrchové úpravy, nicméně z pro-
středí dnešního Polska známe velmi zajímavé analýzy [1], 
ze kterých vyplývá poměrně bohatá barevnost, jakou známe 
např. z interiérů gotických kostelů (omítky, kamenné prvky). 
U dřevěných dveří kostelů zaznamenala např. červenou bar-
vu, nebo zelenou barvu na dřevě a červenou na všech částech 
kování.

Závěr
Shrneme-li výše uvedené skutečnosti, je nejpravděpodob-

nější, že železné dveře byly vyrobeny v souvislosti se stav-
bou věže, tedy okolo roku 1500. Jejich konstrukce byla pro 
dané období typická a výrobce použil všechny tehdy obvyklé 
součásti. Dveře byly vyrobeny jako užitkový kus, bez zbyteč-
ných ozdob, jakými byla výzboba čelních plechů, ozdobné 
hlavice nýtů, ztvárnění madla, zámkové desky apod. Přiby-
slavské dveře sloužily jako bezpečnostní, a to jak z hlediska 
obranného, tak např. protipožárního. Z hlediska dobových 
materiálů či vojenství byla celokovová konstrukce nejlepším 
řešením, limitovaným pouze horší dostupností plechových 
plátů a patrně i pásoviny. Jako varianta byly hojně používány 
konstrukce dřevěné, pouze v různých formách železem zpev-
něné nebo plechem plošně pobíjené. Umístění dveří v přiby-
slavské městské věži souvisí nejspíše s obnovou po zničení 

Obr. 5. Náčrt gotických dveří umístěných v přibyslavské věži Obr. 6. Náčrt gotických dveří z místa zničené komendy  
v Drobovicích
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města roku 1424, k níž byly podmínky až po skončení hu-
sitských válek a následných válek poděbradských, které se 
tohoto regionu opět citelně dotkly. Podobně řešený soubor 
dveří byl osazen v městské věži v Litoměřicích, snad v sou-
vislosti s její přestavbou na počátku 16. století, jejíž prostory 
pak měly sloužit také jako „trezor“ pro měšťany. V Přibyslavi 
tomu mohlo být obdobně.

Článek vznikl v rámci projektu 22410320032 „Rozvoj 
přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historic-
ké architektury“.
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Promarněná příležitost, anebo zachráněná památka?
Polemika k řešení východní stěny bývalého kostela sv. Václava v Opavě 

                                                                                  PhDr. Danuška KOUŘILOVÁ
VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

Úvodem
I stavby se ocitají na rozcestí. Není to jen Kaplického návrh 

budovy Národní knihovny v Praze, který se nedočkal realiza-
ce, je to řada dalších autorsky silných počinů, pro které nena-
stal ten správný čas – dovolily si překročit společenský úzus 
v daném prostoru a době, a tak nedošly naplnění, a většinou 
již ani nedojdou. To se týká samozřejmě i památek. A k jed-
nomu takovému řešení bych se chtěla vrátit, protože v sobě 
nese nejen silný tvůrčí potenciál, ale i originalitu technického 
řešení. Byla by škoda, kdyby úplně zapadlo, jakoby nikdy 
nebylo. 

Základní historická data a souvislosti 
Areál bývalého kláštera dominikánů s kostelem sv. Václava 

v Opavě byl postupně budován po roce 1291. Kostel byl vy-
svěcen v roce 1336 a jeho bazilikální trojlodí se dvěma kap-
lemi po stranách presbytáře prošlo slohovými obměnami od 
gotiky, přes renesanci a raně barokní úpravy po požáru v roce 
1651, které se projevily především v exteriéru, až k radikální 
barokizaci interiéru ve třicátých letech 18. století (obr. 1). Go-
tické žebrové klenby nahradily valené klenby s výsečemi oži-
vené nástropními malbami. Původní kamenné gotické pilíře, 
vydělující trojlodí, byly přitesány a obezděny, lomené gotické 
arkády byly zamaskovány přizdívkou do tvaru půlkruhových 
oblouků. V roce 1758 při velkém požáru města došlo opět ke 
značnému poškození kostela a následnému zadlužení klášte-
ra. Zrušení kláštera roku 1786 bylo de facto vysvobozením 
z bezvýchodné situace pro instituci, které věřitelé hrozili ža-
lobami. Pro objekty v areálu to však znamenalo tragédii. 

V roce 1788 byl celý klášterní komplex přidělen vojsku a 
kostel se stal proviantním skladištěm mouky a obilí. Interiér 
byl znehodnocen vestavbou třípodlažní trámové konstrukce 
a postupně následovaly likvidační zásahy také v exteriéru – 
okna byla dozděna na rozměr větracích průduchů a vstupní 

portál byl nahrazen širokými vraty pro vjezd zásobovacích 
vozidel. V roce 1851 byl ze statických důvodů odbourán po-
lygonální závěr presbytáře a nahrazen štítovou zdí s okny 
v úrovni podlažnosti, zapřenou do dvojice dvakrát  odstupně-
ných opěrných pilířů, a otevřenou širokými obslužnými vraty 
do „skladiště“ (obr. 2). Roku 1911 byl kostel dočasně předán 
pod správu c. k. ministerstva kultu a vyučování a v rámci za-
bezpečovacích a udržovacích prací (opravy omítek, stažení 
zdiva šroubovými kotvami, snesení staré a pořízení nové stře-
chy) byla odstraněna dřevěná patra v interiéru. Naděje svitla 
v roce 1912, kdy dominikánský provinciál projevil zájem o 
restituování kostela v původní funkci. Byla zpracována i do-
kumentace stavebních úprav; zůstalo však jen u toho. Roku 
1914 byla sice restaurována fresková výmalba klenby, kostel 
se však s vypuknutím první světové války  vrátil do rukou 
armády jako sklad potravin. O obnovení původní sakrální 
funkce se pak ucházel v roce 1917 ještě opavský probošt řádu 
německých rytířů Heider,  v roce 1921 pak žádala o přidělení 

Areál kláštera dominikánů s kostelem sv.Václava v Opavě měl podobný osud jako řada dalších sakrálních památek, 
zrušených v původní funkci dekretem císaře Josefa II. z roku 1786. V důsledku postupného chátrání, kdy kostel od roku 
1788 sloužil jako proviantní skladiště vojska, došlo v roce 1851 ze statických důvodů k odbourání polygonálního závěru 
presbytáře a jeho nahrazení štítovou zdí s okny v úrovni podlažnosti do tří pater přepaženého interiéru, otevřenou ši-
rokými obslužnými vraty. Na přelomu minulého a současného století byla v rámci celkové rekonstrukce objektu řešena 
také otázka této „štítové zdi“ – zda ji vnímat jako součást památky a respektovat ji, anebo zda máme právo pokusit se 
o jakousi rehabilitaci. Tyto otázky v památkové péči rezonují trvale a není marné si je s odstupem času připomínat – je 
v nich poučení i inspirace. 

Wasted opportunity or a preserved monument
Polemic on the solution of the east wall of former St. Wenceslas Church in Opava

The premises of the Dominican Monastery with Saint Wenceslas Church in Opava had a fate similar to the number 
of other sacral landmarks which were cancelled in their original function by the Edict issued by Emperor Joseph II 
in 1786. The church was then used as a military food warehouse and gradually fell into decay. In 1851, the end of the 
presbytery was demolished. The interior was divided into three floors and the damaged presbytery was ended by a gable 
wall with a wide service gate. At the start of the 21st century, within the overall reconstruction of the complex, the ques-
tion of the gable wall was raised: Is the gable wall part of the heritage complex and thus is it necessary to preserve it? Or 
are we entitled to try and make some sort of rehabilitation? Such questions are still topical in our historic monuments 
preservation activities, and it is still worth reminding them. We can learn from them and be inspired by them.

a)      b)
Obr. 1. Stav areálu

a – kolem r. 1710, b – kolem r. 1750
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kostela k bohoslužebným účelům formou pronájmu církev 
československá spolu s církví bratrskou, ani jednomu však 
nebylo vyhověno. 

Roku 1922 si dala objekt zapsat do pozemkových knih opět 
československá armáda. V bývalém kostele, budovaném jako 
místo rozjímání a pokory, se tak místo věřících znovu shro-
mažďoval militantní materiál. Vojenským skladištěm zůstal 
kostel i za druhé světové války, kdy jej od října 1938 užívala 
německá Wehrmacht. V roce 1944 byl vypracován návrh pře-
stavby kostela na slavnostní sál, k realizaci však již nemohlo 
dojít. 

Při osvobozovacích bojích v dubnu 1945 byl celý areál za-
chvácen požárem, a po opravě střechy kostel nadále sloužil 
jako skladiště, i když pro poetičtější materiál – kulisy opav-
ského divadla [1], [2], [3] a [4].

V roce 1947 byl celý komplex zařazen do regulačního 
plánu města Opavy. V následujícím roce byla ustanovena 
Jednota pro obnovu kostela sv. Václava a byly zpracovány 
podklady pro rekonstrukci. Špatná dějinná konstelace plány 
opět zmařila, v dubnu 1950 byly v  Československu zrušeny 
řeholní řády a žádost Jednoty o státní subvenci na opravu byla 
zamítnuta. O pět let později neuspěl ani návrh úprav areálu 
pro kulturní využití, odmítnuta naštěstí byla i žádost Okres-
ního národního výboru Opava o vynětí kláštera jako objek-
tu „zcela bez památkové hodnoty“ ze seznamu nemovitých 
kulturních památek. Ministerstvo školství a kultury naopak 
reagovalo důrazným vyzváním k zabezpečení architektury 
jako celku. V letech 1965-1967 probíhal základní průzkum, 
viz elaboráty na úrovni stavebně historického průzkumu 
v rozsahu potřebném pro zpracování projektu [5], [6], [7], a 
byl zahájen archeologický průzkum pod vedením PhDr. Vlas-
ty Šikulové, který s přestávkami probíhal až do roku 1987. 
V roce 1968 Vladimír Terš restauroval gotické nástěnné mal-
by v kapli sv. Dominika. V průběhu let 1967-1974 se první 
etapa generální opravy areálu soustředila především na objekt 
kláštera a jeho transformaci na Dům umění [8].

Proces postupné rehabilitace 
Pokud se týká kostela, řešeného komplexně až v další eta-

pě, byl od počátku vnímán jako nedílná součást revitalizace 
komplexu s ideovým nastavením jako výstavní a koncertní 

síň. Podle návrhů architekta Leopolda Plavce byla zahájena 
památková obnova barokizací západního průčelí prolomením 
trojice vysokých půlkruhových oken a rekonstrukcí vstupní-
ho portálu, u bočních lodí došlo k  otevření zazděných termál-
ních oken. Pouze v kapli sv. Dominika byla rehabilitována 
gotická forma okenních otvorů jako doklad nejstarší stavební 
fáze, dochované také v interiéru kaple (obr. 3). V rozmezí 
sedmdesátých a osmdesátých let bylo podle projektu Geolo-
gického průzkumu Rýmařov provedeno statické zabezpečení 
barokních kleneb nad hlavní lodí a presbytářem rubovými 
skořepinami s perlitovým násypem a betonovou podlahou a 

Obr. 2. Kostel -„skladiště“, rok 1960

Obr. 3. Vstupní průčelí
a – před rekonstrukcí, b – po rekonstrukci

a) 
 
 
 

 
 
 
b)
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obvodové zdivo bylo stabilizováno hloubkovou cementovou 
injektáží. Tento velmi problematický zásah do hmotné pod-
staty památky setřel detaily stavění zalitím původního zdiva 
nehybnou, neprodyšnou, a téměř neodstranitelnou masou. 
V letech 1975-1986 probíhaly s přestávkami restaurátorské 
práce v Dominikánské a Moravské kapli a také na nástrop-
ních malbách v hlavní lodi a presbytáři kostela. Podílela se 
na nich řada restaurátorů, např. L. Razimová, R. Balcarová, 
J. Čoban, Vl. Doležal, S. Genčev, P. Kuthan, Fr. Matásek., J. 
Stejskal, K. Stretti. 

Na konci osmdesátých let byl zpracován návrh další etapy 
památkové obnovy areálu, která u kostela uvažovala s abso-
lutní rekonstrukcí polygonálního závěru presbytáře k barokní 
etapě na základě dochované stopy základového zdiva a do-
bové ikonografie. Tato cesta předpokládala úplnou likvidaci 
stávající východní štítové zdi z roku 1851. Interiér měl být 
poměrně násilně adaptován pro potřeby koncertní síně s kapa-
citou 415 diváků, varhanami na západní straně a s implanto-
vanou konstrukcí překrývající a přebíjející autentický prostor. 
Jako autoři architektonického řešení rekonstrukce a dostavby 
kostela sv. Václava v Opavě se poprvé objevují architekti Ja-
romír Hanuška a Antonín Řehulka, tehdy ještě z OSP Opava 
[9]. Tuto megalomanskou vizi zastavila změna společensko-
-ekonomických poměrů v roce 1989. Rekonstrukce pak po-
kračovala až po deseti letech, kdy byla dokončena rehabili-
tace všech fasád „ke stavu baroka“ podle projektu stejných 
tvůrců, nyní již pod firmou Architektonická kancelář I.D.E.A 
[10], [11] mimo východní stěnu, která se stala předmětem sa-
mostatného správního řízení (obr. 4). 

Jak dál u východní stěny? 
V této otázce vládla jednota v cíli – respektovat, případ-

ně umocnit sugestivní působení architektury deformované 
degradací  původní funkce a amputací tvaru, ale totální ne- 
ujasněnost ve formě. Rozvinula se široká polemika kolem re-
centní východní zdi kostela, postavené jako „z nouze ctnost“ 
po odbourání polygonálního závěru presbytáře. Stavebně 
historický  průzkum konstatoval, že toto utilitární řešení je 
v rozporu se  vžitým výrazem sakrální architektury  a v tomto 
smyslu byly také definovány dispozice pro projektové řešení 
a „iniciována změna kompozice otvorů tak, aby i závěr koste-
la evokoval sakrální objekt a svým architektonickým pojetím 
byl v souladu  s ostatními fasádami kostela a jeho interiérem“ 
[12]. Osvědčený autorský tým Hanuška/Řehulka absolvoval 
dlouhou cestu hledání formy, která by se dokázala vyrovnat 
s pamětí a kvalitou architektury, než předložil do projektu za-
pracované řešení s  otevřením východní stěny presbytáře po 

obvodu klenebního pasu při zachování opěrných pilířů [11]. 
Tímto radikálním zásahem se povedlo navodit komunikaci 
s genius loci formou i myšlenkou, kdy průhledem velkoploš-
ného prosklení a vynesením stropy polygonálního závěru 
v exteriéru bylo dosaženo efektu pokračování presbytáře, 
násobeného protažením dlažby interiéru do zadláždění poly-
gonálního závěru. 

   Toto řešení bylo sice schváleno orgány památkové péče, 
vzápětí se však zvedla vlna negativních reakcí a kritiky. Dob-
ře snad míněné, ale v kontextu celku trochu povrchní, protože 
vznesené bez detailního prostudování podkladů a naslouchání 
navrhovatelům a fixované na jednotlivosti, řešitelné v rámci 
dalších podmínek pro výtvarné i technické dopracování pro-
jektové dokumentace (například riziko pro nástěnné malby na 
klenbách, u nichž by mohlo dojít k narušení barevné vrstvy 
prouděním vzduchu při otevření objektu těsně pod klenbou). 
Vnějším efektem bylo poněkud lavinové šíření paniky „že se 

a)      b)
Obr. 4. Východní  zeď

a – rok 1960, b – rok 2000

Obr. 5. Studie  řešení východní štítové zdi 
(J. Hanuška, A. Řehulka)

Obr. 6. Vítězný návrh fy ATARIS 
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bourá zeď = kostel sv. Václava“. Po projednání v pracovní 
skupině pro regeneraci MPZ Opava došlo ke kompromisu a 
na řešení východní fasády bylo rozhodnuto vypsat architek-
tonickou soutěž.

   Více než argumenty zapracoval v daném případě faktor 
zvyku, tj. obava před  radikální změnou vyvolala radikální 
reakce. Profesní připomínky sklouzly k emocím zastíraným 
bojem za autenticitu, což znamenalo, v rozporu se závěry 
průzkumu i dispozicemi památkových orgánů, neměnnost = 
ochranu  daného stavu [13].

         

Obr. 7. Návrh  J. Hanušky a A. Řehulky                                       

Revoluční řešení, nebo úlet? 
Na podzim investor oslovil pět autorských kolektivů: Ateliér 

Štěpán, Architektonická projekční kancelář, Brno (M. Ště-
pán); Studio ARCHES, Opava (J. Horák, T. Bindr); Ateliér 
architektonických a inženýrských služeb ATARIS (J. Koběr-
ský, M. Řehulová); Projektovou kancelář – architekt Klimeš, 
Ostrava (I. Klimeš) a Architektonickou kancelář I.D.E.A., 
Opava (J. Hanuška,  A. Řehulka). 

   Z  návrhů byla vybrána jedna ze studií zpracovatele ATA-
RIS, která de facto přebírala výchozí tektoniku s otevřením 
zaslepených oken fasády „skladiště“ (obr. 6) [14].  Hledáním 
detailů profilace truhlářských prvků a tvaru mříží, přičemž 
se s nejlepším úmyslem uvažovalo o přebírání historických 
forem, již nastal konflikt se základním principem památkové 
péče – požadavkem na autenticitu, spočívající v tomto přípa-
dě ve věrohodnosti historické situace. Památkáři  tuto  studii  
odmítli  a  ve  stanovisku k předloženým variantám korekcí 
„zdi“ ze dne 5. března 2001 opět doporučili k realizaci ře-
šení, předložené Architektonickou kanceláří I.D.E.A. (obr. 5,  
obr. 7, obr. 8).  Její autorský tým se dokázal  pietně a technic-
ky originálně vyrovnat s podmínkou potlačit působení archi-
tektonicky znehodnocující konstrukce a  ideově degradující 
fáze vývoje objektu, zakódované již pouze v této stěně; ostat-
ní fasády kostela byly již rehabilitovány k  výrazu sakrální 
stavby. Velkoplošným otevřením plochy východní štítové zdi 

při vytvoření iluze pokračování prostoru efektem výtvarných 
prostředků práce se sklem i převedením dlažby z kostela do 
polygonálního závěru presbytáře bylo nejen  dosaženo tohoto 
cíle, ale také byla nastolena silná prostorová vazba exteriér – 
interiér, prolínající soudobý a historický objem kostela. 

   Jak mělo být tohoto efektu dosaženo cituji z autorské 
zprávy spolupracujících specialistů firmy VITRÁŽ, Svor (M. 
Drábek, Z. Čáp), kteří navrhli „… zhotovení čelní vitrážové 
stěny technologií tzv. tavené vitráže. Tavená vitráž je techno-
logie, kdy se různé skleněné materiály za vysokých teplot slé-
vají ve sklářské kufrové peci. Ne všechny druhy skel jsou pro 
tuto technologii vhodné, a proto musí být pečlivě vybírány, 
nejlépe ze skupiny nízkotavitelných skel. V tomto konkrétním 
případě bychom použili skleněných tyčí z olovnatého křišťálu, 
který vykazuje velmi dobré optické vlastnosti, zejména svou 
transparentností. Proto lze tohoto skla použít jako materiá-
lu vhodného k vytvoření decentního výtvarného díla. Optic-
ké vlastnosti olovnatého křišťálu umožňují docílit řazením 
jednotlivých tyčí velice čistou, ale zároveň značně konkrétní 
kresbu. Tato kresba by měla podpořit původní záměr auto-
rů kterým je pocitové pokračování prostoru za již zmíněnou 
stěnou. Tyče budou proto v celé ploše řazeny do určité per-
spektivy. Tím se nejen splní záměr pomyslného pokračování 
prostoru, ale budou vznikat velice zajímavé světelné efekty. 
Tyče budou zataveny pouze takovou teplotou, aby se dokonale 
spojily, avšak vrchní pohledová část každé tyče zůstane v řezu 
mírně zaoblená, takže se opticky bude chovat jako čočka lá-
mající světelné paprsky. Tím, že nebudou tyče řazeny v jed-
nom směru, ale do perspektivy, bude intenzivně svítit pouze 
ta část stěny, která bude z vnitřního pohledu v ideální poloze 
pro lom světla mezi pozorovatelem a vnějším světelným zdro-
jem. Rovněž při pohybu uvnitř lodě kostela bude docházet 
k posunu světel na vitráži. Celá vitráž by byla z vnější strany 
předsklena izolačním dvojsklem, a to jak z důvodů tepelných, 
tak z důvodů estetických. Jelikož spodní vnitřní strana tavené 
vitráže je poseta drobnými reliéfními výstupky, mohla by se 
vlivem povětrnostních podmínek znečistit. Nejzávažnější dů-
vod, proč by byla celá vitráž předsklena je ten, že by izolační 
dvojskla byla zhotovena ze zabarvených skel buď bronzového 
nebo kouřového odstínu  a to tak, že by byla intenzita barev 
od bočních krajů celé stěny směrem ke středu odstupňová-
na od nejtmavších odstínů až po transparentní sklo. Tímto 
vertikálním odstupňováním by vznikl valér, který by podpořil 
záměr pocitově prodloužit prostor. Na druhé straně by tento 
barevný zásah snížil intenzitu denního  světla a v porovnání 
s menšími bočními okny by čelní stěna ve své velikosti ne-
působila přesvětleně. Velice zajímavý bude také vnitřní po-
hled na stěnu v noci, kdy se budou v reliéfním povrchu vitráže 
odrážet zdroje umělého osvětlení. Jednotlivé díly vitráže a 
stejně tak izolační dvojskla by byly  cca 200 cm vysoké a 80 
cm široké a osazeny by byly v pevné, pravděpodobně kovové 
konstrukci.“ [15]

Kompromis jako řešení?
Situace se stávala bezvýchodnou a jako nejlepší řešení za-

čalo převažovat zakonzervování východní stěny. Téhož ná-
zoru byli i památkáři, kteří se ve vyjádření z 20. března 2001  
vyslovili v tom smyslu, že „…zakonzervování východní ští-
tové zdi bývalého kostela sv. Václava je kompromisním řeše-
ním akceptujícím argument „zažitého vzhledu“ dané plochy. 
Rehabilitací ostatních fasád do původních slohových forem 
se účelovost této recentní zdi dostala do polohy mementa his-
toricky existující, ale stavebně degradující fáze, která sama 
o sobě není schopna rehabilitace protože pominula funkce 
(skladiště) určující její architektonický výraz. Přejmout tuto 
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plochu do rekonstrukce lze pouze při potlačení všech detailů 
a dosažení neutrálního výrazu celku.“    

   V intencích tohoto vyjádření byl přepracován „vítězný 
soutěžní návrh“ firmy ATARIS. Padlo tedy rozhodnutí, kte-
ré sice umožnilo pokračovat v rekonstrukci, nesplnilo však 
představy památkářů, naštěstí nenaplnilo ani ambice někte-
rých architektů, pokoušejících se deformovat historický stav 
formálním retušováním, anebo zkoušejících přehlušit řád 

celku a jeho originální identitu brutálním novotvarem. Dalo 
by se říci, že se nic nevyřešilo, ale také se nic nepokazilo …  
(obr. 9, obr. 10). Jako součást  řešení terénních úprav za vý-
chodní fasádou kostela byla vynesena alespoň stopa presby-
táře v lomovém základovém zdivu s oblázkovým zásypem 
„interiérové“ plochy a štětovým zadlážděním po obvodu pů-
dorysu [16]. 

Přijaté řešení zakonzervováním stávajícího stavu se však 
promítá i do interiéru, kde odosobněným provedením působí 
velmi strnule a v porovnání s možným řešením, rehabilitují-
cím ideu sakrálního prostoru prostřednictvím fiktivně zpraco-
vané hmoty, vyznívá tato „fixace korigovaného mezistavu “ 

Obr. 8. Návrh J. Hanušky a A. Řehulky, pohled z interiéru   

Obr. 9. Východní zeď, pohled z interiéru, 
               výchozí stav, rok 2000

b)
Obr. 10. Východní štítová zeď, současný stav
a – pohled z exteriéru, b – pohled z interiéru

a)
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poněkud nepřesvědčivě. A to i přesto, že jinak zdařilá restau-
rátorská konzervace interiéru jako celku, realizovaná v letech 
2005-2006 podle projektu architektů M. Hulce a D. Špičky, 
byla právem v roce 2007 oceněna Komorou českých archi-
tektů jako „Interiér roku“. 

Závěr 
Toto dilema považuji  za zcela zásadní ze dvou hledisek. 

Z pozice oboru, tj. památkové péče, kdy je velmi často pa-
mátka chápána jako fixace dochovaného stavu, tzn. památ-
ka = stav neměnnosti a nehybnosti. Domnívám se, že právě 
tato fundamentalistická  filozofie je pro obor smrtící, protože 
nereflektuje život a popírá právo tvoření. A dále z pozice sa-
motného objektu, který má historicky doložitelné právo a měl 
šanci definitivně se vyrovnat s traumatem armádního skladiš-
tě. Hodnota stáří není přece o tom, že budeme chránit vše sta-
ré (jak staré – od kterých let), co se třeba nahodilostí historic-
ké situace dochovalo. Revitalizace není jen o obnovení nebo 
respektování hmoty, ale, a to především, o oživení ducha.  
A tady se snad ani nemusím ptát, zda oživujeme kostel, nebo 
skladiště? Tradice musí být o kvalitě, která přetrvává, nikoli 
o zvyku, který je zakódován v paměti současníků. Jednotka 
zvyku není měřítkem kvality. Dochovaný a rehabilitovaný 
stav představuje v daném případě stopadesátiletou tradici, 
současně však dokládá degradující stavební etapu. 

V exteriéru tedy „naráží prázdno na zachráněnou zeď“. Za-
mítnuté řešení, které pietně zapracovávalo část recentní zdi i 
se stejně recentními opěrnými pilíři, a současně navozovalo 
pokračování prostoru presbytáře do jeho logického vyústě-
ní polygonálním závěrem, vyneseným ve stopě základového 
zdiva a vizuálně komponovanou prostorovou imaginací do-
saženou mistrovskou vitráží, znamenalo revitalizaci. Na pře-
lomu minulého a současného století se to reálně nepovedlo, 
zvítězil nic neřešící kompromis. 

Přesto předkládám toto téma k odborné diskuzi, i když 
v daném případě již kostel z jeho zajetí skladiště nevysvo-
bodíme. Nastoluji je znovu nikoli proto, abych se domáhala 
názorového souhlasu, ale proto, abych přispěla k otevřenosti 
a pokoře diskuze, kterou vnímám v oboru jako nanejvýš po-
třebnou. Připouštím, že z hlediska možného jsou obě řešení 
rovnocenná, a samozřejmě předpokládám rozdílnost názorů 
ve smyslu chápání vývoje jako procesu, jehož hybnou silou 
jsou vnitřní rozpory (G. W. F. Hegel). Z pozice znalosti věci, 
podložené pochopením a vcítěním se do geneze architektury, 
jsem však osobně stále přesvědčena, že v daném případě šlo 
a jde především o maximální přiblížení objektu jeho původ-
nímu poslání, lapidárně řečeno, „o vítězství myšlenky nad 
hmotou“. 

Nechci v žádném případě navodit konfrontační atmosféru. 
Posouváme se v čase, ale námi kultivovaný prostor se ve své 
identifikaci a všem, co do sebe časem vstřebal, nemění bez 
naší vůle. A jde o to, jak se s tímto zadáním vyrovnat, zda 
bez rozlišení hodnot přejímat, anebo mít odvahu vyhodnoco-
vat a zhodnocovat, tj. tvořit a snažit se najít adekvátní formu 
přemosťující minulé a současné. Doufám, že se mi alespoň 
z části povedlo nastolit problém v těchto širších souvislos-
tech, protože pro pochopení věci a posouzení možných řešení 
také u dalších porovnatelných památek s takto nehomogen-
ním vývojem je to rozhodující. Bez vědomí souvislostí jde 
– totiž šlo - zdánlivě jen o zeď a o to, zda změníme její výraz.

 

Článek vznikl v rámci projektu 22410320032 “Rozvoj 
příhraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické 
architektury“. 
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Změny vlhkosti a pH při odsolování cihel  
účinkem elektrického pole

Ing. Ondřej MATYŠČÁK
VUT v Brně – Fakulta stavební

doc. Lisbeth M. OTTOSEN
DTU v Lyngby – Fakulta stavební

Úvod
Prezentované experimenty navazují na článek [1], zaměře-

ný na odstraňování chloridů z kontaminovaných cihel účin-
kem elektrického pole. Pro odsolování zde byly použity pří-
ložné prvky. Bylo dosaženo výrazného snížení koncentrace 
chloridů, v některých případech i pod limitní hodnoty z ta-
bulky ÖNORM B 3355-1 [2]. V průběhu odsolování vznikají 
na elektrodách chemické reakce, jež ovlivňují jak odsolovaný 
materiál, tak příložné prvky. Hlavním cílem bylo zjistit pohyb 
vlhkosti v odsolovaných cihlách, příložných prvcích, ale také 
celkové změny pH na konci experimentů. Rozbor vlhkosti a 
pH vychází z práce [1].

Experimentální část
Ve všech experimentech byly opět využity části cihel a pří-

ložných prvků. Po ukončení byly vlhké půlky cihel a přílož-
ných prvků zváženy a vloženy na 24 h do trouby k vysušení 
při teplotě 105 ºC. Poté byla u všech vzorků gravimetrickou 
metodou (vlhká hmotnost/suchá hmotnost) x 100 % vypočí-
tána hmotnostní vlhkost. Vysušené vzorky cihel i příložných 
prvků byly v mechanickém drtiči rozdrceny na prach a vytvo-
řena suspenze [3], [4]. Přístrojem PHM 220 Lab pH Meter 
bylo měřeno pH vzorků. Ze získaných výsledků byly vypočí-
tány průměrné hodnoty. 

Laboratorní nastavení bylo stejné jako v pracích [3], [4]. 
Celkem bylo provedeno pět elektrokinetických experimentů. 
Počáteční podmínky jsou popsány viz [1].

Výsledky a diskuze
n U cihel je třeba přihlédnout k několika faktorům, které 

mohly dosažené výsledky ovlivnit i přesto, že byly použity 
cihly stejné výrobní série. Byla vypočítána rozdílná hmot-
nostní vlhkost po čtyřech dnech noření v roztoku chloridu 

sodného v rozmezí 16,2-19,0 %. Specifikace referenčních 
hodnot pH pro cihly viz [1].

n U každého z experimentů byl uvnitř cihel patrný pohyb 
vody, protože na konci experimentů byla vypočítána vyš-
ší hmotnostní vlhkost v polovině cihel na stranách katody  
(obr. 1, obr. 2). Největší pokles proti počátečním hodnotám 
je u experimentu 3, v němž byla použita cihlářská hlína jako 
příložný prvek na obou stranách. Kombinace příložných prv-

Laboratorní experimenty byly zaměřeny na změny hmotnostní vlhkosti a pH uvnitř cihel a příložných prvků po skon-
čení odsolování. Jako příložné prvky byly použity dva typy směsí s vysokým obsahem CaCO3. Kombinace příložných 
prvků, ve které byla použita cihlářská hlína na obou stranách, byla v odvlhčování nejvhodnější. Z počáteční hmotnostní 
vlhkosti v cihlách 13,9 % a 14,7 % došlo na konci experimentů k jejímu snížení na 9,9 % a 9,5 %. U všech kombinací 
příložných prvků bylo dosaženo vyšší hmotnostní vlhkosti na straně katody. Tím byl jednoznačně prokázán pohyb 
vlhkosti. Všechny kombinace příložných prvků zabránily acidifikaci uvnitř uzavřeného laboratorního nastavení, a tím 
potvrdily vhodnost pro odsolování, při němž dochází k výrazným změnám pH.

Changes in water contents and pH during brick desalination using an electric field

Laboratory experiments were focused on changes in water contents and pH values in bricks and poultices after electro-
kinetic desalination treatment using an applied electric field. Two types of poultices with a high content of CaCO3 were 
tested in combinations in presented experiments. The poultice combination where brick clay was used on both sides of 
the laboratory setup had the best results in relation to the decrease in water contents in the bricks after the treatment. 
From the initial values of water contents (13.9 and 14.7 %), the initial water contents decreased to values of 9.9 and  
9.5 % after the treatment. The movement of water in the laboratory setup was clearly seen as higher water contents 
were measured in the cathode poultice in every case. Each combination of poultices buffered acidification at the anode 
and thus the suitability of clay poultices for desalination experiments was confirmed.

Obr. 1. Změna hmotnostní vlhkosti na konci experimentů 1, 2, 3
BR1 - půlka cihly 1; BR2 – půlka cihly 2

Obr. 2. Změna hmotnostní vlhkosti  na konci experimentů 4 a 5
BR1 – půlka cihly 1; BR2 – půlka cihly 2
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ků, v nichž byla použita cihlářská hlína jako příložný prvek 
alespoň na jedné straně (exp. 4, 5), také dokázaly snížit po-
čáteční hmotnostní vlhkost uvnitř cihel. Nárůst hmotnostní 
vlhkost proti počátečním hodnotách je naopak u experimentů, 
ve kterých byla jako příložný prvek použita směs. 

n U každé kombinace příložných prvků byl patrný pohyb 
vody způsobený účinkem elektrického pole, jelikož hmot-
nostní vlhkost příložných prvků na stranách anody byla ve 
všech případech menší než na stranách katody (tab. 1). V prů-
běhu experimentů bylo také zřetelné odkapávání vody (10-15 
ml) pod plastovými válci naplněnými příložnými prvky na 
stranách katod.

Kombinace příložného prvku, ve které byla použita směs 
na obou stranách (exp. 1, 2), se ukázala pro odvlhčování cihel 
v laboratorních podmínkách jako nevhodná. Vysoký obsah 
vody ve směsi pravděpodobně způsobil, že nebylo dosaženo 
výrazného snížení hmotnostní vlhkosti uvnitř cihel.

Tab. 1. Změny hmotnostní vlhkosti na začátku experimentů  
a na jejich konci* 

Příložné prvky
Počáteční 
vlhkost w 

[%]

Příložný prvek [%]

anoda katoda

cihlářská hlína 19,3 - 21,5 13,6 - 18,0 21,0 - 21,2

CaCO3+kaolinit+TW 43,4 - 44,5 34,0 - 36,4 37,4 - 38,7

CaCO3+kaolinit+DW 42,5 - 44,8 30,5 - 36,4 36,3 - 39,0

*  TW - pitná voda; DW - destilovaná voda

n V experimentech jsou patrné změny pH uvnitř cihel, 
které vznikají vlivem chemických reakcích na elektrodách. 
Obecně se dá říci, že pH uvnitř cihel se po skončení experi-

mentů zvýšilo blíže ke katodě. U katody probíhá chemická 
reakce, která produkuje ionty OH-. Ty pak migrují k anodě, 
a tím zvyšují pH na straně katody, jak je patrné z obr. 3  a  
obr. 4.

n U každé kombinace příložných prvků byly patrné změny 
pH po skončení experimentů. Testované směsi a cihlářská hlí-
na zabránily poklesu pH pod hodnotu 7, která znamená aci-
difikaci, jež je nežádoucí ve vztahu ke stavebnímu materiálu 
(tab. 2). 

Tab. 2. Změny pH  na začátku experimentů a na jejich konci *

Příložné prvky Počáteční
hodnota

Konečná hodnota

anoda katoda

cihlářská hlína 7,9 - 8,2 7,2 - 7,4 10,7 - 11,0

CaCO3+kaolinit+TW 7,5 - 7,8 7,9 - 8,0 10,9 - 11,0

CaCO3+kaolinit+DW 8,8 - 8,9 8,3 - 9,0 10,9 - 11,3

 *  TW - pitná voda; DW - destilovaná voda

Závěr
Experimenty navazovaly na výsledky v již publikovaném 

článku [1]. Studie zaměřená na změny hmotnostní vlhkosti 
a pH uvnitř příložných prvků a cihel po ukončení odsolová-
ní ukázala, že největšího poklesu uvnitř cihel bylo dosaženo 
aplikací cihlářské hlíny jako příložného obkladu. Toto zjiště-
ní může být užitečné pro testy zaměřené na odvlhčování. Ka-
ždá kombinace příložných prvků s vysokým obsahem CaCO3 
úspěšně zabránila acidifikaci a potvrdila vhodnost použití pro 
odsolování účinkem elektrického pole.

Literatura
[1] Matyščák, O. – Ottosen, L.: Odsolování cihel kontaminovaných 

v roztoku chloridu sodného účinkem elektrického pole. Stavební 
obzor, 22, 2014, č. 1, s. 38-40. ISSN 1805-2576 (Online)

[2] Austrian ÖNORM B 3355-1 ‚Trockenlegung von Feuchtem 
Mauerwerk -Bauwerksdiagnostik und Planungsgrundlagen‘

[3] Matyščák, O. – Ottosen, L. – Dalgaard-Rorig, I.: Vysoušení cihel 
pomocí elektrického pole. Stavební obzor, 22, 2013, č. 7, s. 187-
191. ISSN 1805-2576 (Online)

[4] Matyščák, O. – Ottosen, L. – Dalgaard-Rorig, I.: Změny pH 
v cihlách a v příložných prvcích vlivem elektrického pole v la-
boratorních podmínkách. Stavební obzor, 22, 2013, č. 8, s. 202-
204. ISSN 1805-2576 (Online)
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Úvod
Výsledky investičních projektů závisí na kvalitě přípravy 

projektu v předinvestiční fázi a kvalitně provedené realizaci. 
Kvalitní příprava projektů, jejich hodnocení a výběr vyža-
dují identifikovat faktory rizika a nejistoty, stanovit dopady 
těchto faktorů na výsledky projektu a zvažovat opatření na 
jejich eliminaci nebo snížení. Účelem řízení rizik projektu je 
v předstihu poznat zdroje možného ohrožení projektu a při-
pravit opatření, která by vedla ke snížení možných dopadů 
pro projekt na přijatelnou hodnotu. Základním cílem ma- 
nagementu rizika projektů je pak zvýšit pravděpodobnost je-
jich úspěšnosti a minimalizovat nebezpečí jejich neúspěchu 
včetně odmítnutí příliš rizikového projektu, který by mohl 
ohrozit finanční stabilitu investora a vést až k jeho úpadku. 
Zkoumané riziko je chápáno jako souhrn dílčích rizikových 
faktorů, které mohou mít vliv na náklady projektu v průběhu 
celého životního cyklu. 

Práce je zaměřena na analýzu nejistoty a rizika konkrétního 
investičního projektu realizovaného (prozatím nedokončené-
ho) územně samosprávným celkem. Projekt je financován 
z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie, Operačního 
programu Věda a výzkum pro inovace (dále jen „OP VaV-
pI“), který si v rámci prioritní osy 3 Komercializace a popu-
larizace vědy a výzkumu, oblast podpory 3.2 Popularizace, 
propagace a medializace VaV, klade mimo jiné za cíl podpořit 
vznik několika Science Learning Center na území České re-
publiky. Analýza rizika je nutnou podmínkou pro rozhodo-
vání o riziku, a tedy základním procesem v managementu 
rizika. Cílem analýzy rizika je dát manažerovi podklady pro 
ovládání rizik a rozhodovateli podklady pro rozhodování o 
riziku [1]. Formální metodika managementu rizika přináší 
systematické postupy, které umožní posoudit rizika, průběž-
ně hodnotit vývoj rizik v průběhu projektu, připravit a pro-
vést zásahy pro dosažení co nejlepšího výsledku projektu [2].  
Pro analýzu rizik managementu projektu „Moravian Science 
Centre Brno“ (dále jen „MSCB“ nebo „projekt“) byla využita 
metoda RIPRAN, jejíž ochranná známka je registrovaná Úřa-
dem průmyslového vlastnictví Praha pod číslem 28353 (autor 
Branislav Lacko) [3], [4].   

Metoda RIPRAn
Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) představuje 

empirickou metodu pro analýzu rizik projektů. Vychází dů-
sledně z procesního pojetí analýzy rizika. Akceptuje filozofii 
jakosti (TQM) a obsahuje činnosti, které zajišťují jakost pro-
cesu analýzy rizika dle normy ISO 10006. Je navržena tak, 
že respektuje zásady pro Risk Project Management popsané 
v materiálech PMI (Project Management Institute) a IPMA 
(International Project Management Association).

Analýzu rizika projektu je nutné zpracovat před jeho im-
plementací a je možno ji využít ve všech fázích projektu. 
Metoda neřeší proces monitorování rizik v průběhu realizace 
projektu. Kdykoli je však identifikováno nějaké nové nebez-
pečí nebo se změní situace, která vyžaduje přehodnocení ur-
čitého rizika, je možné ji opět použít i během monitorování 
projektových rizik.

Celý proces analýzy rizik podle metody RIPRAN se skládá 
z pěti kroků:
– příprava analýzy rizik projektu, 
– identifikace rizik projektu,
– kvantifikace rizik projektu,
– odezva na rizika projektu,
– celkové zhodnocení rizik projektu. 

Tyto činnosti jsou opět koncipovány jako procesy, které na 
sebe navazují [3].

Krok 1
Nejprve byly připraveny podklady pro analýzu rizik pro-

jektu podle metody RIPRAN, tj. kontrolní seznamy, tabulky 
a potřebné formuláře. 

Krok 2
V tomto kroku byla zkontrolována platnost a komplet-

nost popisu projektu a všech ostatních vstupních podkladů. 
Pro vlastní identifikaci rizik byly následně použity podklady 
zpracované Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy 
(dále jen „zpracovatel žádosti“), zejména pak do povinné 
analýzy rizik jako součásti Studie proveditelnosti. Jde o po-

Článek je zaměřen na analýzu nejistot a rizik investičního projektu Moravian Science Centre Brno financovaného ze 
SF EU a realizovaného (dosud nedokončeného) Jihomoravským krajem s využitím empirické metody pro analýzu rizik 
projektů RIPRAN. Metoda je zaměřena na zpracování analýzy rizika projektů, kterou je nutné provést před implemen-
tací. Je možné ji využít ve všech fázích životního cyklu projektu. 

Using the RIPRAn method for the risk analysis of research and development projects

The paper is focused on the analysis of uncertainties and risks of the Moravian Science Centre Brno investment pro-
ject financed  by SF EU and implemented (still unfinished) by the South Moravian Region using empirical methods to 
analyze the risks of RIPRAN projects. In practice, this method is mainly focused on processing the risk analysis of the 
project which must be carried out before the actual implementation. However, it is possible to use it in all phases of the 
project life cycle.
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vinnou přílohu projektové žádosti do Operačního programu 
Věda a výzkum pro inovace (dále jen „OP VaVpI“) v rámci 
prioritní osy 3, která si klade mimo jiné za cíl podpořit vznik 
několika Science Learning Center na území České republiky. 
Tato příloha byla doplněna o další rizika [2].  

Následně byly s využitím metody RIPRAN k možným 
projevům konkrétního nebezpečí hrozícího projektu, tzv. 
hrozbám (= riziko) definovány děje, které mohou nastat, tzv. 
scénáře: 

                         HROZBA ⇒ SCÉNÁŘ. (1)

Přípustné je postupovat i opačně a hledat příčiny nepřízni-
vých dějů, které v projektu mohou nastat:

                      SCÉNÁŘ ⇒ HROZBA. (2)

Mezi hrozbou a scénářem existuje tedy vztah příčina ⇒ 
důsledek. Výsledkem této činnosti byl seznam hrozeb a scé-
nářů [1]. 

Krok 3
Ve třetím kroku byla provedena kvantifikace rizika. Tabul-

ka sestavená v kroku 2 byla rozšířena o pravděpodobnost vý-
skytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt (škody) a 
výslednou hodnotu rizika, která byla vypočtena podle vzorce 
[5], [6], [7]: 

       hodnota rizika [Kč] = pravděpodobnost  
        scénáře  x hodnota dopadu na projekt [Kč].         (3)

Míra pravděpodobnosti a výše škody, tj. nepříznivého do-
padu na projekt, byly navrženy na základě vlastních zkuše-
ností z předchozích projektů a na základě skutečného prů-
běhu projektu, přičemž metoda RIPRAN umožnila využít 
pro kvantifikaci rizika číselné vyjádření pravděpodobnosti a 
dopadu, a zároveň i slovní hodnocení.  

Tab. 1. Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti [3]

Pravděpodobnost

MP malá 0,01-0,33

SP střední 0,34-0,66

VP vysoká 0,67-0,99

Tab. 2. Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti [3]

Škoda (dopad)

MD malý 
dopad

– dopady vyžadují určité zásahy do proj.;
– škoda do 0,5 % z celkové hodnoty proj.

SD střední 
dopad

– ohrožení termínu, nákladů, resp. zdro-
jů, některé dílčí činnosti, což bude vy-
žadovat mimořádné zásahy do plánu 
projektu;

– škoda přes 0,5 % do 20 % z celkové 
hodnoty projektu

VD vysoký 
dopad

– ohrožení cíle projektu, ohrožení koneč-
ného termínu projektu, možnost pře-
kroční celkového rozpočtu;

– škoda přes 20 % z celkové hodnoty proj.

Tab. 3. Tabulka verbální hodnoty rizika [3]

Hodnota rizika a reakce

VHR vysoká vyhnutí se riziku

SHR střední tvorba rizikového plánu

MHR malá akceptace

Tab. 4. Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika [3]

Riziko MP SP VP

MD MHR MHR SHR

SD MHR SHR VHR

VD SHR VHR VHR

Výsledkem realizace všech tří kroků je vytvoření seznamu 
rizik projektu, v němž vysoká pravděpodobnost scénáře a vý-
znamný dopad (výše možné škody) ukazují ta rizika, která by 
měla být zahrnuta přímo do plánu projektu (dále jen „VHR“); 
rizika, která pro nízkou pravděpodobnost a zanedbatelný do-
pad je možné přenechat pro operativní zásahy v průběhu im-
plementace projektu (tyto případy mají hodnotu rizika menší, 
než je přípustná hodnota akceptovatelného rizika, dále jen 
„SHR“) a rizika, která zůstala pro následné vypracování ná-
vrhů na snížení rizika (dále jen „MHR“). 

Jako příklad jsou zde uvedena rizika z kategorie technic-
kých a stavebních rizik (tab. 5) včetně kvantifikace. Další 
identifikovaná a kvantifikovaná rizika patří do kategorie fi-
nančních, právních, organizačních a provozních rizik.
Krok 4

Byla navržena opatření, která by měla snížit úroveň SHR 
a VHR rizik na akceptovatelnou úroveň pro jednotlivé pří-
pady. Každý návrh byl prověřen z hlediska realizovatelnosti, 
potřebných nákladů na realizaci, potřebných organizačních 
opatření, které návrh vyžaduje, a také z hlediska účinnosti. 
Bylo prověřeno, zda podstoupení rizika je možné odůvodnit 
přínosem, resp. možnou příležitostí, jejíž hodnota by mohla 
posloužit k vyhodnocení rizika jako akceptovatelného přípa-
du, pokud finanční hodnota převyšuje výrazně riziko. 

Pro příklad jsou zde uvedena navrhovaná opatření rizik 
z kategorie technických a stavebních rizik (tab. 6) včetně od-
hadu nákladů nezbytých k jejich realizaci a osoby odpověd-
né za jejich realizaci. Obdobně byla navržena opatření pro 
finanční rizika, právní rizika, organizační a provozní rizika.

Takto doplněná tabulka může sloužit jako „Registr rizik“ 
pro následné monitorování rizik v průběhu projektu.

Krok 5
V posledním kroku byl vyhodnocen počet dílčích rizik, cel-

kový součet hodnot rizik, jejich časové rozložení v průběhu 
trvání projektu a zbytková úroveň rizika. Následně byla po-
souzena předběžná úroveň rizika celého projektu s ohledem 
na celkový rozsah projektu. 

Metoda RIPRAN ukázala, že různé hrozby mohou vést u 
projektu MSCB ke stejným scénářům, mnohdy však s růz-
ným dopadem na projekt a různými náklady na opatření, které 
by úroveň jednotlivých rizik snížily nebo zcela eliminovaly. 
Často by ovšem zůstala tato rizika v kategorii střední úrovně 
i po provedení navrhovaných opatření, pouze rizika by byla 
snížena. Celkově bylo u projektu definováno 30 různých hro-
zeb a 18 různých scénářů, přičemž realizací navrhovaných 
opatření ve výši 363 mil. Kč lze dosáhnout snížení celkového 
rizika na 363,6 mil. Kč, tj. téměř o 0,6 mil. Kč. Za nejvý-
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znamnější lze považovat rizika vedoucí k ukončení projektu, 
nenaplnění monitorovacích indikátorů projektu nebo uzavře-
ní MSCB. 

Nejvýznamnější výdaje na opatření za účelem snížení 
rizika se u projektu objevují ve fázi udržitelnosti projektu. 
Jedná se o období, kdy je vlastní provozování vybudovaného 
Moravian Science Centre Brno svěřeno příspěvkové organi-
zaci založené Jihomoravským krajem (příjemce dotace). Tato 
forma provozovatele MSCB byla zvolena zejména proto, že 
příspěvkové organizace jsou financovány jednak z příjmů 
z hlavní činnosti (u MSCB jsou to příjmy ze vstupného, gran-
ty, sponzorské dary) a dále z příspěvku na provoz poskyto-
vaného z rozpočtu zřizovatele (u MSCB přispívá na provoz 
s fixním příspěvkem ve výši 14 mil. Kč na rok po dobu udrži-
telnosti projektu také Statutární město Brno) a případnou pro-

vozní ztrátu lze rovněž hradit pouze z jeho rozpočtu.  V pří-
padě projektu MSCB by tato finanční ztráta ve své maximální 
výši zahrnovala veškeré výdaje nezbytné pro provoz MSCB, 
p. o. po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let. Záro-
veň je však možné, že provozování MSCB, p. o. bude díky 
profesionálnímu a kvalitnímu vedení příspěvkové organizace 
ziskové a příspěvek na provoz bude možné snížit. Rizika spo-
jená s provozováním MSCB, p. o. jsou tedy nejen hrozbou, 
ale i příležitostí projektu.

Závěr
Na základě shora uvedeného a vzhledem ke skutečnosti, 

že celkový očekávaný investiční náklad na realizaci projektu 
činí 598,7 mil. Kč, lze konstatovat, že ačkoli je celkové riziko 

Tab. 5. Technická a stavební rizika – situace před provedením opatření [2]
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1
nedostatky 
v projektové 
dokumentaci 

0,30

vícepráce

Jihomoravský 
kraj

0,90 0,27 MP SD 36, 6 9,9 MHR
zrušení veřejné zakázky  
na stavbu 0,50 0,15 MP SD 8, 2 1,2 MHR

zvýšení neuznatelných  
výdajů projektu 0,70 0,21 MP SD 36,6 7,7 MHR

2

zpoždění 
stavebních prací, 
nedostatečná 
koordinace 

0,10

zpoždění zkušebního provozu 
expozice

Jihomoravský 
kraj

0,30 0,03 MP VD 168,9 15,2 SHR

propadnutí stavebního  
povolení 0,30 0,03 MP MD 0,1 0,0 MHR

prodražení stavby 0,50 0,05 MP MD 2,0 0,3 MHR
nedodržení fin. plánu  
projektu 0,90 0,09 MP VD 598,7 53,9 SHR

3
výběr nekvalit-
ního dodavatele 
stavebních prací

0,20

nenaplnění   indikátorů 
projektu

Jihomoravský 
kraj

0,10 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR

zpoždění realizace stavby 0,70 0,14 MP VD 598,7 83,8 SHR

vyšší počet reklamací 0,90 0,18 MP MD 0,2 0,0 MHR

4
zpoždění výroby 
a dodání jednot-
livých exponátů

0,10

zpoždění zkušebního  
provozu expozice

Jihomoravský 
kraj

0,70 0,07 MP SD 7,0 0,5 MHR

nenaplnění indikátorů projektu 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR

nedodržení fin. plánu projektu 
(etapy) 0,90 0,09 MP VD 598,7 53,9 SHR

5 živelné pohromy 0,05

ukončení projektu

Jihomoravský 
kraj

0,30 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR
zvýšení neuznatelných výdajů 
projektu 0,90 0,04 MP VD 192,0 7,7 SHR

zpoždění st. prací 0,90 0,04 MP VD 598,7 23,9 SHR

zpoždění zkušebního 
provozu expozice 0,90 0,04 MP SD 7,0 0,3 MHR

6

dodavatelská 
rizika -  
neschopnost 
dodat exponáty

0,10

ukončení projektu

Jihomoravský 
kraj

0,50 0,05 MP VD 598,7 29,9 SHR

nenaplnění indikátorů projektu 0,50 0,05 MP VD 598,7 29,9 SHR

zpoždění zkušebního provozu 
expozice 0,70 0,07 MP SD 7,0 0,5 MHR

7

provozní rizika 
- nespolehlivost 
exponátů, drahý 
provoz

0,20
ukončení projektu

Jihomoravský 
kraj

0,30 0,06 MP VD 598,7 35,9 SHR

zvýšení výdajů na provoz  
v době udržitelnosti projektu 0,90 0,18 MP SD 28,1 5,1 MHR
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Tab. 6. Technická a stavební rizika – situace po provedení opatření
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1
neřeší se x x x x x x x x x x
neřeší se x x x x x x x x x x
neřeší se x x x x x x x x x x

2

zajistí se zpracování kvalitní projektové 
dokumentace, pro výběr dodavatele se nastaví 
vhodná kritéria, v dodavatelské smlouvě se 
nastaví sankce za nedodržení harmonogramu 
prací a dodávek

12, 6 0,10 0,10 0,01 MP VD 168,9 1,7 SHR

projektový manažer, 
stavební manažer, 
koordinátor stavební 
části a technický dozor 
stavebníka

neřeší se x x x x x x x x x x
neřeší se x x x x x x x x x x
zajistí se zpracování kvalitní projektové 
dokumentace, pro výběr dodavatele se nastaví  
vhodná kritéria, v dodavatelské smlouvě se 
nastaví sankce za nedodržení harmonogramu 
prací a dodávek

12,6 0,10 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR

projektový manažer, 
stavební manažer, 
koordinátor stavební 
části a technický dozor 
stavebníka

3

zajistí se zpracování kvalitní projektové 
dokumentace, pro výběr dodavatele se nastaví 
vhodná kritéria

8,8 0,05 0,20 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR
projektový manažer, 
stavební manažer a 
koordinátor stavební části

zajistí se zpracování kvalitní projektové 
dokumentace, pro výběr dodavatele  se nastaví 
vhodná kritéria

8,8 0,10 0,20 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR
projektový manažer, 
stavební manažer a 
koordinátor stavební části

neřeší se x x x x x x x x x x

4

neřeší se x x x x x x x x x x
zajistí se kvalitní podklady (libreto) pro autora 
návrhu expozice a následně pro projektanta 
kvalitní návrh, vybere se kvalitní projektant 
a provede se kontrola jím zpracované proj. 
dokumentace, nastaví se vhodná kritéria pro 
výběr dodavatele, včetně sankcí za nedodání 
nebo pozdní dodání exponátů

15,0 0,05 0,10 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR
projektový manažer, 
programový manažer  
a stavební manažer

zajistí se kvalitní podklady (libreto) pro autora 
návrhu expozice a následně pro projektanta 
kvalitní návrh, vybere se kvalitní projektant 
a provede se kontrola jím zpracované proj. 
dokumentace, nastaví se vhodná kritéria pro 
výběr dodavatele, včetně sankcí za nedodání 
nebo pozdní dodání exponátů

15,0 0,20 0,10 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR
projektový manažer, 
programový manažer  
a stavební manažer

5

zajistí se uzavření kvalitní pojistné smlouvy 1,4 0,01 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR projektový manažer  
a finanční manažer

zajistí se uzavření kvalitní pojistné smlouvy 1,4 0,30 0,05 0,01 MP VD 192,0 1,9 SHR projektový manažer  
a finanční manažer

zajistí se uzavření kvalitní pojistné smlouvy  
a dodavatelské smlouvy 1,4 0,50 0,05 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR

projektový manažer, 
finanční manažer a 
koordinátor stavební části

neřeší se x x x x x x x x x x

6

zajistí se kvalitní projektová dokumentace 
pro výrobu exponátů, nastaví se vhodné 
kvalifikační předpoklady pro výběr dodavatele 
expozice a sankce za nedodání exponátů

9,5 0,10 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR

projektový manažer, 
programový manažer, 
stavební manažer a 
koordinátor stavební části

zajistí se kvalitní projektová dokumentace 
pro výrobu exponátů, nastaví se vhodné 
kvalifikační předpoklady pro výběr dodavatele 
expozice a sankce za nedodání exponátů

9,5 0,10 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR

projektový manažer, 
programový manažer, 
stavební manažer a 
koordinátor stavební části

neřeší se x x x x x x x x x x

7

zajistí se správné zadání VZ na kvalitního 
dodavatele exponátů, v dodavatelské smlouvě 
se nasmlouvají záruky a provede se zkušební 
provoz

15,0 0,10 0,20 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR projektový manažer  
a programový manažer

neřeší se x x x x x x x x x x
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projektu vysoké, je přijatelné, zvláště s přihlédnutím k tomu, 
že skutečná hodnota realizovaného projektu Moravian Sci-
ence Centre Brno spočívá především v jeho nefinančním pří-
nosu, kdy v případě úspěšné realizace dojde nenucenou for-
mou k přiblížení podstaty vědecké činnosti a techniky široké 
veřejnosti. Případovou studií byla ověřena vhodnost vy užití 
metody RIPRAN. Výstupy mají vysokou vypoví dací schop-
nost o konkrétním řízení rizik projektu, o možnosti přeměny 
identifikovaných „hrozeb“ na „příležitosti“. 

Článek vznikl za podpory Jihomoravského kraje, realizá-
tora projektu „Moravian Science Centre Brno“.

Literatura
[1]	 Tichý,	M.:	Ovládání	rizika,	analýza	a	management.	Praha,	Beck	

2006.	ISBN	80-7179-415-5	
[2]	 Korecký,	 M.	 –	 Trkovský,	 V.: Management rizik projektů. Pra-

ha, Grada 2011 (aktuální doplnění). ISBN 978-80-247-3221-3   
http://www.ripran.cz

[3]	 Pavelková, M.	–	Korytárová, J.: Analýza rizik a nejistot projektu 
Moravian Science Centre Brno. Stavební obzor, 21, 2012, č. 10, 
s. 312-320. ISSN 1805-2576

[4]	 Doležal, J.	 –	 MÁCHAL, P.	 –	 LACKO, B. a kol.: Projektový 
management podle IPMA. Praha, Grada 2010 (dotisk), s. 79.

[5]	 Korytárová, J. a kol.: Management rizik souvisejících s dodáv-
kou stavebního díla. Brno, CERM 2011. ISBN 978-80-7204-
725-3

[6]	 Fotr, J.	 –	 Souček, I.: Investiční rozhodování a řízení projektů. 
Praha, Grada 2011. ISBN 8024732939   

 



stavební obzor 3-4/2014 57

Kompaktní formy rodinného bydlení  
60. až 80. let  

 Ing. arch. Kateřina RIEDLOVÁ, Ph.D.
 VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

Úvod
Současný stav rodinného bydlení, ovlivněný hromadným 

rozvojem rozdrobených satelitních osad na perifériích měst, 
není rozhodně příznivý. Osady samostatně stojících rodin-
ných domů představují spíše přehlídku toho, co všechno „lze 
postavit“. Komplexy díky výstavbě nejrozličnějších typů 
domů s množstvím architektonických prvků, a bez ohledu na 
charakter prostředí a hospodárné využití území, působí často 
nesourodě, až chaoticky. 

Stále diferencovanější společnost vyžaduje nejen kvalitní 
a nákladné rodinné domy, ale i cenově dostupné a úsporné 
bydlení, citlivě řešené, ohleduplné ke společnosti i přírodě. 
Zatímco dražší, samostatně stojící rodinné domy měly v po-
sledních letech „zelenou“ díky náročnějšímu a movitému kli-
entovi, kompaktní formy rodinného bydlení stále čekají na 
vstřícnost pořizovatelů i zpracovatelů územních plánů, osví-
cené investory a schopné architekty.

Pro inspiraci kompaktních forem rodinného bydlení při-
tom nemusíme chodit daleko. Stačí se ohlédnout do doby 60. 
až 80. let minulého století, která zanechala bohaté ukázky 
urbanistických řešení souborů rodinných domů. Tato léta, 
ovlivněná komunistickým režimem, jsou u nás však málo 
populární. Černobílé vidění světa i architektury minulých let 
a odsuzování všeho, co bylo za minulého režimu postaveno, 
není jistě správný postoj. Podrobnější prozkoumání problé-
mu umožní zviditelnit četnou kvalitní architekturu rodinného 
domu, a to především v kompaktních formách.

Inspirativní obytné soubory 
Pro zmiňované období bylo charakteristické urbanistické 

zahušťování bytové zástavby. Individuální výstavbu ovlivňo-
valy ekonomické ukazatele, maximální využití půdy a ener-
gií. Zvyšování hustoty zastavění politika státu zvýhodňovala. 
Nesporným pozitivem této jednostranné bytové politiky však 
bylo, že vznikala efektivní a ekonomická výstavba s mini-
málními náklady. 

Problém návrhu rodinných domů se přesunul z polohy 
hledání dobrého návrhu určitého domu do polohy hledání 
vhodných urbanistických skupin (byť sebemenších) a jejich 
uplatňování formami, které utváření těchto skupin umožňují. 
Proces neustálého zmenšování pozemku vedl k přechodu od 
typu domu extrovertního k formě domu, který je vyloženě 
introvertní. Setkáváme se s řadovou, atriovou, kobercovou či 

terasovou zástavbou, která v různých kompozičních celcích 
tvoří menší urbanistické skupiny.

Tyto obytné soubory, i přes zásadní omezení a úzkou vý-
robkovou a materiálovou základnu mohou být i po více než 
třiceti letech inspirativní. Nalezneme kvalitní příklady, které 
upoutají čistým architektonickým výrazem a dobrým řešením 
urbanistickým, s lidským měřítkem a množstvím polouza-
vřených prostorů, pěších ulic, náměstí i veřejné zeleně. Toto 
bydlení v klidu a zeleni je dílem architektů, kteří navzdory 
omezením režimem našli cestu k inspiracím rodinného byd-
lení ve vyspělých západních státech.

Zahraniční příklady
Odmítání sídlištního typu bydlení v mnohopodlažních 

bytových domech téměř ve všech hospodářsky vyspělých 
zemích západní Evropy i Ameriky a reakce širokých vrstev 
obyvatelstva proti tomuto typu bydlení vedla jednoznačně 
k převládající formě nízkopodlažní zástavby. Hlavním impul-
sem ke vzniku nových forem bydlení byl sílící tlak uživate-
lů bydlet lépe, než nabízí sídliště, pokud možno „jako v ro-
dinném domku“. Syntéza těchto příčin vyústila v množství 
terasových, kobercových a atriových obytných struktur, kde 
je těžké rozlišit rozhranní mezi vnějším a vnitřním obytným 
prostředím, mezi soukromým a veřejným prostorem. Některá 
řešení jsou na hranici rodinného a bytového domu.

Hledáním a uplatňováním nových způsobů zástavby še-
desátých až osmdesátých let bylo proslulé především Švý-
carsko. Vývojem koncepce kompaktního bydlení se zbýva-
li architekti z Teamu X a švýcarský Atelier 5, který vznikl 
v roce 1955 v Bernu. Zasazoval se proti desurbanizaci kra-
jiny, reprezentované nekonečnou zástavbou chaoticky ro-
zesetých rodinných domů. Realizace sídliště Halen u Bernu 
(1959-1961) přinesla Atelieru 5 mezinárodní obdiv a uznání. 
Stala se vzorovým příkladem pro koncentrovanou, ale nízkou 
urbanistickou jednotku dvacátého století. Koncept Halen vy-
chází z morfologie pozemku – nízká, hustá zástavba sleduje 
příkrý svah obrácený k jihu (obr. 1). Halen se stalo prototy-
pem pro městskou enklávu, vzorovým modelem pro sídliště 
na omezeném pozemku, na kterém se vytvářejí na sebe volně 
navazující prostory vlastního mikroklimatu, zbavené hluku a 
dopravy [1].

Soubory rodinných domů ze šedesátých až osmdesátých let uplynulého století se nacházejí v celé České republice. 
Najdeme zde soubory velmi kvalitní, některé z domů by mohly sloužit jako inspirace současné hromadně realizované 
rodinné výstavbě. 

Compact forms of family housing from the 1960s to 1980s

The clusters of family houses from the period of the 1960s to 1980s are well represented in the Czech Republic. Here, 
we can see sets of houses, some of which are of professional quality. Some of these houses could be very well taken as 
sources of inspiration for today’s mass building of family houses.
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Vzorové sídliště, vkomponované do zeleně, od světozná-
mého architekta Richarda Neutry nalezneme ve Walldorfu 
u Franfurktu nad Mohanem. Celkem 67 domů bylo úspěšně 
dokončeno v roce 1963. Autor hledal lepší formy osidlování 

a usiloval o přiblížení lidských obydlí přírodě, navrhoval at-
riové domky, které získaly oblibu. Téměř současně s domky 
zde byly zakládány i individuálně navržené malé zahrady. 
Rodinné domy ve Walldorfu jsou přízemní samostatně stojící, 

Obr. 2. Atriové domy v Tapiole (P. Ahola)

Obr. 1. Sídliště Halen u Bernu ( Ateliér 5)
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nebo dvoupodlažní dvojdomky, celkem devíti typů. Vysokou 
kulturou bydlení se může pyšnit Nizozemí. Mnoho význač-
ných holandských architektů, jako van den Bosch, Hendriks, 
Campman aj., se věnovalo navrhování rodinných domů vilo-
vého charakteru, jakým je např. dům ve Wijchen (1962) nebo 
ve svahu položený rodinný dům v Mook (1962).

Pro obytnou architekturu je na celém světě obdivováno a 
ceněno také Finsko. Ve sledovaném období vzniklo nedaleko 
Helsinek na 250 km² nové zahradní město Tapiola. Obytné 
domy jsou promíseny s nízkou zástavbou rodinných domků, 
která do sídliště vnáší uvolněný prostor a tvarovou proměnli-
vost. Stavby se zde podřizují přírodě, silniční síť se omezuje 
na minimum. Vysokých kvalit dosahuje projekt části Haka-
lehto (1963-1965) s atriovými domy (obr. 2) od architekta 
Pentii Aholy [2].

Dobrými příklady rodinného bydlení je proslulé i Norsko. 
Projektování se zde věnovali např. Anne-Tine a Mogens Frii-
sovi, Molle a Per Capelenové, Trond Eliassen, R. C. Esdaile. 

Kvalitní architekturu rodinného bydlení v kompaktních 
formách nalezneme téměř po celém světě. Zde jsou zmíněny 
jen příklady, které nejvýrazněji ovlivnily českou architekto-
nickou scénu. 

Významné soubory rodinných domů v ČR 

n Soubor rodinných domů v Praze 5, Na Hřebenkách 
Nejvýraznější a nejkvalitnější soubor rodinných domů ze se-
dmdesátých let tvoří skupina řadových domů na Strahově, 
v ulici Na Hřebenkách (obr. 3). Upoutá především výtvarně 
architektonickým výrazem domů z režných cihel a precizním 
provedením. Pozemek tohoto souboru je situován na mírném 
jižním svahu, který spolu s okolní zástavbou předurčil cha-
rakter projektu. Členité řazení rodinných domů se ve středu 
rozestupuje a dává vzniknout malému náměstí a zajímavým 
pohledovým průhledům. Domy z režného zdiva jsou kompo-

novány do dvou řad – horní tvoří domy z neomítaných spáro-
vaných cihel v barvě červené, v souběžné dolní řadě v barvě 
bílé. 

Autory projektu byli akademičtí architekti J. Lasovský a L. 
Vrátník. Jednotlivé domy z roku 1973 jsou řešeny jako dvou-
generační, kromě vlastního bytu mají samostatně přístupnou 
garsoniéru. Charakteristickým prvkem vnitřní dispozice je 
raumplan, tj. výškové oddělení podlahových úrovní. Centrál-
ní prostor domu tvoří hala s jídelním koutem, obývací pokoj 
je zvýšený o půl patra. Obě části jsou volně propojené, bez 
příčky, vzájemně přístupné po několika schodech. Na jídelnu 
navazuje kuchyň osvětlená střešním světlíkem. O půl patra 
níže se nachází ložnice rodičů, dětský pokoj a koupelna. Ko-
nečná úprava vnitřních stěn objektu byla již záležitostí osobní-
ho uvážení. V některých domech majitelé kombinovali režné 
zdivo s omítkou, jinde nechali plně vyznít čistě vyspárované 
cihly. Dřevěné konstrukce vně domu i uvnitř jsou palubkové, 
povrchově upravené tmavě hnědým částečně transparentním 
nátěrem, pro tu dobu typickým. Zajímavě je řešen i svod deš-
ťové vody ze střechy – voda stéká po několika zavěšených 
řetězech do kanalizační vpusti [3]. 

Hodnota celého souboru spočívá především v kvalitním, 
technicky i výtvarně plně dotaženém projektu. Soubor si za-
choval své kvality a kouzlo dodnes, ponořil se do zeleně a 
působí dojmem klidného a příjemného bydlení. Kvalitní ar-
chitekturou, ač v některých detailech až příliš romantickou, 
v mnohém předčí i nově vznikající rodinné domy.

n Čtvrť rodinných domů v Brně na Palackého vrchu
Kvalitní a inspirativní příklady kompaktních forem individu-
álního bydlení nalezneme v Brně. Nejrozsáhlejším a nejvý-
znamějším souborem je čtvrť rodinných domů na Palackého 
vrchu z roku 1970 od V. Mazala, D. a V. Kozumplíkových. 
Celková kompozice souboru je podřízena důslednému při-
mknutí zástavby k terénnímu reliéfu, což umožňuje členění 
řadových sekvencí rodinných domů odstupňováním jak výš-

Obr. 3. Řadové rodinné domy v ulici Na Hřebenkách (J. Lasovdký, L. Vrátník) 
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kovým, tak směrovým, při zachování optimální orientace 
vlastního bytu. Zástavba dosahuje poměrně velké hustoty a 
celá koncepce je podřízena záměru nevtíravého včlenění sou-
borů do prostředí, které z jedné strany tvoří bytové domy, od 
severu pak les Palackého vrchu [4].

Po stránce vnějšího architektonického výrazu je třeba vy-
zdvihnout řadové domy na ulici Příkré (obr. 4) od architekta 
D. Bílka z roku 1974. Rodinné domy jsou situovány do velmi 
strmého svahu v ustupujícím řazení. Objemově jsou řešeny 
jako převýšené sevřené kvádry postupně uskakující v reakci 
na terén a tvořící kompaktní uliční řadu. Vyložené balkony na 
uličním průčelí vytvářejí ve spojení se sloupky charakteristic-
ký výtvarný motiv tvaru písmene S. Domy mají tři nadzemní 
a jedno podzemní podlaží. Původně byly řešeny jako jedno-
bytové, dnes jsou v řadě případů adaptovány na dva byty. 
Vstup je umístěn do 1. NP s navazujícím obytným prostorem 
a provozním zázemím, 2. a 3. NP umožňují existenci samo-
statného bytu. Zastavěná plocha domu je 96 m². Konstrukčně 
je objekt řešen systémem podélných nosných zděných stěn. 
Stropní konstrukce jsou z  profilů I a cihelných stropních de-
sek Hurdis. Fasády jsou z břízolitové omítky. Vstupní podlaží 
a garáž jsou obloženy kabřincem. Rodinné domy jsou pravi-
delně udržovány a většinou jsou v dobrém technickém stavu. 
Jejich vnější architektonický výraz vykazuje hodnotné archi-
tektonické dílo řadové rodinné zástavby.

Kvalitní propracování uličních fasád a dotaženost archi-
tektonického detailu vykazují atriové rodinné domy na 
ulici Kainarova (obr. 5) od architektky D. Kozumplíkové 
z let 1973-1974. Sedm domů ve svažitém terénu se otevírá 
ve tvaru písmene L směrem do vnitřního atria a zahrady. 
Domy jsou přízemní, částečně podsklepené, převažuje ho-
rizontální řešení. Dispoziční řešení 1. NP je rozděleno do 
dvou částí, a to zóny společenské, s obývacím pokojem, 
kuchyní, jídelním koutem a pracovnou, a zóny klidové, 

v níž je ložnice rodičů, dva dětské pokoje  a koupelna. Obě 
části jsou propojeny vstupní halou. Zastavěná plocha domu 
je 125 m², obytná plocha 85 m². Konstrukce objektu je ře-
šena systémem příčných nosných stěn z cihel metrického 
formátu modulu 6,2 m. Konstrukce stropu je z tvárnic Hu-
rdis vložených do profilů I. Střecha je spádována a odvod-
něna do prostoru atria. Fasády jsou obloženy polévanými 
Hurdiskami, což bylo na dobu výstavby inovativní řešení. 
V atriové části byla provedena břízolitová omítka, římsa 
byla obložena dřevem. Velmi dobře působí jednotně řešený 
prostor předzahrádek. Současný stav jednotlivých objektů 
je velmi dobrý a udržovaný.

Zajímavé architektonické ztvárněnění atriových domů na-
lezneme na severní straně ulice Horské (obr. 6) od kolekti-
vu autorů Jiřičky, Plcha a Šamalíka z let 1972-1973. Deset 
dvoupodlažních řadových rodinných domů, zasazených do 
svahu, se ve 2. NP otevírá směrem do ulice, kde tvoří atrium. 
Jednotlivé domy se liší ztvárněním uliční fasády. Vstup je 
zdůrazněn výraznou rámovou konstrukcí předsazené hmo-
ty druhého podlaží. Udržovaná zeleň vymezuje hranice po-
zemků. Dispoziční řešení důsledně odděluje klidovou a spo-
lečenskou zónu. Druhé nadzemní podlaží tvoří dvě stavebně 
i provozně odlišná na sebe kolmá ramena. Kratší rameno ve 
formě trojtraktu slouží jako zóna klidová s ložnicí, pokoji, 
dvěma koupelnami a pracovnou. Druhé, protáhlejší rameno 
zóny společenské obsahuje velký obývací pokoj s krbem, jí-
delnu a kuchyň. Společným kloubem obou ramen je vstupní 
část se zádveřím. Obytná plocha domu činí 165 m2, zasta-
věná 107 m2. Udržovaná zeleň vymezuje hranice pozemků. 
Konstrukce objektu je řešena systémem příčných nosných 
stěn z cihel metrického formátu. Strop je z tvárnic Hurdis 
vložených do profilů I na různé rozpětí. Střecha je spádová-
na a odvodněna do prostoru atria. Současný stavebně tech-
nický stav je po drobných úpravách dobrý a udržovaný.

Obr. 4. Řadové rodinné domy na ulici Příkrá (D. Bílek)

Obr. 5. Atriové rodinné domy na ulici Kainarova (D. a V. Kozumplíkovi)
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n Řadové rodinné domy v  ulici Lozíbky, Brno-Husovice
Příkladem klasické řadové zástavby na úzké parcele může 
být devět řadových rodinných domů od F. a I. Páleníkových 
(1965-1968). Aditivně řazené kubické hmoty jsou zasazeny 
do jižního svahu a využívají svažitost terénu částečným za-
puštěním prvního nadzemního podlaží. Jejich architektonic-
ký výraz je jasný a přesvědčivý. Vstup do domu a vjezd do 

garáže je řešen ze severu, obytné místnosti pak v jižní části 
s otevřením do zahrady terasou a lodžiemi. Řešení fasád dává 
jednotlivým řadovým domům i celku jasný a působivý vý-
tvarný účin (obr. 7).

Domy jsou třípodlažní, s převládající vertikální dispozič-
ní koncepcí. Vstupní podlaží, tj.  zóna společenská, obsahuje 
zádveří, předsíň, WC, kuchyň, obývací pokoj a jídelní kout. 

Obr. 6. Velké atriové rodinné domy na ulici Horská (Jiřička, Plch, Šamalík)

Obr. 7. Řadové rodinné domy v ulici Lozíbky Brno Husovice (I. a F. Páleníkovi) 

Obr. 8. Situace souboru řadových rodinných domů v ulici Lísky (J. Zlámal)
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Zóna klidová je ve 3. NP, v níž se nachází ložnice, koupelna 
a obytný pokoj. Snížené 1. NP je využito pro garáž, sklep, 
kotelnu a jednu obytnou místnost propojenou přes terasu do 
zahrady.  Schodiště je prosvětleno střešním světlíkem. Vlastní 
pozemek domu má výměru 200 m². Obytná plocha jednoho 
domu je 62 m², zastavěná 62,9 m².

Příčný stěnový konstrukční systém má rozpon 5,3 m z cihel 
klasického formátu. Zdivo tl. 300 mm je vždy společné pro 
dva sousední objekty. Světlá výška místností je 2,4 m. Vnější 
omítka je břízolitová – oranžová na uličním průčelí a přírodní 
na zahradním průčelí. Rodinné domy jsou ve velmi dobrém 
stavu a zachovávají původní ráz bez větších zásahů.

n Soubor rodinných domů v  ulici Lísky, Brno-Komín 
V mnohém vynikající jsou stavby architekta J. Zlámala. Nej-
výraznější brněnskou realizací je  soubor rodinných domů v 
ulici Lísky (celkem na 100 domů), v němž navrhl i vlastní 
dům. Charakteristickým znakem obytných souborů tohoto au-
tora je vyloučení dopravy, a tím i důsledku pohybu automobi-
lů po sídlišti. Parkování je zajištěno při vjezdech do souboru 
umístěním hromadných garáží, což v dnešní motorizované 
době vyvolává značnou nelibost obyvatel. Nutno zmínit, že 
integrace automobilové dopravy mimo obytné soubory, byla 
v sedmdesátých letech v souladu s evropským trendem. 

Obr. 9. Řadový rodinný dům Lísky 82 (J. Zlámal)

Obr. 10. Situace obytného souboru rodinných domů v Břeclavi, Poštorná-Díly
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Řadová zástavba ulice Lísky se nachází ve svahu s pro-
měnným sklonem kolem 20°. Atypickým řešením je řazení 
domů nikoli po vrstevnici, ale kolmo k nim (obr. 8). Obytný 
soubor byl vybudován v rámci družstevní svépomocné vý-
stavby a obsahuje čtyři typy domů [4].

Rodinný dům architekta Zlámala, realizovaný v letech 
1981-1986, je prvním z řadové zástavby ve svahu (obr. 9). 
Zvyšující se terén překonává změnou výškové úrovně spod-
ního podlaží. Objem domu tvoří dvě hmoty – prostý kvádr a 
seříznutý kvádr směrem ke svahu. Obě hmoty, k sobě těsně 
přilnuté, působí navenek jako samostatné celky, což je vý-
razově podpořeno barevnou odlišností fasád. V interiéru se 
prostor prolíná – dispozice je maximálně uvolněná. Dům 
je k veřejnému uličnímu prostoru uzavřen a do soukromé 
zahrady maximálně otevřen. Vnitřní dispozice se odvíjí ve 
dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, 1. NP tvoří 
společenskou zónu, 2. NP klidovou, suterén je technickým 
zázemím. Prostorotvornost interiéru vykazuje nadčasové 
kvality. Jednotlivé výškové úrovně se vzájemně prolínají, 
pouze obytné podlaží umožňuje pohyb ve třech úrovních. 
Maximální prolnutí interiéru obytného prostoru se zahradou 
umožňuje velké bezrámové okno, jež bylo v té době odváž-
ným technickým řešením. 

Zdi jsou vyzděny tradičně lehčenými děrovanými cihlami, 
stropy jsou z keramických  profilů T a vložek Miako. Za-
stavěná plocha domu činí 110 m², obytná 165 m². Objekt se 
nachází ve velmi dobrém stavu a dodnes vykazuje vysokou 
architektonickou hodnotu projektu.

n Soubor rodinných domů v Břeclavi, Poštorná-Díly 
Nejrozsáhlejší studií architekta Zlámala (spolupráce P. Uh-
líř a E. Pilařová) je návrh břeclavského obytného souboru  
Poštorná-Díly z let 1976-1980. Z rozsáhlé studie 262 druž-
stevních rodinných domů byla, bohužel, realizována pouze 
první etapa, tj. asi 70 rodinných domů, zbytek území byl 
následně zcela urbanisticky i architektonicky zdevastován. 
Realizovaná část vypovídá o vysokých architektonických i 
urbanistických kvalitách architekta. Celková projektovaná 
kapacita byla 319 bytů v 262 rodinných domech, mateřská 
škola, služby a maloobchodní zařízení. Urbanistická koncep-
ce řeší vnitřní uspořádání sídliště v kontrastech skupinových, 
atriových a řadových domů. Návrh souboru je založen na 
principu individuálního bydlení s hlavní předností rodinného 
domu – bezprostředním propojením zeleně s vnějšími obyt-
nými prostorami (obr. 10). 

Pravoúhlá síť rodinných domů spolu s komunikacemi  
(v maximální šířce 3,5 m nutné pro zásah požárních, sanit-
ních či popelářských vozů) je proložena volnými formami 
veřejné zeleně a veřejných prostranství. Celý urbanistický 

systém umožňuje variabilnost řešení jednotlivých skupenství, 
jakož i urbanistickou flexibilitu. Obytné skupiny byly navr-
ženy ve třech formách, a to uzavřené obytné skupiny (čtyři 
řady rodinných domů ve stranách čtverce jsou seskupeny ko-
lem malého náměstí), ve formě atriové a ve formě řadové. 
Domy s velkou hloubkou zástavby, spolu s dvory a zahrádka-
mi, vytvářejí souvislý prostor intenzívně využitý pro bydlení. 
Záměrem bylo včlenit přímo do řešení dispozice i otevřený 
soukromý prostor, vyhrazený pro nerušený pobyt rodiny. Ten 
se v mnoha formách stává součástí domu a spoluvytváří ar-
chitekturu objektů (obr. 11) [5]. 

Za uplynulých třicet let od výstavby se celý obytný soubor 
ponořil do zeleně a tvoří s ní harmonický vztah. Automobi-
lová doprava se stále drží mimo areál, pouze někteří obyva-
telé si zde občas budují různé přístřešky či garáže. Mnohdy 
je výstavba garáže spojena s nesmyslnou přestavbou celého 
objektu s doplněním sedlové střechy, což leckdy vede k ab-
surdním zobrazením investorových představ. Přesto zůstává 
značná část obytného souboru, dle architektových představ, 
klidnou a komfortní obytnou skupinou.

Závěr
Některé soubory rodinných domů ze šedesátých až osmde-

sátých let minulého století mohou sloužit jako dobrý příklad 
hromadně realizované individuální výstavby. Jejich odkaz 
dnešku není zcela zanedbatelný, především pro jejich souro-
dost, střídmost, jednoduchost a přesvědčivost výrazu a v ne-
poslední řadě dnes tak aktuální urbanistické ekonomice.
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Obr. 11. Obytný soubor Poštorná-Díly (J. Zlámal, P. Uhlíř, E. Pilařová)
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Úvod
Polyvinylalkohol (PVA) se používá v mnoha průmyslo-

vých aplikacích. Funguje jako emulgátor, koloidní stabilizá-
tor, adhezivum v textilním průmyslu a v domácím vybavení. 
Rozkládá se ve vodě nebo v odpadovém systému. Filmy a 
kompozity je možné použít jako pytle na prádlo, na pesticidy 
i jako mulčovací filmy. V budoucnosti budou vodorozpustné 
polymery (PVA, etylcelulóza, hydroxymetylcelulóza a další) 
používány pro „environmentálně přátelské materiály“, jako 
jsou hydrogely a vodorozpustné obaly. Nahradí pak dosavad-
ní obalovou infrastrukturu a umožní redukovat množství ne-
degradovatelných plastových odpadů [1], [2]. 

Polyvinylalkohol je charakterizován excelentní hydrofobi-
tou, malou toxicitou, často i malou biodegradabilitou. Dříve 
se používal pro výrobu terylenu, nyní slouží k výrobě nátě-
rů, emulzifikátorů, v potravinářském průmyslu, v medicíně a 
k výrobě biomateriálů. Odpadní materiály z textilního prů-
myslu a průmyslu barev ho však mohou  obsahovat velmi 
mnoho, přičemž rozklad pokračuje velmi pomalu. Mikrobi 
schopné rozkládat PVA nejsou ubiquisti (nenacházejí se všu-
de), ale jen v určitých oblastech regionu [3]. Proces je možné 
urychlit přídavkem hydrolyzátu proteinu a bakterií degradují-
cích (adaptovaných) PVA [4], [5].

Degradující bakterie byly izolovány z různých zdrojů, jako 
je aktivní kal z  textilního průmyslu, z průmyslu barev a ze 
zbytků PVA při mulčování půdy [6]. Byly identifikovány bak-
terie symbiotické (oboustranně výhodné soužití), komensaly 
(jedna bakterie má ze vztahu prospěch, druhá není ovlivněna) 
a smíšené kultury schopné degradovat základní polymer, a to 
až do hmotnosti 1 g·l-1 [7]. Nejčastěji byli nalezeni zástupci 
rodu Pseudomonas, Bacillus, Flavobacterium, Acinetobacter, 
Alcaligenes, Xanthomonas spp. Pozoruhodný byl nález bak-
terie Steroidobacter sp. v odpadních vodách, který byl scho-
pen rozkládat PVA za anaerobních podmínek [8]. V půdních 
podmínkách se udává celková ztráta hmotnosti fólií PVA 38-
73 % za 18 dnů podle druhu mikroba [3].

V suchém stavu je materiál odolný proti mikrobům. Vodné 
roztoky, ve kterých polymer bobtná, však podléhají biode-
gradaci. Dříve se myslelo, že bakterie napadají pouze octan 
sodný, který je vždy v PVA přítomen. Nyní je zřejmé, že půd-
ní bakterie štěpí C-C vazby PVA za vzniku karboxylových 

kyselin. Iniciálním degradačním krokem PVA je enzymatická 
oxidace sekundární hydroxylové skupiny na keton, který ná-
sledně působí hydrolýzu a rozpad řetězce [2], [9], [10], [11]. 

Cílem autorů článku bylo potvrdit, anebo vyvrátit, názory, 
podle kterých nejsou nanovlákna z PVA půdními mikroorga-
nizmy degradovatelná a použití tohoto materiálu nezmenší 
v přírodě množství nedegradovatelného odpadu.  

Materiál 
Výzkumné práce byly provedeny na materiálu PVA Sigma- 

Aldrich (USA) 99 % hydrolyzát s Mh 85 000-125 000. Nano-
vláknité textilie byly připraveny metodou elektrozvlákňování 
na přístroji Nanospider LB 500, (Elmarco, Česká republika).
Výrobní technologie pro přípravu nanovláken je založena na 
principu zvlákňování roztoků polymerů v elektrostatickém 
poli. Složení základního polymerního roztoku pro zvlákňo-
vání (500 ml): 60 g PVA, 4,4 g glyoxalu, 3 g kyseliny fos-
forečné. Glyoxal a kyselina fosforečná byly do roztoku při-
dány pro tepelnou stabilizaci, která se provádí po dobu 10 
minut při teplotě 140 ºC. Elektrozvlákňování bylo provedeno 
na nosnou textilii z polypropylenu s antistatickou úpravou 
s plošnou hmotností cca 20 g/m2. Výroba textilie proběhla 
pomocí válcové elektrody, vzdálenost mezi elektrodami byla 
122 mm. Tloušťka vláken PVA činila 100-200 nanometrů. 

Metody

n Metoda přímého dělení bakterií 
Sterilní pentlice (proužek) z nanotextilie šířky 30 mm byla 
napnuta do prostoru sterilní kyvety o rozměrech 150x70x 
x250 mm, přičemž jeden pól byl umístěn do zahradní půdy 
(30 g/30 g, půda/perlit, vlhkost 50 % hmotnostních), dru-
hý byl sterilní průchodkou vyveden do volného prosto-
ru; doba expozice 30 dnů, teplota 27±2 ºC. Po této době 
byly z nanotextilie sterilně odstřiženy čtverečky o rozměru  
10x10 mm a otištěny na masopeptonový agar. Tímto způ-
sobem bylo možné získat čisté kultury bakterií a plísní bez 
dodatečné primokultivace a zdlouhavé selekce. Identifikace 
získaných organizmů byla provedena pomocí Mikrolatestu 
NEFERMtest 24.

Zkoumání sterilní pentlice umístěné v půdním komplexu prokázalo, že bakterie izolované tímto způsobem z půdy ne-
jsou klasickými biodeteriogeny, ale pouze členy běžného půdního společenství, a nejsou schopny nanotextilie z polyvi-
nylalkoholu významněji narušit. To mění názor o snadné degradaci polyvinylalkoholu v přírodě i o jeho použití jako 
technického, lehce odbouratelného materiálu.

Biodeterioration of nanotextiles of polyvinyl alcohol by soil bacteria

The method using sterile ribbons placed in the soil complex has manifested that bacteria isolated from soil in this way 
are not classic bio-deteriogens, but only members of a common soil community being unable to disintegrate nanotexti-
les of polyvinil alcohol in a significant way. This changes the opinion on the generally simple degradation of polyvinyl 
alcohol in nature and its use as a technical, easily biodegradable material. 
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n Půda pro adaptaci degradujících bakterií
Kvasničný extrakt 0,05 g, K2HPO4 2,2 g, KH2PO4 0,8 g, 

NaCl 0,1 g, NH4NO3 2,5 g, CaCl2·H2O 0,02 g, MgSO4·7 H2O, 
0,7 g FeSO4·0,02 g, MnSO4 0,03 g, PVA 0,1 %, destilovaná 
voda 1 litr pH 7,2 [12].

n Půdní test 
Sterilní lahve o objemu 1 000 ml, sterilní půdní substrát 30 g 
suché zahradní půdy, perlit 30 g, vlhkost půdy upravena 
sterilní H2O na 50 % hmotnostních. V každé lahvi 300 mg 
kapalného PVA [12]. Inokulace lahví jednotlivými kmeny 
bakterií zálivkou v minerálním roztoku. Expozice 14 dnů, 
teplota 28±2 ºC. Tvorba CO2 byla měřena multiparametrovým 
převodníkem M400 senzor pH/redox (Mettler Toledo, Švý-
carsko), CO2 bylo současně paralelně zachycováno v 0,2 N 
NaOH a titrováno 0,2 N HCl. Jako porovnávací byly použity 
vzorky neinfikovaného sterilního půdního substrátu s PVA.

n Difúzní test
Izolované mikroorganizmy byly adaptovány 7 až 10 dnů na 
PVA při teplotě 28 ºC v minerální půdě. Jednotlivé kmeny 
byly testovány shora uvedeným způsobem. Následně byl ste-
rilní disk z filtračního papíru o průměru 10 mm nasát kulturou 
bakterií a umístěn doprostřed PVA média ztuženého agarem. 
Inkubace při 28 ºC trvala 7 dnů. Jako indikátor degradace PVA 
sloužil medicinální povidonum iodatum ve 4 % kyseliny bo-
rité, aplikovaný na střed papírového disku. Jasné halo okolo 
disku znamenalo pozitivní reakci [6], [13].

Cílem experimentů bylo zjistit, zda izolované kmeny jsou 
reálné biodeteriogeny PVA, anebo jen členy mikrobního spo-
lečenství. Proto byla u izolovaných kmenů měřena rychlost 
růstu v půdních vzorcích pomocí  tvorby CO2 a sledována 
rychlost degradace PVA pomocí reakce iodinu za přítomnosti 
kyseliny borité [3]. 

Diskuze výsledků 
Z dolního okraje pentlice byla izolována Burgholderia 

cepacia a Burgholderia pseudomalei,  z horní části Burghol-
deria pseudomalei, Chryseobacterium meningosepticum, 
Pseudomonas fluorescens, Arthobacter sp. Až na rod Artho-
bacter jde vesměs o gramnegativní bakterie, zástupce rodu 
Pseudomonas.

Izolované pseudomonády jsou v půdě běžně přítomné, zde 
rostou i za nízkých teplot. Vytvářením lepkavých polysacha-
ridů do okolí buněk tvoří biofilm, kterým přilnou k libovol-
nému povrchu, a proto je mnohem náročnější je z povrchu 
silikátových materiálů omýt. Mohou přežít i v nádobách 
s antiseptickými kvartérními amoniovými sloučeninami 
nebo v láhvích s balenou minerální vodou [14]. Hlavní zá-
stupci Pseudomonas aeruginosa a Pseudomonas fluorescens 
spolupůsobí při biodeterioraci plastů a některých anorganic-
kých stavebních materiálů. Arthobacter sp. je bakterie běž-
ná v půdě, obligátní aerob, který je rezistentní k vysoušení 
a hladovění [15]. Z hlediska půdního mikrobního komplexu, 
ze kterého byly mikroorganizmy izolovány, je zajímavé, že 
přes složitost a mnohočetnost bakterií v půdě byli izolováni 
pouze čtyři gramnegativní zástupci rodu Pseudomonas  a pou-
ze jedna Gram pozitivní bakterie Arthobacter sp. [16]. 

Pozoruhodné výsledky byly získány u izolovaných bakterií 
při biochemických a fyzikálních testech. Nerostly ve vodných 
minerálních půdách za přítomnosti PVA, pokud nebyly do 
média přidány alespoň stopy NH4NO3 [7], [13]. Významným 
poznatkem bylo, že produkce CO2 v přítomnosti PVA byla 
vždy menší než produkce CO2 v téže sterilní půdě bez další 

inokulace (tab. 1). Detekce metabolitů PVA pomocí reakce 
iodinu a kyseliny borité byla patrná pouze v jednom přípa-
dě. Z uvedeného vyplývá, že bakterie nejsou (jako jednotlivé 
kmeny) schopny PVA degradovat. To odpovídá názoru práce 
[9] a mění obecně zastávaný názor o jeho snadné biodegrada-
ci, a tedy i nanovláknitých materiálů z PVA mikroorganizmy. 

Tab. 1. Produkce CO2 kmeny bakterií po expozici ve sterilní  
kompostové zemi s PVA při teplotě 28±2 ºC proti sterilní neočkované 
kontrole 

Kmen/Bakterie
CO2 [mg/14 dnů]

PVA kontrola

Burkholderia cepacia 67 88

Chryseobacterium meningosepticum 65 73

Burkholderia pseudomalei 68 86

Chrysobacterium meningosepticum* 66 83

Pseudomonas flluorescens 61 75

Arthrobacter sp. 63 75

* odlišný kmen Chryseobacterium meningosepticum

Závěr
Metoda sterilní pentlice umístěné v půdním komplexu 

ukázala, že izolované bakterie nejsou klasickými biodeterio-
geny, ale pouze členy běžného půdního společenstva, které 
není schopné významněji nanotextilie z PVA narušit. To mění 
obecný názor o  snadné degradaci polyvinylalkoholu v pří-
rodě i o jeho použití jako technického, lehce odbouratelného 
materiálu. Kromě toho tyto bakterie náleží mezi významné 
lidské patogeny, které ve výjimečných případech mohou, při 
odstraňování materiálů z PVA ze stavby či půdy, působit zá-
važná onemocnění.

Článek vznikl za podpory projektu NAKI DF 12P010V-
VO37 „Progresivní neinvazivní metody stabilizace, 
konzervace a zpevňování historických konstrukcí a je-
jich částí kompozitními materiály na bázi vláken a na-
novláken“.
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