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Vážení čtenáři,
v březnu se v pražské tržnici v Holešovicích uskutečnil festival 
Salon dřevostaveb s přehlídkou současných moderních projektů 
v České republice a na Slovensku. Svými expozicemi i tématy před-
nášek byla akce zaměřena především na udržitelnost a technologie 
s nízkou energetickou náročností. Z prezentovaných stavebních 
materiálů mě zaujaly například hliněné stavební desky pro suchou 
výstavbu, určené pro interiéry dřevostaveb a montovaných domů; 
jedná se o odolný přírodní stavební materiál s vhodnými staveb-
ně-fyzikálními vlastnostmi, regulující vlhkost v budovách. 
V přednášce materiálového inženýra z České zemědělské univerzity 
mimo jiné zaznělo, že dřevo je materiálem, jenž do své struktury 
váže CO2. Ten se při napadení dřevokaznými houbami nebo hmy-
zem uvolňuje do atmosféry. Jak tedy dřevo uchovat neporušené 
co nejdéle? Je vhodným materiálem pro vnější prostředí? Dřevěné 
konstrukce vydrží staletí, ke dřevu uplatněnému v exteriéru je však 
třeba mít respekt. Je nezbytné zvolit vhodný materiál a správné 
konstrukční řešení. Již naši předkové věděli, že nosné konstrukce 
např. mostů, vystavené povětrnostním vlivům, je nutno zastřešovat, 
nejlépe s přesahy, a zamezit kontaktu se zemí. 
I když dřeva nejen u nás ubývá, mnoho dřevěných konstrukcí dnes 
zbytečně skončí v odpadu, protože po čase vizuálně nevyhovují 
parametrům objednatele. Ve velké většině se jedná o fasády budov, 
které vlivem slunečního záření po určité době zešedivějí, ztrácejí 
původní vzhled, a to i po ošetření nátěry a povrchovými modifika-
cemi. Tato změna, na rozdíl od působení dřevokazných hub a hmyzu, 
je přitom pouze povrchová, jde o milimetrovou krustu, pod kterou je 
materiál nepoškozen. Majitelé budoucích staveb by proto měli být 
na tuto skutečnost projektanty včas upozorněni, aby výběr tohoto 
organického materiálu zvážili.
S růstem cen stavebních komodit, zejména v důsledku zvyšování 
cen energií, bude kladen stále větší důraz na zvyšování procenta 
dalšího využití stavebních materiálů po demolicích staveb, aby 
se znovu vrátily do života s novou funkcí. Pro mnohé firmy bude 
motivací zvyšování poplatků za jejich skladování.
Důležitá role připadne tzv. materiálovým bankám s nezpracovatel-
nými přebytky materiálů jako cennými vstupními surovinami pro dal-
ší využití ve výstavbě. Iniciuje se také zavedení tzv. pře ddemoličních 
auditů s informacemi o příslušných stavebních materiálech. Více 
k tématu přináší obsahová náplň tohoto vydání časopisu.

Hodně úspěchů přeje

Ing. Hana Dušková
šéfredaktorka
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Tato slova pronesl James Hamilton, profesor 
ekonomie na University of California v San 
Diegu, na přednášce na téma Sankce, ceny 
energií a globální ekonomika 17. března 2022 
(která je dostupná rovněž on-line).
Evidentním rizikem ruské agrese na Ukrajině 
a protiruských sankcí je snížení růstu, pří-
padně až pokles naší ekonomiky. Hlavním 
zdrojem zpomalení ekonomiky je energetická 
krize, tj. růst cen plynu, elektřiny a ropy. Česká 
ekonomika je vysoce energeticky náročná 
z důvodu vysokého – více než 30% – podílu 
průmyslu na HDP. Důsledky energetické krize 
by proto byly pro nás asi dvojnásobně vyšší 
než v průměru u zemí Evropské unie.
V roce 2021 činil podíl ruského plynu cca 42 % 
z celkového objemu dovozu plynu v Evropské 
unii; v případě České republiky činil dovoz rus-
kého plynu 100 % celkového objemu. U ropy 
a ropných produktů dovážela Česká republika 
z Ruska 29 % celkového objemu dovozu. 
Evropská unie je nejdůležitějším obchod-
ním partnerem Ruska, odebírá cca polovinu 
ruských vývozů. Na druhém místě je Čína se 

14% podílem. Vývozy z  Evropské unie do Rus-
ka tvoří naopak jen 5 % z celkových vývozů 
EU. Rusko produkuje 13 % světové těžby ropy 
a 17 % světové těžby zemního plynu. 
Rusko i Ukrajina jsou také producenty některých 
surovin či součástek, jejichž dovoz je důležitý 
pro konkrétní evropské sektory, například auto-
mobilový či elektrotechnický průmysl. Ukrajina 
představuje zdrojovou zemi pro 7–11 % všech 
dovážených kabelových svazků do EU, dů-
ležitých pro výrobu automobilů. Ukrajina má 
významný podíl v produkci neonového plynu, 
důležitého pro evropskou výrobu polovodičů. 
V Rusku je významným dodavatelem paladia, 
potřebného např. pro katalyzátory benzinových 
motorů. Vynucená změna dodavatelských 
řetězců a přenastavení výrobních procesů 
v Evropě si vyžádá určitou dobu. 
Ruská ekonomika je výrazně závislá na příj-
mech z těžby přírodních zdrojů. Ty tvoří cel-
kem 13 % ruského HDP. Státní rozpočet Rus-
ké federace je extrémně závislý na příjmech 
z fosilních paliv: plyn a ropa tvoří třetinu až 
polovinu jejích příjmů.

Spotřeba energie v Evropě
V Evropě žije 7 % světové populace a spo-
třebovává 17 % energie vyrobené ve světě. 
Celkem 65 % spotřebovávané energie se však 
do  Evropy dováží. Podle prof. Hamiltona je sklad-
ba evropské energetické spotřeby následující: 
• plyn: 36 %
• ropa: 32 %
• uhlí: 13 %
• jaderná energie: 7 %
• větrná energie: 4 %
• vodní energie: 3 %
• sluneční energie: 1 %.

Potřeba energie je závislá na struktuře eko-
nomiky. Průmysl vytváří cca 20 % HDP v EU 
a 20 % vyplacených mezd, ale spotřebuje 40 % 
energie. Sektor služeb se podílí 56 % na tvorbě 
HDP, 66 % na objemu mezd v EU a spotřebová-
vá 13 % energie. Plynové vytápění v budovách 
absorbuje 20 % energie. Ropa spotřebovaná 
v dopravě představuje 15 % energie. 
Pozornost si zaslouží výroba materiálů, která 
je velmi energeticky náročná. Je to zejména 
výroba vodíku (90 % nákladů při výrobě jsou 
energie), výroba čpavku a plastů (2/3 ná-
kladů), výroba cementu (45 % nákladů), hli-
níku (40 % nákladů). V průměru se jedná 
o 50 % nákladů. To znamená, že při zdvojná-
sobení ceny energií výrobní náklady těchto 
komodit vzrostou v průměru o 50 % (= inflace). 

Český zahraniční obchod s Ruskem 
a Ukrajinou
Podíl Ruska na českém zahraničním obchodu 
je nízký. Podíl vývozů do Ruska činní cca 2 % 
z celkových vývozů, tj. cca 94 mld. Kč; 
v případě dovozů se jedná o podíl 3 %, 
tj. 137 mld. Kč ročně. Jedná se sice o nízká 
čísla, ale dovoz i vývoz je vysoce koncentro-
ván jak v komoditách, tak v počtu vyvážejících 
a dovážejících firem. Minerální paliva se podí-
lejí na dovozech z Ruska částkou 100 mld. Kč 
ročně, tj. 38 %. Ve vývozech převažují stro-
je a dopravní prostředky v ročním objemu 
cca 61 mld. Kč, tj. cca 65 %. 
Evropská komise oznámila 23. března, že prů-
myslové firmy z Evropské unie významně za-
sažené protiruskými sankcemi budou mít nárok 
na státní pomoc až 400 000 eur (9,8 mil. Kč). 
Firmy z odvětví zemědělství, rybolovu či akva-
kultury budou moci dostat až 35 000 eur.
Zahraniční obchod s Ukrajinou představuje 
podíl cca 0,9 % na našem celkovém dovozu 
a 0,7 % na našem celkovém vývozu. V dovozu 
se jedná na prvním místě o suroviny, ve vývo-
zu o stroje a dopravní prostředky.

Ekonomické dopady ruské agrese na Ukrajině 
a následných protiruských sankcí
„Před invazí jsme žili v přesvědčení, že ekonomická, finanční a ob-
chodní provázanost mezi zeměmi prodražuje válku, a tudíž vlastně 
zajišťuje mír. Svět se ale změnil, provázanost válku prodražuje, ale 
nevylučuje. A proto se nyní státy budou zaměřovat na odolnost, 
soběstačnost a autonomii. Znamená to konec takzvané mírové divi-
dendy a zpomalení globalizace.“

  Graf 1 Odvětví v ČR spotřebovávající nejvíce elektřiny [v GWh], rok 2020 (zdroj: ERÚ)

  Graf 2  Odvětví v ČR spotřebovávající nejvíce zemního plynu [v mil. m3], rok 2020 (zdroj: ČSÚ; 
ze všech CZ NACE kódů, tedy nejen z průmyslu)
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Dopady omezení dodávek ruského plynu 
do Evropy
Dodávky plynu z Ruska do Evropy byly na mi-
nimech (v porovnání s lety 2015–2020) celou 
druhou polovinu minulého roku a rovněž 
v letošním roce. Celkově do Evropy v roce 
2021 přiteklo z Ruska cca 160–1710 mld. m3 
plynu. Pokles dovozu plynu z Ruska nyní 
kompenzuje dovoz LNG (zkapalněného zem-
ního plynu). Pokud by dodávky ruského plynu 
z Ruska byly krátkodobě zastaveny (omeze-
ny), Evropská unie by až do léta přežila díky 
zvýšenému dovozu LNG a zásobám (ty jsou 
nyní na tři až čtyři týdny spotřeby), případně 
s řízeným snížením spotřeby plynu v průmys-
lu. Dopady na jednotlivé členské země EU by 
ovšem byly nerovnoměrné. Náhrada delšího 
výpadku ruského plynu zkapalněným zemním 
plynem naráží na limity na straně nabídky 
(globální kapacita na zkapalnění je prakticky 
vyčerpána), přepravy (chybí volná kapacita 
lodí), i skladování.
Jako relativně nejjednodušší se ukazuje zvý-
šená produkce elektřiny z uhlí namísto plynu. 
Využití uhelných elektráren v EU v posledních 
letech kleslo z dřívější úrovně mezi 50–60 % 
na 30–40 %. Návrat na původní úroveň byl 
mohl nahradit cca 10 % celkové spotřeby 
plynu. Existují další možnosti. Např. Německo 
může pozastavit jaderných elektráren. 

Ukrajinská ekonomika
V letech 2000–2007 rostla ekonomika Ukra-
jiny v průměru o 7 % ročně. Roku 2009 však 
Ukrajinu, v souvislosti s celosvětovou finanční 
krizí, zasáhla poměrně silná recese a HDP 
Ukrajiny se propadl o více než 15 %. Další 
recese zemi postihla v letech 2014 a 2015 
v důsledku ukrajinsko-ruské krize. Od roku 
2016 je vykazován mírný ekonomický růst 

a od roku 2016 ukrajinský HDP rostl o 2–3 % 
ročně. V roce 2020 negativně zasáhla ukra-
jinskou ekonomiku pandemie koronaviru 
a HDP se snížil o 3,9 %. Ukrajina se již ně-
kolik let potýká s velkou dluhovou zátěží, 
přičemž veřejný dluh mírně roste a dosahuje 
67,7 % HDP. V zemi žije přes 42 mil. obyvatel 
a HDP na obyvatele dosahuje 2 639,8 USD.
Ukrajinská ekonomika je orientována více 
na dodávky surovin, polotovarů a zeměděl-
ské produkce s tím, že probíhá proces po-
stupných reforem s orientací na růst podílu 
hotových výrobků a výrobků s vyšší přida-
nou hodnotou. Velmi rychle se na Ukrajině 
rozvíjí zemědělský a potravinářský sektor 
a IT sektor včetně digitalizace. Na druhé 
straně pokračuje trend snižování průmy-
slové výroby, který je součástí dlouhodo-
bého trendu postupné „deindustrializace“ 
ukrajinské ekonomiky. Došlo k podstat-
nému útlumu výroby místních strojíren-
ských a metalurgických závodů, které byly 
tradičními obory ukrajinské postsovětské 
ekonomiky. Jejich místo postupně nahra-
zuje produkce agrárního průmyslu, který 
nyní tvoří přibližně 11 % HDP a cca 40 % 
celkového ukrajinského exportu, přičemž 
do EU loni směřovalo cca 34 % agrárního 
exportu z Ukrajiny. Ve vývozu převažuje 
surovinová rostlinná produkce, tj. pšenice, 
ječmen, slunečnicový olej. 
Zejména v posledních několika letech se 
podařilo významně zredukovat admini-
strativní zátěž podnikání, větší transpa-
rentnosti nabyl proces zadávání veřejných 
zakázek, velkého pokroku bylo dosaženo 
v zavádění elektronického podnikání, byly 
například zpřístupněny elektronické ob-
chodní rejstříky, registr bankrotů, soudních  
rozhodnutí.

  Graf 4  Podíl dovozu ropy a ropných produktů z Ruska do zemí Evropy v %, rok 2020 (zdroj: Eurostat)

  Graf 3  Podíl dovozu zemního plynu z Ruska do zemí Evropy v %, rok 2020 (zdroj: Eurostat)
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Ekonomická integrace mezi EU a Ukrajinou
Po schválení Evropským parlamentem a ukra-
jinskou Nejvyšší radou (2014) a po ratifikaci 
všemi členskými státy EU je od září 2017 plno-
hodnotně platná Asociační dohoda EU – Ukra-
jina. Dohoda má umožnit propojení vnitřního 
trhu EU s ukrajinským trhem, přiblížit ukrajinské 
standardy evropským a podpořit diverzifikaci 
a zvýšení konkurenceschopnosti ukrajinského 
exportu a ukrajinské ekonomiky jako celku. 
Na Ukrajině byl přijat zákon o uvádění staveb-
ních výrobků na trh, který reflektuje nařízení EP 
a Rady č. 305/2011 o stavebních výrobcích. 
Podobně transponovala Ukrajina do svého 
národního práva evropské energetické směr-
nice a zahájila vydávání energetických certi-
fikátů pro budovy. Do soustavy ukrajinských 
technických norem jsou přebírány evrop-
ské a mezinárodní normy včetně Eurokódů.

Obnova Ukrajiny
Přestože na Ukrajině stále trvají boje s rus-
kými okupačními jednotkami, Ukrajina již 
přijala zákon upravující provádění staveb-
ních prací k odstranění následků války. 
Britský a polský premiér se snaží pro-
sadit pro Ukrajinu Marshallův plán č. 2.  
I podle dalších evropských politiků se 
Ukrajina může spolehnout na pomocnou 
ruku Bruselu. Evropská unie slíbila Ukra-
jině finanční pomoc, která má vést k její 
obnově. Evropská rada proto souhlasí se 
zřízením Svěřenského fondu solidarity pro 
Ukrajinu, vybízí mezinárodní partnery, aby se 
zapojili, a vyzývá k bezodkladnému zahájení 
příprav, píše se v dokumentu z 24. března 
2022. Evropští lídři pak vyzvali k uspořádání 
mezinárodní dárcovské konference. Její 
uspořádání by mohla mít na starosti Česká 

republika, která bude v druhé polovině roku 
2022 předsedat Radě EU.
Poválečná obnova rozbombardované Ukra-
jiny vyjde nejméně na 565 mld. amerických 
dolarů (12,7 bilionu Kč). Částku zveřejnil 
ukrajinský předseda vlády Denys Šmyhal. 
„Předběžné výpočty říkají, že přímé jedno-
rázové ztráty Ukrajiny činí 565 mld. dolarů. 
Jinými slovy, takové prostředky budeme 
potřebovat, abychom obnovili náš stát. 
Jak z peněz zabavených Ruské federaci, 
tak z prostředků od našich partnerů,“ řekl 
Šmyhal. 

Zpracováno s využitím analytických podkladů 
České spořitelny.

Marie Báčová 
odborná poradkyně předsedy ČKAIT

Okresní soud pro Prahu 7 v kauze zřícení 
pražské Trojské lávky osvobodil projektanta 
prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., i někdejšího 
vedoucího oddělení mostů Technické správy 
komunikací Ing. Antonína Semeckého. Verdikt 
není pravomocný, státní zástupce, který pro 
oba muže žádal podmíněné tresty, si pone-
chal lhůtu pro odvolání.
Lávka pro pěší, která od roku 1984 spojovala 
pražskou Troju s Císařským ostrovem, se zřítila 
2. prosince 2017. Čtyři chodci utrpěli vážná 
zranění. Dva roky po havárii byly na základě 
vyšetřování a znaleckého posudku obžalová-
ny dvě fyzické osoby. Za nedbalostní obecné 
ohrožení hrozily oběma mužům dva roky až 
osm let vězení. K obžalobě se připojilo i hlavní 
město Praha a žádalo o náhradu škody ve 
výši 8 mil. Kč. Po více než roce a půl probíhající 

kauze, v níž vypovídala řada svědků a znalců, 
dospěl soud k rozsudku. Dne 8. března u Ob-
vodního soudu pro Prahu 7 zazněly závěrečné 
řeči. Státní zástupce pro obžalované požadoval 
podmíněný trest, soud však oba osvobodil.
„Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro 
nějž jsou obžalovaní stíháni,” uvedl předseda 
senátu Obvodního soudu pro Prahu 7 Dalibor 
Ryšlavý. „Máme za to, že projekt obžalovaného 
Stráského byl bez vad. Svědčí o tom oponentní 
znalecké posudky a výpovědi svědků i znalců,“ 
řekl soudce. „Obžalovaný Semecký měl sice 
celou řadu zpráv, které upozorňovaly na hava-
rijní stav lávky, ovšem v žádné nebylo řečeno, 
že má být uzavřena,“ upozornil dále. 
Obžaloba se opírala pouze o jediný zna-
lecký posudek, jehož závěry byly v rámci 
dokazování jednoznačně vyvráceny. Naopak 

správnost návrhu lávky včetně statického 
výpočtu zpracovaného v roce 1983 potvrdila 
vyjádření řady předních odborníků z oboru 
mostních konstrukcí a předpjatého beto-
nu, mj. doc. Ing. Jaroslava Navrátila, CSc., 
doc. Ing. Jiřího Dohnálka, CSc., prof. Ing. 
Jana L. Vítka, CSc., FEng., Ing. Václava Ma-
cha, čestného předsedy ČKAIT. Podle jejich 
názoru byla konstrukce navržena nejen 
správně, ale i ekonomicky. Na zřícení lávky 
se především podílela nesprávná údržba 
lávky (používání soli při zimní údržbě), po-
vodeň z roku 2002, která měla za následek 
vznik trhlin, nesprávně provedené opravy 
v roce 1998 a především v roce 2012. 

Marie Báčová
odborná poradkyně předsedy ČKAIT

Osvobozující rozsudek v kauze Trojská lávka
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V letošním roce si připomínáme sto let od narození Ing. Josefa 
 Zemana, vynikajícího odborníka v oboru ocelových konstrukcí. Jeho 
dominantní konstrukcí byl Žďákovský most. V Hutním projektu Praha 
pod jeho vedením vznikla řada projektů silničních a železničních 
mostů, mimořádných lehkých a odvážných střešních konstrukcí 
a konstrukcí stadionů, které byly realizovány u nás i v zahraničí.

Ing. F. Stejskal, Ing. L. Spal a Ing. K. Kocou-
rek a betonáři Ing. V. Bergman, Ing. Prell, 
Ing. J. Velden a Ing. K. Tauer. Do řešení 
teoretických problémů se zapojili pracovníci 
Akademie věd Ing. V. Březina, Ing. M. Novák, 
Ing. O. Fischer a Ing. M. Pirner.
Hlavní nosná konstrukce středního pole 
mostu je tvořena dvěma dvoukloubovými 
plnostěnnými oblouky o rozpětí 330 m 
a vzepětí 42,5 m, opřenými o šikmo vylo-
žené železobetonové konzoly. Oblouky jsou 
ve svislých rovinách v osové vzdálenos-
ti 13 m a jsou vzájemně spojeny podélným 
příhradovým ztužením při horních a dolních 
pásech oblouků a mezilehlými příhradovými 
ztužidly v radiálních rovinách. Oblouky mají 
komorový průřez o výšce 5 000 mm a šíř-
ce 1 000 mm. Patní klouby oblouků jsou 
ocelolitinové, s čepem o průměru 430 mm. 
Stojky umístěné na obloucích podpírají dva 
podélné hlavní nosníky mostovky. Délka 
stojek je proměnná – od 0,5 do 41,4 m. 
Stojky jsou svařované kruhové trubky prů-
měru 450 až 1 000 mm. Na obou koncích 
jsou zakončeny kulovým kloubem. Mostov-
ku tvoří dva podélné plnostěnné hlavní 
nosníky, příčníky a železobetonová deska 
mostovky tloušťky 180 mm. Železobetono-
vé pylony jsou v osové vzdálenosti 379,6 m, 
dvoudříkové, o výšce 46,9 m.
Ocelová konstrukce mostu byla vyrobena 
ve VŽKG a podílely se na ní obě tehdejší 
vítkovické mostárny. Dílenské výkresy byly 
zhotoveny v konstrukční kanceláři Vítkovic 
pod vedením Ing. A. Sehnala a O. Kaděry. 
Ocelovou konstrukci mostu smontova-
ly Hutní montáže Ostrava pod vedením 
Ing. L. Freislera v letech 1963 až 1965. 
Od roku 1965 byl ve funkci stálého sta-
vebního dozoru investora Ing. F. Stejskal. 
Celková hmotnost ocelové konstrukce 
činila 4 465 t. Most byl uveden do provozu 
27. dubna 1967. Za úspěšnou odbornou 
činnost na návrhu a realizaci Žďákovské-
ho mostu obdržel Ing. Josef Zeman Řád 
práce.
V letech 2015 až 2017 byl Žďákovský most 
obnovován. Předmětem prací byla výměna 

100 let od narození Ing. Josefa Zemana

AUTOR: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. 
GRAFICKÉ PODKLADY: archiv autoraOSOBNOSTI STAVITELSTVÍ

Ing. Josef Zeman se narodil 19. bře-
zna 1922 v Bělovsi u Náchoda. Středoškol-
ské studium zakončil maturitou roku 1941 
v Litomyšli. Po válce studoval stavební in-
ženýrství v Praze, které dokončil roku 1949. 
V průběhu studia pracoval jako asistent 
v Ústavu ocelových konstrukcí v Praze 
u prof. Faltuse. V roce 1950 se začal vě-
novat projektové praxi – postupně v Pro-
jektové kanceláři VŽKG v Bratislavě a poz-
ději v Praze, v Hutní projektové kanceláři 
Praha, a posléze v Hutním projektu Praha, 
kde působil až do roku 1982, kdy odešel 
do důchodu.
Ocelové konstrukce se staly Ing. Zemanovi 
životním posláním. Nejdříve se jednalo 
o konstrukce pro výstavbu těžkého prů-
myslu, hlavně pro hutní závody na Kladně, 
v  Ostravě, Košicích a Chomutově. V le-
tech 1954 až 1967 se plně věnoval návrhu, 
výrobě a realizaci Žďákovského mostu. 
Kromě toho byl projektantem několika 
silničních a železničních mostů i mostních 
provizorií. Dále byl vedoucím projektantem 
cca padesáti sportovních hal, stadionů, let-
ních kin, tenisových hal a tribun, u kterých 
tvořila velmi často hlavní nosný prvek ob-
louková konstrukce. Ing. Zeman je autorem 

několika zlepšovacích návrhů a vynále-
zů. Byl publikačně činný, přednášel doma 
i v zahraničí. Za svou široce zaměřenou 
činnost získal řadu ocenění a vyznamenání. 

Žďákovský most

Žďákovský most je jednoznačně nejvýznam-
nějším návrhem Ing. Zemana, ale také nej-
známějším a nejkrásnějším mostem v České 
republice. V době svého uvedení do provozu 
v roce 1967 se řadil mezi světové rekord-
many plnostěnných obloukových ocelových 
mostů s horní mostovkou. 
Potřeba moderního dopravního spojení mezi 
Plzní a Táborem vznikla již za první republi-
ky. Překlenutí hlubokého údolí u osady Žďá-
kov si vyžadovalo most celkové délky více 
než 500 m a s niveletou cca 110 m nade 
dnem řeky. V té době již bylo známo, že do-
jde k výstavbě Orlické přehrady, která zved-
ne hladinu řeky v místě přemostění o 38 m 
a později ještě o dalších 19 m. Roku 1954 
byla vypsána soutěž na přemostění Vltavy, 
ve které bylo předloženo několik návrhů 
betonových a ocelových mostů. K realizaci 
byl vybrán návrh ocelového plnostěnného 
dvoukloubového oblouku o rozpětí 330 m. 
Projektová dokumentace byla vypracována 
v Hutním projektu Praha pod vedení Ing. Jo-
sefa Zemana. Hlavním statikem mostu byl 
Ing. Anto nín Schindler, pozdější profesor 
na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Expertem 
a osobou významně ovlivňující zásadní roz-
hodování byl prof. František Faltus. Na pro-
jektové dokumentaci mostu se podíleli vý-
znamní odborníci Hutního projektu – oceláři 

  Obr. 1  Ing. Josef Zeman, 1922–1997 (zdroj: 
archiv rodiny Ing. J. Zemana)

  Obr. 2  Podélný řez Žďákovského mostu (zdroj: archiv autora)
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  Obr. 3  Žďákovský most po rekonstrukci v letech 2015 až 2017 (foto: Colas)

  Obr. 4  Tyršův most v Litoměřicích (zdroj: archiv autora)

  Obr. 5  Řetězový most ve Stádleci (foto: autor)

mostních závěrů, obnova vodotěsné izolace 
desky mostovky, výměna římsových nosníků 
a zábradlí, obnova protikorozní ochrany 
ocelové konstrukce a sanace betonových 
částí mostu.

Návrhy mostů a lávek

Mezi další významné mosty, které zpracoval 
Hutní projekt Praha pod vedením Ing. Jo-
sefa Zemana, patří rekonstrukce a rozšíření 
mostu přes Labe v Litoměřicích z roku 1985. 
Statickým výpočtem bylo prokázáno, že 
hlavní nosná konstrukce mostu z roku 1910 
po odlehčení mostovky snese zatížení 
od lehkých nových chodníkových konzol. 
Postup rekonstrukce byl unikátní a most 
slouží dodnes.
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Svůj podíl má Ing. Zeman také na přesunu 
historického řetězového mostu z Podol-
ska do Stádlece. Jako vedoucí oddělení 
tuto významnou zakázku obstaral a svými 
názory i zkušenostmi ovlivňoval její zpra-
cování. Sto padesát let starý řetězový most 
o rozpětí 90 m byl kompletně přemístěn 
na nové místo přes Lužnici, kde dodnes 
slouží lehkému silničnímu provozu. Jednalo 
se o záchranu památkově hodnotného díla. 
Ing. Zeman navrhl řadu lávek a potrubních 
mostů, pro stavbu několika mostů navrhl 
využití válečného materiálu Bailey na most-
ní skruže. V padesátých letech 20. století 
se podílel na vývoji nových železničních 
a silničních provizorií.

Střešní konstrukce a nosné 
systémy

Druhou zájmovou oblastí Ing. Zemana 
v oboru ocelových konstrukcí bylo za-
střešení velkých půdorysů. Jednalo se 
převážně o velkorozponové konstrukce. 
Zaprvé sem patří střešní konstrukce s la-
melovým konstrukčním systémem pro 
rozpětí až do 60 m, které byly velmi úsporné 
z hlediska spotřeby oceli a tvořily jakýsi 
přechod od klasických klenbových kon-
strukcí ke skořepinám. Využitím prostoro-
vého spolupůsobení bylo dosaženo štíhlosti 
výšky lamelových oblouků k rozpětí střešní 
konstrukce 1/78 a hmotnosti 18,28 kg/m² –  
například zimní stadion na Kladně [3]. Dru-
hou skupinu velkorozponových konstrukcí 
tvoří konstrukce s šikmými oblouky. Tímto 

  Obr. 6  Zastřešení autobusového nádraží v Praze Na Klíčově (foto: Tomáš Malý)

  Obr. 7  Střešní konstrukce s lamelovým 
konstrukčním systémem (zdroj: 
archiv rodiny Ing. J. Zemana)

  Obr. 9  Čtyřkloubová konstrukce haly (zdroj: archiv rodiny Ing. J. Zemana)

  Obr. 8  Konstrukce se šikmými oblouky 
v Praze Na Klíčově (zdroj: archiv 
DPP)
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The 100th Anniversary of the Birth of Ing. Josef Zeman
This year, we will be celebrating the hundredth anniversary of the birth of Ing. Josef Zeman – a leading 
expert in the field of steel constructions. His most famous work was the Žďákov Bridge. A number 
of projects for road and rail bridges, as well as extraordinary light and bold roof constructions 
and stadiums built both in this country and abroad, came about under his leadership of the company 
Hutní Projekt Praha.

KLÍČOVÁ SLOVA: konstrukce ocelové, mosty, střechy

KEYWORDS: steel constructions, bridges, roofs

ENGLISH SYNOPSIS

  Obr. 10  Osvětlovací stožár na Malšovickém stadionu v Hradci Králové (zdroj: Hradecký deník)

  Obr. 11  Budova Federálního shromáždění (v současnosti Nová budova Národního muzea) 
v Praze (foto: Petr Zázvorka)

systémem bylo provedeno např. zastřešení 
autobusového nádraží v Praze Na Klíčově, 
které zajišťovalo volnou manipulaci auto-
busů na ploše 90 × 120 m. Jinou realizací 
tohoto systému byly zimní stadiony v Kolíně 
a ve Zlíně.
Třetí skupinou jsou tzv. čtyřkloubové kon-
strukce. Hlavní myšlenkou bylo odlehčení 
ocelové konstrukce. Aby tento statický 
systém mohl existovat, konstrukčně se 
zrušil jeden kloub, čímž vznikla soustava 
trojkloubová, staticky i tvarově určitá. Tento 
nosný systém byl použit u sedmi velkých 
sportovních hal. Bohužel zimní stadion v Ma-
riánských Lázních v roce 1981 havaroval. 
Skutečná příčina havárie po několika letech 
soudního projednávání nebyla určena. 
Ing. Zeman realizoval řadu zastřešení stadio-
nů v zahraničí (např. v Berlíně a ve Valencii), 
dále pak osvětlovací stožáry na fotbalových 
stadionech (např. v Hradci Králové) a v ne-
poslední řadě navrhl ocelové konstrukce 
v rámci úprav Rošického stadionu v Praze 
na Strahově před mistrovstvím Evropy v atle-
tice a ocelovou konstrukci nástavby budovy 
Federálního shromáždění v Praze.

Závěr

Ing. Zeman měl mimořádný talent, byl ne-
smírně pracovitý a houževnatý. Hledal 
nové, často netradiční cesty k návrhu mi-
mořádných konstrukcí, a to v době, kdy 
počítačová podpora spočívala v klasických 
výpočtových metodách a mechanických 
kalkulačkách. Jeho projektová činnost byla 
tak rozsáhlá a úspěšná také proto, že kolem 
sebe vytvořil tým spolupracovníků, ke kte-
rým patřili Ing. František Stejskal, Ing. Karel 
Kocourek, Ing. Ivan Divíšek, Ing. Jiří Kleprlík 
a později Ing. Karel Hoblík a Ing. Oldřich 
Švesták. 
Ing. Zeman zanechal po sobě vynikající 
ocelové konstrukce, které jsou chloubou 
celého oboru ocelových konstrukcí v České 
republice. 

doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra 
ocelových a dřevěných konstrukcí

Zdroje:
[1] STEJSKAL, F. Ing. Josef Zeman a jeho dílo. 
ČSSI a ČKAIT, 1997.
[2] ROTTER, T. 50 let Žďákovského mostu. 
Silnice železnice, 2017.
[3] ČS. vědecko-technická společnost – 
sekce pro stavebnictví. Sborník V. celostátní 
konference pracovníků v oboru ocelových 
konstrukcí Problémy novodobých ocelových 
konstrukcí, Rožnov pod Radhoštěm. Praha: 
Práce – nakladatelství ROH, 1961.
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Ing. arch. Radan Hubička

Po studiu na Fakultě architektury ČVUT v Praze působil v Atelieru C 12, 
KPÚ Praha. V roce 1989 absolvoval stáž v CBC studiu v Paříži. Byl 
architektem ve Vídni: roku 1990 v Architektonickém studiu Tadeu-
sze Spychala a v letech 1991–1995 v Architektonickém studiu 
Borise Podrecca. V roce 1995 založil atelier Radana  Hubičky. 
Autorizovaný architekt ČKA.

Ing. arch. Peter Suďa

Po studiu na Fakultě architektury STU v Bratislavě studoval 
v letech 1999–2000 na Fakultě architektury KTH Royal Institute 
of Technology Stockholm, následně působil v Kontinuita poisťov-
ně, a.s. Od roku 2002 je architektem v Architektonickém ateliéru 
Radana Hubičky. V roce 2009 se stal partnerem společnosti 
Architektonický atelier Radana Hubičky.

Budova se nachází v katastru Nového Města pražského, těsně 
u pomezí mezi Starým a Novým Městem. Svým jižním průčelím je 
orientována podél Hybernské ulice, severní fasáda s novou přístav-
bou uzavírá prostor menšího veřejného prostranství, které navazuje 
na náměstí Republiky a ulici V Celnici. Oba prostory jsou propojeny 
průchodem umístěným v ose objektu. 

Historie místa

První písemné zmínky o této části Prahy 
pochází z roku 1354, kdy tam Karel IV. 

  Obr. 1  Pohled z Hybernské ulice (foto: Václav Novák)

Revitalizace historické budovy Hybernská 1  
v centru Prahy

FOTO: SYNER, s.r.o., Václav Novák
GRAFICKÉ PODKLADY: Architektonický atelier Radana Hubičky, s.r.o.STAVBA ROKU

po založení Nového Města umístil konvent 
milánských benediktinů ambroziánského 
ritu s kostelem sv. Ambrože. Kostel za-
nikl v průběhu husitských válek po jeho 
obsazení husity a následném rozebrání 

na stavební kámen. Na troskách kláštera 
a sousední měšťanské zástavby vznikla 
mezi lety 1641 až 1654 novostavba kon-
ventních budov kláštera irských františkánů 
(hybernů) s kostelem Neposkvrněného 
početí Panny Marie. 
Stavba vznikla podle projektu Carla Luraga 
a patřila mezi nejvýznamnější duchov-
ní  areály barokní Prahy. Hrabě František 
 Antonín Špork v roce 1699 zakoupil sou-
sední palác, dnes známý jako Šporkovský. 
Současně s koupí uzavřel s irskými františ-
kány dohodu o výstavbě spojovací chodby 
vedoucí ze svého paláce do kláštera. 
Budova v ulici Hybernská 1 je právě touto 
spojovací chodbou mezi palácem hraběte 
Swéerts-Sporcka a bývalým klášterem. 
V roce 1785 byl klášter irských františkánů 
včetně spojovací chodby na základě cír-
kevních reforem císaře Josefa II. zrušen, 
v letech 1808 až 1811 přestavěn podle 
návrhu Josefa Zobela a Jiřího Fischera do 
architektonicky střídmé formy empírového 
slohu. Od roku 1813 v budově Hybernská 1  
a v přilehlém areálu kláštera fungoval Hlav-
ní celní úřad Rakouského císařství. Od té 
doby stavba sloužila různým státním úřa-
dům, a to až do roku 2014. 

Revitalizace budovy 

Mezi lety 2019 až 2021 prošla budova 
v Hybernské 1 kompletní rekonstrukcí, 
při které do ní byla citlivě vložena nová 
architektonická vrstva. Budova byla rekon-
struována v souladu s přísnými podmínkami 
památkové péče. 
V rámci rekonstrukce byly obnoveny památ-
kově chráněné části historické budovy a na-
opak byly odstraněny všechny nevhodné 
zásahy. Vnější vzhled historického objektu 
byl v podstatě ponechán až na parterovou 
a střešní část. 

Architektonické a konstrukční 
řešení 

V parteru byly stávající nepravidelné vý-
kladce nahrazeny novými úzkými a vy-
sokými portály v přesné fasádní osovosti 
okenních otvorů, čímž bylo docíleno jejich 
pohledové gradace od uliční nivelety až po 
hlavní římsu. Parterová část je horizontálně 
bosovaná až po kordonovou římsu, jež je 
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  Obr. 2  Severovýchodní pohled na přístavbu (foto: Václav Novák)

  Obr. 3  Západní prosklená fasáda únikového schodiště (foto: SYNER, s.r.o.)

zároveň podokenní římsou druhého podlaží. 
Převýšené výkladce jsou v nadpraží ukon-
čeny stávajícími klenáky. Původní památko-
vě chráněný krov byl ponechán. 
Nová vrstva se realizovala formou nadkro-
kevní izolace s pohledově přiznanými prvky 
původního krovu v interiéru. Nová pásová 
ateliérová okna jsou umístěna na obou 
stranách krovu a jsou vložena do střeš-
ního pláště tak, aby pohledově levitovala 
nad chráněným krovem. Prosklené plochy 
jsou kryty horizontálními kovovými lame-
lami v barvě střešní krytiny, čímž dochází 
jednak ke sjednocení barevnosti celého 
střešního pláště, potlačení odrazivé složky 
prosklených ploch a v neposlední řadě také 
k ochraně kvality vnitřního prostředí, jelikož 
lamely plní funkci slunolamů. Nová přístav-
ba je orientována do prostoru náměstí, je 
ovšem odsazena od nároží, aby ponechala 
volný pohled na historickou fasádu. Svou 
výškou nepřesahuje výšku hřebene původ-
ního objektu, takže se pohledově neuplat-
ňuje z dálkových pohledů. 

Přístavba budovy 

Do přístavby byly integrovány všechny 
páteřní instalace a vertikální komunikace, 
čímž se minimalizovaly zásahy do původní, 
památkově chráněné substance. 
Vlastní hmota přístavby je koncepčně ucho-
pena jako architektonický novotvar – pro-
tipól k původní historické budově, a to jak 
z konstrukčního, tak i z materiálového hle-
diska. Je od ní půdorysně odtržena, přičemž 
vzájemné funkční propojení obou staveb 
na sebe přebírají prosklené spojovací krčky 
v každém podlaží. Krčky jsou tvarovány tak, 
aby se napojily do míst původních okenních 
otvorů historické fasády. Mezi oběma hmo-
tami tak vzniká nekonfliktní dialog. 
Novotvaru vertikální hmoty přístavby domi-
nuje „sochařsky“ ztvárněná čelní (severní) 
fasáda. V polovině své výšky se mírně 
prolamuje, spodní část prosklené plochy 
je sklopena dovnitř, vrchní část se vyklápí 
ven. Aby se umocnilo působení čirých 
prosklených ploch, byly navrženy velkofor-
mátové skleněné desky o šířce 2 m a výšce 
9,5 m, s jednou jedinou stykovou spárou 
v místě prolomení. Vertikalita fasády je 
podpořena osazením hlubokých duralových 
břitů ve fasádních osách, které se ovšem 
vyklápějí opačným směrem. Tyto břity na-
vazují v kontrafasádách na velkoformátový 
duralový obklad. Čelní prosklená fasáda 
„vyrůstá“ z dlažby chodníku (horizontální 
zasklívací profily jsou zapuštěny pod ni-
veletu terénu) a končí tzv. nulovou atikou, 
kdy se čelní skla a duralové břity protáčejí 
do střešní roviny. Západní fasáda přístavby 
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je tříosá a je tvořena jedním pásem sesta-
veným z duralových jemně broušených 
plechů a dvou pásů z velkoformátového 
čirého skla. Za ní se nachází betonové 
únikové schodiště, které se vine kolem 
centrální vřetenové stěny. I v tomto pří-
padě se uplatňuje motiv architektonic-
kého „kontrapunktu“, tj. obdobně jako se 
u fasád střídá čirý prosklený povrch s ne-
průhledným duralovým povrchem, tak se 
u schodiště střídá hladce broušený povrch 

ramen schodiště se špicovaným povrchem 
vřetenové stěny. Skulpturální efekt schodi-
ště je podpořen navíc tím, že prolamování 
schodnic je aplikováno i do spodní plochy 
ramen. Nerezové schodišťové madlo je 
zapuštěno do kapsy středové stěny a vine 
se kontinuálně od nejnižšího až po nejvyšší 
podlaží po vnitřním obvodu. Do protilehlé 
strany přístavby je situován výtah s pro-
sklenou kabinou s výhledem do přilehlého  
náměstí. 

Propojovací krčky

Prosklené propojovací krčky jsou jednak 
komunikačními spojkami mezi přístavbou 
a historickou hmotou a zároveň i techno-
logickými můstky, kde se v konstrukcích 
stropů a podlah každého krčku transpor-
tují vzduchotechnické, potrubní a kabelové 
rozvody z přístavby směrem do historické 
budovy. Tímto způsobem jsou v památkově 
chráněné stavbě umisťovány téměř výhrad-
ně pouze horizontální rozvody (v rámci pod-
hledu, nebo skladby podlahy) a nedochází 
k probourávání původních stropních trá-
mových konstrukcí nebo kleneb. Vertikální 
potrubní trasy jsou umístěny pouze v nové 
přístavbě a ústí do dvoupodlažního sute-
rénu, kde je situováno celé technologické 
zázemí objektu. 

Konstrukční část

Historická budova
Hmotová substance historického objektu 
je tvořena zděnými masivními stěnami ze 
smíšeného zdiva, které jsou buď zaklenuty 
valenými klenbami (reprezentativní pro-
story v 1.PP a 1.NP), anebo přestropeny 
stávajícími dřevěnými trámovými stropy 
(2. a 3.NP – kanceláře). Stávající krov 
(4.NP) byl pečlivě a citlivě restaurován 
s pohledovým přiznáním konstrukčních 
prvků krovu – krokve, sloupky, vzpě-
ry, hambálky. Podzemní konstrukce his-
torického objektu jsou vystaveny pů-
sobení zemní vlhkosti. Jelikož nebylo 
možné provést hydroizolační ochranu 
z vnější strany obvodových stěn, byl re-
alizován sanační systém odvlhčení zdiva  
elektroosmózou. 

  Obr. 4 Situace (zdroj: Architektonický atelier Radana Hubičky, s.r.o.)

  Obr. 5  Příčný řez únikovým schodištěm v přístavbě a historickou budovou (zdroj: Architektonický 
atelier Radana Hubičky, s.r.o.)

  Obr. 6 Pohled na přístavbu od severu
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Přístavba
Hmota přístavby je provedena vůči stá-
vajícímu historickému objektu kontrastně, 
nejenom z architektonického hlediska – 
prosklený převýšený hranol s prolomenou 
čelní severní fasádou, ale i z hlediska 
konstrukčního – železobetonová monoli-
tická konstrukce hlavní přístavby s propo-
jovacími krčky konstrukčně řešenými jako 
ocelové lávky. Železobetonové konstrukce 
se pohledově uplatňují pouze ve vstupní 
recepci a na únikovém schodišti. Vynášecí 
konstrukce prosklených velkoformátových 
fasád je řešena jako samonosná, svislé 
zatížení se převádí do železobetonového 
zhlaví podzemní části přístavby, vertikální 
ocelové stojky jsou pouze stabilizační, 
zabraňují deformacím fasád při poryvech 
větru. Nosné ocelové konstrukce propo-
jovacích krčků jsou požárně ochráněny 
a překryty prosklenými stěnami z čirého 
nebo lakovaného skla, popř. alucobondo-
vým obkladem. Dvoupodlažní podzem-
ní část je řešena jako železobetonová 
bílá vana. 

Technologické zařízení 
budovy

Technologické zázemí objektu je situováno 
do dvou podzemních podlaží. Zdrojem tepla 
je plynová kotelna, koncovými prvky topení 
jsou čtyřtrubkové fancoilové (FCU) pod-
parapetní jednotky (kanceláře a zasedací 
místnosti), čtyřtrubkové FCU podhledové 
kanálové jednotky (kanceláře v podkroví 
a zasedací místnosti v přístavbě), teplovod-
ní podlahové topení na chodbách, halách 
i toaletách a výměníky ohřevu vzduchu 
ve VZT jednotkách ve strojovně.
Zdrojem chladu je atypická chladicí jed-
notka s adiabatickým odvodem konden-
začního tepla pro snížení potřeby pro-
cesního vzduchu, která je umístěna ve 
2.PP, využívající odváděného větracího 
vzduchu z budovy. Koncovými prvky chla-
du jsou již zmiňované FCU jednotky (buď 
v parapetním provedení nebo kanálovém 
podhledovém provedení). Spotřeba tepla 

  Obr. 7 Půdorys 1.NP (zdroj: Architektonický atelier Radana Hubičky, s.r.o.)

  Obr. 8 Půdorys 2.NP + 3.NP (zdroj: Architektonický atelier Radana Hubičky, s.r.o.)

  Obr. 9  Severozápadní pohled na přístavbu 
z ulice V Celnici (foto: Václav Novák)
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a chladu je měřena samostatně pro jed-
notlivé uživatele. 
Hlavní větrací systémy jsou vybaveny fil-
trací vzduchu, zpětným získáváním tepla, 
dohřevem vzduchu a chlazením. Systém pro 
kanceláře má i možnost zvlhčování vzduchu. 
Kromě těchto centrálních systémů s přívo-
dem vzduchu je použito lokálních odsáva-
cích systémů s omezenou dobou provozu 
(odsávání sociálních zázemí a kuchyněk).
Objekt je napojen na všechny sítě tech-
nické infrastruktury dostupné v dané lo-
kalitě a disponuje vlastní odběratelskou 
trafostanicí.
Prvky topení a chlazení jsou ovládány cen-
trálním systémem měření a regulace, kte-
rý má koncové ovládací prvky vyvedeny 
do každé místnosti a zároveň do centrálního 
ovládacího panelu na recepci, která je per-
manentně obsazena personálem správy 

objektu v režimu 24/7. Do recepce jsou 
zavedeny i řídicí a poplachové systémy 
požárněbezpečnostního řešení objektu.
Osvětlení budovy je rozděleno na tři sa-
mostatné systémy: provozní osvětlení, 

iluminační osvětlení a únikové osvětlení. 
Provozní osvětlení je víceokruhové, s mož-
ností nastavení intenzity osvětlení a je řeše-
no buď podvěšenými svítidly (u památkově 
chráněných stropů, kleneb nebo v podkroví), 
nebo zapuštěnými svítidly (v podhledech 
zasedacích místností, v recepci a v hygie-
nickém zázemí). 
Večerní iluminační osvětlení je zapuštěno 
do podlah prosklených propojovacích krčků, 
do podlah mezipodest únikového schodiště 
a do duralových parapetů čelní fasády pří-
stavby. Tímto způsobem jsou osvětleny stěny 
a stropy, přičemž nejsou vidět zdroje světla.
Únikové osvětlení je řešeno samostatným 
okruhem a je napojeno také na záložní 
zdroj energie. Součástí osvětlení jsou i ilu-
minační piktogramy s vyznačením směru 
únikových tras.
Objekt je chráněn proti účinkům blesku 
systémem HVI vodičů s vnitřním vedením 
v rámci konstrukcí budovy, které umožnilo 
vypustit standardní řešení trasování svodů 
po fasádách. 

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Hybernská 1 
Adresa: Hybernská 1, 110 00 Praha 1, Nové 
Město 
Stavebník: Lagerris, a.s. (člen skupiny 
ECO-INVESTMENT)
Ředitel projektu: Ing. Michal Kořínek 
Architektonické řešení: Architektonický 
atelier Radana Hubičky, s.r.o. 
Hlavní architekt: Ing. arch. Radan Hubička 
Vedoucí projektu: Ing. arch. Peter Suďa 
Technický dozor a cenový management: 
Arcadis Czech Republic s.r.o. 
Zhotovitel: SYNER, s.r.o. 
Projektová dokumentace: 2017–2019 
Doba realizace: 2019–2021 
Plocha pozemku: 702 m² 
Zastavěná plocha: 667 m² 
Obestavěný prostor: 15 231 m³ 
Počet podlaží: 2 podzemní + 4 nadzemní 
Funkční využití: parter – maloobchodní 
prostory; 2.NP, 3.NP a podkroví – adminis-
trativní prostory 

Hybernská 1 – Revitalisation of a Building in the Centre of Prague
This historical building, to which a new extension has been added, is located on the dividing line between 
Prague’s Old Town and New Town. Its south front is orientated along the street Hybernská, while its north 
front with the new extension encloses the space of a small public area. The two spaces – the historical 
building and the new extension – are joined by a passage on the axis of the building. Protected parts 
of the historical building were restored during the reconstruction and inappropriate interventions were 
removed. The extension contrasts with the original building – it is a glazed elevated cuboid with a broken 
northern façade and a monolithic reinforced-concrete construction.

KLÍČOVÁ SLOVA: stavby historické, revitalizace, přístavby

KEYWORDS: historical buildings, revitalization, extensions

ENGLISH SYNOPSIS

  Obr. 10 Kanceláře v podkroví (foto: Václav Novák)

  Obr. 11  Zasedací místnost v přístavbě (foto: 
Václav Novák)

  Obr. 12  Prostor historického schodiště 
(foto: Václav Novák)
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Kapalný propan-butan zdrojem energie
Řada nových průmyslových provozů vzniká na zelené louce, byť v těsné blízkosti měst, 
ale ne zas natolik, aby významně zasahovaly do městské aglomerace. Většina z nich řeší 
důležitý problém a tím je, co bude zdrojem energie pro výrobu, případně pro vytápění 
objektů. 

Pokud tomu nepřeje zrovna náhoda, tak 
v místě obvykle chybí přípojka zemního ply-
nu, což do značné míry eliminuje možnost 
výběru energie, pokud investor zohledňuje 
v prvé řadě ekonomiku provozu. 

První v České republice
V blízkém okolí Jihlavy chyběla delší dobu 
obalovna, která by pokryla rostoucí potřeby 
v rámci podnikatelských aktivit společnosti 
Metrostav, a. s. To byl pádný důvod postavit 
v regionu novou, moderní obalovnu, která 
by se zabývala výrobou asfaltových smě-
sí určených pro výstavbu a rekonstrukce 
pozemních komunikací s potenciálem pře-
sahujícím hranice kraje Vysočina. Za tímto 
účelem byla založena dceřiná společnost 
Metrostavu, Jihlavská obalovna, s.r.o., a na 
začátku roku 2021 byla nově postavená 
obalovna uvedena do provozu. 
Jihlavská obalovna ASKOM VS3T patří mezi 
nejmodernější strojní zařízení svého druhu 
v České republice. K výrobě obalovaných 
živičných směsí potřebuje na určitou teplotu 

nahřát kamenivo a k tomuto účelu slouží 
speciální hořák. Za zdroj energie byl vybrán 
plyn, konkrétně směs propan-butanu, která 
je do obalovny dopravována v kapalném sta-
vu a na místě je uskladněna v pěti velkoobje-
mových zásobnících (20,5 m3). Dodavatelem 
zásobníků i plynu se stala fi rma TOMEGAS, 
která nabídla koncept a cenovou politiku, 
jenž plně vyhověla požadavkům investora. 

Ekologie na prvním a výhřevnost 
až na druhém místě 
Kapalná směs propan-butanu je vedena 
ze zásobníků nejprve do výparníkové sta-
nice, kde při teplotě zhruba 70 °C mění sku-
penství v plynné. Pro doplnění – ohřívací 
kotle jsou rovněž „napájeny“ propan-bu-
tanem. Současně zde dochází k regulaci 
vysokého tlaku plynu na „středotlak“. Od-
tud je plyn dlouhým potrubím dopravován 
ke druhému regulátoru tlaku, ve kterém se 
tlak ještě sníží ze 150 kPa na 30 kPa, a pak 
rovnou putuje do hořáku umístěného  vedle. 

Takto navržený projekt je vůbec první rea-
lizací v České republice. Jeho největší de-
vizou je hospodárný a hlavně ekologický 
provoz, který byl zde, uprostřed lesů, vel-
mi důležitý. Zásobování plynem funguje 
v podstatě automaticky. V momentě, kdy 
dispečink  TOMEGAS zjistí na monitoringu 
informaci, že v některém zásobníku dochází 
plyn, pošle dotaz na obalovnu, zda má plyn 
doplnit. Ta udělí nebo neudělí pokyn, záleží 
na situaci. Při plném provozu spotřebuje ho-
řák zhruba 1080 kg plynu za hodinu. Zásob-
níky mají v Jihlavské obalovně v pronájmu 
na dobu deseti let a fi rma TOMEGAS zajiš-
ťuje kromě dodávek plynu rovněž veškerý 
servis, údržbu i revize. Ke zmíněným pěti 
zásobníkům byl v obalovně instalován ještě 
jeden menší zásobník (4,85 m3), ve kterém 
je v kapalném stavu uskladněn čistý propan, 
jenž se využívá pro vytápění zázemí obalov-
ny. Vzhledem k přítomnosti výparníkové sta-
nice je možné v případě obalovny používat 
směs propan-butanu i při nízkých teplotách. 
Na závěr dodejme, že pozitivním faktorem 
systému je i vysoká kvalita plynu, který 
 TOMEGAS tradičně (již od roku 1992) na-
kupuje jen u spolehlivé německé rafi nerie. 
A to je také klíč k úspěchu a vysoce ekono-
mickému provozu obalovny.

www.tomegas.cz
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Počátkem roku 2021 začalo docházet k neočekávatelným změnám 
cen staveních materiálů. Často se měnily i několikrát za měsíc, což 
mělo velký vliv na stavební zakázky i stavební společnosti. Důvodů 
nepředvídatelných výkyvů cen bylo několik. Z těch nejvýznam-
nějších to jsou bezesporu absence základních surovin (z důvodu 
jiného využití), světová epidemie covid-19, export vytěžených 
surovin do zahraničí a další. Vypadá to, že letošní rok se ponese 
v podobném duchu jako ten loňský. Důvody pro výrazný nárůst 
cen stavebních materiálů jsou však jiné. Jedná se především o ná-
růst cen energií, které mají vliv na zpracování některých surovin 
i materiálů, a očekáváme, že významnou roli bude hrát i válka  
na Ukrajině.

Aktuální protokol o vývoji cen stavebních 
materiálů lze nalézt na webových stránkách 
www.cenovasoustava.cz, v záložce cenové 
informace. Protokol za předchozí měsíc 
vydáváme vždy v prvním týdnu následujícího 
měsíce.

Nejvýznamnější druhy 
z pohledu vývoje cen

Ocelové výrobky
Jedny z prvních druhů materiálů, u kte-
rých došlo v loňském roce k nárůstu cen, 
byly druhy ocelových stavebních výrobků 
(výztuž ocelová betonářská, tyč ocelová 
válcovaná za tepla, výrobek plochý ocelový 
válcovaný za tepla, …). Nárůst v prvním 
pololetí se pohyboval od 50 do 90 % oproti 
lednové ceně a jejich vývoj byl nestálý až 
do konce roku 2021. Předpokládáme, že 
v tomto roce tyto výrobky znovu cenově 
porostou.

Dřevěné výrobky
Dalším dominantním materiálem na stavbě je 
bezesporu dřevo a výrobky ze dřeva. V loň-
ském roce tyto druhy zažily jak prudký nárůst 
cen, tak i pokles. Neočekávaný vývoj se týkal 
výrobků nosných (například KVH hranoly) 
i deskových (například OSB desky). V tomto 
případě činil v první polovině roku nárůst 
ceny až přes 200 %. I přes to, že v druhé 
polovině roku ceny dřevěných výrobků po-
měrně hodně klesly, nedostaly se na původní 
ceny z ledna 2021 a zůstaly ke konci roku 
v průměru přes 50 % vyšší.

Prvky zdicí 
Dalším druhem materiálu, který pro-
šel navýšením a představuje významný 
konstrukční materiál na stavbě, je zdi-
cí prvek pálený keramický. U těchto vý-
robků došlo k navýšení cen zejména ke 
konci roku 2021 a navyšování pokraču-
je i v roce stávajícím. Nárůst jednotkové 
ceny není tak výrazný jako u dřevěných 
nebo ocelových konstrukcí, svým množ-
stvím však hraje na stavbě výraznou roli 
a ovlivňuje tak významně celkovou cenu  
stavebního díla.
Zdicí prvky, které sledujeme pravidelně 
každý měsíc, jsou vápenopískové, beto-
nové, pórobetonové a keramické pále-
né. U všech těchto materiálů se navýšily 
ceny oproti lednu roku 2021 v rozsahu  
15–30 %.   Graf 1  Znázornění vývoje cen druhu výztuž ocelová betonářská podle ČSN EN 10080

Ceny stavebních materiálů a výrobků

GRAFICKÉ PODKLADY: RTS, a.s.MATERIÁLY, VÝROBKY, TECHNOLOGIE

Ing. Tomáš Varmus

Vystudoval VUT v Brně, Fakultu stavební, bakalářský obor tech-
nická zařízení budov (VEV) a inženýrský obor navrhování pozem-
ních staveb (S). Ve společnosti RTS, a.s., působí od roku 2017, kde 
začínal na pozici manažer divize Stavební informace a BIM koordi-
nátor. Od ledna 2021 pracuje jako ředitel divize Stavební informace.

Vývoj cen podle RTS

V létě 2021 jsme započali sledovat vybra-
né druhy materiálů a začali v pravidelných 
měsíčních intervalech vydávat tzv. Protokol 
o vývoji cen stavebních materiálů (dále jen 
protokol), který ukazuje vývoj cen za jed-
notlivé druhy (skupiny materiálů). Seznam 
vybraných druhů neustále rozšiřujeme 

a k únoru 2022 tak sledujeme přes deva-
desát druhů materiálů.
Druhy materiálů jsou součástí členění 
ceníku materiálů v cenové soustavě RTS. 
Jedná se o hierarchickou strukturu, kde se 
nejnižší člen odkazuje na harmonizovanou 
nebo určenou normu, kterou se daný druh 
řídí. Druhy jsou tak roztříděny podle zvyk-
lostí stavební  praxe a zároveň respektují  
právní předpisy.
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  Graf 2  Znázornění vývoje cen druhu dřevo konstrukční rostlé se zubovitým spojem (KVH hra-
noly) podle ČSN EN 15497

  Graf 3  Znázornění vývoje cen druhu deska z plochých třísek (OSB) podle ČSN EN 300

  Graf 4  Znázornění vývoje cen druhu prvek zdicí pálený podle ČSN EN 1-711

Navýšení cen pálených prvků se týká také 
stropních vložek nebo keramobetono-
vých panelů. U keramických zdicích prvků 
a stropních systémů víme, že zdražování 
v dalším měsíci bude pokračovat.

Beton
Monolitické konstrukce zasáhlo v minu-
lém roce zdražování především ze strany 
betonářských ocelových výztuží. Ke konci 
roku však bylo zřejmé, že zdražování na-
stane v následujícím období i z důvodu 
rostoucích cen betonu. Zdražování betonu 
se netýká pouze betonu čerstvého pro mo-
nolitické konstrukce, ale i prefabrikovaných 
betonových konstrukcí.
Cenové navýšení betonu čerstvého se 
k únoru 2022 podle RTS pohybuje kolem 
16 % a prefabrikované železobetonové 
konstrukce v rozmezí od 14 do 35 %.

Suchá stavba – opláštění a kovová 
konstrukce
Deskové prvky suché stavby prošly na-
výšením v rozmezí 12–80 % k lednu loň-
ského roku, a to v závislosti na charakteru 
materiálu desky. Největšího cenového 
navýšení dosáhly desky na bázi dřeva. 
Změna cen těchto typů desek probíhala 
průběžně celý minulý rok a i přes výrazný 
pokles u některých typů desek se navý-
šení pohybuje v rozmezí 70–80 %. U de-
sek na bázi sádry nebo cementu došlo 
k nejvýraznějšímu navýšení až na pře-
lomu roku 2021 a 2022, a to v rozmezí 
12–30 %. Vývoj cen jednotlivých druhů  
ukazuje graf 6.
Společně s deskovými prvky suché stavby 
sledujeme nosné kovové konstrukce. Jejich 
významný cenový nárůst proběhl už v první 
polovině roku 2021 a k únoru 2022 jejich 
nárůst činí necelých 86 %.

Další materiály
Na celý Protokol o vývoji cen stavebních 
materiálů je možné se podívat na strán-
kách cenové soustavy (odkaz viz dále), 
kde je uveden kompletní seznam téměř 
sta druhů materiálů, které sledujeme 
pravidelně pro účely vydávání protokolu. 
Celý dokument je členěn podle struk-
tury ceníku materiálu cenové soustavy 
RTS a snaží se zohlednit všechny vý-
znamné druhy mate riálů (význačné svým 
zastoupením na stavbě nebo cenovým  
nárůstem).
Mezi dalšími oblastmi materiálů, jež prošly 
významným navýšením cen a představují 
dominantní prvek na stavbě, jsou např. te-
pelné izolace – růst jejich cen se k začátku 
roku 2021 pohybuje mezi 13–70 %.
Druhy se zabývají i prvky TZB, jako jsou 
rozvody potrubí, které jsou členěny podle 
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  Graf 5  Znázornění vývoje cen druhu beton čerstvý podle ČSN EN 206

  Graf 6  Znázornění vývoje cen druhů suché stavby, kde druh deska překližovaná je podle  
ČSN EN 636, druh deska z plochých třísek (OSB) podle ČSN EN 300, druh deska 
cementotřísková podle ČSN EN 1-634, druh deska sádrokartonová podle ČSN EN 520, 
druh prvek konstrukční kovový pro systémy ze sádrových desek podle ČSN EN 14195 
a druh deska cementová podle RTS 
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Prices of Building Materials and Products
At the beginning of 2021, unexpected changes in the prices of building materials began to occur. They often changed several times a month, which had 
a major impact on building contracts and construction companies. There were several reasons for the unpredictable price fluctuations and changes. The most 
important of them were undoubtedly the absence of basic raw materials, the worldwide epidemic of covid-19, the export of extracted raw materials abroad 
etc. This year will be very similar. However, the reasons for the significant increase in prices of building materials differ. These are mainly the increase in energy 
prices, which affect the processing of some raw materials and materials. The war in Ukraine is expected to play a significant role as well.

KLÍČOVÁ SLOVA: materiály stavební, ceny

KEYWORDS: construction materials, prices

ENGLISH SYNOPSIS

materiálové specifikace, dále prvky vzdu-
chotechniky, distribuční elementy nebo 
zařizovací předměty.

Stavební zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže vydaly 
Společné stanovisko k problematice ná-
růstu cen materiálů, které dává možnost 
použít Protokol o vývoji cen materiálů pro 
vyčíslení hodnoty změny cen ve veřejných 
zakázkách.
Vyčíslení hodnoty změny je prokazatelný, 
kontrolovatelný dokument pro jednání 
zhotovitele se zadavatelem o náhradě 
navýšení ceny z titulu takových změn 
u probíhajících zakázek i při přípravě ná-
vrhu smlouvy pro zadávací dokumentaci 
u nových zakázek.
Pro vyčíslení hodnoty změny jsme při-
pravili metodiku, která na základě me-
ziměsíčních indexů nárůstu cen podle 
protokolu vyhodnotí změnu ceny mate-
riálů od doby podpisu smlouvy do doby 
jeho uvedení v soupisu provedených 
prací. Tímto způsobem se každý měsíc 
vyčíslí aktuální nárůst cen jako podklad 
pro změnu ceny.
V případě uvedení podmínek pro použití 
indexů z protokolu ve smlouvě se tato pod-
mínka stává vyhrazenou změnou.

Závěr

Seznam druhů a měsíční protokoly o vý-
voji cen stavebních materiálů lze nalézt 
na webových stránkách www.cenova-
soustava.cz. Na těchto stránkách je uve-
řejněna i metodika postupu vyčíslení  
změny. 
Podrobnější informace jsou pak na cloudu 
RTS, viz http://cloud.rts.cz, kde si v zá-
ložce RTS DATA lze vyhledávat druhy 
materiálů, včetně grafického znázornění  
vývoje ceny. 
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Chytrý tandem pro nové domy – 
podlahové vytápění a stropní chlazení
Množství realizací, zkušenosti uživatelů, ale i stále větší legislativní tlak na využívání 
OZE v posledních letech naznačují, že ideální formou nejen vytápění, ale i chlazení domu 
jsou nízkoteplotní velkoplošné systémy. 

Z hlediska uživatelského komfortu je ne-
jefektivnější kombinací podlahové vytápění 
a stropní chlazení. Jako zdroj se pak nabízí 
tepelné čerpadlo s integrovaným chladicím 
modulem. 

Plošné vytápění je ekonomické
Podlahové vytápění je na českém trhu 
etablované už poměrně dlouhou dobu. Za 
tento čas bezpochyby prokázalo, že sálavý 
způsob přenosu tepla je nejen příjemný, ale 
také účinný. V rychlosti si připomeňme něk-
teré z hlavních benefi tů – díky velikosti oto-
pné plochy je možné ohřívat vodu na řádově 
mnohem méně °C, než je tomu u klasických 
radiátorů (zhruba okolo 25 °C). Navíc teplo 

„od nohou“ umožňuje vytápět obecně na 
zhruba o 1–2 °C nižší teplotu. Oba tyto fak-

tory jsou příznivé nejen z hlediska ekono-
miky a ekologie, ale otevírají možnosti pro 
efektivnější využití obnovitelných zdrojů 
energie. Díky plošnému sálavému způsobu 
přenosu tepla nevznikají v interiéru zóny 
s rozdílnou teplotou vzduchu a nevíří se 
prach. Protože hustota vzduchu s teplo-
tou klesá, ohřátý vzduch stoupá nahoru 
a ochlazený padá zase zpátky dolů, dochází 
tak k samovolnému pozvolnému prohřívání 
místnosti. 

Bezkondenzační chlazení eliminuje 
zdravotní rizika
Princip podlahového vytápění ale funguje 
i reverzně – tedy v letním období ve chvíli, 
kdy potřebujeme teplotu v interiéru naop-
ak snižovat. Vzhledem k již zmiňovaným 

pravidlům samovolného proudění teplého 
a studeného vzduchu, a samozřejmě i z hle-
diska uživatelského komfortu, je ideální, je-li 
plošný chladicí systém umístěn na stropě. 
S úspěchem se ale v zahraničí běžně re-
alizuje i kombinace vytápění/chlazení 
v podlaze. Výhody nízkoteplotního systému 
chlazení spočívají především ve způsobu 
odebírání tepla bez kondenzace vzdušné 
vlhkosti, protože teplota otopného média 
se neustále pohybuje nad rosným bodem. 
Tím pádem se vzduch zbytečně neodvlhčuje, 
což přispívá k pocitové efektivitě systému, 
a není také nutné řešit odvod kondenzátu 
z chladicí plochy a izolaci a ochranu před 
korozí u rozvodů vody. Vzhledem k menší 
účinnosti je třeba systém využívat na 
dlouhodobé bázi, ovšem ekonomika je vel-
mi výhodná – zejména, využíváme-li před 
spuštěním aktivního chlazení ještě to pa-
sivní, které se obejde zcela bez práce kom-
presoru uvnitř tepelného čerpadla. Sálavé 
chlazení ze své podstaty eliminuje veškerá 
zdravotní rizika klimatizace.

Nízkoteplotní systémy jsou na vzestupu
Plošné nízkoteplotní systémy vytápění/
chlazení se vzhledem k neustálému 
snižování energetických ztrát domů a také 
zlepšující se pasivní ochraně domu před 
sluncem, dostávají do naprostého popředí 
zájmů. A to jak u standardní výstavby, tak 
u montovaných technologií. Množství 
variant ních řešení nabízí například německá 
fi rma REHAU, orientovaná na kvalitu, spole-
hlivost a dlouhodobou funkčnost svých 
systémů.

Více na kvalitnipodlahovka.cz 
nebo na www.rehau.cz
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UHPC – ultravysokohodnotný beton – se začal u nás používat cca před 
deseti lety a již se zrealizovala řada konstrukcí. Přesto mnoho otázek 
týkajících se jeho působení zůstává nezodpovězeno. Článek se stručně 
zabývá několika oblastmi pokrývajícími vlastnosti materiálu, návrhy kon-
strukcí a jejich provádění. Poslední část zmiňuje spojování prefabrikátů 
a aplikaci UHPC na zesilování stávajících betonových staveb. UHPC je 
materiál s vysokými mechanickými parametry s velkou trvanlivostí 
a též s vysokou cenou. Jeho výroba i ukládání je náročnější než u běž-
ného betonu. O jeho aplikaci se proto má pečlivě rozhodovat a má být 
používán pouze tam, kde se jeho vlastnosti mohou výhodně uplatnit.

lávky v Japonsku, Jižní Koreji a v dalších 
zemích. V současné době se staví mno-
ho segmentových mostů např. v Malajsii. 
V USA, Kanadě a Švýcarsku se realizu-
je řada staveb, kde se používá UHPC 
na opravy mostů, nebo na dílčí kon-
strukce. O vlastnostech i použití UHPC 
byla napsána již řada publikací. Jako 
příklad lze uvést souhrnné články v ča-
sopise Beton [1], [2]. Vlastnosti tohoto 
materiálu přesahují vlastnosti běžného 
betonu, ale často se přeceňují. Využívání 
UHPC v betonových konstrukcích je 
velmi široká tematika zahrnující výrobu 
UHPC, jeho zkoušení, výrobu konstrukce 
(montáž nebo betonáž) a kontrolu kva-
lity. V rámci jednoho článku není možné 
popsat vše do detailu. Jeho cílem je 
hlavně upozornit na některé faktory 
související s používáním a navrhováním 
konstrukcí z UHPC rámcově. Zdůrazňuje 
se význam koncepčního návrhu. V této 
fázi návrhu by se měly zhodnotit veškeré 
souvislosti a dojít k závěru o tom, zda 
UHPC je vhodný materiál pro navrhova-
nou konstrukci. 
Pro výrobu, hodnocení, navrhování a re-
alizaci konstrukcí dosud, i přes rela-
tivně dlouhou historii UHPC, existuje 
málo předpisů nebo doporučení, kte-
ré by zajistily návrh bezpečné, funkční 

  Obr. 1  Lávka v Čelákovicích (foto: J. Husák)

UHPC a jeho aplikace v konstrukcích

FOTO: J. Husák, R. Coufal, autor článku
GRAFICKÉ PODKLADY: autor; Robin Workman, TRLMATERIÁLY, VÝROBKY, TECHNOLOGIE

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Profesor na Fakultě stavební ČVUT v Praze a expert pro betonové 
konstrukce ve firmě Metrostav a.s. Zabývá se vývojem nových 
technologií pro výstavbu betonových nebo spřažených konstrukcí 
a mostů. Bývalý předseda a současný místopředseda České 
betonářské společnosti. V mezinárodní federaci pro konstrukční 
beton (fib) předsedá komisi 2 (Analysis and Design) a podílí se 
na tvorbě nového Model Codu fib.

Úvod

Materiál UHPC – ultravysokohodnot-
ný beton (podrobněji popsaný dále) je 

poměrně moderní materiál u nás apli-
kovaný teprve v poslední době. V zahra-
ničí se první stavby objevily ve Francii 
(1994), v Kanadě (1997) a větší rozvoj 
nastal po roce 2000. Byly postaveny 
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a trvanlivé konstrukce. Některé byly se-
staveny na národní úrovni, na mezinárod-
ní úrovni vznikají doporučení, jež budou 
součástí připravovaného Model Codu fib 
s označením MC 2020, jehož první znění 
určené k připomínkování bude k dispozici 
pravděpodobně v polovině roku 2022. 
V ČR připravuje Česká betonářská spo-
lečnost technická pravidla [3], která za-
hrnují výrobu a zkoušení, navrhování, 
realizaci staveb z UHPC a rekonstrukce 
betonových staveb s použi tím UHPC. Tato 
pravidla byla sestavována na základě 
vlastních zkušeností a na základě před-
pisů i jejich pracovních verzí z Francie, 
Německa a Švýcarska. Je nutné zmínit, 
že přestože se UHPC používá jen v tuzem-
sku cca deset let, existuje stále mnoho 
nevyřešených problémů. Z toho důvodu 
byla snaha sestavit technická pra vid la 
spíše konzervativně a předpokládá se, že 
po získání zkušeností s jejich používáním 
během následujících let vznikne další 
upravené vydání. Pro další úspěšný vývoj 
konstrukcí z UHPC je nutné, zejména nyní 
v počátečních fázích jeho aplikací, navr-
hovat konstrukce velmi obezřetně. Chybná 
aplikace by mohla vést k obavám zejména 
velkých investorů o kvalitách těchto kon-
strukcí a ke zpomalení dalšího vývoje. Již 
dnes se ukazuje, že UHPC má své místo 
na trhu, ale nesmějí se jeho přednosti 
přeceňovat a neměl by se používat tam, 
kde pro to není zdůvodnění. 

Materiál

UHPC je směsí kameniva, cementu, vody, 
velmi jemných příměsí a přísad. Princip 
složení směsi spočívá v maximálním mož-
ném vyplnění prostoru pevnými částicemi 
(obr. 2). Vzniká tak struktura s vysokou tla-
kovou pevností, ale také vysokou křehkostí. 
Křehký materiál je pro aplikaci na nosné 
konstrukce nevhodný, proto se do směsi 
přidávají nejčastěji vysokopevnostní ocelová 
vlákna, někdy vzhledem k malým rozměrům 
označovaná jako mikrovlákna. Ta omezují 

křehkost a zajišťují určitý stupeň duktility. 
Z toho důvodu se UHPC označuje někdy 
jako UHPFRC (ultra-high performance fibre 
reinforced concrete – ultravysokohodnotný 
beton vyztužený vlákny). V dalším textu 
bude materiál označován zjednodušeně jako 
UHPC, ale vždy se uvažuje jeho vyztužení 
ocelovými vysokopevnostními vlákny s růz-
ným dávkováním (lze použít i vysokopevnost-
ní nekovová vlákna, ale s takovými materiály 
jsou dosud minimální zkušenosti).
Směs pro UHPC se vyznačuje vysokým podí-
lem cementu (obvykle 700 až 1 000 kg/m3),  
maximální zrno kameniva se pohybuje 

  Obr. 3  a) Běžný beton, b) vysokopevnostní beton, c) UHPC (foto: R. Coufal)
a) b) c)

Cement

Cement

Kamenivo

Mikrosilika

  Obr. 2  UHPC je směsí kameniva, cementu, vody, velmi jemných příměsí a přísad (zdroj: Robin 
Workman, TRL)
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v mezích 1 až 8 mm, její nedílnou součástí 
je mikrosilika. Použité jemné kamenivo 
musí být čisté a ideálně vysušené. Dosažení 
potřebné pevnosti vyžaduje minimalizaci 
vodního součinitele, který je obvykle pod 
hodnotou 0,25. Dodaná voda nestačí ani 
na hydrataci celého obsahu cementu. Zrna 
cementu, která nezhydratují, působí jako 
jemné kamenivo. Aby směs byla zpracova-
telná, je třeba použití účinných plastifikátorů 
na bázi polykarboxylátů.
Obr. 3 ukazuje rozdíl mezi strukturou běžného 
betonu, vysokopevnostního betonu a UHPC. 
Běžný beton s pevností do 60 MPa (obr. 3a) 
má poměrně velká zrna hrubého kameniva, 
mezi kterými je vidět poměrně pórovitá mal-
tová výplň. Vysokopevnostní beton (obr. 3b) 
má již hutnější strukturu, menší zrna hrubého 
kameniva a méně pórů v maltové výplni. 
Jako vysokopevnostní se označují betony 
s pevností 60–120 MPa. UHPC má nejjem-
nější strukturu, velmi hutnou maltovou výplň 
a obsahuje výztužná vlákna (obr. 3c). Jako 
UHPC se již dnes označují betony s pevností 
od 110 MPa, pokud splňují další požadavky. 
Občas se vyskytují požadavky na dodávku 
bílého UHPC. To vyžaduje použití bílého ce-
mentu, bílé mikrosiliky a ještě dodání bílého 
barviva. Takový materiál je pak ještě nároč-
nější na návrh směsi a zejména jeho cena se 
ještě výrazně zvyšuje proti běžnému šedému 
UHPC. Ten lze míchat v moderních míchač-
kách, avšak míchání trvá déle a jednotlivé 
záměsi bývají menší než u běžného betonu 
vzhledem k obsahu vláken a požadavkům 
na dokonalé promíchání.
UHPC lze vyrábět buď přímo ze surovin 
postupně dodávaných do míchačky, nebo 

z prefabrikovaných suchých směsí. Jako 
příklad lze uvést materiál Ductal [4] vyrábě-
ný ve Francii, z něhož byla postavena řada 
konstrukcí i jinde na světě. Nevýhodou je 
poměrně vysoká cena a dále nutnost dopra-
vovat prakticky celý objem směsi od výrobce 
až na místo výroby. Někteří výrobci se proto 
raději vydali cestou vlastního návrhu směsi 
z lokálních surovin. Takový postup se používá 
i v ČR. Rovněž u nás však lze koupit prefab-
rikovanou suchou směs z místních zdrojů, 
což umožňuje míchání UHPC v menších 
množstvích a též u výrobců, kteří nemají 
know-how k výrobě vlastních směsí.
Hlavními přednostmi UHPC jsou vysoká pev-
nost v tlaku a vysoká trvanlivost. V nedávné 
době se považovala hranice pro UHPC pev-
ností 150 MPa (měřeno na válcích). V sou-
časné době se ukazuje, že pro aplikace je 
rozhodující zejména trvanlivost a tahové 
vlastnosti. Ta je dosažena už při nižších pev-
nostech, proto se v současnosti jako UHPC 
označují betony od třídy C110/130, pokud 
splňují další kritéria. Tahová pevnost UHPC je 
podobně jako u běžného betonu řádově nižší 
než tlaková pevnost. Je výrazně ovlivněna 
obsahem vláken. U nás dnes již běžně vyrá-
běné UHPC dosahují pevnosti v tahu za ohybu 
cca 15–25 MPa. Pevnost v přímém tahu je 
však i přes obsah vláken výrazně menší. 
Pro navrhování konstrukcí je důležitá klasi-
fikace působení UHPC v tahu. Ukázka typic-
kých pracovních diagramů UHPC a vysoko-
pevnostního betonu v tahu je na obr. 4. Grafy 
ukazují tahové působení zjištěné na trámci 
150 × 150 × 600 mm s vrubem podle me-
todiky RILEM (ČSN EN 14 651). Vyhodnocují 
se napětí v místě vrubu, zejména při rozevření 

trhliny 0,5 ( fR1) a 2,5 mm ( fR3). Podle toho se 
rozlišuje působení s tahovým změkčením 
a s tahovým zpevněním. Zjednodušeně řeče-
no rozdíl spočívá v tom, že u tahového změk-
čení po vzniku první trhliny dojde k poklesu 
únosnosti, zatímco u tahového zpevnění 
po vzniku první trhliny se únosnost průřezu 
ještě zvýší, teprve pak dojde při rostoucí 
deformaci k jejímu poklesu. Výše zmíněná 
technická pravidla [3] popisují různé třídy 
UHPC podle stupně tahového změkčení/
zpevnění, které se pak vztahují k návrhovým 
požadavkům na jednotlivé druhy konstrukcí. 
O tahovém změkčení, resp. zpevnění rozho-
duje obsah vláken. Jako minimální obsah 
eliminující křehkost UHPC se považuje hra-
nice 1,5 %. Při obsahu kolem 2 % již materiál 
obvykle vykazuje poměrně spolehlivě tahové 
zpevnění v oblasti malých deformací (do šířky 
trhliny 0,5 mm). Pokud je třeba navrhnout ma-
teriál s tahovým zpevněním i v oblasti velkých 
deformací, pak se obsah vláken pohybuje již 
kolem 3 %. Obsah vláken ovlivňuje významně 
i cenu UHPC, proto je třeba vždy uvážit, jak 
bude materiál působit, a nalézt rovnováhu 
mezi obsahem vláken a případným dalším 
vyztužením. U vysokopevnostního betonu 
nejsou ve směsi žádná vlákna. Jeho pev-
nost v tahu za ohybu je podstatně menší 
a nedochází k žádnému zpevnění ani změk-
čení, ale ke křehkému lomu a okamžité ztrátě 
únosnosti. U běžného betonu je diagram 
podobný jako u vysokopevnostního betonu, 
ale tahová pevnost je ještě menší. Prvky je  
proto nutné vyztužovat prutovou výztuží.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že pokud jde 
o nosné konstrukce, nikoli např. fasádní prv-
ky apod., pak je výhodné kombinovat UHPC 
s předpětím. Pro návrh konstrukcí je rozho-
dující proto spíše tahová než tlaková pevnost. 
Trvanlivost je dána zejména vysokou odol-
ností proti účinkům chemických rozmrazo-
vacích látek (CHRL). Ta je díky hutné struk-
tuře materiálu a nízké nasákavosti vynikající. 
Průsaky zkoušené podle běžných norem jsou 
maximálně v řádu jednotek mm. Při vystavení 
UHPC jinak agresivnímu prostředí, než jsou 
chloridy, je třeba odolnost zvláště posoudit, 
neboť např. organické látky vyskytující se 
u zemědělských staveb by mohly mít i pro 
UHPC silně degradační účinky. Z výsledků 
zkoušek na CHRL vzniká názor, že i kon-
strukce z UHPC mají vysokou trvanlivost. To 
je pravda, pokud jde o materiál, ale životnost 
konstrukce není dána jen vlastnostmi mate-
riálu, ale řadou dalších faktorů (např. kon-
strukčních detailů, trvanlivostí výztuže). Je 
proto třeba trvanlivost konstrukce hodnotit 
pro každý případ jednotlivě. Samotné použití 
UHPC bez dalšího zhodnocení o trvanlivosti 
konstrukce mnoho neříká.
UHPC má také svá specifika v oblasti okamži-
tých a zpožděných deformací. Jeho modul 

  Obr. 4  Závislost napětí v tahu za ohybu a rozevření trhliny pro UHPC a vysokopevnostní 
beton (zdroj: autor článku)
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pružnosti není výrazně vyšší než u běžného 
betonu (cca 40–50 GPa). To je třeba uvážit 
při návrhu štíhlých konstrukcí, které někdy 
bývají srovnávány s ocelovými konstrukcemi. 
U betonu se rozlišují dva druhy smršťování. 
Autogenní smršťování je závislé na složení 
betonu a projevuje se v době tuhnutí a po-
čátečního tvrdnutí betonu. Může dosahovat 
hodnot kolem 0,3 až 0,5 mm/m. Smršťování 
od vysychání závisí na složení betonu a na 
podmínkách, ve kterých se beton vyskytuje. 
Obvykle je menší než u běžných betonů. 
O dotvarování UHPC není mnoho známo. 
Dosavadní zkušenosti naznačují, že je menší 
než u běžného betonu. Je třeba získat další 
experimentální data, aby se tento předpoklad 
potvrdil a aby se mohly sestavit modely 
pro predikci dotvarování u UHPC. Nejde 
o jednoduchou úlohu, protože složení UHPC 
od různých výrobců se liší a experimentální 
data není jednoduché správně vyhodnotit.

Navrhování konstrukcí

UHPC lze použít pro různé druhy konstrukcí. 
Jak již praxe ukázala, existují dvě skupiny 
konstrukcí vhodných pro aplikaci UHPC. První 
skupinu tvoří konstrukce, kde se využívá 
vysoké trvanlivosti a nosná funkce je pod-
půrnou podmínkou. Sem patří např. fasádní 
panely budov a některé střešní konstrukce. 
Aplikace UHPC předpokládá vysokou trvan-
livost proti účinkům prostředí a jeho vysoká 
únosnost vede k vylehčení těchto konstrukcí. 
Druhou skupinu tvoří nosné konstrukce, 
kde hlavním přínosem UHPC je vylehčení 
konstrukce díky vysoké pevnosti, a vysoká 
trvanlivost je další výhodou. 
Pro konstrukce první skupiny je třeba klást 
důraz na kvalitu materiálu z pohledu trvanli-
vosti, na technologii výroby (aby v konstruk-
cích nevznikaly trhliny, aby byla dosažena 
kvalita povrchu atd.). Při návrhu střešních 
konstrukcí jde většinou o skořepinové prvky, 
kde je třeba opět eliminovat trhliny, popř. za-
jistit vodonepropustnost. Pokud jde o nosné 
ohýbané prvky, pak se na ně vztahují principy 
uvedené dále pro druhou skupinu konstrukcí. 
U fasádních panelů je třeba věnovat pozor-
nost např. kotvení, kde mohou vznikat lokální 
namáhání, která je třeba správně posoudit 
a nadimenzovat. Dále je potřeba zajistit in-
tegritu, kdyby došlo k lokálnímu porušení, 
aby nenastal kolaps prvku nebo konstrukce. 
Z toho důvodu se i do některých fasádních 
prvků vkládá výztuž. S výhodou lze použít vý-
ztuž z nekovových materiálů (např. GFRP, nebo 
uhlíkové výztuže a tkaniny). Vzhledem k tomu, 
že jde spíše o konstrukční výztuž, nemusí být 
na závadu ani případný menší modul výztuže, 
jako je např. u GFRP, naopak je výhodou, že 
nekovové výztuže nepodléhají korozi.

Do druhé skupiny patří nosné konstrukce. 
UHPC má podobnou vlastnost jako běžný 
beton a tahová pevnost je výrazně menší 
než tlaková pevnost, proto je výhodné vy-
užívat předpětí. U konstrukcí z předpjatého 
UHPC lze využít vysokou pevnost v tlaku 
a zároveň předpětí eliminuje tahová namá-
hání. Nadměrná redukce průřezu (z hlediska 
únosnosti možná) může vést k významnému 
snížení tuhosti konstrukce (modul pružnosti 
je jen o málo větší než u běžného betonu) 
a pak se mohou kritériem návrhu stát mezní 
stavy použitelnosti (průhyb, kmitání) a nikoli 
mezní stavy únosnosti, jak je obvyklé u be-
tonových konstrukcí.
Pro návrh konstrukcí je zásadní koncepční 
návrh [5]. Jako při návrhu jiných konstrukcí je 
třeba podobně zvážit širší vztahy, požadavky 
na konstrukci, okrajové podmínky stavby, 
postup výstavby a řadu dalších souvisejících 
okolností a na jejich základě zvolit vhodný 
konstrukční systém včetně materiálu. Po-
kud se předpokládá použití UHPC, je nutné 
jej řádně zdůvodnit a specifikovat, proč se 
používá právě v uvedeném případě. Důvo-
dem je nejen vysoká cena materiálu, ale 
i podstatně komplikovanější výroba než 
u běžných betonových konstrukcí (včetně 
těch z vysokopevnostního betonu). Bohužel 
se v současnosti setkáváme s případy, kdy 
se navrhují konstrukce z UHPC, přestože by 
u nich postačoval kvalitní vysokopevnostní 
beton, jen proto, že jde o jistou módu a snahu 
navrhovat tzv. „pokrokové konstrukce“. 
Jako příklad lze uvést předpjatou segmen-
tovou konstrukci, kde je maximální tlakové 
napětí při charakteristické kombinaci zatížení 
v řádu cca 40 MPa. Tahové namáhání je eli-
minováno předpětím, protože jde o segmen-
tovou konstrukci, kde musí být ve spárách 
tlaková rezerva. Pak je nutné si klást otázku, 
proč je konstrukce navržena z UHPC. Pev-
nostní výhoda UHPC není využita, trvanlivost 
segmentové konstrukce je dána především 
detaily a kvalitou zpracování, včetně injek-
táží, těsnění spár apod. Pro životnost kon-
strukce sto let by jistě vystačil beton třídy 
C90/105 nebo i nižší. Výroba by se výrazně 
zjednodušila, cena by se významně redu-
kovala a omezily by se nepříznivé vlastnosti 
UHPC, jako je velké autogenní smršťování. 
Též by se zlepšily vlastnosti konstrukce 
z hlediska udržitelného rozvoje, protože by 
se výrazně snížila spotřeba cementu jako 
hlavního zdroje emisí CO2. Je proto třeba 
pečlivě uvážit, kdy UHPC použít a kdy jej lze 
nahradit kvalitním klasickým betonem.
Trvanlivost konstrukce je obtížně definova-
telná hodnota. I běžný beton jako materiál 
má velkou trvanlivost, jak ukazují některé 
stavby postavené v minulosti. Např. most 
Ponte del Risorgimento v Římě byl postaven 
v roce 1911 a slouží dopravě spolehlivě 

dodnes. U nás máme staré betonové mosty 
(např. oblouk ve Štěchovicích a mnoho dal-
ších), které též dlouhodobě dobře plní svou 
nosnou funkci, avšak závady, které na nich 
vznikaly, popř. vznikají, jsou důsledkem ne-
vhodně vyřešených detailů, popř. zanedbané 
údržby, ale nikoli přímo plynoucí z vlastností 
betonu. I z běžných betonů lze postavit 
konstrukce velmi trvanlivé, a naopak z UHPC 
lze postavit konstrukce s velmi malou trvan-
livostí, pokud není zvolen vhodný koncept 
návrhu, nebo nejsou-li dobře vyřešeny de-
taily konstrukce. 
Návrh konstrukcí z UHPC spoléhá na vysokou 
pevnost materiálu. Některé prvky lze navrho-
vat i bez výztuže za předpokladu, že vlákna 
v betonu přenesou tahová namáhání. Při 
návrhu konstrukcí je však vždy třeba zajistit 
určitou duktilitu v mezních stavech únosnosti, 
aby nedocházelo ke křehkému porušení, 
které se obecně považuje za nebezpečné. 
U prvků, kde může dojít k redistribuci namá-
hání, lze použít i UHPC bez výztuže, pokud je 
výsledné chování takové, že po vzniku trhliny 
je možné ještě přenést větší zatížení, než 
působilo před jejím vznikem. Tzn. na úrovni 
prvku nastává ještě tahové zpevnění. Naopak 
u prvků, které jsou namáhány přímým tahem 
(popř. tahem za ohybu) a kde se redistribuce 
nedá očekávat, je nutné doplnit prutovou 
výztuž, aby se zamezilo křehkému působení. 
Výjimkou mohou být konstrukce z UHPC 
s velmi vysokým obsahem vláken, kde již 
materiál vykazuje tahové zpevnění i v oblasti 
velkých deformací. Takový materiál je však 
výrazně dražší, neboť je třeba navrhnout 
dávkování vláken 3 %, popř. více.

Konstrukce z UHPC

Za dobu existence UHPC bylo navrženo 
mnoho konstrukcí. Některé z nich sloužily 
jako referenční stavby s cílem prokázat, že 
jde o konstrukce výhodné, a dále o kon-
strukce, které již prokázaly svou konkuren-
ceschopnost s klasickými návrhy z běžného 
nebo vysokopevnostního betonu. V oblasti 
nosných konstrukcí se UHPC prosadil zatím 
převážně u lávek nebo některých mostních 
konstrukcí anebo např. u střešních konstruk-
cí skořepinového charakteru. Dále se navr-
hují drobnější konstrukce, např. schodiště. 
Jako příklady lze uvést most v Montpellier 
(obr. 5), střechu nástupiště příměstské dráhy 
v Calgary (obr. 6) nebo střechu nádraží na vy-
sokorychlostní trati v Montpellier (obr. 7). 
V ČR je relativně hodně aplikací UHPC zejmé-
na u lávek. Byly postaveny dvě velké zavěšené 
lávky, a to v Čelákovicích přes Labe (obr. 1, 
8) a v Lužci přes Vltavu (obr. 9). Obě jsou 
segmentové. Kromě geometrie v podélném 
směru se liší konstrukcí spár a způsobem 



28  STAVEBNICTVÍ 04/ 2022

předpětí. Lávka v Čelákovicích má kontaktní 
spáry a definitivní předpětí soudržnými kabely. 
Lávka v Lužci má spáry betonované na místě 
po montáži segmentů a definitivní předpětí je 
realizováno volnými kabely vedenými mimo 
průřez mostovky. Kromě zavěšených systé-
mů bylo postaveno několik lávek s trámo-
vým systémem. Jako příklad lze uvést lávku 
v Táboře, kterou tvoří prostý nosník o rozpětí 
27,0 m s dvoutrámovým průřezem a tenkou 
deskou mostovky (obr. 10). U všech tří zmí-
něných konstrukcí lze najít argument, proč 
byly postaveny právě z UHPC. Jde o lehké 
konstrukce a výhoda UHPC může být hle-
dána v oblasti vylehčení konstrukce (včetně 
úspor na souvisejících konstrukcích –  pylon, 
závěsy, zakládání), zvýšené trvanlivosti mos-
tu, využití vlastností materiálu při výstav-
bě nebo v definitivním stavu či vylehčení 
konstrukce pro montáž a ekonomické vý-
hodnosti ve srovnání s klasickým návrhem 
lávek z běžného betonu. U ekonomického 
zhodnocení je třeba posuzovat konstrukci 
jako celek, a to včetně investičních i celo-
životních nákladů (life-cycle costs).
Jako příklady nenosných prvků lze uvést 
především architektonické fasádní prvky. Mezi 
nejznámější patří Muzeum civilizací  Evropy 

  Obr. 5  Silniční most v Montpellier (foto: autor článku)

  Obr. 7  Střecha nádraží vysokorychlostní trati v Montpellier (foto: 
autor článku)

  Obr. 9  Výstavba segmentové lávky přes Vltavu v Lužci (foto: autor článku)

  Obr. 6  Skořepinové zastřešení nástupiště příměstské dráhy v Cal-
gary (foto: autor článku)

  Obr. 8  Výstavba segmentové lávky přes Labe v Čelákovicích (foto: 
autor článku)
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a Středomoří v Marseille (obr. 11), nebo ra-
gbyový stadion v Paříži (obr. 12). V obou pří-
padech jde o náročná architektonická díla vy-
tvořená architektem R. Ricciottim. Fasádních 
prvků v menším rozsahu než u uvedených 
příkladů lze nalézt podstatně více. 
Vzhledem k nákladům na výrobu UHPC, 
zvláště pokud je vyžadován vyšší obsah 
vláken, a vzhledem k náročnosti na jeho 
výrobu a ošetřování je třeba mít zdůvod-
něno, proč byl pro návrh konstrukce zvolen 
materiál UHPC. Pokud lze použít běžný vy-
sokopevnostní beton, je možné dosáhnout 
významné úspory bez snížení užitných 
vlastností navrhované konstrukce. 

Výroba konstrukcí z UHPC

Vzhledem ke komplikovanější výrobě čerst-
vého UHPC, jeho viskóznímu charakteru 
a vyšším požadavkům na ošetřování zatím 
převažuje výroba prefabrikovaných konstrukcí 
před monolitickými. Většinou jde o samo-
zhutnitelný materiál, který se nalévá do forem, 
popř. bednění. Čerstvý UHPC pak tvoří vodo-
rovnou hladinu. Pokud nelze konstrukční pr-
vek navrhnout tak, aby při betonáži byla horní 
plocha vodorovná, pak je nutné používat horní 
bednění, kterým lze dosáhnout požadované-
ho tvaru při betonáži horního povrchu. Použití 
horního bednění má však dopad na kvalitu 
horního povrchu, neboť se pod ním tvoří často 
vzduchové bubliny. 
UHPC se vyznačuje velkým autogenním 
smršťováním. To začíná v době, kdy se začne 
vyvíjet i pevnost. Pokud forma zamezuje 
deformaci prvku od smršťování, vzniká ri-
ziko vzniku trhlin. Vysoký obsah cementu 
vede k uvolnění velkého tepla při hydrataci. 
Pokud jsou prvky tenkostěnné, teplo může 
unikat do okolí a pak postačí pečlivé obvyklé 
ošetřování s důsledným vlhčením povrchu. 
Pokud by prvky byly masivnější, může vývoj 
hydratačního tepla vyžadovat další opatření 
(samozřejmě se nabízí otázka, proč by prvky 
z UHPC měly být masivní, ale i s takovými 
návrhy se autor již setkal). Rovněž průřezy 

  Obr. 11  Fasáda Muzea civilizací Evropy a Středomoří v Marseille (foto: autor článku)

  Obr. 12  Fasáda ragbyového stadionu Jean Bouin v Paříži (foto: autor článku)

  Obr. 10  Lávka v Táboře, a) podhled nosníku, b) boční pohled na lávku (foto: autor článku)
a) b)
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kombinující části s výrazně odlišnými tloušť-
kami mohou být vlivem teplotních účinků při 
hydrataci nebo později vlivem nerovnoměr-
ného smršťování citlivé na vznik trhlin. Kvalita 
segmentových konstrukcí je závislá na ná-
vrhu spár mezi segmenty. Jsou-li navrženy 
kontaktní spáry lepené epoxidovým tmelem, 
jak je obvyklé u segmentových konstrukcí 
z běžného betonu, pak se doporučuje i vý-
roba segmentů kontaktním způsobem, kdy 
již vyrobený segment tvoří bednění dalšího 
segmentu. Pokud nelze nebo není výhod-
né výrobu kontaktním způsobem zajistit, 
pak lze doporučit nepoužít kontaktní spáry 
v konstrukci, ale navrhnout spáry betonové, 
betonované dodatečně kvalitním materiálem, 
ideálně též z UHPC. Aby se zajistila trvanlivost 
konstrukce, je třeba věnovat mimořádnou po-
zornost zajištění tlakové rezervy ve spárách 
při všech kombinacích namáhání.
Výroba monolitických konstrukcí vyžaduje 
dořešení dalších technologických otázek, 
jako je doprava z betonárny na stavbu, 
doprava UHPC na místo určení, ukládka 
do bednění apod. UHPC vyráběný ve formě 
transportbetonu lze dopravovat na poměrně 
velkou vzdálenost (cca 100 km). Doprava 
do bednění na stavbě bádiemi je možná, ale 
je poměrně pomalá a viskozita UHPC může 
vést k obtížnému vyprazdňování bádie. Čer-
pání UHPC je obecně velmi obtížné, téměř 
nemožné. Viskozita brání čerpání a dále zů-
stává v potrubí poměrně velký objem UHPC. 
Pokud by se čerpaly velké objemy, nemuselo 
by to mnoho znamenat, ale v případě UHPC 
jsou objemy spíše menší a zbytky v potrubí 
mohou tvořit velký podíl na požadované vý-
robě UHPC, a tedy velké ekonomické ztráty. 
Přesto již byla jednodušší verze UHPC pro 
čerpání vyvinuta a čerpání bylo ověřeno 
na experimentální stavbě. 
Ošetřování povrchu konstrukcí z UHPC je 
velmi náročné. Po uložení začne povrch 
velmi rychle vysychat a vytváří se povr-
chová krusta, která brání odchodu vzduchu 
z betonu. Je proto nutné ihned po uložení 
povrch udržovat vlhký a po finální úpravě jej 
ihned nastříkat prostředkem proti odpařování 

vody. Konečná úprava povrchu lze provádět 
různými způsoby od stržení lištou, po leš-
tění jako u průmyslových podlah. Je však 
třeba upozornit na to, že UHPC je specifický 
materiál a veškeré uvedené činnosti vyžadují 
zkušenosti, které má v současnosti jen ome-
zený počet firem a nelze je provádět stejně 
jako u běžného betonu.

Spoje prefabrikovaných prvků

UHPC je drahý materiál, proto je výhodné 
využít jeho vlastnosti při minimalizaci jeho 
objemu. Příkladem mohou být spoje prefab-
rikátů. Tato idea vznikla v USA a Kanadě při 
výstavbě spřažených ocelobetonových mos-
tů [6]. Betonová deska mostovky, která se 
většinou navrhuje monolitická, byla nahra-
zena prefabrikovanými deskami z běžného 
betonu (obvykle není důvod pro to, aby byla 
celá deska z UHPC) a pouze spoje se zalijí 
UHPC. Taková technologie vede ke zrychlení 
výstavby a vlivem použití UHPC pro spoje 
mezi prefabrikáty má výhody v tom, že rychle 
nabývá pevnost a umožní rychlé uvedení 
mostu do provozu, kotevní délky výztuže 
ve spojích jsou malé (soudržnost výztuže 
a UHPC je velmi dobrá) a spotřeba UHPC 
je malá (malé náklady na UHPC). UHPC lze 
namíchat z prefabrikované směsi v potřeb-
ném (malém) množství a hned nalít do spár. 
V rámci výzkumné činnosti byly spoje pre-
fabrikátů zkoušeny i na ČVUT v Praze. Testy 
prokázaly, že porušení nastalo vždy mimo 
spoj, resp. na hranici UHPC a prefabrikátu 
(13 a, b). Kotevní délka v UHPC postačuje 
bezpečně cca 10 ∅ výztuže. Porušení vytr-
žením z UHPC nastane při kotevních délkách 
kratších než 4 ∅ výztuže.

Zesilování konstrukcí

UHPC je též vhodný materiál pro zesilová-
ní betonových konstrukcí. Nabetonování 
relativně tenké vrstvy UHPC na stávající 
betonovou konstrukci může tvořit významný 

příspěvek k její únosnosti. UHPC má velmi 
dobrou soudržnost s běžným betonem, což 
umožňuje ve většině případů vynechání 
spřahujících prvků. Podmínkou je přiměřená 
kvalita stávajícího betonu a vhodná úprava 
jeho povrchu. Povrch musí být čistý, bez-
prašný a hrubý s vystupujícími zrny hrubého 
kameniva a nerovnostmi cca 3 mm (obr. 14). 
Taková úprava se dá zajistit např. otryskáním 
vodním paprskem a odpovídá i zahraničním 
zkušenostem [7]. 
Další výhodou je, že vrstva UHPC bývá 
poměrně tenká, přitížení konstrukce 
materiálem zesílení je minimální. 
U pozemních staveb lze zesilovat stropní 
desky, trámy i sloupy. Desky jsou obvykle 
vodorovné, což zjednodušuje technolo-
gii provádění, neboť UHPC se dodává jako 
samozhutnitelný beton, který má tendenci 
vytvářet vodorovnou hladinu. Pokud vrstva 
UHPC bude v oblasti tlačeného betonu, vy-
užije se ideálně vysoká pevnost v tlaku. Záro-
veň se zvyšuje rameno vnitřních sil u stávající 
výztuže a tím se zvyšuje její účinnost. Je-li 
vrstva UHPC v tažené oblasti, pak vlákna 
obsažená v UHPC přispějí k tahové únos-
nosti. Ukázka ohýbané desky při dosažení 
únosnosti je uvedena na obr. 15. Je vidět, 
že i při značné křivosti desky nedošlo k de-
laminaci nabetonované vrstvy UHPC [8, 9]. 
U spojitých desek, kde se vyskytují při horním 
povrchu oblasti tlačené i tažené, je třeba 
posoudit účinnosti zesílení na konstrukci 
jako celek, včetně případné redistribuce 
namáhání v mezním stavu únosnosti. Po-
kud je třeba zvýšit únosnost tažené vrstvy 
UHPC, je možné do ní vložit betonářskou 
výztuž. Minimální tloušťka zesílení pak je 
cca 50 mm, aby bylo zajištěno krytí výztuže 
a probetonování celé vrstvy. V oblasti kolem 
sloupů, kde je pro únosnost desky kritické 
namáhání protlačením, se doporučuje na-
vrhnout spřahující prvky propojující původní 
beton s nabetonovanou vrstvou UHPC, 
které budou působit jako smyková výztuž,  
budou-li správně zakotveny. 
Zesilování sloupů lze provádět obetonová-
ním vrstvou UHPC. Ta může být buď pouze 

  Obr. 13  Dlouhodobé zatížení modelu spoje desek z UHPC: a) celkový pohled na zatížený prostý nosník, b) detail s trhlinami též na hranici spoje 
a původního betonu (foto: autor článku)

a) b)
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UHPC and Its Application in Structures
UHPC is used in the Czech Republic for more than ten years. Although a number of structures has been 
built, there are still many open issues dealing with its structural performance. The article briefly describes 
its material properties, design and execution of structures. The last part mentions supplementary 
applications, like joints of precast elements or strengthening of existing structures. UHPC has excellent 
mechanical properties and durability. Its costs are high and its production, transport and casting are 
more demanding than with ordinary concrete. Its application should be carefully considered and it 
should be used only in those cases where its excellent properties can be advantageously applied. 

KLÍČOVÁ SLOVA: materiály, technologie, konstrukce, beton ultravysokohodnotný (UHPC)

KEYWORDS: materials, technologies, structures, Ultra-High Performance Concrete (UHPC)

ENGLISH SYNOPSIS

z UHPC (tahovou výztuž tvoří jen vlákna) 
nebo lze doplnit prutovou výztuž včetně 
třmínků. U sloupů obetonovaných po celém 
obvodě průřezu není třeba provádět tak 
dokonalou úpravu povrchu (postačí očištění 
na kvalitní materiál), protože původní be-
ton zůstane uvnitř obetonování UHPC a při 
deformaci není prakticky umožněn posun 
ve spáře mezi UHPC a původním betonem. 
Na druhou stranu je třeba zajistit podmínky 
pro kvalitní probetonování vrstvy UHPC. 
Vyztužení nesmí bránit dokonalému vypl-
nění prostoru bednění. Vzhledem k tomu, že 
UHPC obsahuje vlákna o délce maximálně 
cca 20 mm, měl by zůstat volný prostor 
pro betonáž v tloušťce min 1,5násobku 
délky vláken. Bude-li použi ta výztuž, pak by 
mezery mezi pruty a též krytí mělo být mini-
málně 30 mm. Pro běžně používaná vlákna 
(cca 13 mm) pak vycházejí mezery a krytí 
minimálně 20 mm.
U mostních konstrukcí nabetonování vrstvy 
UHPC přispívá k únosnosti průřezu jako cel-
ku, u komorových průřezů k lokální únos-
nosti horní desky, navíc může vrstva UHPC 
působit jako izolace mostu. V takovém 
případě jsou však na UHPC kladeny vyšší 
nároky, a to zejména na vyztužení vlákny. 
Požaduje se pak UHPC s tahovým zpev-
něním i v oblasti větších deformací, a to 
vyžaduje obsah vláken na úrovni cca 3 %. 
Mosty nemají vodorovný povrch, ale desky 
mostovek mají podélný a příčný sklon. Re-
ceptura UHPC musí být upravena tak, aby 
bylo možné vrstvu UHPC v požadovaném 
sklonu realizovat. 

Závěr

UHPC je moderní kvalitní cementový kompozit, 
který má vysokou pevnost zejména v tlaku 
a vysokou trvanlivost. Jeho tahová pevnost 
je závislá na obsahu vláken (obvykle jemných 
drátků z vysokopevnostní oceli). Je možné 
jej využívat pro celé konstrukce nebo jejich 
části, pro spoje betonových konstrukcí, nebo 
pro zesilování a rekonstrukce. Jeho cena je 

vysoká, závislá na složení, obsahu vláken a na 
dalších požadavcích (např. barva). Je proto 
třeba v rámci koncepčního návrhu pečlivě 
uvážit, kam jej použít a jaký konstrukční sys-
tém navrhnout. Přitom je třeba brát v úvahu 
nejen výsledné statické působení konstrukce, 
ale i technologii výstavby a rizika spojená 
s výrobou složitých součástí konstrukce. 
Velká odolnost materiálu UHPC proti vlivům 
prostředí, včetně rozmrazovacích solí, nezna-
mená automaticky vysokou trvanlivost kon-
strukce vyrobené z UHPC. O té rozhoduje řada 
dalších okolností, jako je řešení konstrukčních 
detailů, spár, odvodnění, ochrana předpínací 
výztuže atd. Při návrhu nové konstrukce je 
tedy zásadní zvážit výhody a nevýhody použití 
UHPC a porovnat je s alternativou z kvalitního 
vysokopevnostního betonu, popř. s jinými 
materiály, a pak rozhodnout jeho použití. 
UHPC poskytuje další možnosti aplikace 
na části konstrukcí nebo pro zesilování 
stávajících konstrukcí. Je to materiál, který 
jistě má své místo na trhu, ale podobně jako 
jiné materiály musí být použit tam, kde při-
náší skutečné výhody, a nikoli být navrho-
ván proto, že je moderním a v současnosti 
i módním materiálem. 

Poděkování
V článku jsou uvedeny některé výsledky 
získané v rámci řešení výzkumného projektu 
č. FV20472 za podpory MPO.
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  Obr. 14  Ukázka povrchu původního betonu po otryskání (foto: 
autor článku)

  Obr. 15  Zkouška desky zesílené UHPC po kolapsu (foto: autor 
článku)
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Areál státního hradu a zámku Bečov ve správě Národního památko-
vého ústavu je souborem několika historických budov v těsné blíz-
kosti Karlových Varů. Může se pyšnit téměř všemi slohy od pozdně 
středověkého hradu přes klasicistní stavební úpravy až po barokní 
zámek. Jeho historie sahá do roku 1349. V posledních letech dochází 
k jeho postupné obnově a přizpůsobování novým edukačním pro-
gramům, které zajímavými metodami přibližují historii celého areálu. 

Historie některých objektů 
a průběh jejich rekonstrukce 

Pluhovské domy
V 16. století přestal hrad Bečov postačo-
vat nárokům renesance, a proto byl v jeho 
areálu vystavěn Pluhovský palác se svými 
třemi domy. Z původních prostor se docho-
valo pouze klenuté přízemí a v patře zajímavé 
místnosti někdejšího archivu s vestavěnými 
dřevěnými skříněmi. Renesanční reprezen-
tativní a obytný Pluhovský palác, později 
klasicistně upravený, zachovává ve zdi nad 
zámeckými zahradami hmotu gotické hradby. 
Objekt nebyl od osmdesátých let 20. sto-
letí využíván. Stavebními úpravami vzniklo 
nové pokladní centrum, kavárna, veškeré 
hygienické zázemí pro návštěvníky a za-
městnance, víceúčelový sál, výtvarné díl-
ny, kanceláře, dále prostory pro umístění 
relikviáře sv. Maura a dalších přidružených 
expozic. V podkroví se nachází technické 
zázemí (strojovna VZT, ÚT atd.).

  Obr. 1 Celkový pohled na areál Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou (zdroj: Metrostav a.s.)

Obnova Pluhovských domů a hradního nádvoří 
Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou

GRAFICKÉ PODKLADY: Metrostav a.s.MATERIÁLY, VÝROBKY, TECHNOLOGIE

Ing. Karel Fric

Absolvoval VŠB v Ostravě, začínal jako elektrotechnik v Severo-
českých dolech a.s., poté vedl výrobní střediska Prunéřov a Tuši-
mice ve společnosti Energetické opravny, a.s., tamtéž od roku 2012 
působil jako ředitel Úseku realizace. Od roku 2017 byl vedoucím 
obchodního oddělení ve firmě Intermont, Opatrný, s.r.o. Od října 
2019 má na starosti obchod a marketing karlovarského zastou-
pení divize 9 společnosti Metrostav a.s.

Společnost Metrostav a.s. zvítězila ve ve-
řejné soutěži na opravy Pluhovských domů, 
hradního nádvoří, expozice a přístupové 

komunikace. Slavnostní otevření několika 
částí zrekonstruovaného hradu a zámku pro 
veřejnost proběhlo na konci listopadu 2021.
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  Obr. 2  Upravený situační výkres (zdroj: TŠ – Projektový atelier pro architekturu a pozemní 
stavby spol. s r.o.)

  Obr. 3 Původní stav Pluhovských domů (strop napadený dřevomorkou)   Obr. 4 Ilustrace míry poškození stropů

Stavební úpravy Pluhovských domů
V Pluhovských domech v minulosti dochá-
zelo k zatékání dešťové vody, což mělo 
za následek vznik a rozšíření dřevomorky, 
která přispěla k postupné degradaci stropů 
a stěn. Práce probíhaly na základě myko-
logické zprávy, která byla určující nejen 
pro rozsah výměn jednotlivých prvků, 
ale i pro správný způsob ošetření dřeva 
a zdiva. V úvodu bylo nutné velmi opatrně 
rozebrat dvě hrázděné příčky a zajistit 
stabilitu dřevěných trámů. Konstrukční sys-
tém hrázděné příčky spočíval v kombinaci 
dřevěných trámových prvků, které vytvořily 
celistvou nosnou kostru, a ta byla násled-
ně vyplněna původním cihelným zdivem. 
Po odstranění zdiva došlo k očištění cihel, 
které se po chemickém ošetření připravily 
k dalšímu použití. Napadené části trámů 
bylo nutné uříznout a vše pečlivě zabalit 
do igelitových pytlů tak, aby nedocházelo 
k dalšímu roznesení dřevomorky po objek-
tu. Místo řezu vždy určil mykolog (přibližně 
0,5 m od posledního místa výskytu dře-
vokazné houby). 
Před napojením nových trámů na stávající 
bylo třeba ošetřit zdivo, tedy odstranit omít-
ku až na samotné cihly (ve vzdálenosti 0,3 až 
0,5 m od napadené části). Odhalené cihelné 
zdivo se navrtalo v rastru 0,3 × 0,3 m a do 
vyvrtaných otvorů byl injektován biocidní 
přípravek. Posledním krokem bylo opálení 
zdiva plynovým hořákem. Poté již násle-
dovala rekonstrukce povalového stropu 
a hrázděné příčky. V různých časových 

LEGENDA:
REKONSTRUKCE PLUHOVSKÝCH DOMŮ
PLOCHY REKONSTRUKCE HISTORICKÉ KOMUNIKACE
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INZERCE

obdobích docházelo v Pluhovském paláci 
k rekonstrukcím, které se týkaly i stropů. 
Původní dřevěné povalové stropy byly vy-
ztuženy ocelovými nosníky. V některých 
částech objektu povaly zcela zmizely a na 
jejich místě zůstaly pouze nosné trámy ulo-
žené do ocelových profilů a zdiva. 
Půdní prostory i konstrukce stropu byly 
jedny z nejzachovalejších. Povalový strop 
byl v těchto prostorách kompletní, i když 
některé povaly vykazovaly známky degra-
dace v důsledku napadení dřevokazným 
hmyzem. V nejčastějším případě se jednalo 
o tesaříka krovového, který dokáže na-
páchat nevratné škody. Strop bylo nutné 
kompletně ošetřit biocidními přípravky 
a poškozené povaly vyměnit. Po důkladné 

fotodokumentaci a očíslování docházelo 
k postupné demontáži. Následně k mecha-
nickému a chemickému čištění a zpětné 
montáži, kdy nevratně poškozené kusy 
byly nahrazeny povaly z nižších pater ob-
jektu, kde se s nimi v rámci rekonstrukce 
již nepočítalo. Tento postup umožnil po-
užít dobové trámy stejného stáří, jež byly 
opracovány stejným způsobem. Výsledkem 
byl kompletní povalový strop z dobového 
dřeva bez použití nových prvků.

Strop pod relikviářem sv. Maura
Vzhledem k novému využití části patra 
pro prezentaci relikviáře sv. Maura bylo 
nutné zvýšit některé parametry stropu. 
Zdůraznil bych, že byl zejména kladen 

  Obr. 5 Stav po demontáži původního stropu   Obr. 6 Příprava podlahy pro umístění technologií

  Obr. 7 Ilustrace míry poškození dřeva 

CACE přispívá k úspěšnému zavádění vyspělých standardů v českém stavebnictví.

Škola FIDIC – jaro 2022
V roce 2022 pokračujeme v programu certifikovaných školení 
k otázkám smluvních podmínek ve stavebnictví oonn--lliinnee.

● ZZáákkllaaddnníí  ččttyyřřddeennnníí  šškkoolleenníí
o ssmmlluuvvnníícchh  vvzzoorreecchh  FFIIDDIICC  vv  tteerrmmíínneecchh::
––  3300..  bbřřeezznnaa  aa  66..,,  2200..  aa  2277..  dduubbnnaa  22002222,,  oonn--lliinnee

● 33  nnáássttaavvbboovváá  jjeeddnnooddeennnníí  šškkoolleenníí
pro absolventy základního školení:
– ŽŽlluuttáá  kknniihhaa  ––  ppooddzziimm  22002222
– SSpprráávvccee  ssttaavvbbyy  ––  ppooddzziimm  22002222
– CCllaaiimm  mmaannaaggeemmeenntt  ––  1133..  dduubbnnaa  22002222,,  oonn--lliinnee

Další termíny školení v prezenční formě budou vypsány po uklidnění epidemiologické situace. Sledujte www.cace.cz/skoleni. Od září 2015 do ledna 2022 se již 
více než 2 000 absolventů školení stalo majitelem číslovaného certifikátu potvrzující základní znalosti o smluvních podmínkách ve stavebnictví podle vzorů FIDIC. 
Viz https://www.cace.cz/skoleni/. Všechna školení jsou zařazena do programů celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA a jsou oceněna 1 až 3 body.

Aktuální informace ke školením najdete na www.cace.cz.

CACE – Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s., www.cace.cz

FIDIC – fr. zkratka Mezinárodní federace konzultačních inženýrů, www.fidic.org
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PONECHÁVANÉ STÁVAJÍCÍ  
STROPNÍ KONSTRUKCE

NOVÉ STROPNÍ  
KONSTRUKCE

důraz na požární odolnost a únosnost 
stropu. V nově navržené konstrukci bylo 
uvažováno s využitím původní dvojice 
ocelových nosníků I 340, které byly dopl-
něny o nový nosník HEB 300 a 2 × I 340. 
Ocelové nosníky jsou navzájem pro-
pojeny profilem IPE 160 a svařeny. Na 
tuto nosnou konstrukci byl poté polo-
žen trapézový plech a celá konstrukce 

  Obr. 9  Průběh montáže stropu 1. a 2.NP (viditelná je původní 
dvojice nosníků)

  Obr. 10 Průběh vyztužovacích prací

  Obr. 8 Pluhovské domy, stropy 2.NP (zdroj: TŠ – Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.)

byla zmonolitněna betonem s kari sítí. 
Jednou z obtížných činností byla i do-
prava ocelových profilů nejen na stavbu, 
ale hlavně na požadované místo. Vjezd 
do areálu Pluhovských domů je znač-
ně limitován výškou průjezdu zámkem 
a nebylo možné využít žádnou těžkou 
techniku. Nakonec byla použita nákladní 
dodávka s přepravníkem, která se však 

na konečné místo stejně nedostala. Na 
několik posledních desítek metrů došlo 
k přesunu za pomoci lidské síly, s vy-
užitím ocelového navijáku a dřevěných 
kulatin. 
V jednom z pater byla dále vytvořena 
nová expozice s relikviářem sv. Maura, 
edukační středisko a zázemí pro provozní 
zaměstnance.



36  STAVEBNICTVÍ 04/ 2022

Historická přístupová 
komunikace

Realizace zahrnovala především provedení 
inženýrských sítí, kdy veškeré zemní práce 
probíhaly pod archeologickým dohledem, 
provedení konstrukčních vrstev a kamen-
ného zadláždění s důrazem na odvodnění 
šikmé plochy. Základní přístup k obnově 
komunikace vycházel z provozu a z terénní 
konfigurace s maximálním ohledem na 
zachování a nenarušenost historické pa-
mátkové hodnoty areálu hradu. 
Konstrukce pojížděné plochy nádvoří je pro-
vedena krytem z drobné kamenné dlažby 
s lemováním boků vybíhajícími kamennými 
deskami „do ztracena“. Stejná konstrukce 
byla realizována i v severovýchodní části 
nad úřednickým domem podél hradební 
zdi, kde byl využit k zadláždění původní 
materiál. Ostatní plochy na východní straně, 
směrem ke hradební zdi, byly provedeny 
z valounové dlažby se zatravněnými spá-
rami. Plocha mezi západní stranou úřednic-
kého domu a opěrnou zdí a plocha nádvoří 
přiléhající v tomto místě k této opěrné zdi 
byly realizovány s krytem z drobné žulové 
dlažby. S krytem z valounové dlažby byla 
též provedena celá plocha horního nádvoří 
u Pluhovských domů a konírny. Stávající 
skalní výstupy v upravovaných plochách 
byly zachovány. Podél fasád budov byly 
zachovány a doplněny kamenné okapové 
desky. Podél jižní strany budovy koníren 
byly realizovány plochy s mlatovým krytem, 
lemované ocelovým obrubníkem s kotvicími 
trny. S mlatovým krytem byla též provedena 
konstrukce podesty stávajícího schodiště 
propojujícího horní část hradního nádvoří 
se spodní částí přístupové cesty ke hradu 
od zámku.

Zkušenosti z projektu

Řízení stavby měl na starosti zkušený a se-
hraný tým vedoucího projektu Radka Ku-
čery, Jaroslava Fialy, Vladimíra Novotného 
a Ing. Vladimíra Šumy.
Veškeré práce, zejména restaurátorské, 
probíhaly podle požadavků projektové do-
kumentace i dalších dodatečných návrhů 
všech stran. Část restaurátorských prací 
realizoval restaurátorský ateliér Metrostavu 
a.s., divize 9.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo 
o rekonstrukci historických částí, kdy se ni-
kdy neví, jaký bude stav po „odkrytí“, poda-
řilo se díky aktivnímu technickému dozoru 
investora v osobě Ing. Volného a kastelána 
Mgr. Wizovského veškeré problémy vyřešit 

  Obr. 11 Expozice sv. Maura v nové trezorové místnosti

  Obr. 12 Část doprovodné expozice o historii sv. Maura

Bergfrit 
Jedná se pravděpodobně o nejstarší do-
chovanou stavbu (asi z konce 13. století), 
která střežila přístupovou cestu. V roce 
1623 však musela být pro špatný stavební 
stav z větší části snesena. Dodnes z ní 
zůstala zachována pouze šestimetrová 
část, upravená v 19. století na vyhlídkovou 
terasu. 
V rámci rekonstrukce byla provedena 
oprava spárováním pláště věže, kdy se 
odstranila degradovaná a nesoudržná 
cementová výplň spár. Vyčištění spár bylo 
provedeno do hloubky cca 20–40 mm  
a spáry byly vyplněny novou maltou s hyd-
raulickou přísadou. Dále byla instalována 

nová dlažba z nepravidelných kamenných 
placáků místního původu. Součástí re-
konstrukce byla také stavba vlajkového 
stožáru.

Hradní nádvoří

Obnova hradního nádvoří spočívala v do-
plnění vnějších rozvodů (voda, kanalizace, 
požární voda, elektro silnoproud a sla-
boproud, provozní osvětlení), odvodnění 
nádvoří a provedení Byl také řešen vnější 
mobiliář, napojení západních dešťových 
svodů a úprava odlehčovací větve kanali-
zací u úřednického domu.
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INZERCE

Renovation of the Pluh Houses and Castle Courtyard  
at the State Castle and Chateau in Bečov nad Teplou
The site of Bečov nad Teplou Castle and Chateau near Karlovy Vary boasts almost all possible architectural 
styles from the Late Medieval Castle with Classicist alterations to the Baroque Chateau. The site has 
been gradually restored in recent years and adapted to new educational programmes that present the 
history of the site as a whole with the use of interesting methods. The Pluh Houses saw considerable 
leakage of rain water in the past which led to the formation and spread of dry rot. The work took in the 
treatment of beams, masonry and ceilings. The ceremonial opening to the public of a number of parts 
of the restored castle and chateau took place at the end of November 2021.

KLÍČOVÁ SLOVA: hrady, památková péče

KEYWORDS: castles, monument conservation

ENGLISH SYNOPSIS

tak, že výsledek mohou obdivovat nejen 
návštěvníci expozice sv. Maura, ale i dalších 
rekonstruovaných částí.
Zajímavým momentem bylo umístění mo-
derních technologií do podkroví Pluhov-
ských domů, zachování původních výplní 
i historických omítek a postupů. 
Během obnovy historické omítky došlo 
k operativnímu řešení, které vyžadovalo 
součinnost všech zúčastněných. Oproti 
původnímu projektu, kde bylo uvažováno 
o celoplošném odstranění původních omí-
tek, bylo nakonec rozhodnuto o lokálních 
opravách venkovních omítek.
Vzhledem k tomu, že se jedná o historic-
kou památku, která vyžaduje tradiční tech-
nologie, bylo rozhodnuto o použití finální 
povrchové úpravy fasády na bázi vápna, 
která je tvořena vápennou i cementovou 
omítkou.
V průběhu realizace se musela stavba 
vypořádat nejen s následky uplatňovaných 
protiepidemických opatření, ale v zimních 
měsících i se sněhem a v jeden okamžik 
i s ledem, který na strmé příjezdové cestě 
znemožňoval dopravu materiálu pro sta-
vební úpravy. Žádná zásobovací technika 
se na nádvoří Pluhovských domů nedo-
stala, a tak byl využit pásový minidumper. 
Jednalo se sice o řešení krátkodobě dražší, 
výhodou však bylo, že se stavební práce 
nezastavily. 

Základní údaje o stavbě
Stavba: Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
Lokalita: město Bečov nad Teplou, Karlovar-
ský kraj
Investor: Národní památkový ústav, státní 
příspěvková organizace zřizovaná Minister-
stvem kultury

  Obr. 13  Historická přístupová komunikace 
po stavebních úpravách

  Obr. 14  Bergfrit s vyhlídkovou terasou

Projektant: 
– Pluhovské domy a přístupová komunikace: 
TŠ – Projektový atelier pro architekturu a po-
zemní stavby spol. s r.o.
– Expozice: SGL projekt, s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 9, vedou-
cí projektu Radek Kučera a tým divize 9 –  

Ing. Vladimír Šuma, Vladimír Novotný, Jaro-
slav Fiala
Správce stavby: Ing. Martin Volný, Projekt 
stav, spol. s r.o.
Správce SHZ Bečov: Mgr. Tomáš Wizovský
Doba výstavby: 05/2019–09/2021

Foukaná izolace

měrná tepelná kapacita — současný parametr izolací
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Vegetační střechy jsou moderním stavebním prvkem pro ozelenění 
a zlepšení klimatu v okolí staveb. Pod tímto pojmem se skrývá za-
hradnické a také stavební řešení střech s vrchní rostlinnou vrstvou. 
Užívá se při řešení plochých střech a teras, ale možné je i použití na 
sklonitých střechách. Vegetační střechy vyžadují specifické tech-
nické řešení. To zasahuje do různých stavebních oborů – pozemního 
stavitelství, vodního hospodářství, požární a obecné bezpečnosti 
nebo stavební fyziky, ale také do statického a konstrukčního řešení.

a více vodu na střeše oproti řešení pouze se 
střešní krytinou. Výhodou je také možnost 
vytvoření přírodního pobytového a rekreač-
ního prostoru na střeše stavby. 
Vegetační střechy však mají i svá negativa. 
Ta spočívají v složitějším technickém pro-
vedení, větší hmotnosti střešních souvrství 
oproti běžným střechám, a tudíž v zesílené 
nosné konstrukci. Důležité je také dodržení 
provozních a bezpečnostních podmínek 
pro pobyt osob na střeše. Nutná je rovněž 
související zahradnická údržba a v případě 
intenzivních vegetačních střech i systém 
pro zalévání v době sucha.

Extenzivní a intenzivní vegetační střecha
• Extenzivní vegetační střecha je výrazem 

pro typ střechy s malou potřebou údrž-
by vegetačního porostu a nenáročnými 
rostlinami. Má nízkou vrstvu růstové 
zeminy, která představuje několik desí-
tek mm (většinou) lehčeného substrátu 
pro nízké a nenáročné rostliny nebo vy-
brané traviny. Tloušťka substrátu se ob-
vykle pohybuje mezi 40 mm až 150 mm. 
Je možno ji rozdělit na velmi nízké vrstvy 
(pod 60 mm) a nízké vrstvy (60–80 mm), 
využitelné převážně pro rozchodníky, 
a středně vysoké (100 až 120 mm) až 
vysoké vrstvy (150–200 mm) použitelné 
pro trávy a byliny.

  Obr. 1  Vegetační intenzivní střecha na budově Drn na Národní třídě v Praze

Vegetační střechy a jejich statické požadavky

GRAFICKÉ PODKLADY: archiv autoraMATERIÁLY, VÝROBKY, TECHNOLOGIE

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. 
Po profesních začátcích ve Škodě Plzeň pracuje od roku 1995 
ve vlastní projektové kanceláři zaměřené na pozemní a průmyslo-
vé stavby, statiku a posudky konstrukcí. Přednáší na Západočeské 
univerzitě v Plzni a podílí se na činnosti aktivu statika, mosty 
a zkušebnictví a technické komise ČKAIT. Jeho zájmem jsou zděné 
konstrukce a panelové objekty.

Základní informace 
o vegetačních střechách 

Výhody a nevýhody vegetačních střech
Základní výhodou vegetačních střech je 
vytvoření přírodního, zeleného prostředí 

na ploše stavby. Střecha tak není jen ne-
využitou plochou, ale ozeleňuje stavbu 
a zlepšuje klima v okolí, zejména u městské 
zástavby. Z technického hlediska se snižuje 
teplota povrchu střechy a střešního pláště. 
Jsou také lépe chráněny konstrukční vrst-
vy střechy proti rozmarům klimatu. Vrstva 
tzv. vegetačního souvrství zadržuje déle 
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  Obr. 2  Skladby vrstev vegetačního souvrství a souvrství střešního pláště vegetační  
střechy

  Tab. 1 Ukázka tloušťky vybraných skladeb pro vegetační střechy

• Intenzivní vegetační střecha představuje 
velkorysejší řešení ozelenění s vyššími 
rostlinami a, jak název napovídá, s inten-
zivnějšími porosty. Je také často řešena 
jako místo pro relaxaci a pohyb osob. Bývá 
proto označována jako střešní zahrada. 
Pro intenzivní střechy se užívá tloušťka 
vrstvy substrátu nad 300 mm a pohybuje 
se až k jednomu metru i více, v závislosti 
na potřebách pro růst větších rostlin, 
stromů anebo na celkovém řešení střešní 
zahrady.

• U polointenzivních střech se výš-
ka substrátu pohybuje přibližně mezi  
150 a 300 mm. Takto je realizováno 
velké množství střech, neboť se jedná 
o kompromisní řešení mezi požadavky 
na zeleň a tíhu substrátu.

Tloušťky vrstev vegetačního souvrství pro 
jednotlivé typy střech jsou uvedeny v tab. 1.

Základní technické a stavební provedení 
vegetační střechy
Technické řešení vegetační střechy sestává 
ze dvou základních částí – vegetačního sou-
vrství a stavebního řešení střešního pláště 
a jeho nosné konstrukce. Skladba vrstev 
jednotlivých částí střechy je patrna z obr. 2.

Požadavky na nosnou 
konstrukci vegetační střechy

Vodorovná nebo popřípadě sklonitá nosná 
konstrukce pro vegetační střechu může 
být navrhována z obvyklých železobeto-
nových, ocelobetonových, ocelových nebo 
popř. i dřevěných nosných prvků za použití 
současných platných návrhových norem 
a stanovení působícího zatížení. Konstrukční 
systém střechy a její schéma je předmětem 
odborného návrhu projektanta. Návrh stře-
chy může vycházet z představy architekta 
a vhodné je též doporučení nebo návrh 
zahradníka.

Navýšení zatížení střechy
U vegetační střechy dochází k výraznému 
zvýšení zatížení vodorovných střešních nos-
ných konstrukcí. Zvýšení celkového zatížení 
může u vegetační střechy dosáhnout i více 
než dvojnásobné hodnoty oproti běžné 
ploché střeše. Navýšené zatížení vytváří 
jednak vrstva zeminy – substrátu pro růst 
rostlin a hmotnost vegetace, ale i zesíle-
ná vlastní konstrukce střechy, doplněná 
o izolační a separační vrstvy a zvýšené 
užitné zatížení u pobytových vegetačních 
střech určených pro trvalý přístup osob. 
Zvláště intenzivní vegetační střechy vy-
žadují vyšší skladbu souvrství a složitější 
stavebně-technické řešení včetně od-
vodnění. Tloušťka souvrství je uvedena 
v tab. 1. Statik musí započítat veškeré tíhy 
na základě údajů k výpočtu zatížení. K tomu 
je nutno připočítat i mobiliář, pokud se na 

střeše bude vyskytovat. Jedná se například 
o lavičky a různá zařízení. Na střeše se mo-
hou nacházet i další konstrukce, např. pro 
voltaická zařízení nebo ocelové plošiny. Sa-
mozřejmě nelze opomenout účinky klima-
tických zatížení, zejména od vody zadržené 
v substrátu, sněhu, a to i navátého. Změní 
se i součinitel drsnosti povrchu střechy, 
a tedy i účinky větru. To vše ve výsledku 
vyvolává také požadavky na silnější a dražší  
nosné konstrukce. 
Celkové zatížení střechy na 1 m2 může kolí-
sat podle účelu střechy a tloušťky substrátu 
mezi 7 až 14 kN/m2, ale je možno dosáhnout 
i vyšších hodnot.
Příklady možných zatížení střechy včetně 
srovnání se střechou bez vegetační úpravy 
jsou uvedeny v tab. 2. Je patrný nárůst 
zatížení od 15 do 85 % oproti střeše bez 
vegetace. Zajímavé je, že přitížení a kryt 

Typ střechy Typ vegetace
Tloušťka 

vegetace min. 
cca [mm]

Tloušťka 
substrátu 

[mm]

Tloušťka 
dalších 

vrstev [mm]

Celková tloušťka 
souvrství bez 

vegetace [mm]

Extenzivní střecha rozchodníky, nízké suchomilné 
traviny a byliny 20 80 20 100

Extenzivní střecha 
s instalovanou fotovoltaikou

rozchodníky, nízké suchomilné 
traviny a byliny 20 100 25 125

Extenzivní luční střecha rozchodníky, vyšší suchomilné 
traviny a byliny 20 150 40 190

Jednoduchá intenzivní střecha trávník 20 250 60 310

Náročnější intenzivní střecha keře, stromy – 500 60 560

VRSTVY PLOCHÉ VEGETAČNÍ STŘECHY

VEGATAČNÍ SOUVRSTVÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

 vegetace

 vegetační vrstva

 filtrační vrstva

 drenážní vrstva

 hydroakumulační vrstva

 ochranná vrstva

• hydroizolace (odolná proti kořenům)

• separační vrstva

• tepelná izolace

• parotěsnicí vrstva

• nosná konstrukce

• omítka/podhled
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střechy z valounků nebo štěrku může mít 
stejnou tíhu jako extenzivní vrstva substrátu 
vegetační střechy. Nepochozí vegetační 
střecha podle srovnání vychází cca o 25 % 
těžší než střecha bez vegetace a přibližně 
o 10 % těžší oproti střeše se štěrkovým 
zásypem. U pochozích střech vychází nárůst 
zatížení výrazně vyšší.

Tíha substrátu
Zatížení od substrátu, tj. tloušťky růstové 
zeminy, odvisí od typu rostlin na střeše. 
Příklady jsou uvedeny na obr. 3 a v tab. 3. 
Můžeme rozlišit skupinu s tloušťkou vrstvy 
80 až 100 mm pro rozchodníky, 150 až 
200 mm pro trávy, 150 až 300 mm pro 

trvalky a větší tloušťky pro další rostliny, 
od 500 až 700 mm pro keře nebo i stro-
my. Pro vegetační střechu je důležitá ne-
jen tloušťka substrátu, ale i jeho objemo-
vá hmotnost. Z hmotnostních důvodů je 
vhodné, aby byl substrát lehčí než běž-
ná hlína nebo zahradnická zemina. Vlhký 
substrát může mít objemovou hmotnost 
1 100, 1 200, 1 400 nebo 1 600 kg/m3.  
Zemina má objemovou hmotnost vyšší, 
mezi 1 800 až 2 200 kg/m3, a proto se 
běžně nepoužívá. Přehled užívaných sub-
strátů je uveden v tab. 5. Pro vegetační 
substrát jsou udávány objemové hmotnosti 
v suchém a mokrém stavu. A právě stav 
vodou nasyceného substrátu je potřeba 

pro výpočty uvažovat. Nabízeny jsou i sub-
stráty s objemovou hmotností nižší, než je 
objemová hmotnost vody. Většinou se jedná 
o suchý stav substrátu. Je nevhodné tyto 
substráty samostatné použít do statického 
řešení střechy jen z důvodu jejich příznivé 
nízké objemové hmotnosti, jež je udávána  
od 400 do 1 000 kg/m3. Tyto substráty ne-
mohou při zaplavení za deště samostatně 
fungovat a je nutné jejich stálé a stabilní 
ukotvení, stabilizování, nebo přitížení, a to za 
vy užití dalších odborných a zahradnických 
zkušeností.
Objemové hmotnosti vegetačních substrá-
tů jsou uvedeny v tab. 3. Uvedené údaje 
jsou získány z technických listů materiálů 

  Tab. 3 Hodnoty zatížení vybraných konkrétních skladeb vegetačních střech v kN/m2 (podle SZÚZ)

  Tab. 2 Příklady navýšení zatížení 1 m2 vegetační střechy a střechy bez vegetace v kN/m2

Typ střechy Typ vegetace
Zatížení 
vegetací  
[kN/m2]

Tloušťka 
substrátu 

[mm]

Zatížení v [kN/m2]  
při objemové 

hmotnosti substrátu  
1 450 [kg/m3]

Celkové zatížení 
souvrství vč. vegetace 
při nasyceném stavu  

[kN/m2]

Extenzivní střecha rozchodníky, nízké 
suchomilné traviny a byliny 0.1 80 1,28 1,5

Extenzivní střecha 
s instalovanou fotovoltaikou

rozchodníky, nízké 
suchomilné traviny a byliny 0,1 100 1,6 1,9

Extenzivní luční střecha rozchodníky, vyšší 
suchomilné traviny a byliny 0,2 150 2,4 2,8

Jednoduchá intenzivní 
střecha trávník 0,35 250 3,99 4,9

Náročnější intenzivní 
střecha keře, stromy 0,6 500 7,98 9,1

Popis vrstev střechy
Pouze 
krytina 
[kN/m2]

S násypem 
60 mm štěrku 

[kN/m2]

Extenzivní 
100 mm 

substrátu  
[kN/m2]

Intenzivní 
150 mm 

substrátu  
[kN/m2]

Intenzivní 
300 mm 

substrátu 
Užitné zatížení 

1,5 [kN/m2]

Intenzivní 
300 mm 

substrátu 
Užitné zatížení 

3,0 [kN/m2]

Nenosné konstrukce střechy 
(krytina + lehká izolace + 
podhled)

Konstantní 
1,0

Konstantní 
1,0

Konstantní  
1,0

Konstantní  
1,0

Konstantní  
1,0

Konstantní  
1,0

Nosná konstrukce ŽB deska 
200 mm a 220 mm

Konstantní 
5,0

Konstantní 
5,0

Konstantní  
5,0

Konstantní  
5,0

Zesílená  
5,50

Zesílená  
5,50

Násyp kačírkem, štěrkem 
60 mm (1 850 kg/m3) 1,11

Substrát (1 100 kg/m3) 1,1 1,65 3,3 3,3

Užitné zatížení 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 3,0

Sníh – oblast l: 0,7 kN/m2  
s redukcí ψ0: 0,7*0,5, 
kombinace s užitným 
zatížením

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Vrstvy střechy + užitné 
zatížení + sníh 1,10 2,21 2,20 2,75 5,15 5,15

Zatížení celkem [kN/m2] 7,10 8,21 8,20 8,75 11,65 13,5

Navýšení v % 100 115,6 115,5 123,2 164,1 185,2



STAVEBNICTVÍ 04 / 2022  41

odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ 
(Svaz zakládání a údržby zeleně).
Pro zjednodušení úvah o objemových hmot-
nostech v nasyceném stavu vychází jako 
optimální: 
• extenzivní střecha: 150 kg/m3 (tloušťka 

vegetačního souvrství 100 mm);
• polointenzivní/biodiverzní střecha: místy 

až 250 kg/m3 (mocnost až 200 mm);
• intenzivní střešní zahrada: od 300 kg/m3 

(trávník) výše až po 1 000 kg/m3. 

Vlastní porost na střeše
Rostliny na vegetační střeše vytvářejí z hle-
diska zatížení větrem drsný povrch. Větrem 
jsou namáhány i vzrostlé rostliny a dřeviny 
u intenzivních střech. U objemnějších dřevin 
a keřů se se dále jedná rovněž o lokální 
účinky od vlastní tíhy porostu, u hustých 
souvislých porostů o rovnoměrné pásy 
zatížení. Jelikož není podrobnější norma-
tivní upřesnění, je na uvážení statika, jak 
tyto účinky stanoví a využije při návrhu 
nebo posouzení střechy. Pro výpočty lze 
užít metodiky Eurokódu, údajů v původní 
ČSN 73 0035 a jiné dostupné literatury. 
Možné tíhy porostu jsou uvedeny v tab. 3.

Voda ve střeše
Zvýšení zatížení vegetační střechy je způ-
sobeno také množstvím vody, zachycené 
ve vegetačním souvrství. I v běžném sta-
vu je nutné uvažovat s určitou minimální 
tloušťkou zvodnění zejména substrátu. Při 
velkých nebo dlouhodobých vodních sráž-
kách jsou plně saturovány i ostatní vrstvy 
vegetačního souvrství. Hrozí také výrazně 

větší nebezpečí ucpání nebo zasycení od-
tokových otvorů než u běžných střech. Toto 
zatížení není uváděno v normách a statik 
jej musí s dostatečnou bezpečností od-
hadnout. I krátkodobé přetížení může kon-
strukci ohrozit, protože vegetační střecha 
prakticky neumožňuje kontrolu stavu uvnitř 
skladby střechy. V souladu s novelou normy 
pro navrhování střech ČSN 73 1901 z konce 
roku 2020 je třeba uvažovat s vrstvou vody 
na střeše při výrazných deštích. Je třeba 
uvažovat i promrznutí vodou nasáklého 
substrátu a následné zatížení sněhem. Pro-
mrznutí substrátu vyvolává i horizontální 
tlaky na konstrukce lemující zeminu. Navíc 
může mrazem dojít k omezení či zamezení 
odtoku vody a jejímu hromadění.
Současným trendem je využívání a kon-
struová ní tzv. modrých střech. Ty představují 
úpravy ve střešních vrstvách, aby docházelo 
k zadržení vody přímo na střeše. Konstrukč-
ními úpravami je prodlužována dráhy pro 
odtok vody ze střechy nebo i vytvoření 
kapes a nádržek pro její dočasné zadržení. 
Celá úprava přináší větší nároky na nosnou 
konstrukci střechy způsobenou tíhou aku-
mulované vody.

Navrhování nosné konstrukce 
pro vegetační střechy
Pro návrh zatížení na vegetační střeše 
uvažujeme s vlastní tíhou stavebních kon-
strukcí, tíhou růstového substrátu a zatížení 
sněhem a větrem. Pro pochozí vegetační 
střechy pak s užitným zatížením, pro ne-
pochozí vegetační střechy se zatížením pro 
údržbu. 

Novou i upravovanou střechu posuzujeme 
na únosnost, tj. na mezní stav únosnosti 
v ohybu a ve smyku. Dále konstrukci posu-
zujeme na deformace, tj. průhyby, a případně 
na další mezní stavy použitelnosti. 
Pro střechu se vypracují i provozní pod-
mínky, které zahrnují také požární a bez-
pečnostní řešení. Jedná se o provozní řád 
včetně údajů o maximálním zatížení na 1 m2 
nebo o počtu osob. Údaje jsou třeba pro 
bezpečný pohyb a případný únik osob 
ze střechy. 

Nové vegetační střechy
Nové vegetační střechy dnes můžeme 
běžně navrhnout a realizovat z kvalitních 
moderních stavebních materiálů. Celková 
skladba vrstev vegetační střechy je, jak 
již bylo zmíněno, složitější, těžší a vyšší 
než u řešení střech bez vegetační úpravy. 
Nosnou konstrukci pod střechou proto pa-
třičně zesílíme. Rozměry ostatních staveb-
ních konstrukcí přizpůsobíme požadavkům 
skladby a řešení střechy. 

Užitné zatížení na vegetační střeše
Vegetační střecha je často spojena i s po-
hybem osob a instalací různých pobytových 
zařízení. Tím na střeše působí kromě její 
vlastní tíhy další zatížení. Výše působícího 
proměnného zatížení je dána normami, 
účinek je pro jednoduchost převeden na 
rovnoměrné užitné zatížení a bodová bře-
mena. Různorodost zatížení by bylo složité 
jinak stanovit. Pro pohyb osob může činit  
mezi 1,5 až 5 kN/m2, a to podle účelu uží-
vání prostoru střechy. Jinak tomu bude 

  Tab. 4  Potřeby výšek souvrství pro různé typy vegetačních střech a rostlin podle dokumentu Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) s názvem 
Vegetační souvrství vegetačních střech – standardy pro navrhování, provádění a údržbu z roku 2019 (zdroj: SZÚZ) 

Mocnost souvrství využitelná 
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u bytu s užitným zatížením právě 1,5 kN/m2  
a jinak u veřejně přístupného volného prostoru 
pro pohyb osob s hodnotou až 5,0 kN/m2. Právě 
tato vysoká hodnota užitného zatížení 5,0 kN/m2  
odpovídá kategorii ploch v budovách ozna-
čené v normě ČSN EN 1991-1-1 jako C3 
a určené pro plochy bez překážek pro pohyb 
osob. Část z této hodnoty však může platit 
pro mobiliář instalovaný na střeše, jako 

jsou lavičky, stolky nebo zábrany. Výrazná 
zatížení přenášená na střechu bodově za-
počítáme samostatně. Jedná se např. o pře-
mísťované stojany, lampy nebo velmi velké  
květináče s rostlinami. 
Za minimální hodnotu užitného zatížení 
ploch pochozích střech u bytů lze považovat 
1,5 kN/m2, mimo byty je možno považovat 
za nejnižší hodnotu 3 kN/m2. Tato hodnota 

bude také nejnižší při spojení střechy nebo 
terasy s balkonem, kde právě 3 kN/m2 jsou 
nejnižší předepsanou normovou hodno-
tou zatížení pro balkony v kategorii ploch 
označených v normě A, tj. pro obytné plo-
chy a plochy pro domácí činnosti (tab. 6.2  
ČSN EN 19991-1-1). Z uvedeného vyplývá, 
že musíme rozlišit, zda pochozí střecha 
přiléhá pouze k bytu, nebo je veřejně pří-
stupným prostorem v bytovém domě. 

Vegetační střechy  
na starších stavbách

Umístění vegetační střechy na na starší 
budově však může narazit na problém nízké 
únosnosti původní střešní konstrukce. Tyto 
starší stavby většinou nemají tak únosné 
střešní konstrukce, jež by přenesly zvýše-
né zatížení od vrstev vegetačních střech. 
V minulosti tyto střechy nebyly na vyšší za-
tížení navrhovány. Byly dimenzovány pouze 
na obvyklé klimatické účinky na střeše, 
tj. od tíhy sněhu a na účinky větru. Uvažo-
valy se jako nepochozí s hodnotou užitného 
zatížení pro opravy 0,75 kN/m2 nebo tíhy 
sněhu podle sněhové oblasti. Při plánování 
vegetační střechy na starší budovu je proto 

  Obr. 3  Dva typy substrátu – suchý převážně z různých hornin a hutnější s příměsí rašeliny

 Tab. 5  Přehled střešních substrátů a jejich objemové hmotnosti. Údaje jsou získány od odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ, z technických listů materiálů.

Přehled střešních substrátů Objemová hmotnost
Výrobce Typ substrátu Složení Suchý stav [kg/m3] Nasycený stav [kg/m3]
Acre extenzivní spongilit, liadrain, rašelina, drcený expandovaný jíl 650–800 850–1 300

Acre intenzivní spongilit, drcený expandovaný jíl, rašelina, zemina 800–1 000 1 250–1 650

AgroCS extenzivní zeolit, ne/drcený jíl, rašelina, kůrový kompost 600 1 150

AgroCS intenzivní zeolit, ne/drcený jíl, rašelina, kůrový kompost 800 1 300

Bauder extenzivní expandovaná břidlice, láva, pemza 700–750 1 050–1 100

Bauder intenzivní expandovaná břidlice, láva, pemza 750–800 1 200–1 250

BBCom extenzivní drcený liapor, cihelná drť, struskové kamenivo, 
kompost, dolomitický vápenec 475 620–1 020

BBCom intenzivní liadrain, cihelná drť, struskové kamenivo, kompost, 
dolomitický vápenec 534 660–1 145

Optigrün extenzivní expandovaná břidlice, láva, pemza, keramzit, cihelná 
drť, kompost 750 1 450–1 800

Optigrün intenzivní expandovaná břidlice, láva, pemza, keramzit, cihelná 
drť, kompost, perlit 830 1 560

Vulkatec extenzivní láva, pemza, kompost, xylit, augit, olivín, magnetit, 
limonit, biotit 950–1 000 1 450–1 550

Vulkatec intenzivní láva, pemza, kompost, xylit, augit, olivín, magnetit, 
limonit, biotit 900–1 000 1 400–1 600

ZIDA extenzivní vulkanická sypanina, přírodní porézní sypanina, 
zelený kompost, lignit, praný písek 950–1 050 1 550

ZIDA intenzivní vulkanická sypanina, přírodní porézní sypanina, 
zelený kompost, lignit, praný písek 890–950 1 650

Isover extenzivní hydrofilní minerální vlna 76 1 003

Isover intenzivní hydrofilní minerální vlna 120 1 027
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třeba nejprve prověřit únosnost stávající 
střešní konstrukce a její technický stav.
Pro určení původních materiálů nosných 
konstrukcí a jejich technických vlast-
ností využíváme norem ČSN ISO 13822  
a ČSN 73 0038, kde jsou uvedena například 
původní značení pro betony, dále typy vý-
ztuže, konstrukční oceli a jejich technické 
údaje potřebné pro posouzení.
Původní nosné konstrukce zatížené nově 
vegetační střechou musejí z hlediska dlou-
hodobé spolehlivosti vyhovovat součas-
ným požadavkům norem. Neplatí tudíž, že 
je posoudíme podle původních předpisů. 
Konstrukce musejí vyhovovat nejen dnes, ale 
i v budoucnu po následnou dobu předpoklá-
daného užívání. Z toho jednoznačně vyplývá, 
že stávající konstrukce pod plánovanou 
vegetační střechou posuzujeme podle sou-
časných platných norem pro zatížení staveb 
i pro navrhování nosných konstrukcí. 

Negativní výsledky posudku
Výsledek posouzení stávající konstrukce pro 
zřízení vegetační střechy může být negativní. 
Pokud únosnost původní střešní konstrukce 
staticky nevyhovuje, nastávají tři možnosti: 
odstoupení od návrhu, technicky složité 
zesílení konstrukce nebo vybudování nové 
konstrukce pro vegetační střechu. Ta může 
být i nad ponechanou stávající střešní kon-
strukcí. Řešení však klade vyšší zatížení na 
svislé konstrukce pod střechou. Způsob 
zesílení střechy nebo úprav je také vázán 
technickými možnostmi úpravy a stávající 
konstrukce i možnostmi provádění na místě. 
Únosnost upravované střechy lze také ome-
zit. Potom je třeba, aby únosnost střechy 
byla deklarována tabulkou instalovanou 
na viditelném místě a s uvedenou hodnotou 
možného proměnného užitného zatížení na 
střeše a stanovena v předpisu (provozním 
řádu) pro užívání.

Střechy panelových soustav 
Při posuzování střech u původních pane-
lových soustav je třeba mít na paměti, že 
panely u těchto soustav byly převážně na-
vrhovány pouze na užitné zatížení v bytech, 
popříp. na zvýšené zatížení od příček nebo 
instalačních jader. Tyto panely pak byly po-
užívány i pro vodorovnou střešní konstrukci. 
Velká většina těchto panelů není dimenzo-
vána na poměrně velké účinky přitížení od 
vegetační střechy. Navíc je třeba počítat se 
stářím železobetonových panelů. 
U panelových soustav existují dvě řešení 
provedení střech – jednoplášťové a dvou-
plášťové. Jednoplášťové provedení je ze-
jména u starších soustav před rokem 1970. 
U dvouplášťového provedení není střešní plášť 
většinou dimenzován na více než zatížení sně-
hem nebo na již zmíněné zatížené pro opravy. 
Určitá rezerva v zatížení může vzniknout v pří-
padech, kdy byly u střechy použity zesílené 
panely pro uložení prvků druhého pláště nebo 
pro tíhu původního násypu jednoplášťové 
střechy. Tíhu bývalého druhého pláště nebo 
dřívějšího násypu a betonové mazaniny může 
po zvážení statických účinků nahradit lehká 
tepelná izolace a vrstvy vegetačního souvrství.

Při návrhu úpravy střechy panelového domu 
na vegetační střechu je třeba vždy provést 
kvalitní odborné posouzení. Při tom je potře-
ba vycházet z podrobných údajů k prvkům 
jednotlivé použité panelové soustavy, ověřit 
současný vizuální a technický stav těchto 
prvků a provést důkladný rozbor všech 
působících faktorů. 

Zdroje:
[1]  ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1, 

2, 3. 
[2]  Standardy SÚZS 2019 (Svaz zakládání 

a údržby zeleně), odborná sekce Zelené 
střechy, Vegetační souvrství zelených 
střech – standardy pro navrhování, provádění 
a údržbu.

[3] ČSN EN řady 1991, tj. 1991-1-1 až 1-7.
[4]  ČSN 1990:2004 (73 0002) Zásady 

navrhování konstrukcí.
[5]  ČSN EN 1992 až 1999.
[6]  ČSN ISO 13822:2014 Zásady navrhování 

konstrukcí – Hodnocení existujících  
konstrukcí.

[7]  ČSN 73 0038:2019 Hodnocení a ověřování 
existujících konstrukcí – doplňující  
ustanovení. 

  Obr. 4  Vegetační střecha na panelovém domě při vyhovující 
únosnosti střešních panelů. Provedení střešního souvrst-
ví – substrátu pro zeleň a štěrkové plochy – s různou tíhou 
pro střechu.

  Obr. 5  Odstraňování původní skladby jednovrstvé střechy pro 
realizaci nové skladby vegetační střechy. Násyp lupkem, 
betonová mazanina ve dvou vrstvách a vrstva polystyrenu 
budou nahrazeny novou skladbou. Tíha původních vrstev 
bude nahrazena tíhou vegetačního souvrství.

The Static Requirements of Vegetative Roofs
Vegetative roofs are a modern structural feature in greening and improving the climate of buildings. The term 
takes in both agronomic and structural solutions for roofs with a surface layer of vegetation. It is used for 
solutions for flat roofs and terraces, though it can also be used for sloping roofs. These “green roofs” demand 
specific technical solutions encompassing various areas of construction expertise – civil engineering, water 
management, fire safety and general safety, as well as structural physics and static and structural solutions. 
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Druhý díl článku o Zvěrotickém železničním tunelu je zaměřený 
na uplatňování observační metody při volbě konstrukčního typu 
ostění a jeho provádění, optimalizaci hydroizoačního a drenážního 
systém tunelu i význam geotechnického monitoringu pro ověřování 
předpokladů technického návrhu při výstavbě. 

dosažení požadované přesnosti sloužily 
železobetonové vodicí zídky (obr. 2), které 
určovaly jak polohu, tak svislý směr vrtání. 
Provádění pilotových stěn včetně betonáže 
převázek a jejich kotvení probíhalo v období 
od 2. prosince 2019 do 18. ledna 2021. 
Celkem bylo odvrtáno 4 772 m pilot, na kte-
ré bylo včetně vodicích zídek a převázek 
použito 4 900 m3 betonu a 580 t výztuže. 
Povrch pilotové stěny a horninového masivu 
mezi pilotami byl stabilizován vrstvou stříka-
ného betonu o ploše 3 200 m2. Pro kotvení 
pilotové stěny bylo do vrtů osazeno celkem 
8 424 m lanových kotev. 
Od vjezdového portálu probíhalo hloubení 
stavební jámy v dobrých geotechnických 
podmínkách se zajištěním svahů první etáže 
pouze protierozní matrací, druhá a třetí etáž 
již byla zajištěna kotvami a stříkaným beto-
nem se sítí. Rampy do stavební jámy byly 
navrženy jednak do zářezu před vjezdo-
vým portálem, jednak za pilotovou stěnou 
směrem k vjezdovému portálu. Těžit se tak 
mohlo na dvou nezávislých pracovištích. 

  Obr. 1  Celkový pohled na stavební jámu a její začlenění do krajiny

Návrh a realizace Zvěrotického železničního 
tunelu podle principu observační metody, 2. díl

FOTO: archiv autora
GRAFICKÉ PODKLADY: dokumentace firmy SAGASTA s.r.o.MATERIÁLY, VÝROBKY, TECHNOLOGIE

Ing. Libor Mařík 

Studoval na FSv ČVUT v Praze obor konstrukce a dopravní stavby 
se specializací na geotechniku. Po profesních začátcích ve firmě 
METROPROJEKT nastoupil k firmě ILF Consulting Engineers, s.r.o., 
od roku 2005 IKP Consulting Engineers, s.r.o. Poté pracoval jako 
hlavní projektant ve firmě HOCHTIEF CZ a.s. Nyní působí ve firmě 
SAGASTA s.r.o. Je členem předsednictva České tunelářské aso-
ciace ITA-AITES a výboru České betonářské společnosti ČSSI.

Provádění stavební jámy

Práce na stavební jámě byly zahájeny 2. říj-
na 2019 skrývkou ornice v prostoru stavební 

jámy i přilehlého prostoru pro deponii vy-
těženého materiálu. Po vyhloubení první 
etáže stavební jámy bylo možné zahájit pří-
pravné práce pro vrtání pilotových stěn. Pro 
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  Obr. 2  Příprava vodicích zídek pilotových stěn stav k 9. prosinci 2019 

  Obr. 4  Kvalita horninového masivu pod druhou převázkou vpravo (9. června 2020)

  Obr. 3  Prvky geotechnického měření: dy-
namometr a 3D měření deformací

To bylo důležité zejména s ohledem na 
proudový způsob výstavby, kdy od vjezdo-
vého portálu byly již realizovány práce na 
betonáži základových konstrukcí a horní 
klenbě tunelu, zatímco směrem k výjezdo-
vému portálu se ještě těžila stavební jáma. 
Celkový přehled o rozdělení tunelu na úseky 
svahované stavební jámy a střední úsek 
zajištěný pilotovými stěnami, o situování 
deponie vytěženého materiálu i vazbě na 
dálnici D3 poskytuje obr. 1.
Po dobu hloubení probíhal geotechnický 
monitoring, který sledoval vliv výstavby na 
režim podzemní vody, deformace svahů 
stavební jámy 3D měřením bodů osaze-
ných na povrchu svahů nebo případné 
posuny horninového masivu ve větší vzdá-
lenosti od její hrany inklinometry. Měření 
na inklino metrech by případně signalizovala 
vznik smykové plochy. V úseku pilotové 
stěny 3D měření deformací pilot i zhlaví 
kotev doplňovala inklinometrická měření na 
inklino metrech vsazených do pilot i mimo 
obrys stavební jámy a měření sil v kotvách 
dynamometry. Obr. 3 ukazuje osazený dy-
namometr a terč pro měření 3D deformací 
převázky. Jednotlivá měření byla seskupena 
do měřických profilů, takže bylo možné vý-
sledky interpretovat komplexně a zjišťovat 
závislosti, mezi silami v kotvách, deformací 
pilotových stěn i horninového masivu za 
nimi. Po celou dobu výstavby se výsledky 
měření pohybovaly v očekávaných mezích 
a nikdy nebylo dosaženo varovného stavu. 
Zemní práce na těžení stavební jámy byly 
ukončeny 25. března 2021.

Observační metoda 
a optimalizace provádění 
tunelového ostění

Změny rozsahu použití doznalo i rozdělení 
tunelu podle typů konstrukce ostění. Za-
dávací dokumentace předpokládala v úse-
cích svahované stavební jámy použití typu 
ostění založeného na pasech, mezi piloto-
vými stěnami pak byl použit typ založený 

na spodní klenbě, případně se spodní klen-
bou usazenou na železobetonové desce. 
Na přechodu mezi svahovanou stavební 
jámou a pilotovými stěnami byl použit blok 
betonáže ostění založený částečně na pa-
sech a částečně na spodní klenbě. Tento 
typ nebyl v realizační dokumentaci použit 
vzhledem k obtížně stanovitelnému static-
kému chování takto navržené konstrukce. 
Stejně tak nebyl použit typ se spodní klen-
bou a základovou deskou. Tím se počet typů 
zúžil pouze na dva.
Pro rozhodování o typu konstrukce tune-
lového ostění založeného na základových 
pasech nebo na spodní klenbě bylo zásad-
ním kritériem maximální napětí v základové 
spáře. Ostění se spodní klenbou bylo nutné 
použít v prostředí, které nebylo schopné 
přenášet napětí větší než Rd = 400 kPa. 
Toto prostředí odpovídalo podle uvedených 
geotechnických parametrů třídě zeminy F4 
konzistence pevné, případně typům zemin 
s nižší únosností Rd. Pro stanovení prognózy 
použití typů ostění byla použi ta tabulka geo-
technických parametrů z geotechnického 
průzkumu (tab. 2 – viz 1. díl článku). Tato 

tabulka udávala hodnoty tabulkové únos-
nosti Rd podle v současnosti již neplatné 
ČSN 73 1001. Při použití těchto hodnot je 
však nutné si uvědomit, že tabulkou sta-
novené hodnoty únosnosti základové půdy 
odpovídají hloubce založení 0,8 m až 1,5 m 
a šířce základu 3 m. Úroveň základové spáry 
tunelu se však pohybuje v hloubce 11 m 
až 16 m, tedy výrazně větší, než předpokládá 
norma. S ohledem na primární napjatost 
horninového masivu v této hloubce se dalo 
předpokládat, že i po odlehčení vlivem výko-
pu bude únosnost základové půdy výrazně 
vyšší než hodnoty uváděné normou. 
Vyhodnocení podmínek zastižených 
na stavbě probíhalo v rámci geotechnic-
kého monitoringu, který prováděla firma 
GeoTec-GS, a.s. Na základě uvedeného 
kritéria byl pak v průběhu výstavby úsek tu-
nelu se spodní klenbou na začátku a konci 
pilotových stěn ještě zkrácen o dva bloky 
betonáže, tj. celkem o 20 m. Geotechnické 
podmínky na začátku pilotové stěny, na 
základě kterých bylo rozhodnuto o prodlou-
žení úseku tunelu založeného na pasech, 
ukazuje obr. 4. 
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Další úprava technického řešení souvisela 
s technologickým postupem výstavby, rea-
lizací záchranných výklenků a nouzového 
osvětlení tunelu. Kabely k nouzovému osvět-
lení jsou vedeny v chráničkách v horní klenbě 
tunelu. Rozteč světel nouzového osvětlení 
v zadávací dokumentaci neodpovídala délce 
bloku betonáže. V bloku betonáže se zá-
chranným výklenkem bylo umístěno jedno 
světlo nad výklenkem, v sousedním bloku 
betonáže pak byla umístěna světla dvě. 
Betonování záchranných výklenků současně 
s tunelovým ostěním by znamenalo výrobu 
speciálního bednění rubu ostění. Zhotovitel 
se proto rozhodl betonovat výklenky doda-
tečně až po betonáži tunelového ostění s tím, 
že mezi bednění líce a rubu ostění byl v místě 
výklenku vkládán speciální díl. Tento postup 

výstavby byl podmíněn situováním nouzo-
vého osvětlení mimo záchranný výklenek, 
protože vedení chrániček vzniklou pracovní 
spárou mezi ostěním a výklenkem by bylo 
z hlediska provádění velmi rizikové. Došlo 
proto ke změně technického řešení a poloha 
nouzového osvětlení byla posunuta mimo 
záchranný výklenek. Rovněž se sjednotila 
vzdálenost světel (a tím i niky pro vyústění 
kabelů) s délkou bloku betonáže. Tím se 
výrazně zjednodušilo provádění a snížilo 
riziko poškození chrániček při betonáži, a to 
při současném splnění požadavků předpisů 
na bezpečnost provozu a zachování poža-
dované intenzity světla na záchranné cestě 
2 luxy. Napojení výztuže ostění a nouzového 
výklenku umožňovala vylamovací výztuž 
osazená do ostění tunelu.

Výztuž základových pasů byla montová-
na na podkladní betony, které byly při-
praveny v celé délce svahované stavební 
jámy od vjezdového portálu (obr. 5). Vlastní 
betonáž základových pasů ostění byla 
zahájena 5. června 2020. V průběhu čer-
vence byly ze Španělska naváženy a mon-
továny jednotlivé díly bednicího vozu a po 
jeho smontování a vyzkoušení funkčnosti 
zhotovitel zahájil 25. srpna 2020 betonáž 
první klenby tunelového ostění (obr. 6). 
Do konce roku 2020 bylo vybetonováno 
70 m kompletního ostění tunelu a betonáží 
atypického portálového bloku na výjezdo-
vém portále byly práce na tunelovém ostění 
6. října 2021 ukončeny (obr. 7). Jako na kaž-
dém tunelu závisela rychlost postupu prací 
na secvičení osádky provádějící vyztužování  

  Obr. 5  Příprava pro betonáž základových pasů

  Obr. 6  Betonáž prvního bloku horní klenby ostění 25. srpna 2020
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i betonáž ostění. Délka pracovního cyklu 
zahrnující očištění a ustavení bednicího 
vozu, montáž výztuže, zaklopení vnějšího 
bednění, betonáž bloku ostění a posun bed-
nění na novou pozici dalšího bloku betonáže 
začínala na dvanácti dnech, ale po vyladění 
všech pracovních postupů došlo ke zkrácení 
na sedm dnů. V jednom bloku betonáže 
délky 10 m bylo do horní klenby uloženo 
155 m3 betonu a 19,9 t výztuže. V případě 
tunelu založeného na základových pasech 
jejich objem betonu představoval 30,7 m3 
při hmotnosti výztuže 4,7 t. U tunelu zalo-
ženém na spodní klenbě její objem betonu 
dosahoval 170 m3, zabudovaných 20,4 t 
výztuže znamenalo 120 kg výztuže na 1 m3 
klenby. Celkem bylo na tunelové ostění 
použito 8 440 m3 betonu a 1 100 t výztuže.

Úprava konstrukce  
bednicího vozu 

Vodonepropustnost tunelového ostění a těs-
nění pracovních spár vnitřními těsnicími pásy 
představovala podle koncepce požadované 
zadávací dokumentace pojistku v případě 
poškození hydroizolace. Tento systém vyža-
doval speciální úpravu bednění čela bloku 
betonáže, která umožňovala vložení vnitřního 
těsnicího pásu (obr. 8). V případě, že vodo-
nepropustnost zajišťuje pouze hydroizolační 
fólie, je spřažení vnějšího a vnitřního bednění 
prováděno několika řadami táhel osazova-
ných do chrániček zabetonovaných do ostění. 
Ty je pak nutné po posunu bednění utěsnit. Ve 

snaze o minimalizaci prostupů ostěním a sní-
žení rizika průsaků se zhotovitel rozhodl kon-
strukci bednicího vozu koncipovat tak, aby se 
spřažení omezilo pouze na dvě řady táhel na 
každém boku tunelu. Ve spolupráci se špa-
nělskými konstruktéry firmy PERI se podařilo 
konstrukci bednicího vozu pode požadavků 
zhotovitele upravit, ale za cenu zesílených 
výztuh pláště vnějšího bednění a speciálních 
kotevních prvků zabetonovaných do základo-
vé konstrukce betonované v předstihu před 
horní klenbou tunelu (obr. 9). Kotevní prvky 
zachytávaly síly vyvozené tlakem betonové 
směsi, které při standardním konstrukčním 
řešení zachycovala spřahovací táhla. Masivní 
výztuhy vnějšího pláště zvýšily hmotnost 
každého dílu bednění až na cca 50 t (obr. 10). 
To mělo negativní dopad na manipulaci 

  Obr. 11  Bednicí vůz v době betonáže a pojezdové kolo vnějšího bednění

  Obr. 9  Kotevní prvky vnějšího bednění horní klenby

  Obr. 7 Vnější bednění posledního bloku ostění

  Obr. 12  Zajištění bednicího vozu proti vodorovnému posunu ocelo-
vými čepy

  Obr. 10  Masivní výztuhy pláště vnějšího bednění

  Obr. 8  Úprava bednění čela bloku pro těsnicí pás
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s bedněním na další blok betonáže. Prvotní 
představa o pojezdu bednění po podkladním 
betonu ztroskotala na drcení betonu pod koly 
a zabořování do podkladního betonu. Původní 
úpravu bednicího vozu ukazuje obr. 11. Z toho 
důvodu bylo nutné ocelová kola vnějšího 
bednění podkládat ocelovými pláty tloušť-
ky 20 mm. I při této tloušťce se pláty pod 
tlakem bednění deformovaly. V zimní pauze 
v betonování ostění byla proto do kol vněj-
šího bednění vyfrézována drážka a kola byla 
upravena na pojezd po ocelových profilech 
navařených na ocelové pláty. Tak vznikla 
„kolejnice“ spolehlivě roznášející zatížení do 
podkladního betonu. Tato úprava se osvědčila 
a posun vnějšího bednění již probíhal bez 
problémů. Vnitřní bednění o váze cca 100 t 
tvoří ocelový most o délce bloku betonáže, 
na jehož plášti jsou osazeny příložné vibrá-
tory a jehož součástí jsou rovněž plnicí otvory, 
které umožňují symetrické plnění bednění 
betonovou směsí. Vnitřní bednicí vůz pojíždí 
po kolejnicích osazených na základových 

pasech a po usazení do polohy bloku be-
tonáže je v základové konstrukci zajištěn 
ocelovými čepy (obr. 12). Tyto čepy brání 
sevření bednicího vozu vlivem vodorovných 
sil od tlaku betonové směsi. Ke kvalitě vněj-
šího povrchu ostění přispělo i zmenšení 
nezabedněné části ostění ve vrcholu klenby 
na šířku pouhé 2 m. Tato část ostění se při 
betonáži upravuje stahováním latí a tomu 
musí odpovídat i konzistence betonové smě-
si, aby nedošlo k jejímu roztékání (obr. 10).

Optimalizace hydroizolačního 
a drenážního systému 

V průběhu zpracování realizační doku-
mentace došlo i ke změně materiálu hyd-
roizolace. Původní plnoplošně natavované 
pásy z modifikovaného asfaltu byly po 
odsouhlasení investorem nahrazeny hyd-
roizolační PE fólií tloušťky 3 mm se signální 

vrstvou. Hydroizolační fólie je při provádění 
svařována dvoustopým svarem. Vzniklý 
kanálek tak umožňuje ověřit kvalitu svaru 
tlakovou zkouškou, kdy se po určitý čas 
sleduje pokles tlaku vzduchu mezi svary. 
V případě poškození hydroizolační fólie 
je vada prakticky neopravitelná. Je proto 
nutné jak svařování materiálu, tak ochraně 
hydroizolace při provádění zásypů věnovat 
maximální pozornost. Po obou stranách 
byla hydroizolační fólie ochráněna geo-
textilií GEONETEX 1 000 g/m2. Tak byla 
zajištěna jak ochrana před protlačením 
ze strany ostění, tak před poškozením ze 
strany zásypu (obr. 13). Proti mechanickému 
poškození hydroizolační fólie při provádění 
zásypu chránil hydroizolační souvrství ještě 
obsyp jemnozrnným materiálem o tloušťce 
min. 1 m. Pro zaizolování tunelu bylo po-
užito celkem 9 300 m2 hydroizolační fólie 
a dvojnásobná výměra ochranné geotextilie. 
Spáry mezi bloky betonáže proti případným 
průsakům poškozenou hydroizolační fólií 
těsní 870 m vnitřních těsnicích pásů. 
K největšímu pokroku v úpravě technického 
řešení oproti zadávací dokumentaci došlo při 
změně systému odvodnění tunelu. Původní 
návrh vycházel z dosud standardně použí-
vaného systému drenáží, kdy boky tunelu 
odvodňuje boční tunelová drenáž s čisti-
cími šachtami umístěnými do záchranných 
výklenků. Pláň tunelu odvodňuje středová 
drenáž situovaná do osy tunelu. Čisticí šach-
ty středové drenáže mají poklopy umístěné 
pod štěrkovým ložem mimo oblast čističky 
štěrkového lože. Čistění střední tunelové 
drenáže je tak možné pouze po odstranění 
vrstvy štěrkového lože nad poklopem čisticí 
šachty (obr. 15). To je spojeno s výlukou pro-
vozu v tunelu. Na koridorové trati však zna-
mená i krátkodobá výluka značné náklady 
a čistění střední tunelové drenáže je praktic-
ky neproveditelné, což se může po zanesení 
drenáží negativně projevit v degradaci pláně 
podzemní vodou. Projektant realizační doku-
mentace navrhl změnu systému odvodnění 
pláně jejím jednostranným vyspádováním, 
umístěním drenážního potrubí podél zákla-
du klenby ostění a napojením drenážního 
potrubí na šachty pro čistění boční tunelové 
drenáže (obr. 16). Návrh vyžaduje použití 
speciálních plastových šachet, do kterých 
kromě průtočného potrubí boční tunelové 
drenáže zaúsťují i drenáže pláně procházející 
základem ostění. Poloměry kolen musí být 
voleny tak, aby umožnily jednak vysokotlaké 
čistění a jednak průjezd vozíku s revizní ka-
merou pro kontrolu stavu drenážního potrubí 
(obr. 14). Ze šachty umístěné do záchran-
ného výklenku je tak možné čistit jak boční 
drenáž, tak drenáž pro odvodnění pláně.
Tento systém drenáže nebyl dosud v Čes-
ké republice v železničním tunelu použit 

  Obr. 13  Hydroizolační fólie překrytá ochranou geotextilií

  Obr. 14  Šachta na čistění drenáže a prostup potrubí výztuží základového pasu
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a povede kromě odstranění šachet na čis-
tění středové drenáže hlavně k výraznému 
snížení provozních nákladů, resp. k reálné 
možnosti čistění drenáže pro odvodnění plá-
ně. Jedná se o praktické využití zkušeností 
projektového týmu získaných při projektová-
ní tunelů v zahraničí. O správném fungování 
navrženého systému je možné se přesvědčit 
již při výstavbě, kdy je voda prosakující dnem 
tunelu odváděna po povrchu spádového 
betonu do drenážního potrubí. 
Pro filtrační obsyp drenáže nebyl použit 
mezerovitý beton, jak bývá u tunelů zvykem, 
ale pouze štěrk, ze kterého se nevyplavuje 
sintr zanášející drenážní potrubí. Lze proto 
očekávat větší časový interval pro čistění 
tunelových drenáží.

Provádění zpětných zásypů

Po realizaci hydroizolačního a drenážního 
systému mohlo být zahájeno zasypávání tu-
nelu. I když zadávací dokumentace předpo-
kládala ochranu hydroizolačního souvrství 
vrstvou jemnozrnného materiálu pouze 
v tloušťce 0,5 m, tento požadavek nebylo 
možné ve stísněných podmínkách stavební 

jámy prakticky dodržet a jemnozrnným 
materiálem bylo nutné vyplnit celou spodní 
etáž stavební jámy. Zásypový materiál se 
dopravoval menší mechanizací (obr. 17), 
hutnění v dolních partiích stavební jámy 
bylo možné pouze hutnicí deskou. Teprve po 
zasypání nejhlubší etáže stavební jámy se 
prostor mezi tunelem a svahy stavební jámy 

nebo pilotovými stěnami zvětšil natolik, 
že bylo možné vrstvu ochranného obsypu 
oddělit od zásypového materiálu odebíra-
ného z deponie na boku tunelu. Až od této 
úrovně bylo také možné pro hutnění použít 
těžký vibrační válec. Zasypávání tunelu 
probíhalo po vrstvách výšky max. 300 mm. 
Podle statického výpočtu nesměla případná 

  Obr. 15  Dispoziční řešení s odvodněním pláně v ose tunelu podle zadávací dokumentace

  Obr. 16  Dispoziční řešení s čistěním drenáží z boku tunelu podle realizační dokumentace

  Obr. 17  Zavážení zásypového materiálu do poslední etáže jámy
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nesymetrie v úrovni zásypu na levé a pravé 
straně tunelu překročit 1 m.
Při použití materiálu z výkopu stavební 
jámy a hutnění na parametry předepsané 
projektovou dokumentací je propustnost 
zásypového materiálu poměrně malá. Je 
však výrazně větší než v případě rostlého 
horninového masivu. Objednatel se proto 
rozhodl řešit zvýšené průsaky srážkové 
vody do podloží vytvořením jílové těsnicí 
vrstvy. Tímto způsobem je možné prostor 
nad tunelem opět bez omezení využívat 
jako zemědělskou půdu. Těsnicí jílová vrs-
tva tloušťky 0,5 m byla vytvořena v úrovni 
1 m nad vrcholem klenby tunelu. Na zásyp 

byla položena vrstva geotextilie zamezující 
rozplavování jemných částic těsnicí vrstvy 
do spodních vrstev zásypu (obr. 18). Dá se 
rovněž očekávat, že po zanesení geotextilie 
jílovými částicemi dojde k omezení průsaku 
a bude působit jako izolace proti vodě. Stej-
ná geotextilie byla položena i na horní líc 
těsnicí vrstvy. Nad touto vrstvou byl zásyp 
dokončen až do úrovně vrstvy ornice. 
Zasypávání tunelu probíhalo ve směru od 
vjezdového k výjezdovému portálu. Nová 
trasa železnice přerušila místní komunikaci 
napojující část Soběslavi na dálnici D3. Bylo 
proto nutné nad tunelem v oblasti vjezdového 
portálu vybudovat novou komunikaci (obr. 19). 

Tuto skutečnost bylo nutné při provádění 
zásypů zohlednit. Pod komunikací je hyd-
roizolační systém chráněn před mechanickým 
poškozením kromě již zmiňované geotextilie 
i deskami z recyklované gumy, není provádě-
na jílová těsnicí vrstva a jsou kladeny zvýšené 
nároky na parametry hutnění. 
Pro tunelové ostění statický výpočet defino-
val nejen přípustnou nesymetrii úrovně zásy-
pů po pravé a levé straně tunelu, ale i oče-
kávané deformace v jednotlivých etapách 
zasypávání a varovné stavy, které by neměly 
být při zasypávání překročeny. Na ostění byly 
osazeny měřické body, které umožňují v rám-
ci geotechnického monitoringu sledovat 

  Obr. 18  Provádění těsnicí jílové vrstvy

  Obr. 19  Nová místní komunikace nad vjezdovým portálem
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3D deformaci ostění a naměřené hodnoty po-
rovnávat s očekávanými hodnotami (obr. 20). 
Měření probíhala po celou dobu provádění 
zásypů a všechny naměřené hodnoty se 
pohybovaly v předpokládaných tolerancích. 
Pro správnou interpretaci výsledků měření 
bylo nutné vždy uvádět úroveň zásypu po 
levé i pravé straně tunelu.
V rámci zásypů došlo ještě k jedné významné 
změně oproti zadávací dokumentaci. Původně 
navržené technické řešení portálových svahů 
v přirozeném sklonu neumožňovalo překrýt 
zásypem příčnou pracovní spáru mezi portá-
lovými a navazujícími bloky betonáže (tune-
lovými pasy). Ze stejného důvodu by nebylo 
možné tuto spáru překrýt hydroizolační fólií, 
která musí být proti mechanickému poško-
zení i klimatickým vlivům chráněna zásypem. 
Bylo tedy nutné na obou portálech zvýšit 
svah nově navrženými gabionovými zdmi 
výšky 5 m. Portálové svahy jsou nad korunou 
gabionových zdí chráněny lomovým kame-
nem, což představuje prakticky bezúdržbové 
řešení. Jak ukazují zkušenosti z již provozo-
vaných tunelů na IV. železničním koridoru, 
uchycení náletové vegetace je v lomovém 
kameni velmi obtížné.

Vnitřní vybavení a opatření 
k zajištění bezpečnosti provozu

V rámci vnitřního vybavení železničního tu-
nelu jsou pod služebními chodníky po obou 
stranách jízdní dráhy vytvořeny kabelovody 
pro převedení inženýrských sítí. Kabely jsou 
vedeny v chráničkách zabetonovaných pod 
chodníkem. Zatahování kabelů umožňují 
kabelové šachty situované jak před portály 
tunelu, tak ve služebním chodníku. Kabelové 
šachty jsou zakryty těžkými železobetonový-
mi poklopy, které bez speciální mechanizace 
není možné otevřít. Společně s kamerovým 
dohledem na obou portálech je tak sníženo 

riziko krádeže kabelů. Kabelovody také v tu-
nelu tvoří samostatný požární úsek.
Pro zajištění bezpečnosti údržby jsou v tunelu 
umístěna po obou stranách 1,1 m nad slu-
žebním chodníkem ocelová madla a po 20 m 
záchranné výklenky, které slouží k úkrytu 
v případě, že by tunelem při pochůzce jel 
vlak. Mezi výklenky jsou na ostění vyzna-
čeny šikmé bílé pásy, které mají vrchol ve 
středu vzdálenosti mezi výklenky. Klesání 
pásu proto vždy ukazuje směr k nejbližšímu 
záchrannému výklenku. Služební chodník 
šířky min. 800 mm není určen pro veřejnost 
a vstup do tunelu je zakázán i informačními 
tabulemi na obou portálech. V záchranných 
výklencích jsou umístěny šachty na čistění 
tunelové drenáže.
V původním návrhu byly v tunelu kromě ša-
chet na čistění drenáže a kabelových šachet 
navrženy ještě šachty pro napojení hadic na 
požární vodovod při provádění zásahu v tunelu 
(obr. 14). V realizační dokumentaci projektant 
navrhl technické řešení používané na již provo-
zovaných tunelech na IV. železničním koridoru 
a pro vyústění armatury požárního vodovodu 
využil dostatečně prostorné šachty na čistění 
boční tunelové drenáže. Tím se snížil počet 
šachet v tunelu o třetinu. S tím souvisí nejen 
snížení pracnosti v době výstavby, ale i snížení 
provozních nákladů spojených s údržbou 
šachet. Vypuštění vody z potrubí po požárním 
zásahu je tak možné nejen v nejnižším bodě 
potrubí na vjezdovém portále, ale částečně 
i do tunelové drenáže v takto sdružených 
šachtách. Sdruženou šachtu na čistění tu-
nelové drenáže a požárního hydrantu v etapě 
provádění kabelovodu pod služebním chod-
níkem ukazuje obr. 21. Poklopy na šachty 
jsou v tomto případě vyrobeny z plechu, aby 
bylo možné šachtu bez větší námahy otevřít 
a snadno se tak dostat k požárnímu hydrantu. 
Proti odcizení jsou kovové poklopy připevně-
ny řetězem k boku šachty. 
Z hlediska zajištění bezpečnosti provozu jsou 
na obou portálech instalovány protidotykové 

zábrany jako ochrana před kontaktem s trakč-
ním vedením, dále je v tunelu instalováno 
nouzové osvětlení a nezavodněné potrubí 
požárního „suchovodu“. Obecně se řídí za-
jištění bezpečnosti provozu v železničních 
tunelech nařízením Komise EU č. 1303/2014 
o technické specifikaci pro interoperabilitu 
(TSI) týkající se bezpečnosti v železničních 
tunelech železničního systému Evropské 
unie. Tento předpis definuje požadavky nejen 
na stavební a technologickou část tunelů, 
ale obecně uvádí ucelený soubor opatření 
ke snížení rizika v tunelech. Členské státy 
mohou stanovit nové a přísnější požadavky 
pro konkrétní tunely v souladu s článkem 8 
směrnice 2004/49/ES. Tyto požadavky jsou 
oznámeny Komisi před jejich zavedením. 
Takové přísnější požadavky se musí opírat 
o vyhodnocení rizik a musí být zdůvodněny 
konkrétní rizikovou situací. Podle TSI je nut-
né zajistit místa pro hašení u tunelů delších 
než 1 km. Podle ČSN 73 7508 Železniční tu-
nely se požadavek na instalaci nezavodněné-
ho požárního potrubí vztahuje na tunely delší 
než 500 m. Pro zajištění požární bezpečnosti 
Zvěrotického tunelu je v prostoru pod pra-
vým služebním chodníkem nadstandardně 
umístěno nezavodněné potrubí požárního 
„suchovodu“ DN 125. Podle požárněbez-
pečnostního řešení je zásobování požární 
vodou zajištěno z požární nádrže umístěné 
nad vjezdovým portálem o objemu 130 m3. 
Doplňování vody do požární nádrže umožňuje 
napojení na vodovodní řad. V případě zjištění 
požáru v tunelu bude dálkově ovládanými 
šoupaty se servopohonem otevřen přívod 
vody do nezavodněné části požárního su-
chovodu a ten bude před příjezdem hasičů 
zavodněn. Požadovaný tlak vody v potrubí si 
jednotky HZS zajistí připojením čerpadla na 
požární potrubí v místě armaturní šachty na 
nástupní ploše IZS před vjezdovým portálem. 
Vzhledem k tomu, že předpis TSI ukládá 
osádce vlaku v případě mimořádné událos-
ti v tunelu s vlakem vyjet ven a vzhledem 

  Obr. 20  Body pro měření deformací ostění při provádění zásypů   Obr. 21  Potrubí požárního vodovodu a jeho zaústění do bednění 
šachty
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k délce tunelu 370 m je požární zásah v tune-
lu jen velmi málo pravděpodobný. Povinnost 
vyjet s vlakovou soupravou z tunelu platí 
i v situaci, kdy by v soupravě vypukl požár. 
Vzhledem k tomu, že z hlediska požadavků 
normy ČSN 73 7508 ani evropského předpisu 
TSI není nutné ve Zvěrotickém tunelu požární 
vodovod instalovat, řídí se projekt požárního 
vodovodu požadavky požárněbezpečnostní-
ho řešení, které bylo součástí zadání, a jeho 
revizemi zpracovávanými v době výstavby 
tunelu.

Geotechnický monitoring

Geotechnický monitoring tvoří nedílnou 
součást stavby každého tunelu. Projekt 
geotechnického monitoringu vycházel z mě-
ření a sledování definovaných v zadávací 
dokumentaci. Byl však upraven pro potřeby 
sledování a měření požadovaných realizační 
dokumentací. Autorem projektu geotech-
nického monitoringu je firma SAGASTA s.r.o., 
měření a sledování na stavbě provádí firma 
Geotec-GS, a.s. V rámci geotechnického 
monitoringu probíhala 3D měření deformací 
svahů stavební jámy, měření deformací 
zhlaví inklinometrů a převázek lanových 
kotev v úsecích pilotových stěn i měření 
deformací pilotových stěn v místě osazených 
dynamometrů určených k měření napětí v la-
nových kotvách. Inklinometry byly osazeny 
jak v úsecích svahované stavební jámy, tak 
přímo do pilot k ověření průběhu jejich defor-
mace a sledování vlivu odtěžování stavební 
jámy i vnášení předpětí do lanových kotev 
v jednotlivých etapách hloubení stavební 
jámy. Jednotlivá měření byla sestavována do 
sdružených měřických profilů, takže chování 
horninového masivu bylo možné komplex-
ně vyhodnotit na základě výsledků všech 
měření v rámci měřického profilu. Součástí 
projektu geotechnického monitoringu byla 
kritéria pro sledování navržených konstruk-
cí, bez kterých by nebylo možné výsledky 
měření a sledování vyhodnotit a použít pro 
aplikaci observační metody. Kritéria stanovil 
projektant realizační dokumentace na zákla-
dě statických a stabilitních výpočtů.
Kromě geotechnických měření se geotech-
nicky hodnotily v každé fázi výstavby stěny 
a dno stavební jámy, včetně fotodokumen-
tace. V případě potřeby byly prováděny, pro 
ověření předpokladů projektové dokumen-
tace a upřesnění prognózy geotechnických 
podmínek, kopané sondy. Vyhodnocoval se 
i výnos z vrtů velkoprůměrových pilot.
Vliv výstavby na režim a chemismus pod-
zemní vody byl průběžně sledován jed-
nak v hydrotechnických vrtech, jednak ve 
studních v objektech, které se nacházejí 
v zóně ovlivněné nejen výstavbou tunelu, 

ale i navazujících stavebních objektů. Pro 
sledování hladiny podzemní vody bylo na-
sazeno jak kontinuální měření dataloggery, 
tak individuální odečty probíhající v urče-
ných časových intervalech.
Další důležitou kapitolou geotechnického 
monitoringu byla pasportizace a sledování 
objektů v zóně ovlivnění a sledování vlivu 
výstavby na tyto objekty.
Výsledky měření a sledování jsou s mini-
mální časovou prodlevou publikovány pro-
střednictvím webové aplikace SIISEL a jsou 
tak dostupné účastníkům výstavby, kteří 
mají do systému přístup. Aplikace umožňuje 
zobrazení časového průběhu sledovaných 
veličin a jejich porovnání s kritérii nasta-
venými v realizační dokumentaci. Geo-
technický monitoring a vývoj aplikace pro 
jeho vyhodnocování a publikování výsledků 
provádí firma GeoTec-GS, a.s. Velkou výho-
dou tak byla možnost spolupráce s progra-
mátorem aplikace, který ochotně vycházel 

projektantovi realizační dokumentace vstříc 
a možnosti vyhodnocování upravoval podle 
jeho představ. V době publikování článku již 
v rozsahu geotechnických měření dochází 
s postupujícím zasypáváním stavební jámy 
k útlumu měření a sledování se zaměřuje 
na chování tunelového ostění v průběhu 
provádění zásypů. Obr. 22 ukazuje ča-
sový průběh sedání jednotlivých měřic-
kých bodů ve staničení tunelu TM 163 
v závislosti na postupném provádění zá-
sypů. Obdobným způsobem je možné 
v každém bodě zobrazit i další složky 
deformace nebo časový průběh vektoru  
deformace. 
Díky vstřícnému přístupu investora i zho-
tovitele se podařilo do konstrukce ostění 
osadit ve dvou blocích betonáže čidla pro 
sledování průběhu teploty po tloušťce 
betonového průřezu. Zároveň s teplotními 
čidly jsou do ostění osazovány tenzometry 
pro sledování napětí v konstrukci. Teplotní 

  Obr. 23  Trámeček s teplotními čidly a tenzometr

  Obr. 22  Časový průběh sedání jednotlivých měřických bodů tunelového ostění v závislosti 
na postupném provádění zásypů 
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The Design and Realisation of the Zvěrotice Rail Tunnel According 
to the Principle of the Observational Method, Part II
The second part of the Zvěrotice Rail Tunnel focuses on the application of the observational method 
during the selection of the design type lining and its implementation, optimization of hydroisolation and 
drainage tunnel system as well as the importance of geotechnical monitoring for verifying of technical 
design assumptions during construction.

KLÍČOVÁ SLOVA: tunely hloubené, realizace staveb, monitoring

KEYWORDS: excavated tunnels, building construction, monitoring

ENGLISH SYNOPSIS

čidla jsou do konstrukce osazována s roz-
tečí 50 mm a umožňují dlouhodobé sledo-
vání průběhu teplotního gradientu v ostění 
v závislosti na klimatických podmínkách. 
Cílem měření je zjištění teplotního namáhání 
konstrukce. To umožňuje rozlišit namáhání 
ostění vyvolané teplotním zatížením od 
namáhání známým zemním tlakem zásypu 
i vlastní tíhou ostění. V případě poruchy 
ostění za provozu (zejména vznik trhlin) 
tak bude snazší zjistit její příčinu a navrh-
nout účinné opatření k její sanaci. Jedná 
se o dlouhodobý systém měření, která by 
měla v budoucnu probíhat ve všech tune-
lech a po získání statisticky významného 
souboru dat by mohla být podkladem pro 
stanovení teplotního zatížení ostění tunelů 
v podmínkách České republiky. Osazování 
měřických profilů i vlastní měření realizují 
zástupci Fakulty stavební ČVUT v Praze. 
Betonový trámeček s teplotními čidly osa-
zený na boku ostění a tenzometr upevněný 
k výztuži ukazuje obr. 23.

Závěr

Výstavba dvoukolejného tunelu Zvěrotice 
probíhala a probíhá bez problémů. Kon-
strukce závislé na geotechnických podmín-
kách a zatížené tak určitou mírou nejistoty 
jsou již dokončeny. V době publikování člán-
ku je zrealizována hrubá stavba a probíhají 
práce na vnitřním vybavení tunelu.
Zkušenosti získané při projektování a rea-
lizaci tunelu opět potvrzují význam správ-
ného rozsahu geotechnického průzkumu 
a jeho komplexního vyhodnocení. Při vý-
stavbě se v principu potvrdila prognóza 
stanovená v realizační dokumentaci a rozsah 

jednotlivých typů konstrukcí již nemusel být 
výrazně měněn. Jedinou výjimku představuje 
rozsah tunelu se spodní klenbou, který byl 
předpokládán v celé délce pilotových stěn. 
Skutečně zastižené geotechnické podmínky 
v začátcích pilotových stěn však umožnily 
zmenšit jeho délku o dva bloky betonáže, tj. 
o 20 m, a tunel byl na začátku a konci úseku 
s pilotovými stěnami založen na základových 
pasech. Tunel se nachází v těsné blízkosti 
Soběslavi a nelze zcela eliminovat dopady 
jeho výstavby na životní komfort obyvatel. 
Bylo proto nutné komunikovat jak s občany, 
kterých se výstavba železnice bezprostřed-
ně týká, tak s vedením města, které občany 
zastupuje.
V průběhu výstavby došlo v souladu s po-
žadavky zadávací dokumentace k aplikaci 
principů observační metody. Na zákla-
dě skutečně zastižených geotechnických 
podmínek byla provedena celá řada úprav 
technického řešení. Další změny technické-
ho řešení vyvolané iniciativou projektanta 
realizační dokumentace zhotovitel i inves-
tor akceptovali, neboť se jednalo o změny 
vedoucí ke snížení rizik pří výstavbě nebo 
zvyšující užitné vlastnosti tunelu a snižující 

provozní náklady. Dobré vztahy mezi jed-
notlivými účastníky výstavby napomáha-
jí k hladkému průběhu stavebních prací 
i schvalování realizační dokumentace. 

Technické parametry stavby
Rychlost pro naklápěcí vlakové soupravy: 
až 200 km/h
Rychlost standardní vlakové soupravy: 
185 km/h

Základní údaje o stavbě
Stavebník: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: stavbu tunelu provádí pro sdru-
žení firem STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS, 
a.s., a Metrostav a.s. firma HOCHTIEF CZ a.s.
Geotechnický monitoring: GeoTec-GS, a.s.
Geofyzikální průzkum: GEONIKA, s.r.o.
Projektant realizační dokumentace: 
 SAGASTA s.r.o., Ing. Libor Mařík
Doba výstavby: Předpokládaná doby vý-
stavby traťového úseku je od září 2019 do 
května 2023. Vlastní výstavba tunelu byla 
zahájena 2. října 2019 zemními pracemi 
na stavební jámě.
Zahájení provozu: je plánováno v listo-
padu 2022
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Ing. Jiří Chalabala

Již čtyřicet let pracuje v oboru statiky průmyslových staveb. 
 Absolvent FAST VUT v Brně. Je jednatelem a majitelem firmy PEEM, 
spol. s r.o. S kolegy se věnuje mj. programu zesilování průmyslo-
vých hal s jeřábovou dráhou pomocí dodatečného předpětí a ze-
silování masivních základů dynamicky namáhaných konstrukcí 
a pracuje na dokončení Aplikace II řešící sanace příhradového 
ŽB předepnutého vazníku. 

Ing. Jiří Bohatec

Absolvent střední průmyslové školy v Letovicích a poté VUT v Brně. 
Pátým rokem pracuje u firmy PEEM spol. s r.o. jako samostatný sta-
tik. Specializuje se především na diagnostiku a výpočty stávajících 
konstrukcí s vhodným návrhem zesílení. Jako držitel průkazu na 
obsluhu zařízení pro napínání předpínací výztuže provádí zesilování 
formou předpětí přímo na stavbě. Ve firmě PEEM spol. s r.o. se mimo 
jiné podílel na výzkumu a aplikaci dodatečně předpínaných konzol.

Spolupracovali: 

Ing. Zdeněk Čada, Ph.D., SVS FEM s.r.o.
Ing. Milan Barančík, SVS FEM s.r.o.
Ing. Michal Požár, Ph.D., VUT FAST v Brně, Ústav betonových a zděných konstrukcí

V prosinci roku 2018 ČKAIT na tiskové konferenci upozornila na opa-
kované havárie betonových předpínaných vazníků. Tato konferen-
ce reagovala na havárie konstrukčních prvků zastřešení hal typu 
SPP 6–18/6 v západních Čechách ze srpna 2018. Jednalo se již 
o druhou havárii u obdobné konstrukce. Výsledkem konference bylo 
zaslání oznamovacího dopisu na MMR s odkazem na § 155 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

a to v počtu 2 × 12. Tyto kabelové kanálky 
byly po předepnutí injektovány z důvodu 
zajištění korozivní ochrany. Pro stadium 
montáže vedly dráty i horní pásnicí, a to 
v počtu 1 × 7 drátů. Napětí v těchto drá-
tech vymizelo po smrštění a dotvarování  
betonu. 
V původním statickém výpočtu se uva-
žovalo s provozním napětím ve výztuži 
751 MPa. Charakteristická pevnost drátů 
byla 1 122 MPa. Uvažovaná bezpečnostní 
rezerva činila tedy 33 %. Zatížení od střeš-
ního pláště a sněhu bylo do 285 kg/m2 
s podvěsným jeřábem do 3,2 t.

Diagnostika

Před provedením kontroly na místě stavby 
jsme se pokusili dohledat maximum infor-
mací o posuzované konstrukci. Významně 
pomohla společnost Strabag Pozemné 
a inžinierske staviteľstvo s.r.o. (násled-
ník ZIPPu Bratislava) a její představitel 
Ing. Král. 
Předmětné vazníky se nacházejí v okrese 
Vsetín Zlínského kraje. Stavba byla realizo-
vána v šedesátých letech 20. století. Jedná 
se o IV. sněhovou oblast s uvažovanou 
charakteristickou hodnotou zatížení od sně-
hu sk = 2,00 kN/m2. V původním statickém 
výpočtu byla skladba střešního pláště uva-
žována s hmotností 220 kg/m2. Ve skladbě 
byl použit plynosilikát s objemovou hmot-
ností 500 kg/m3 v suchém stavu. Pokud 
do konstrukce zatéká, není vyloučeno, že 
bude objemová hmotnost vyšší. V průběhu 
let byly navíc doplněny další vrstvy v po-
době minerální vaty a hydroizolační vrstvy. 
Vazníky nenesou podvěsný jeřáb, lze tedy 
uvažovat s původní projektovanou nosností 
vazníku cca 3,15 kN/m2. I tak je třeba po-
suzovat konstrukci, která je z jednoduché 
rozvahy zatížení přetížená.
Při prvním ohledání konstrukce je patrné 
množství míst, kde dochází k zatékání do 
konstrukce. V průběhu kontroly silně pr-
šelo. Díky tomu je vidět masivní zatékání 
do konstrukce v místě střešních svodů. 
V těchto místech je po provedení sondy 
patrné, že již došlo k pokročilé korozi před-
pínacích drátů. Některé konce drátů jsou již  
zkorodované úplně.
Kotevní oblast v dolní pásnici je napadena 
pouze povrchovou korozí. Je však viditelné 
(tak jako u horního kotvení) použití ko-
tevních kuželíků bez injektážního otvoru. 

Sanace příhradového předpjatého vazníku 
SPP 6–18/6

FOTO: autoři
GRAFICKÉ PODKLADY: archiv autorůMATERIÁLY, VÝROBKY, TECHNOLOGIE

Úvod

První výše zmiňovaná havárie se stala 
v roce 2010. Poté vyšlo několik článků 
na uvedené téma v časopise Stavebnictví 
v březnu 2021 od autorů Ing. Stanislava 
Rady a Ing. Jaroslava Hejla a v časopi-
se Konstrukce byl publikován článek od 
Ing. Stanislava Cieslara v květnu 2021.
Přínosem těchto článků je skutečnost, že 
majitelé objektů mohli být informováni 
o hrozícím nebezpečí. Mnozí z nich se začali 
zajímat o technický stav těchto konstrukcí 
a začala poptávka po provedení staveb-
něstatického průzkumu, v případě špatného 
technického stavu pak po návrhu opatření. 
V tomto článku bychom vás rádi seznámili 
s naším pohledem na diagnostiku, výpo-
čet a hlavně na systémové řešení sanace 
těchto vazníků, na které jsme v roce 2020, 

v rámci operačního programu Podniká-
ní a inovace pro konkurenceschopnost, 
 Aplikace – výzva VIII, získali dotace. Pro-
jekt je spolufinancován Evropskou unií 
z prostředků fondu pro regionální rozvoj. 
To nám umožnilo nejen navrhnout způsob 
sanace, ale i realizovat a změřit typové 
řešení na zkušebním vazníku.

Konstrukční systém SPP 6–18/6

Jedná se o betonové příhradové vazníky 
na rozpon 18 m a zatěžovací šířku 6 m. 
Vazníky složené ze tří šestimetrových seg-
mentů byly na místě stavby dodatečně 
spínány. Jako předpínací výztuž byly použity 
patentované dráty Φ 4,5 mm. V krajních 
diagonálách vedly v kabelových kanál-
cích dráty v počtu 2 × 12, v dolní pásnici 
byly doplněny o další kabelové kanálky, 
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  Obr. 1  Dešťové svody u uložení vazníku na sloup a průvlak

  Obr. 2  Kotevní deska spodního pasu

  Obr. 4  Kontrolované kabelové kanálky zcela bez injektáže (foto: Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.)

  Obr. 3  Kotevní deska v uložení

Z podkladů i ze zkušeností je známo, že 
se používaly kuželíky s injektážními otvory, 
kterými se vpravovala směs do kabelových 
kanálků po předepnutí drátů z důvodu ko-
rozivní ochrany. U této konkrétní konstrukce 
byla injektážní směs zřejmě nedostatečně 
vpravována do kabelového kanálku ze 
strany kotevní desky.
Z pádů konstrukcí tohoto typu hal ze zá-
padních Čech se ví, že rizikovým prvkem je 
krajní diagonála. Z původního statického 
výpočtu vychází, že bylo uvažováno s re-
zervou cca 33 %. Pokud by původní dráty 
nebyly napadeny korozí, pak by na diago-
nále dlouhé cca 2 m mohlo dojít k dalšímu 
protažení předpínacích drátů o 3,8 mm. 
To by umožnilo nalézt trhliny v betonu. 
Po očištění starých nátěrů sanační bruskou 
po celém obvodu diagonály se nenašly 
žádné trhliny. Další deformace by mohly být 
znatelné na styku jednotlivých segmentů. 
Vzhledem k nalezené rzi je ovšem možné, 
že původní rezerva byla vyčerpána právě 
korozí a nelze se spolehnout na vznik trhlin 
v betonu. Nelze předpokládat výraznou 
signalizaci poruchy například průhybem 
konstrukce. Obecně se dá předpokládat, 
že vznik trhlin u předpjatých konstruk-
cí naznačuje na přetíženou konstrukci 
a nezkorodovanou výztuž, která se dalším 
zatěžováním protahuje.
Vyhledání polohy předepnutého kabelu 
je poměrně snadné pomocí ferroscanu. 
Jak však zkontrolovat stav výztuže z hle-
diska koroze? Nejlépe „pacienta otevřít“ 
a prohlédnou si „jeho střeva“. Po nalezení 
polohy samotného kanálku lze šetrným na-
vrtáním krycí vrstvy betonu tak, aby přitom 
nedošlo k poškození předpínacích drátů, 
nahlédnout do vzniklého vrtu endoskopem. 
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Ze zkušeností doporučujeme spíše prove-
dení větší destruktivní sondy než lokálního 
vrtání. I v případě nalezení zcela zainjekto-
vaných kabelových kanálků nelze se 100% 
pravděpodobností konstatovat, že koroze 
není v jiné, nekontrolované části kabelového 
kanálku. Kontrolovat celou trasu kabelových 
kanálků touto semidestruktivní metodou 
není možné. Jiné formy kontroly v tuto chvíli 
neexistují. V tomto případě bylo 90 % kon-
trolovaných vrtů bez injektáže a ve většině 
z nich se projevovaly známky koroze. 
Na první pohled je patrná výrazná rozmě-
rová nestálost. Průřez jednotlivých prvků 
příhradového vazníku není obdélníkový, 
nýbrž lichoběžníkový. Úprava tvaru při vý-
robě byla zvolena z důvodu snadnějšího 
odbedňování. Ovšem u každého vazníku 
se rozměry mírně liší. Vzhledem k tomu, že 
skutečný rozměr je mírně větší než projek-
tovaný, je použití návrhového rozměru na 
straně bezpečnosti.
U některých vazníků je zaznamenána ko-
lísavá pevnost betonu, způsobená zřejmě 
nevhodným hutněním. Po tloušťce průřezu 
se třída betonu pohybovala od C20/25 až 
po třídu C40/50. U většiny vazníků odpo-
vídala třída betonu původní projektované 
třídě B400, tedy současné C30/37. I při 
provádění sekaných sond byla patrná vyšší 
pevnost betonu. U tohoto typu konstrukce 
nelze odebrat jádrový vývrt pro provedení 
zkoušky pevnosti betonu v laboratoři z dů-
vodu oslabení již tak subtilní příhradové 
konstrukce.

Návrh sanace

Způsob systémového řešení sanace příhra-
dových vazníků spočívá v úplném nahrazení 
zkorodovaných původních předpínaných 
drátů novými moderními externě vedenými 
předpínacími lany. Takovou sanaci provedla 
firma PEEM, spol. s r.o., na konci roku 2021. 

Výpočet uvedeného typu konstrukce je 
velmi složitý vzhledem k velkému množství 
možných odchylek. Obecně u tohoto typu 
předpjatých konstrukcí, kde jsou předpínací 
dráty kotveny pomocí kotevní desky, přistu-
pujeme k výpočtu předpětí jako k externě 
působícímu silovému účinku. Případnou 
soudržnost na styku injektovaného kanálku 
a předpínacích drátů uvažujeme na stranu 
bezpečnou jako možnou rezervu ke stup-
ni bezpečnosti. Nová přidaná lana jsou také 
uvažována jako externí silové účinky působící 
v místech uložení deviátorů.
Dalším složitě definovaným vstupem do vý-
počtu je výsledná stávající síla od předpětí, 
která může být i vzhledem ke korozi nižší. 
Sílu stávajícího předpětí nelze jakkoliv ověřit.
Jako základní výpočetní program jsme 
zvolili SCIA Engineer. Byly vytvořeny dva 
výpočetní modely. První model byl prutový, 
s tuhými styčníky a se styčníky kloubovými. 

Tyto rozdílně uvažované styky neměly zá-
sadní vliv na výsledné výpočtové výstupy 
příhradové konstrukce. Dále bylo pracováno 
s variantou tuhých styčníků. Druhý model 
byl uvažován jako deskostěna. V tomto 
výpočetním modelu byl lépe znatelný tok 
napětí. Výsledné výstupy byly v podstatě 
stejné a potvrzovaly krajní diagonálu jako 
nejslabší místo konstrukce.
Dále jsme si externí firmou SVS FEM 
s.r.o. nechali zpracovat detailní výpočet 
v programu ANSYS Mechanical 2020 R1. 
Chování konstrukce modeloval Ing. Zdeněk 
Čada, Ph.D., a Ing. Milan Barančík. Tento vý-
počtový model je velmi komplexní, detailně 
modeluje jednotlivé objemové prvky s roz-
lišovací schopností řádově v centimetrech 
a dokáže zohlednit lokální drcení a trhání 
betonu. Modelována je i vnitřní výztuž, do 
které jsou přerozdělovány síly právě pře-
devším při porušování betonu, a přebírá 

  Obr. 5  Detail modelu vazníku v programu ANSYS, uložení vazníku 
na podporu

  Obr. 6  Detail modelu vazníku v programu ANSYS, dolní styčník

  Obr. 7  Průběh deformace betonu v programu ANSYS. Celkový pohled na původní projektovaný 
stav před zesílením, bez uvažované koroze. Změna barev v druhé nepředepnuté diago-
nále značí rozvoj trhlin v prvku, a tedy postupné lokální uvolňování napětí a opětovné 
zesílení (v místě trhliny menší napětí).

E: VII beton + předpětí + výztuž
EPTO1 – beton 9s
Expression: EPTO1
Unit: mm/mm
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tak statickou úlohu. Předepnutí prvku je 
modelováno předpínací výztuží svázanou 
třecí tlakovou vazbou s kabelovými kanály, 
do prvků předpínací výztuže bylo vneseno 
počáteční přetvoření na úroveň uvažované 

předpínací síly. Tento model je schopen 
zohlednit historii zatěžování a případně 
i postupné výstavby – dokáže také zohled-
nit ztrátu stability, a tedy modelovat cho-
vání za úrovní únosnosti konstrukce, avšak 

pouze za předpokladu, že jsou dostupné 
všechny potřebné vstupní údaje s dostateč-
nou přesností. Citlivost modelu na vstupní 
údaje může snadno vést k nalezení jiné 
statické rovnováhy, respektive nalezení jiné 

  Obr. 8  Schéma sanovaného vazníku

DETAIL 01

DETAIL 02

DETAIL 03

INZERCE
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Remediation of Prestressed Lattice Truss SPP 6–18/6
At a press conference in December 2018, the Czech Chamber of Authorised Engineers and Technicians 
in Construction (ČKAIT) drew attention to the repeated failure of prestressed concrete trusses. This press 
conference was a response to the failure of type SPP 6–18/6 structural features of the roofing of halls in Western 
Bohemia in August 2018. This was the second such failure of a construction of this kind. The conference resulted 
in the sending of a letter of notification to the Ministry of Regional Development with reference to Section 
155 of Act No. 183/2006 Sb., the Construction Act, and a proposal for the strengthening of lattice trusses.

KLÍČOVÁ SLOVA: beton předpjatý, vazníky, lana předpínací

KEYWORDS: prestressed concrete, trusses, tensioning cables

Odborné posouzení článku: 
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. 
katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

ENGLISH SYNOPSIS

alternativní cesty chování konstrukce. Je 
proto nutné s modelem zacházet opatrně 
a určitě ho kontrolovat s jinými výrazně 
jednoduššími modely.
S ohledem na nesnadno zjistitelný stav 
koroze původní výztuže musí výpočet a ná-
sledná realizace posoudit i stav spolupů-
sobení původního a nového výztužného 
prvku, kde je počítáno se 100% náhradou 
původní výztuže. Při zanedbání mírného 
poklesu předepnutí v původních kabelech 
jsou betonové tlačené prvky vystaveny ma-
ximálnímu tlakovému namáhání do 13 MPa, 
což lze akceptovat. Zesílení stávajícího 
vazníku musí akceptovat přiměřené přetvo-
ření. V našem případě je nahrazení výztuže 
v diagonále 100% a ve spodním pasu 65%.
Nová lana jsou vedena oboustranně v ose 
stávajících příhradových prutů. Kotvena jsou 
v horní části pomocí deviátorů C. Tato dvo-
jice deviátorů je stažena šrouby utaženými 
na odpovídající moment. Ve styku krajních 
diagonál a spodního pasu je osazen deviá-
tor B, který slouží pro změnu směru vedení 
lana a také je napínacím místem. Ve středu 
spodního pasu je umístěn deviátor A slouží-
cí pro stabilizaci volně vedeného dlouhého 
lana a také pro stabilizací spodního pasu 
vazníku proti vybočení. Toto řešení umož-
ňuje jen při minimálním zásahu do stávající 
konstrukce velmi efektivní sanaci tohoto 
typu konstrukce.
U prototypového řešení bylo provedeno 
tenzometrické měření Fakultou stavební 
VUT v Brně, odpovědným řešitelem byl 
Ing. Michal Požár, Ph.D. Snímače byly osa-
zeny na krajní diagonálu, do středu spod-
ního a horního pasu.

Z výsledků měření (obr. 9) je patrné, že horní 
pas (tmavě a světle zelené křivky) nepře-
cházel do tahu, reagoval pouze na teplotu 
(červená křivka). Dolní pas (žlutá a oranžová 
křivka) byl dopínán na dvakrát, proto bylo 
rovněž dvakrát změněno napětí. Diagonály 
(tmavě a světle modré křivky) byly také 
napínány na dvakrát. Vzhledem ke krátkým 
lanům u diagonály je vidět pokles napětí 
po zakotvení (tzv. prokluz v kotvě). Naopak 
u spodního pasu je vidět pouze reakce na 
teplotu. Dále je z grafu patrné zvýšení kon-
strukce (černá křivka) o cca 2 mm.
Z výsledků měření vyplývá jednoznačná 
vhodnost této metody. Konstrukce byla 
aktivována do tlakového napětí.
Ze všech zpracovaných výpočetních pro-
gramů je patrné, že po realizaci zesilují-
cích opatření se stává nejvíce namáhanou 
částí konstrukce druhá tahová diagonála. 
Toto řešení je možné aplikovat i pro zvýšení 

únosnosti za cenu dalších vhodných zesilu-
jících opatření na konkrétně zadané poža-
davky na zatížení. 
Požární odolnost předpínacích lan je níz-
ká. Současnou metodikou výpočtu požární 
odolnosti nelze prokázat ani základní požární 
odolnost R15. Protože se jedná o nosný kon-
strukční systém, opatřujeme lana izolačními 
rukávci a deviátory protipožárním nátěrem, a to 
podle požadavku na stupeň požární odolnosti.

Závěr

Prezentovaný návrh vycházel z dvaceti let pů-
sobení firmy PEEM, spol. s r.o., v oblasti zesilo-
vání konstrukcí formou vnášení dodatečného 
předpětí. Technický návrh byl jednoznačně 
ověřen a odzkoušen prototypovým řešením. 
Tato forma zesílení příhradových vazníků je 
realizovatelná v krátkém čase za provozu 
pouze s dílčími lokálními omezeními. Lze řešit 
i konkrétní požadavky na zvýšení únosnosti 
vazníků vycházející z potřeb investora. 
Popisovaný typ konstrukce je starý šedesát 
let. Je tedy za zenitem své životnosti. K tomu 
je třeba připočíst prakticky nulovou údrž-
bu, zvyšování trvalého zatížení konstrukce 
novými střešními vrstvami a stále vyššími 
požadavky na nahodilé zatížení – sníh. Pro 
každého statika je velmi obtížné se pod tako-
vou konstrukci „podepsat“. Popsaná sanace 
prodlužuje životnost konstrukce o dalších 
padesát let a umožňuje i zvýšení využitelnosti 
konstrukce, například s umístěním fotovol-
taických panelů či vzduchotechniky.
Je zřejmé, že popsané řešení je ekologické. 
Poměrně malé množství ušlechtilého oce-
lového předpínacího materiálu umožní další 
fungování železobetonové konstrukce s ná-
klady rovnajícími se obnově střešní izolace 
a zateplení. Není třeba dále spotřebovávat 
energii a náklady na demolici, novou nos-
nou konstrukci a nový střešní plášť. 
Popsané originální řešení je chráněno při-
hláškou užitného vzoru. 

  Obr. 9  Výsledky měření během aktivace nových předpínacích lan
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První ekologicky šetrná izolace
Sotva jsme se vyrovnali s krátkým chladným zimním obdobím, je tu nástup jarních 
a následně letních dnů. Otázky spojené s izolací jsou aktuální jak v létě, tak v zimě. 
V současnosti především z hlediska úspor peněz za energie. 

Nenávratně pryč jsou doby, kdy se na za-
teplení šetřilo: 

Místo klimatizace izolace
Neřešitelným problémem i již zrekonstru-
ovaných půdních prostor je nesnesitelné 
letní vedro způsobené špatně zvoleným 
izolováním podkroví a také střešními okny. 
Zdravá foukaná izolace Climatizer Plus má 
vynikající akumulační schopnosti, umí zadr-
žet venku horko v létě, udržet uvnitř teplo 
v zimě. V praxi to znamená jediné. Vrstva 
této zdravé foukané izolace Climatizer Plus 
je schopná zastavit přes parný letní den 
až sedmihodinovou denní dávku sluneč-
ní energie. Nežádoucí vedro se tak v létě 
nedostane do interiéru. Částečně nahradí 
i hlučnou klimatizaci. Místo klimatizačních 
jednotek dobře izolujte! V létě se lépe vy-
spíte v tichu a klidu.

Pohoda v zimě
V zimě je to naopak. Pokud večer zatopí-
te, teplo se do stěn a stropů akumuluje. 

Ráno jsou stěny teplé, nejsou nepříjemně 
chladné. Po pár dnech, pokud máte dobře 
zatepleno, vlastně zjistíte, že topení mů-
žete i vypnout. Ze stěn bude vycházet na-
akumulované. I takto lze ušetřit za vytápění. 
Pokud jsou stěny tenké a s izolací, která 
neumí akumulovat teplo, stěny velmi chlad-
nou a táhne z nich studeno. Zateplením lze 
do sáhnout úspor až 60 %.

Odvede vlhkost, zajistí sucho
Climatizer Plus funguje jako savý papír, který 
je schopen ze zavlhlého místa vysát vlh-
kost. Vlhkost se neshlukuje, ale rovnoměrně 
se po vrstvě izolace rozloží. To žádná jiná 
izolace nesvede. Například ostatní izolace 
v místech mokra spíše chytnou plíseň nebo 
doslova dusí nosnou konstrukci a plíseň 
roste tam, kde nechceme. 
Climatizer Plus z místa o téměř 100 % vlh-
kosti vytvoří za pár dní místo téměř bez 
vlhkosti. V difúzně otevřené skladbě se tak 
dál odpaří směrem ven. Totéž platí, pokud 
se na někde v krovu vyskytne rosení – kap-

ky vody. Teplota klesne tak nízko, že se ze 
vzduchu na konstrukci začnou srážet ka-
pičky vody. To není pro nosnou konstruk-
ci vůbec dobré. Ba naopak. Vlhkost se na 
chladných částech konstrukcích hromadí. 
Díky Climatizeru Plus zůstávají místa suchá, 
bez plísní a hniloby.
Climatizer Plus díky patentované technolo-
gii zpracování celulózových vláken odolává 
plísním a biologickým škůdcům – myším, 
vosám apod. Poradí si i s kunou, ta raději 
uteče k Vašemu sousedovi.

Záruka 20 let – záruka hodna obdivu
Zafoukáním zateplíme i různá skrytá zákoutí 
střechy nebo půdy. Zafoukání izolace Cli-
matizer Plus je otázkou několika hodin. Jde 
o čistou, rychlou a bezodpadovou aplikaci. 
Prakticky bez stavebních úprav. Zaizolování 
se provádí zvenčí nebo v případě neobyt-
ných podkroví uvnitř domu. Na zateplení 
zdravé foukané izolace je dobré mít zkuše-
nou aplikační fi rmu, která není nováčkem 
ve foukání Climatizeru Plus. Izolace fouká-
ním – izolace na klíč bez starostí. 
Není nic lehčího než izolace takové klasické 
české půdy nebo střechy. Během pár hodin 
máte zafoukáno (podle plochy a náročnosti 
objektu). Pozor, akce pro všechny! V ceně 
foukané izolace je i práce aplikační fi rmy. 
Climatizer Plus tedy šetří nejen Váš čas, ale 
i peníze. Výrazně zrychluje stavbu či rekon-
strukci objektu. Garantujeme dlouhodobou 
životnost. Climatizer Plus, zdravá foukaná 
izolace s nejdelší zárukou na trhu zatep-
lování – 20 let.
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Samoobslužné automatické 
parkovací domy

Ve firmě KOMA-Industry s.r.o. pro vyvinuté 
a realizované automatické parkovací domy 
využívají technologii ukládání vozů do boxů 
bez aktivní spolupráce řidiče vozidla.
Jediným požadavkem na řidiče je správně 
najet do odbavovacího prostoru na při-
pravenou paletu (podobně jako do myč-
ky), umístěnou v odbavovacím prostoru, 
anebo přímo ve výtahové kleci automobil 
zabrzdit ruční brzdou a dát pokyn k uve-
dení parkovacího automatu do provozu. 
Po opuštění vozidla řidičem i spolujezdci 
řídicí systém ještě pohybovými senzory 
zkontroluje odbavovací prostor – je-li po-
hybu prostý, je zahájena kontrola umístění 
vozidla a jeho zvážení. V případě splnění 
všech podmínek pro bezpečné založení je 
s vozidlem dále manipulováno až do doby 
jeho umístění do parkovacího boxu podle 
předem nastaveného algoritmu. Signály 
z výškových čidel a tenzometrických sen-
zorů určí příslušný vhodný box, například 
SUV vozy mají vyčleněny větší a vyšší 
prostory. Pokud není potvrzeno splnění 
podmínek pro bezpečné založení vozu, 
bezpečnostní systém zastaví další chod 
a na danou okolnost upozorní. Vyparkování 
automobilu je po zadání pokynu provedeno 
sekvencí v opačném sledu. Do prostoru 
uložení nemá nikdo kromě pracovníků 
údržby přístup, tudíž nemůže dojít ke škodě 
způsobené člověkem ani vystavení auta 
povětrnostním vlivům. 

  Obr. 1a, b  Pohled do dříve realizovaných automatických parkovacích domů (APD) firmy KOMA-Industry s.r.o.

Článek prezentuje výsledky výzkumu uskutečněného společností 
KOMA-Industry s.r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – 
Technickou univerzitou Ostrava při řešení vývoje vhodných tech-
nických parametrů zajišťujících bezpečné podmínky pro parkování 
v automatických parkovacích domech (APD). Vyvíjený APD bude 
kromě hlavního úkolu – bezemisního parkování vozidel – splňovat 
i řadu podpůrných, environmentálních funkcí. Budova bude ozele-
něna, napájena obnovitelnými zdroji energie, provětrávaná fasáda 
dovolí parkování vozidel na CNG a LPG.

Ing. Václav Žáček

Absolvent Fakulty ekonomické VŠB-TU Ostrava získával praktické 
zkušenosti v nadnárodní společnosti Arcelor Mittal, dnes GO Steel a.s. 
ve Frýdku-Místku. Začínal jako zásobovač a pak přes funkce vedoucího 
zásobování, vedoucího válcovny za studena až po pozici výrobně-

-technického ředitele působil v této firmě 27 let. Nyní pracuje již pat-
náctým rokem ve firmě KOMA-Industry s.r.o., z toho posledních osm 
let ve funkci vedoucího divize Automatických zakládacích systémů.

Automatické parkovací domy

FOTO, GRAFICKÉ PODKLADY: archiv KOMA-Industry s.r.o.POZEMNÍ STAVBY

Počet registrovaných automobilů v Čes-
ké republice roste závratnou rychlostí. 
Zatímco před deseti lety bylo evidováno 
cca pět milionů vozidel, v současnosti jich 
figuruje v registru vozidel téměř osm a půl 
milionu, přičemž osobních automobilů jezdí 
v ČR přes šest milionů. Otázka, kam umístit 
auto mobily v době jejich klidového režimu, 
se stává čím dál palčivější a tento deficit se 
nadále prohlubuje. Poskytnutí dostatečné 
plochy k odstavení vozidel přitom nelze 
řešit neustálým záborem zeleně, jejím asfal-
továním nebo betonováním. Logicky se tedy 
nabízí volba nahradit horizontální řešení 

parkovacích ploch řešením vertikálním, tedy 
parkovacími domy, ve kterých budou vozidla 
uložena v nadzemních nebo podzemních 
podlažích, se snahou na co nejmenší ploše 
zaskladnit co nejvíce automobilů.
Drtivá většina těchto budov je navržena jako 
nájezdové domy, kdy si řidič musí pojezdem 
vozidla příslušné místo vyhledat. Zvyšují se 
tedy sice parkovací kapacity, ovšem pohyb 
automobilů v domě se děje za používání 
motoru, nejsou vyloučena poškození vo-
zidla, jejich vykradení a rovněž zejména 
řidičky se nemusí v těchto prostorách cítit 
bezpečně.
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  Obr. 2   Pohledy na vyvinutý robotický vozík, jehož pohyb zajišťují čtyři natáčecí samostatně 
hnaná kola 

Automatické parkovací domy jsou obvykle 
dále vybaveny řadou periferních zařízení 
zvyšujících komfort uživatelů. V případech, 
kdy vjezd do APD i výjezd z něj probíhá 
z jednoho místa, bývá v odbavovacích pro-
storech instalována točna, která zajišťuje, 
aby vjezd i výjezd vozidel byl vždy umožněn 
jízdou vpřed, nikoliv s nutností couvání. 
Rozměry odbavovacích prostorů rovněž 
respektují potřeby handicapovaných osob. 
Technologie bývá monitorována kamerami 
a ty lze dovybavit i systémem pro čtení 
SPZ. Parkovací domy je možné vybavit ino-
vativními prvky, jež vyhovují požadavkům 
chytrého města (smart city) – mohou dis-
ponovat naváděcím systémem, možnostmi 
rezervace, realizací plateb přes telefon 
a výběrem různých druhů zpoplatnění.
Nadzemní část APD je většinou opláštěna 
provětrávanou fasádou, což umožní bez-
pečně parkovat i vozům s pohonem na LPG 
nebo CNG. Z požárního hlediska jsou APD 
vybaveny stabilním či polostabilním hasi-
cím zařízením, obvykle za použití sprinklerů 
a teplocitlivých kabelů nebo kouřových 
senzorů, neboť vozidla se nepohybují vlast-
ní silou se zapnutým motorem.
Návrh APD je přizpůsobován konkrétním 
podmínkám okolních komunikací, svaži-
tosti i únosnosti terénu a pochopitelně 
i urbanistickým požadavkům. Je však nutno 
upozornit, že kromě řady nesporných výhod 
jsou časové intervaly zaparkování a vypar-
kování závislé na počtu odbavovacích míst 
i počtu klientů, kteří požadují zaparkovat, 
nebo vyparkovat vozidlo ve stejné době. 
Aby nedocházelo k tomuto nežádoucímu 
prodloužení čekací doby na příslušné vo-
zidlo, není vhodné tyto typy APD budovat 
např. u stadionů, divadel, koncertních síní 
apod., tedy tam, kde dochází ke kumulaci 
požadavků na zaparkování a vyparkování 
v krátkém časovém limitu.

Vývoj robotické manipulace 
s vozidly 

Vedena snahou o snížení doby procesu za-
parkování a vyparkování vozidel, vyvíjí firma 
KOMA-Industry s.r.o. společně s Vysokou 
školou báňskou – Technickou univerzitou 
Ostrava možnosti nového, zcela odlišného 
způsobu manipulace s vozidly. Je založen 
na principu pojezdů autonomních robotic-
kých vozíků se zabudovanou samostatnou, 
inteligentní řídicí jednotkou, která optima-
lizuje přesun vozidel v rámci daného po-
schodí. Řídicí jednotka vozíku je podřízena 
řídicímu systému APD, jenž koordinuje po-
hyb vozíků s polohováním zdviží, otevíráním 
vrat atd. Počet vozíků na jednom podlaží 
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  Obr. 3  Náhled na řešení základního modulu APD

  Obr. 4  Varianty modulových uspořádání APD

  Obr. 5  Pohledy na budovu APD a schematický řez automatickým parkovacím domem 
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je dán jeho rozlohou, dispozičním uspo-
řádáním i počtem a umístěním zvedacích  
zařízení.
Vozík podle řídicího programu najede pod 
paletu, zvedne ji a poté pojíždí optimální 
cestou k cílovému stanovišti – parkovacímu 
boxu, kleci zdviže nebo k dobíjecí jednotce. 
Pohyb vozíků zajišťují čtyři natáčecí sa-
mostatně hnaná kola umožňující pohyb 
vozíku vpřed, vzad, doprava, doleva i otá-
čení na místě o 180 stupňů v obou směrech 
(obr. 2). Přesnost a případné korekce směru 
pojezdu je dána instalovanými magnetickými 
pásky. Pokud vozík nemá povel k manipulaci 
s vozidly a kapacita jeho baterie současně 
poklesne pod 20 %, dostává vozík pokyn 
k příjezdu k dokovací stanici, kde se napojí 
přes příslušný konektor a začne dobíjet aku-
mulátory. Paleta se zdvihá a pokládá nově 
vyvinutým systémem hydraulického válce 
a návazného pákového mechanismu. Kon-
strukce palety respektuje vznikající zatížení 
při nájezdu vozidla a při zvedání ve čtyřech 
zvedacích bodech, a to při maximálním prů-
hybu 10 mm. Paleta zároveň splňuje funkci 
záchytné vany v případech nájezdu mokrých 
či zasněžených automobilů. Vypouštění vody 
probíhá na místě konstrukčně upraveném 
pro daný účel. Zásadní výhodou tohoto typu 
APD je výrazné zkrácení doby zaparkování 

k ignorování této zdviže a manipulují s vo-
zidly ke zdvižím funkčním. Zákazník je 
pak informován světelnou tabulí o místě 
výjezdu svého vozu. Na vjezdu jsou o mo-
mentální nefunkčnosti zdviže zákazníci in-
formování červeným světlem na semaforu. 
Podobně bude řídicí SW reagovat v případě 
poruchy na manipulačním vozíku, a to jeho 
náhradou vozíkem funkčním. Uvedený ří-
dicí systém minimalizuje časové prodlevy 
manipulace i v případě vzniku nestan-
dardních situací, které se zákazníka téměř 
nedotknou. Systémy jsou vyvinuty do jed-
notlivých modulů (obr. 3–5), které lze libo-
volně uspořádat podle dispozic investora, 
a podstatně snižují pořizovací náklady. 

Automatic Parking Houses
The article presents the results of research carried out by the company KOMA-Industry s.r.o. in 
cooperation with VSB (the University of Mining) – Technical University of Ostrava in the development 
of suitable technical parameters ensuring safe conditions for parking in automatic parking houses. 
The developed automatic parking houses will, in addition to the main task – emission-free parking of 
vehicles, meet a number of supporting environmental functions. The building will be greened, powered 
by renewable energy sources, and ventilated façade will allow parking of CNG and LPG vehicles.

KLÍČOVÁ SLOVA: domy parkovací, budovy inteligentní

KEYWORDS: parking houses, intelligent buildings
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i vyparkování vozidla a řidiči je také umožně-
no vjíždět a vyjíždět vždy směrem dopředu, 
bez potřeby instalace konstrukčně náročné 
a nákladné točny.
Dalším neméně významným zkoumaným 
prvkem je automatická reakce na vznik 
poruchových stavů. Pomineme-li vznik zá-
vad na doplňující výbavě (vrata, světel-
ná instalace), může porucha prakticky 
vzniknout pouze na zvedacím zařízení 
nebo manipulačním vozíku. Obě uvedené 
možné závady jsou předmětem výzkumu 
pro rozšířené větvení hlavního řídicího 
softwaru. V momentě zjištění nestandardní 
činnosti některé ze zdviží, které SW vyhod-
notí jako poruchu, jsou vozíky instruovány 

INZERCE

20. ročník soutěže o nejlepší exponáty 
veletrhu STŘECHY PRAHA zná své vítěze

Součástí veletrhu STŘECHY PRAHA 2022 
byl jubilejní 20. ročník soutěže o nejlepší 
exponáty veletrhu ZLATÁ TAŠKA. Odborná 
porota udělila ocenění Zlatá taška fi rmě 
MAFELL A.G. za akumulátorový vrtací 
šroubovák A 18 / ASB 18 CAS System. 
Jedná se o horkou novinku – ergonomic-
ky optimalizovaný stroj, se kterým se dá 
pracovat dlouho bez toho, že by práce vy-
volávala únavu, bolesti nebo křeče. S tím-
to silným nářadím se dá lehce zvládnout 

i práce nad hlavou. Akumulátorový vrtací 
(příklepový) šroubovák je navíc vybaven 
univerzální baterií CAS systému, která je 
kompatibilní i s jinými druhy nářadí.
Čestná uznání za své výrobky získaly další 
4 společnosti:
SATJAM za střešní krytinu Satjam Ra-
pid DeLuxe, AluFalc. Jde o inovovanou 
variantu oblíbené krytiny Rapid, 
ovšem s mnoha technickými vy-
lepšeními.
ROTO střešní okna za střešní 
okno Designo R79C K. Výsuvně 
kyvné střešní okno s trojsklem 9C 
nabízí hodnotu Uw = 1,0 W/m2K.
Ruukki CZ za střešní krytinu 
Classic Design – krytinu se 
stojatou drážkou v nadčasovém 
stylu.
Mediterran Slovakia za solární 
střešní tašky Generon. Jedná se 
o betonovou střešní krytinu s integ-
rovaným solárním článkem. 

Soubor veletrhů STŘECHY PRAHA 2022, 
jehož každoroční konání bylo v roce 2021 
přerušeno pandemií covid, navštívilo úcty-
hodných více než 19 000 návštěvníků. Po-
tvrdilo se, že osobní kontakt je v podnikání, 
obchodě,  marketingu a komunikaci velmi 
důležitý a nelze jej ničím plnohodnotně 
nahradit.
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Lepení obkladů a dlažeb v novém pojetí

TEXT: Ing. Martin Herclík
GRAFICKÉ PODKLADY: Baumit, spol. s r.o. FIREMNÍ BLOK

Kvalitně realizované obklady a dlažby patří k základním požadavkům 
nejen u novostaveb, ale také při rekonstrukcích. Ucelený certifiko-
vaný program Baumit Baumacol pro tuto oblast má v letošním roce 
v nabídce tři významné novinky. Dvě lepicí hmoty Baumit Baumacol 
FlexUni Gel a Baumit Baumacol FlexTreme doplňuje také nová spá-
rovací hmota Baumit Baumacol XL Fuge. 

Klíčovým faktorem pro obě lepicí hmoty je 
flexibilita. Mluvíme zde o schopnosti lepidla 
deformovat se napětím mezi obkladovým 
prvkem a podkladem, a to bez poškození 
povrchu. Tuto úroveň deformovatelnosti 
lepidla lze laboratorně simulovat. Spe ciál-
ní přístroj vyhodnocuje průhyb vzorku se 
stanovenou vrstvou lepicí hmoty. V případě 
dosažení průhybu ≥ 2,5 mm se jedná o za-
třídění s označením C2T S1, tedy skupinu 
deformovatelných lepidel. Pokud labora-
torní přístroj vykáže průhyb ≥ 5,0 mm bez 
poškození povrchu, spadá tento materiál do 
kategorie vysoce deformovatelných lepicích 
hmot se zatříděním C2T S2. 

Lepicí hmota Baumit Baumacol FlexUni Gel 
se zatříděním C2T S1 se nabízí v pytlovém 
balení o hmotnosti 25 kg. Charakterizuje ji 
snadná zpracovatelnost, jejímž výsledkem 
je krémovitá konsistence lepicí hmoty, která 
se snáze nanáší na předem připravený pod-
klad. Krémovitá konzistence s sebou přináší 
i mnohé benefity. Vedle plochy slepu, která 
musí být podle technologických zásad 
65 %, resp. 90 %, podle místa aplikace 
(interiér vs. exteriér) a jíž je díky tekutější 
konzistenci lepidla FlexUni Gel docíleno, pa-
tří mezi jeho přednosti i vyšší vydatnost. Se 
spotřebou 2,5 kg/m2 se lze dostat k celkové 
úspoře materiálu ve výši až 20 %. Důležité je 

i zvýšené rozmezí tloušťky vrstvy. Nejčastěji 
se pracuje s tloušťkou vrstvy lepicí hmoty 
do 5 mm, Baumit Baumacol FlexUni Gel 
nabízí flexibilní rozmezí tloušťky od 2 do 
15 mm. Lepidlo lze použít ve dvou konzis-
tencích. Ta hustší s přidáním 6,5 l vody na 
balení (25 kg) je vhodnější k lepení obkladů. 
Při aplikaci 8 l vody u jednoho balení je 
konzistence přirozeně tekutější, a používá 
se proto především k lepení dlažby. 
Cementová lepicí hmota Baumit Baumacol 
FlexTreme spadá svými špičkovými vlast-
nostmi do zatřídění C2TE S2 a jedná se 
tak o vysoce flexibilní (deformovatelnou) 
lepicí hmotu pro všechny druhy a rozměry 
obkladových prvků. Tento jednoduše zpra-
covatelný výrobek s jemnou krémovitou 
konzistencí se dodává v balení o hmotnosti 
20 kg a nachází uplatnění u náročných 
aplikací s vysokým statickým nebo tepel-
ným zatížením, a to v exteriéru i interiéru. 
Patří sem například obklady bazénu, lepení 
velkoformátových obkladů či dlažby nebo 
tenkých obkladových prvků. Aplikovat se 
dá i v případě pokládky dlažby na podla-
hové topení. 
Nová spárovací hmota Baumit Baumacol 
XL Fuge na širší spáry se dodává v 5kg 
balení. Dosavadní produktová řada Baumit 
Baumacol Premium Fuge nabízí použití 
pouze pro spáry o šířce od 1 do 8 mm. 
Právě toto částečné omezení řeší nový 
produkt, který umožňuje plošné spárování 
kamenných a keramických obkladových 
prvků se šířkou spáry v rozpětí 3–15 mm. 
Základním složením se jedná o flexibil-
ní mrazuvzdornou spárovací hmotu se 
sníženou nasákavostí vodou a vysokou 
otěruvzdorností, určenou pro interiéry 
i exteriéry. Díky obsahu trasových složek 
hmota také vykazuje zvýšenou odolnost 
proti vápenným výkvětům. Její aplikace se 
doporučuje také v místech se zvýšeným 
namáháním, např. na terasách, balkonech 
nebo plochách s podlahovým vytápěním. 
Spárovací hmota je dostupná v šesti nejžá-
danějších barevných odstínech. 

  Obr. 1  Baumit Baumacol nabízí komplexní řešení pro lepení obkladů a dlažby 
v novostavbách i při rekonstrukcích.

  Obr. 2  Baumit Baumacol FlexUni Gel – 
nová lepicí hmota nabízí 
snadnou zpracovatelnost. 

  Obr. 3  Baumit Baumacol FlexUni Gel – 
detail nanesení lepicí hmoty 
na podklad

  Obr. 4  Baumit Baumacol FlexUni Gel – 
plocha slepu (vzorek vpravo) 
je téměř stoprocentní 
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Přestavba pavilonu Z v areálu 
českobudějovického výstaviště
V létě roku 2020 vyhlásilo Výstaviště České Budějovice a.s. veřejnou 
soutěž o nejvhodnější nabídku ke stavební akci s názvem „Změna 
dokončené stavby – nástavba a stavební úpravy Pavilonu Z, nová 
stavba technického zázemí a areálových rozvodů inženýrských sítí, 
odstranění části stavby“. Účelem projektu za téměř 140 miliónů 
korun byla celková rekonstrukce pavilonu Z na multifunkční konfe-
renční pavilon. Vítězem soutěže se stala společnost OHLA ŽS, a.s., 
jejíž Divize Čechy, Oblast České Budějovice, zahájila stavební práce 
v prosinci téhož roku. Autorem architektonického návrhu je architek-
tonický ateliér A8000 s.r.o., který se také stal zpracovatelem všech 
fází projektové dokumentace.

Pavilon Z je nedílnou součástí historie 
českobudějovického výstaviště. Jedná se 
o samostatně stojící prvek v severní části 
areálu, pocházející ze sedmdesátých let 
minulého století. Jeho umístění zakonču-
je hlavní pohledovou plochu výstaviště. 
Během takřka padesáti let provozu prošel 
několika dílčími rekonstrukcemi a opravami, 
které však nebyly prováděny v takovém 
rozsahu jako nyní. Původní pavilon Z byl 
využíván zejména pro výstavy zeměděl-
ské techniky, postupem času začal být po 
částečných rekonstrukcích využíván i pro 
další příležitosti. Společně se zvyšujícími 
se nároky na komfort uživatelů a po po-
souzení konkurenceschopnosti stavby však 
vlastníci přistoupili k rozhodnutí o velmi 
rozsáhlé a časově náročné rekonstrukci. 
Stěžejní úkol architektů a projektantů pak 
spočíval v nalezení řešení pro praktické, 

funkční oddělení prostor v interiéru, které 
by zachovalo celkovou vzdušnost nově 
vytvořených prostor. Původní monofunkční 
výstavní hala tak dostala koncepci moder-
ního multifunkčního pavilonu.

Hlavní záměr přestavby

Stavební práce spočívaly v kompletní re-
konstrukci objektu s cílem zachování pů-
vodní architektonické myšlenky a zároveň 
získání vzdušného víceúčelového pavilonu. 
Nový koncept návrhu zachovává původní 
hmotovou kompozici architektury, která je 
založena na třech postupně se zvětšujících 
kvádrech posazených na sebe. K původní-
mu konceptu pavilonu navíc přibyl tech-
nologický objekt. Takzvaná technologická 
věž nejen přímo navazuje na pavilon, ale 

zároveň zachovává princip zvětšujících 
se kvádrů a nachází se v ní technologické 
zázemí umožňující sofistikované řízení ob-
jektu. Rovněž materiálová řešení odkazují 
na původní záměr orientovaný na expozice. 
Styl fasády je pojat maximálně vzdušně 
a subtilně. První dvě výškové úrovně celé 
její východní části tvoří prosklená stěna 
doplněná velkoformátovými okny. Obdobně 
jsou řešeny části jižní a severní strany. Ve 
třetí výškové úrovni je použita výhradně 
plná neprůhledná skladba fasády, která 
respektuje původně použité materiály. 
Architekti tímto řešením docílili efektu, kdy 
těžce vypadající hmota střechy působí na 
subtilní spodní část stavby. Barevné pojetí 
exteriéru je rovněž zaměřeno na jemnost 
a lehkost. Tohoto efektu je docíleno společ-
ně s bílou barvou veškerých kovových prvků 
také úpravou skel, která jsou z exteriérové 
strany pokovena. Prosklené části fasády 
tak mají příjemný nazelenalý vzhled. Bílé 
části fasády tvoří skládaný plášť zakončený 
bílými plechovými kazetami. Pro realizaci 
nového střešního pláště byly nejprve sta-
ticky zesíleny střešní vazníky. Po instalaci 
nových trapézových plechů završila celou 
skladbu střechy bílá střešní fólie, která tak 
dokresluje celkový záměr. Na severní fasádě 
přivítají návštěvníky celoprosklené karuse-
lové dveře. Pro účely nájezdu rozměrné me-
chanizace do pavilonu jsou na jižní straně 
objektu zakomponována skrytá vrata.

Multifunkční využití interiéru

Cílem přestavby interiéru bylo získání ma-
ximálního prostoru pro multifunkční využití. 
Pomocí precizně umístěných mobilních 
závěsů je dosaženo maximální variability 
oddělení vnitřních prostor. Původní výstavní 
prostor, který byl v minulosti běžně využíván 
pro prezentaci zemědělské techniky, je nyní 
možno využít pro plesové, konferenční, 
prezentační i jiné účely. Příkladem je koncert 
Jihočeské filharmonie při zahájení provozu 
zrekonstruovaného pavilonu. Celkové pojetí 
prvního nadzemního podlaží je maximálně 
volné. Vzdušnost interiéru podtrhují přizna-
né ocelové nosné konstrukce. Zvýrazňuje ji 
také prosklená výtahová šachta v severní 
části interiéru. Východní části expozič-
ního prostoru dominuje masivní ocelové 
schodiště s mezipodestou na úrovni me-
zaninu. Odstrojení původních konstrukcí 
při jižní straně objektu prokázalo nesoulad   Obr. 1  Jihovýchodní roh zrekonstruovaného pavilonu

TEXT A FOTO: Ing. Tomáš Heřman, OHLA ŽS, a.s.FIREMNÍ BLOK
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Přestavba pavilonu Z v areálu 
českobudějovického výstaviště
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závěsů je dosaženo maximální variability 
oddělení vnitřních prostor. Původní výstavní 
prostor, který byl v minulosti běžně využíván 
pro prezentaci zemědělské techniky, je nyní 
možno využít pro plesové, konferenční, 
prezentační i jiné účely. Příkladem je koncert 
Jihočeské filharmonie při zahájení provozu 
zrekonstruovaného pavilonu. Celkové pojetí 
prvního nadzemního podlaží je maximálně 
volné. Vzdušnost interiéru podtrhují přizna-
né ocelové nosné konstrukce. Zvýrazňuje ji 
také prosklená výtahová šachta v severní 
části interiéru. Východní části expozič-
ního prostoru dominuje masivní ocelové 
schodiště s mezipodestou na úrovni me-
zaninu. Odstrojení původních konstrukcí 
při jižní straně objektu prokázalo nesoulad   Obr. 1  Jihovýchodní roh zrekonstruovaného pavilonu
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výškových úrovní nových záměrů. Po za-
měření skutečného stavu konstrukcí bylo 
nutné vytvořit kompletně novou spojovací 
lávku mezi východní a západní částí objektu. 
Západní část interiéru tvoří technické a so-
ciální zázemí objektu. Přestože větší část 
objektu je dvoupodlažní, v západní části 
pavilonu se nachází také mezanin s vlast-
ním zázemím. Tato část slouží jako zázemí 
pro konání divadelních představení. Vhodně 
zvolenou dispozici interiéru je možno pozo-
rovat také na úrovni druhého nadzemního 
podlaží. Vyjma prostor pro možnost sledo-
vání děje na hlavní ploše z úrovně balkónu 
disponuje podlaží i konferenčními míst-
nostmi. Celkem dvě rozsáhlé místnosti na 
východní a západní straně objektu lze dále 
funkčně rozdělit mobilními příčkami, čímž je 
možné jednoduchým způsobem vytvořit až 
pět oddělených prostor.
Zrekonstruovaný pavilon Z disponuje pů-
dorysnými rozměry na úrovni prvního nad-
zemního podlaží délkou 55,06 m a šířkou 
37,04 m. Výška objektu na úrovni nově 
vytvořeného střešního světlíku prosvět-
lujícího východní schodišťový prostor je 
15,5 m. Technologické prvky se tyčí až do 
výšky 18 m. Světlá výška v hlavním sále 
je 9,55 m od železobetonové podlahy po 
úroveň spodní hrany střešních příhradových 
vazníků. Úroveň perforovaného podhledu 
mezi poli vazníků lze měřit ve výšce až 
10,75 m. V rámci zastavěné plochy 2 396 m2 
a obestavěného prostoru 28 770 m3 je 
celková vnitřní užitková plocha 3 206 m2. 
Plocha hlavního sálu je 802 m2 s kapacitou 
800 míst pro sezení. Při využití prostoru 
pro stání čítá kapacita celého pavilonu až 
1 100 osob.

Založení stávajících konstrukcí je ploš-
né a při provádění stavebně-technického 
průzkumu byla potvrzena jejich únosnost. 
Základové patky byly odhaleny. Místa zá-
kladových patek, u kterých bylo uvažováno 
přitížení do 20 %, byla po posouzení stati-
kem zachována. U základových konstruk-
cí s větším nárůstem zatížení bylo nutné 
přistoupit k posílení únosnosti pomocí 
mikropilot. Kompletní novou skladbu bylo 
nutné vytvořit u podlahového souvrství. Po 
vybourání celé původní podlahy, odebrání 
části násypů a přehutnění podloží bylo 
možné zahájit práce na nové skladbě. Po-
stupným doplňováním a hutněním násypů 
vznikl dostatečně únosný podklad pro 
novou železobetonovou desku. Vzhledem 

k multifunkčnosti pavilonu je v nové desce 
zakomponována řada připojovacích míst pro 
napojení na média. V případě pořádání růz-
ných gastronomických akcí je tak zajištěno 
maximální pohodlí vystavovatelů.
Vizuální proměnu výstaviště vyznačuje 
mimo samotného pavilonu Z také zpětná 
instalace funkčního i opticky zdařilého 
propojení se sousedním pavilonem T po-
mocí pásu membrán. Mezi pavilony Z a T 
nyní vzniká příjemný reprezentační prostor 
vítající návštěvníky výstaviště. 

Autor článku:
Ing. Tomáš Heřman
specialista obchodu a technické přípravy
Divize Čechy – OHLA ŽS, a.s.

  Obr. 2  Odstrojená ocelová konstrukce

  Obr. 5  Betonování podlahy hlavní 
plochy

  Obr. 3  Hlavní plocha v rozestavěném 
stavu

  Obr. 6  Průběh montáže skladby provět-
rávané fasády

  Obr. 4  Zahájení realizace provětrávané 
fasády

  Obr. 7  Montáž plechových kazet provět-
rávané fasády

  Obr. 8  Schodiště s mezipodestou na úrovni mezaninu
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Rigips přichází s novou verzí Profi kalkulátoru
Rigips Profi kalkulátor je volně dostupný kalkulační systém pro snadné vyhledávání 
konstrukcí suché výstavby. V databázi je k dispozici široké portfolio konstrukcí Rigips 
s detailním popisem jejich deklarovaných vlastností. Za pomocí podrobných fi ltrů na-
leznete přesně to řešení, které pro váš projekt potřebujete. Nově má i optimalizované 
zobrazení pro mobily a tablety, takže jej můžete využívat i v terénu. 

Všechny konstrukce v databázi Rigips Pro-
fi kalkulátoru jsou opatřeny detailním popi-
sem, včetně technického listu a montážní-
ho návodu ve formátu PDF a CAD výkresů. 
Konstrukce se pravidelně aktualizují podle 
nejnovějších norem a inovací, takže máte 
k dispozici konstrukce, které odpovídají 
nejnovějším standardům. „Mezi další klíčo-
vé vlastnosti programu patří možnost volby 
rozteče profi lů, kvality tmelení, ceny montáže 
a vytvářet si vlastní projekty, ke kterým se 
lze kdykoliv vracet. “ dodává Martin Mydloch, 
Rigips technický poradce, senior. 
V Profi kalkulátoru lze na závěr otevřít kom-
pletní nákupní seznam celého projektu, 
ze kterého lze vygenerovat přehlednou ce-
novou kalkulaci v tabulkovém formátu XLS 
a CSV. „Navíc ke kalkulovaným konstrukcím 
můžete přidat další produkty, které budete 
k projektu potřebovat. Jedná se např. o ná-
řadí, příslušenství nebo minerální izolaci,“ 
vysvětluje Martin Mydloch.
Nově je v kalkulátoru možnost uložit si 
vlastní preferované nastavení fi ltrů a mož-

nost ukládat si často používané konstrukce 
do „Oblíbených konstrukcí“. Aktualizovaná 
verze také přináší snadnější vyhledávání 
i podle alternativních označení konstrukcí 
a propojení se sborníkem prací podle sbor-
níkového čísla konstrukce. 

Akustický posudek na jedno kliknutí 
Navíc je Profikalkulátor přímo propojen 
s Akustickou aplikací Rigips, která vám umož-
ňuje poptat akustický výpočet doby dozvuku 
pro zvolený projekt. Aplikace je vhodná pro 
každého, kdo se chce vyhnout problémům 
s nepříjemným dozvukem. Nezáleží na tom, 
zda posuzujete prostory podle hygienických 
nároků nebo si jen chcete vychutnat kvalitní 
zvukovou kulisu např. u sledování fi lmu. Vy-
užitím aplikace získáte orientační akustický 
posudek, který vám specifikuje, jaké pro-
dukty z portfolia perforovaných materiálů 
Rigips se pro danou místnost nejlépe hodí 
a v jaké minimální ploše jej potřebujete po-
užít. Vyhotovený posudek obdržíte během 
7 dní na váš e-mail. 

Zaregistrujte se a vyzkoušejte 
Profi kalkulátor naplno
Kalkulační a plánovací software Profi kalku-
látor Rigips naleznete na webu rigips.cz/
profi kalkulacka. 
Rigips Profi kalkulátor má pro profesionály 
z řad projektantů a architektů připrave-
né CAD výkresy systémových konstruk-
cí i jejich vzájemné napojení na přilehlé 
konstrukce. Jsou k dispozici ve formátech 
DWG, DWG barevné a DXF. Zároveň pro uži-
vatele BIM je k dispozici rozsáhlý plug-in 
konstrukcí  Rigips pro programy Archi-cad, 
REVIT a Allplan.

Potřebujete se poradit ohledně kalkulace 
nebo při výběru konstrukce? Neváhejte se 
obrátit na náš tým technické a obchod-
ní podpory Rigips na tel.: 226 292 224, 
e-mailu ctp@rigips.cz nebo přes rigips.cz/
kontakty/formulář. Celý tým je vám k dis-
pozici ve všední dny od 7.30 do 17.00 hod. 
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Bytový projekt Nad Zámkem v památkové zóně 
Třebíče ctí historii
V těsném sousedství historického centra Třebíče se nachází bytový projekt Nad Zám-
kem. Stojí na místě někdejšího hospodářského dvora, z jehož charakteru také vzhledově 
vychází. Na stavbu byly použity cihly HELUZ. Vnější obvodové zdivo je provedeno z cihel 
HELUZ FAMILY 50 broušená, která dosahuje vynikajících tepelněizolačních vlastností, 
nepotřebuje dodatečné zateplení a zařídí optimální vnitřní klima. Mezibytové stěny byly 
vyzděny z cihel HELUZ AKU 30 pro lepší akustický komfort.

Projekt bytového domu Nad Zámkem v tře-
bíčské čtvrti Podklášteří stojí v exkluzivní 
lokalitě v městské památkové zóně, v těsné 
blízkosti zámku a zámeckého parku a na do-
sah centra. Stávala tu konírna, stodola, a liho-
var, konírna byla časem přestavena na sýpku. 
Tyto historické objekty však byly v posledních 
desetiletích neužívané a v neutěšeném sta-
vu. Část zchátralých budov mohla být zbou-
rána, jeden z objektů bylo třeba zachovat. 

Moderní objekt s venkovským 
charakterem z cihel HELUZ
Investor zadal architektonickou studii a ná-
vrh bytového domu třebíčské fi rmě Plán pro-
jekt Kapucín, která má s podobnými objekty 
dobového rázu bohaté zkušenosti. Z jejich 
pera pochází také projekt na obnovu sýpky 
a rovněž projekt budoucího wellness. I v pří-
padě bytového domu projektanti novostavbu 
citlivě zasadili do okolního prostředí. Moder-

ně pojatým venkovským charakterem kore-
sponduje tvarově i objemově s dochovanými 
okolními budovami.
Projekt Nad Zámkem zahrnuje dva objekty. 
Bytový dům SO01 se skládá ze dvou vzá-
jemně propojených částí do tvaru písme-
ne „L“ a nachází se v něm byty, jež mohou být 
kdykoli snadno přizpůsobeny pro zdravotně 
znevýhodněné osoby a osoby s omezenou 
schopností pohybu. Bytový dům SO02 s pů-
dorysem ve tvaru obdélníku zahrnuje běžné 
byty. Celkem vzniklo 33 bytových jednotek 
s výměrami od 55 do 160 metrů čtverečních. 
Každá je jiná, neboť se ještě před dokonče-
ním upravovaly na přání budoucích majitelů. 

Kompatibilitu konstrukcí zajistily cihly 
ze systému HELUZ
Napříč celou stavbou byly použity produkty, 
které patří k současné špičce na trhu se 
stavebními materiály. 

Na vnější obvodové zdivo byla použita cihla 
HELUZ FAMILY 50 broušená. Broušené cihly 
HELUZ FAMILY mají nejlepší tepelněizolační 
vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními 
materiály pro jednovrstvé zdivo bez vyplně-
ných dutin. Nepotřebují dodatečné zateplení, 
přitom zajistí optimální klima v interiéru. Jsou 
ideální pro nízkoenergetické i pasivní domy, 
součinitel prostupu tepla U činí až 0,14 W/m2K. 
Překlady nad otvory oken a dveří jsou typo-
vými výrobky rovněž z nabídky konstrukčního 
systému HELUZ.
Mezibytové stěny jsou provedeny jako 
zvukověizolační z cihelných bloků Heluz 
30 AKU (333 x 300 x 238 mm, zvuková ne-
průzvučnost Rw = 58 dB), které tvoří nosnou 
i akustickou dělicí konstrukci. Ta zvyšuje 
odhlučnění i mezi místnostmi jednoho bytu. 
Mezipokojové příčky tvoří cihelné bloky 
 HELUZ 11,5 AKU (375 x 115 x 238 mm, zvu-
ková neprůzvučnost Rw = 47 dB), „Všech-
ny zděné konstrukce byly záměrně zvole-
ny od jednoho výrobce, aby se zachovala 
kompatibilita svislých konstrukcí jako cel-
ku,“ vysvětluje za autory projektu Ing. Jan 
Luká šek ze společnosti Plán projekt 
Kapucín. 
Projekt souzní s místem a historií a zá-
roveň neslevuje z moderních požadavků 
na bydlení, je rovněž ohleduplný k přírodě. 
Za zmínku určitě stojí, že bytové domy vy-
užívají na splachování dešťovou vodu, která 
je uchovávána v podzemních retenčních 
nádržích.

O projektu
Název: Bytový projekt Nad Zámkem v Třebíči
Materiál na obvodové zdivo – tepelně-
izolační cihly pro jednovrstvé zdivo HELUZ 
FAMILY 50 broušená (U = 0,14 W/m2K)
Mezibytové stěny – HELUZ 30 AKU
Mezipokojové příčky – HELUZ 11,5 AKU
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ISOVER Double Tram – novinka 
v zateplení šikmých střech
Při zateplování podkroví šikmé střechy klasickým způsobem se dříve či později objeví 
problém, jak vměstnat mezi krokve zateplení o tloušťce 280 mm a více. 

Podle stávající normy ČSN 73 0540-2:2011 
je možné zateplit rekonstruované podkroví 
izolací v celkové tloušťce 240 mm. V případě 
novostaveb je ale požadavek na minimální 
tloušťku zateplení šikmé střechy v rozmezí 
280–320 mm. Do budoucna lze předpoklá-
dat změnu doporučených tlouštěk zateplení 
podkroví od 320 mm a více. Pro představu, 
aktualizovaná norma doporučuje u pasiv-
ních domů součinitel prostupu tepla šikmé 
střechy U = 0,1 W/m2.K, čemuž odpovídá 
tloušťka izolace 410 mm.
Nový systém ISOVER Double Tram umožní 
zaizolovat střechu až do celkové tloušť-
ky zateplení 580 mm! A to díky nastavení 
krokve speciálními sestavami z EPS či mi-
nerálních trámů MW, zpevněných prknem. 
Díky tomuto nastavení vznikne extra pro-
stor pod krokvemi, kam lze vložit izolaci až 
do tloušťky 300 mm. Spolu s izolací mezi 
krokvemi a doplňkovou izolací v rámci sa-
motné sádrokartonové podkonstrukce tak 
vznikne zateplení až do tloušťky maximál-
ních 580 mm. 

Montáž je velice jednoduchá a lze ji zvlád-
nout i svépomocí. Hlavním prvkem jsou 
izolační trámy Tram EPS či Tram MW. Tyto 
dílce se vyskládají za sebou na rovné pod-
laze na přibližnou délku krokve. Na horní 
stranu těchto trámů se přilepí konstrukční 
prkno nízkoexpanzní PUR pěnou, která je 
vhodná k lepení na dřevo a dočasně se toto 
prkno dostatečně zatíží po dobu tvrdnutí 
pěny. Délka konstrukčního prkna odpovídá 
délce krokve. Tímto nám vznikne celistvý 
konstrukční prvek. Slepené sestavy je mož-
no jednoduše zkrátit či tvarově upravit dle 
přesné délky krokve. Takto slepená sestava 
(prkno + izolační trámky) se přiloží ze spodní 
strany krokve a přivrtá se k tomu určenými 
vruty v osové vzdálenosti dle statických ta-
bulek. Takto pokračujeme na všech krokvích, 
které chceme zateplit. Do vytvořené dutiny 
mezi krokve a mezi konstrukční prvky apli-
kujeme tepelnou izolaci.
Po zaizolování můžeme aplikovat parobrz-
du či parozábranu. Zespodu konstrukčních 
prken můžeme připevnit SDK podkonstrukci, 
kterou je možné volitelně vyplnit doplň-
kovou tepelnou izolací. Tímto nám vznik-
ne i instalační dutina pro vedení například 
elektrických kabelů bez nutnosti procházet 
parotěsnou vrstvou. Parozábranu lze také 

aplikovat až na sádrokartonové profi ly, tedy 
těsně pod desky sádrokartonu, tak jak je to 
běžné u klasického podhledu. 
Systém byl podroben zkouškám a statické-
mu výpočtu. Důležitým prvkem jsou TRAM 
dílce ve spolupůsobení s konstrukčními 
vruty, jejichž vzdálenost je určena dle zatí-
žení podhledu a sklonu střechy. Pro běžné 
podkroví vychází osová vzdálenost šroubů 
na 0,9 m. Statické tabulky jsou dimenzo-
vané na sklony střech od 10° do 80° a pro 
zatížení až do 50 kg /m2. 

Výhody systému:
• Jednoduchá montáž, zvládne každý své-

pomocí

• Parozábrana ideálně drží na prknech
• Systém umožní extra izolaci pod krokvemi 

až do tl. 300 mm, celkově až 580 mm.
• Vznikne instalační mezera mezi SDK a pa-

rozábranou

ISOVER Double Tram tvoří ucelený systém 
a lze jej pořídit jako komplet spolu s mi-
nerální izolací a parozábranou. O výpočet 
množství potřebného materiálu zateplení 
pro konkrétní stavbu je možné požádat od-
dělení technické podpory ISOVER.

www.isover.cz

1. Střešní krytina včetně laťování
2. Doplňková hydroizolace Tyvek Soft Antireflex
3. Nosná konstrukce krovu
4. Mezikrokevní izolace např. ISOVER Unirol Profi
5. ISOVER Tram (EPS nebo MW)
6. Konstrukční prkno tl. min. 22 mm
7. Izolace mezi ISOVER Tram např. ISOVER Unirol Profi
8. Kotvicí vrut - ISOVER Vrut DBT 
9. Parozábrana ISOVER Vario® XtraSafe
10. Doplňková tepelná izolace (např. ISOVER Uni)
11. Konstrukční rastr pro sádrokartonový obklad
12. Sádrokartonová deska Rigips Activ‘Air
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Cihelný blok pro mnoho řešení
Cihelný blok Porotherm 20 T Profi  a Profi  Dryfi x je univerzální pomocník. Byl navržen 
jako víceúčelový produkt pro řešení dělicích konstrukcí temperovaného a vytápěného 
prostoru, zlepšení detailu věnce u stropní konstrukce, řešení pro stavby s požadavky na 
úzké nosné konstrukce a pro mnoho dalších aplikací i v rekonstrukcích. 

Cihelný blok Porotherm 20 T Profi  a  Profi  
Dryfi x doplňuje řadu velmi úspěšného zdiva 
Porotherm T Profi . Jedná se o tenčí řadu 
cihelných tvarovek určených k řešení de-
tailů u stropních konstrukcí Porotherm na 
jednovrstvém zdivu. 
Jeho primární vlastnosti vyházejí z řady 
Porotherm T Profi, pevnost bloku je 
8 MPa a součinitel tepelné vodivosti 
λ = 0,079W/m.K v suchém stavu bez omí-
tek. Při použití omítek dosahuje sou či-
nitele prostupu tepla U = 0,37 W/m2.K, 
vzhledem k jeho tloušťce je to velice dobrá 
hodnota. Zároveň svou délkou téměř 0,5 m 
zaručuje velice rychlé zdění a do 1 m2 stačí 
pouhých 8 cihel. V kombinaci se zdicí pě-
nou  Porotherm Profi  Dryfi x.extra se jed-
ná o vysoce efektivní cihelnou konstrukci. 

Oblasti použití
Blok lze využít primárně v novostavbách, 
ale své místo má i v rekonstrukcích. Nej-
více zkoumanou oblastí u novostaveb bylo 
řešení věncového zdiva pro jednovrstvé 

konstrukce bez zateplení s použitím tuhé 
stropní konstrukce. Na základě prove-
dených výpočtů se ukazuje, že samotný 
cihelný blok bez přidaného izolantu do-
káže vyhovět i parametrům lineárního či-
nitele prostup tepla Ψ pro pasivní domy 
při tomto řešení věncového zdiva. Další 
oblastí, kde se očekává velké uplatnění, je 
výplňové zdivo nebo zdivo pod zateplení. 
Vzhledem k robustní konstrukci cihelného 
bloku dosahovala hodnota síly pro vytržení 
hmoždinek pro zateplení běžně pro jeden 
kus FRk = 1,62 kN, což je opravdu hodně. 
Porotherm 20 T Profi a Profi Dryfix se 
dá využívat pro vyzdívky skeletů menších 
staveb. Hodí se i pro oddělování tempe-
rovaný prostor od vytápěných, případně 
ho lze používat pro i jako samostatné 
zdivo pro menší objekty, jako jsou samo-
statné garáže a podobně. Velký potenciál 
má i pro rekonstrukce staveb při vylep-
šování jejich stávajících vlastností. V pří-
padech, kdy nelze objekt zateplit z vnější 
strany, je možné použít zdivo do  interiéru 

a chovat se k němu jako ke klasickému 
zdivu. Navíc dokáže převzít i zatížení. 

Jak je to s prováděním zdiva Porotherm 
20 T Profi  a Profi  Dryfi x 
Jedná se o nosné zdivo dle ČSN a je mož-
né k němu takto i přistupovat při dodržení 
všech požadavků. Stejně jako u řady zdi-
va Porotherm T Profi má použitý druh 
pojiva malý vliv na pevnost zdiva. Lze tak 
výhodně používat klasické tenkovrstvé le-
pidlo  Porotherm Profi  nebo zdicí lepidlo 
 Porotherm Profi  Dryfi x.extra. 
Při nanášení tenkovrstvé malty Poro-
therm Profi  lze velice výhodně aplikovat 
maltu zubovým hladítkem nebo nanáše-
cím válečkem Porotherm Easy 180. 
Systém zdění na zdicí lepidlo Porotherm 
Profi  Dryfi x.extra přináší u zdiva Porotherm 
20 T Profi rozdílný přístup nanášení. Při 
klasickém provádění na zdivo Porotherm 
T Profi  se nanáší na nosná podélná žebra 
4 pruhy lepidla, vždy se začíná od druhé-
ho žebra od líce cihelného bloku. V přípa-
dě zdiva Porotherm 20 T, které má pouze 
4 žebra, je aplikace při zachování tohoto 
pravidla možná pouze na 2 vnitřní žebra. 
Lze aplikovat i na 4 pruhy, ale při aplikaci 
na vnější žebra cihelných tvarovek je potře-
ba provádět aplikaci tak, aby nedocházelo 
k vymáčknutí přebytečného pojiva do líco-
vé pohledové plochy zdiva. 

   Obr. 1  Zdění na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi nanášenou 
zubovým hladítkem 6 mm

   Obr. 3  Zdění na lepidlo Porotherm Profi Dryfix.extra nanášené 
na 2 pruhy

   Obr. 2  Zdění na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi nanášenou 
válečkem Porotherm Easy 180

   Obr. 4  Zdění na lepidlo Porotherm Profi Dryfix.extra nanášené 
na 4 pruhy
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Velkoformátové a prefabrikované stavební prvky 
jsou odpovědí společnosti Xella na potřeby trhu
Společnost Xella je nadnárodním výrobcem stavebních materiálů. Jedním z pilířů 
její činnosti je i systematické zkoumání trhu, jeho potřeb, potenciálu či bariér. V Čes-
ké republice a na Slovensku je podle Martina Mihála, vedoucí technického oddělení 
Xella CZ&SK, nutné ve stavebnictví řešit šest základních bodů.

Sami zaměstnavatelé z řad stavebních fi rem 
si uvědomují vážný nedostatek pracovních 
sil a hledají možnosti, jak tuto problematiku 
vyřešit. Společným cílem všech aktérů je 
zrychlení výstavby. Velmi aktuální a disku-
tované je také téma digitalizace a kvality 
staveb. Developeři v oblasti bytové vý-
stavby velmi dobře ví, že tepelněizolační 
parametry a akustika jsou čím dál více 
důležitější také pro zákazníky z řad širo-
ké veřejnosti. Investoři a realizační fi rmy 
v České republice i na Slovensku hledají 
i řešení, jak zvýšit efektivitu celého pro-
cesu návrhu a výstavby. Samozřejmostí 
je také čím dál rostoucí význam ekologie, 
zdravého prostředí a trvale udržitelného 
rozvoje. „Díky dlouholetým zkušenostech 
z výroby a výstavby v zahraničí i u nás začala 
Xella vyrábět inovativní produkty, které jsou 
odpovědí na nedostatek pracovních sil i na 
volání po snížení pracnosti, zvýšení kvality 
a současně zvýšení efektivity výstavby.“ vy-
světluje Martin Mihál.
Součástí inovačního programu jsou velko-
formátové tvárnice pro vnější obvodové 
stěny Ytong Jumbo, které vyzdí v jednom 
kroku sedmkrát větší plochu, a navíc sni-
žují nároky na personál – při práci s nimi 
stačí dva pracovníci. A i pro ně je díky 
této technologii práce fyzicky méně na-
máhavá. Prvky Ytong Jumbo se používají 
pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní 

stěny, ztužující, výplňové a požární stěny 
nízkopodlažních i vícepodlažních budov. 
Velkoformátové vápenopískové tvárni-
ce Silka Tempo mají podobné složení jako 
Ytong, ale svou únosností se podobají beto-
nu. Použití těchto velkoformátových tvárnic 
krátí čas zdění až o 60 % a snižuje fyzickou 
náročnost pro pracovníky. Štíhlé stěny při-
náší i vyšší užitnou plochu v budovaném 
objektu. Nejhospodárnější řešení vnitřních 
nenosných a dělicích stěn nabízí příčkové 
GHT panely Ytong. Tyto panely jsou kon-
strukčně vyztužené a vyrábí se na míru 
podle výšky podlaží. Jsou ideální pro velké 
plochy s malým členěním a požadavkem na 
rychlou výstavbu. Novinkou loňského roku 

a  příspěvkem k vyšší míře prefabrikace jsou 
nosné stěnové panely Ytong SWE. Panely 
umožňují expresní montáž vnějších i vnitř-
ních konstrukčních stěn. Tým dvou montérů 
s operátorem jeřábu je za 8 hodin schopen 
postavit až 96 m² stěn.

Koncept služeb Xella blue.sprint je 
inovativní řešení díky využití digitalizace 
a technologie BIM
Pomocí digitálního plánování se službou 
blue.sprint společnost Xella optimalizuje 
projekty již ve fázi plánování, z digitálního 
BIM modelu, případně 2D plánů investo-
ra či jeho projektanta připraví 3D model 
stavby. Doporučí také optimální skladbu 
svislých konstrukcí a vyčíslí úspory jed-
notlivých variant. Díky této službě a použití 
velkoformátových tvárnic lze ušetřit čas, 
pracovníky a materiál, minimalizovat rizika 
stavby a docílit vyšší ziskovost projektu.

Xella se svými stavebními a izolačními 
materiály neustále usiluje o snižování 
uhlíkové stopy budov během celého 
jejich životního cyklu
Xella v rámci svého závazku bojovat proti 
klimatickým změnám měřitelně přispívá 
k zmírnění těchto změn. Z toho důvodu 
například kompenzuje emise CO2 u své 
značky Multipor formou nákupu dobro-
volných uhlíkových offsetových kreditů. 
Multipor se tak stane první uhlíkově ne-
utrální značkou skupiny Xella. Platí i ambi-
ce společnosti v oblasti udržitelnosti z roku 
2020, kdy se Xella zavázala v rámci všech 
svých provozů snížit intenzitu emisí CO2 
do roku 2030 o 30 %. 

Podrobnosti o sortimentu a službách spo-
lečnosti Xella najdete na www.xella.cz. 
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Ovládání systémové 
elektroinstalace 
Systémy automatizace budov od jednotlivých dodavatelů 
se sice funkčně odlišují, ale koncový zákazník především 
vnímá přínosy v podobě komfortnějšího bydlení, úspor 
energií a možnosti vzdáleného dohledu. Jedním z důle-
žitých parametrů pro odlišení se, je vzhled ovládacích 
prvků umístěných většinou v interiéru domu. HDLA proto 
nabízí ve svých systémech pro automatizaci budov a do-
mácností širokou řadu nástěnných ovládacích panelů 
od jednoduchých vypínačů až po panely s LCD obrazovkou. 

Jedním z panelů hodných pozornosti je mod-
el Granite Display. Jako ostatní ovladače 
od HDLA, i tento se vyznačuje důrazem na 
vzhled a funkci nástěnných ovladačů. I když 
z fotek by se dalo usoudit, že ovladač ko-
munikuje pouze v angličtině, je umožněno 
vkládání vlastních popisků, fotografi í i vol-
ba ikon. Ovladač je vybaven celoplošným 
dotykovým displejem se skleněným 
povrchem a kovovým rámečkem v několika 

odstínech. Displej sám o sobě je barevný. 
Barva je plně přiznána jen v jediném případě, 
kdy je to funkčně nutné, totiž k nastavení 
odstínu barevného světla. 
Ovladač je multifunkční. Lze s ním zapínat 
osvětlení, ovládat hudební přehrávač, topení, 
klimatizaci, okenní stínění a ventilační jed-
notky. Má zabudované teplotní čidlo a čidlo 
vlhkosti. Z hlediska přidané hodnoty je význ-
amná funkce ovládání topení. Z panelu lze 

ovládat topení v osmi nezávislých pokojích. 
Důležité však je, že panel nejen ovládá, ale 
přímo obsahuje osm PID regulátorů topení, 
které mohou ovládat běžná relé, což opět 
podstatně zjednodušuje a zlevňuje realiza-
ci funkce topení, vzhledem k jejich počtu, 
v podstatě v celém bytu nebo domku. 
O výrobcích společnosti HDL Automation s.r.o. 
zastupujících vícero výrobců pod značkou 
HDLA zjistíte více na www.hdl-automation.cz.

   Nástěnný ovladač Granite Display řady 
HDL Buspro

   Osvětlení: stránka s přehledem všech 
svítidel 

   Hlavní stránka dotykového displeje s mě-
řenými údaji a zkratkovými odkazy

   Osvětlení: stránka k nastavení barvy světla

   Scény: stránka se seznamem scén

   Topení: výběr pokoje, zap/vyp. topení ve 
vybraném pokoji, nastavení teploty, na-
stavení režimu (den, noc atd.)
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Via Salis nejlepším evropským 
projektem v oblasti dopravy

První český PPP projekt, který řídí společ-
nost Via Salis francouzských firem VINCI 
Highways, VINCI Concessions a Meridiam, 
zahrnující design, financování, dostav-
bu a provozování dálnice D4, získal cenu 
 European Transport Deal of the Year. Oce-
nění každý rok uděluje mezinárodní pora-
denská a analytická společnost IJGlobal 
nejlepším investičním projektům v oblasti 

infrastruktury. Pro projekt Via Salis je to již 
druhé významné mezinárodní ocenění po 
PFI Awards, každoročně udělované nej-
výraznějším světovým počinům v oblasti 
projektového financování.
Investice zahrnuje dostavbu 32 km dál-
nice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci 
dalších 16 km již zprovozněných navazu-
jících úseků. Stavba bude podle smlouvy 

hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude 
konsorcium dálnici provozovat.
Koncern VINCI se významným způsobem 
podílí jak na stavbě, tak i provozu. Meridiam 
se spolupodílí na řízení a financování pro-
jektu. Společně za sebou mají projekty, jako 
je např. stavba dálnice R1 na Slovensku. 
Zhotovitelem stavebních prací je společnost 
DIVia stavební ze skupiny EUROVIA CS, která 
je součástí VINCI Group. Vlastní provozování 
dálnice D4 pak zajistí VINCI Highways, jež 
má zkušenosti se správou sítě 4 000 km 
silnic po celém světě. 
Za období od prvního poklepání základní-
ho kamene již na D4 proběhla velká část 
přípravných a průzkumných prací, např. 
archeologické, pyrotechnické, hydrogeo-
logické a další průzkumy. V rámci ochrany 
přírody bylo instalováno 16 km speciál-
ních bariér pro obojživelníky. Probíhá také 
pasportizace komunikací a budov v okolí 
stavby, proběhly skrývky ornice a byly 
vytyčeny inženýrské sítě. Aktuálně se po 
zimní sezoně rozjíždějí vlastní stavební  
práce. 

Zdroj: 
Daniela Pedret 
Communication Manager, Via Salis

Metodika Voda ve městě je výsledkem 
dvouletého projektu podpořeného v rámci 
 programu Zéta Technologické agentury 
České republiky. 
Cílem metodiky je přiblížit téma hospoda-
ření s dešťovou vodou, představit přínosy 
a základní možnosti dostupných opatření 
a poskytnout podporu při plánování a pro-
cesních postupech vedoucích k realizaci 
příslušných opatření.
Publikace vznikla v rámci spolupráce dvou 
univerzit (ČVUT UCEEB a UJEP) a její první vy-
dání zaznamenalo mnoho pozitivních ohlasů. 
Nyní se chystá vydání nového, rozšířeného 

Voda ve městě
vydání metodiky, jež bude spuštěno v prů-
běhu měsíce dubna na platformě Hithit. 
Nenechte si je uniknout.

Recenze
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler k metodice Voda 
ve městě uvádí: „Narodil jsem se do doby 
plné optimismu k technickým a vědeckým 
vynálezům. Jedním z mých nejranějších 
zážitků z televizního vysílání bylo přistání 
prvního člověka na Měsíci. Obdivoval jsem 
nové stavební technologie, které do archi-
tektury přinesly objevy z vesmírného nebo 
automobilového průmyslu. Byla to doba růs-
tu a rozvoje bezuzdně konzumní společnosti.
Ale postupně jsem si začal víc a víc uvědomo-
vat, že vědecké a technologické objevy a civi-
lizační vymoženosti nejsou časem dostatečně 
prověřeny. Ukazují se stále další a další pro-
blémy, které Homo sapiens na této planetě 
páchá, přestože si myslíme, že v dobré víře. 
Díky tomu si stále víc uvědomuji, že ty zdán-
livě obyčejné a dávno překonané postupy, 
inspirované přírodou či přírodou přímo 
vygenerované a prověřené staletími, se 
ukazují být správné. Jsou v souladu s fas-
cinujícími procesy, které se kolem nás dějí, 
a díky nim můžeme existovat nejenom my, 
ale vše živé okolo nás.

Právě proto považuji tuto knihu za mimo-
řádně důležitou, nabízí totiž dávno objeve-
né. Přináší návody a řešení, které jsou sa-
mozřejmé, ale bohužel námi Homo sapiens 
zapomenuté a nepoužívané. 
Dešťová voda je něco, co naši lidskou spo-
lečnost obtěžuje, protože jí je buď málo, 
nebo moc, navíc na místech a v časech, 
které se nám zrovna nehodí. Ale zapomíná-
me, že díky ní můžeme žít na této planetě! 
A proto berme konečně všechna nabízená 
řešení v této knize jako správnou cestu, jak 
začít napravovat chyby, kterých jsme se 
v posledních staletích dopouštěli.“ 

Ing. arch. Martina Sýkorová 
martina.sykorova@cvut.cz
Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov, České vysoké učení technické v Praze

  Biotop v lokalitě Na Bahně v jihomorav-
ské obci Bratčice
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Město Karlovy Vary dokončuje rekonstrukci 
síně, v níž tryská voda z unikátního karlovar-
ského Vřídla. Kvůli havarijnímu stavu objektu 
muselo Vřídlo na jaře roku 2016 dočasně 
změnit své umístění a bylo provizorně in-
stalováno ven před kolonádu. Podle pů-
vodních plánů měla tato improvizace trvat 
přibližně rok.
Město předpokládá, že interiéry síně budou 
hotovy do konce dubna. Slavnostní a ofi-
ciální zprovoznění by mělo být součástí 
zahájení lázeňské sezony. Ta je letos na-
plánována na 6. až 8. května 2022. Při této 
příležitosti bude vřídlu požehnáno a bude 
také vysvěceno.

Třídicí návyky českých spotřebitelů se kaž dým 
rokem zlepšují a jinak tomu není ani u obalů 
z pěnového polystyrenu (EPS). Z průzkumu 
Sdružení EPS ČR vyplynulo, že 60 % dota-
zovaných třídí obaly do žlutých kontejnerů 
a další čtvrtina je odváží do sběrného dvora. 
U obou možností je registrován v porovnání 
s průzkumem z loňského roku nárůst; naopak 
počet respondentů, kteří obaly z EPS netřídí, 
tzn. vyhazují polystyren do směsného odpadu, 
mírně klesl. Cca 80 % dotazovaných by navíc 
uvítalo samostatný kontejner na pěnový po-
lystyren v místě svého bydliště. 
Jeho přínos v praxi sdružení otestovalo 
v loňském roce na sídlišti v Kralupech nad 
Vltavou, kde se za měsíc a půl v rámci pi-
lotního projektu v kontejneru nakumulovalo 

Do tohoto data by měla být také obnovena 
skleněná kopule, která se tyčí nad vřídelní 
síní a je rovněž v havarijním stavu. Město 
na to má však už jen omezenou dobu. Její 
renovace není přitom vůbec jednoduchá. 
O špatném technickém stavu se vedení 
města dozvědělo až během obnovy síně 
před dvěma lety. Výplň kopule je umělec-
kým dílem a byla vyrobena v sedmdesátých 
letech minulého století v někdejší sklárně 
v Novém Boru. Stejná novoborská sklárna 
nakonec zhotoví i nové sklo pro kopuli. Firma 
má dokonce stále uchované původní formy.
Otázkou zatím zůstává, co bude s provizorní 
masivní mísou, z níž vřídlo šest let před 

42,5 kg odpadního EPS od zdejších obyva-
tel. Sdružení EPS ČR za využití on-line ná-
stroje pro sběr dat Instant Research rovněž 
realizovalo průzkum, v němž se dotazovalo 
800 respondentů na otázky z oblasti třídění 
a recyklace. 
Obalový pěnový polystyren se z 98 % sklá-
dá ze vzduchu a ze 2 % z polymeru. Jeho 
předností jsou především tepelněizolační 
vlastnosti, odolnost proti vlhkosti, stlačení 
a nárazům. Nejčastěji se používá k balení 
elektrospotřebičů, dále se četně využívá 
v potravinářském průmyslu, zejména pro 
své izolační vlastnosti. 
V současné době už jsou sice k dispozici 
technologie, které dokáží zrecyklovat i těžce 
znečištěný EPS, stále ovšem platí, že čím 

kolonádou tryskalo, je totiž bohužel na dvou 
místech prasklá. Město uvažuje o tom, že 
by ji přesunulo a propagovala by tak město 
před vjezdem do Karlových Varů. 

Ing. Petr Bursík
náměstek primátorky Karlových Varů

čistší materiál je, tím jednodušeji ho lze 
upravit a následně znovu použít. Ideální je 
tedy odpadní obalový EPS vyvážet přímo do 
sběrného dvora. Cca 5 % respondentů obaly 
vrací přímo prodejci.
Sdružení EPS ČR ve snaze podpořit v co 
nejvyšší míře recyklaci pěnového polysty-
renu provozuje webové stránky Recykluje-
mepolystyren.cz, kde se lze dozvědět, jak 
třídit jednotlivé aplikace pěnového poly-
styrenu včetně toho, jak samotná recyklace 
probíhá. K dispozici je na stránkách také 
mapa sběrných míst, kde je možné větší 
množství odpadního polystyrenu nabídnout 
k následné recyklaci. 

Zdroj: Sdružení EPS ČR 

Karlovarské Vřídlo opět na svém místě

Třídění pěnového polystyrenu
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Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

V květnovém čísla budou představeny 
významné vodohospodářské 
projekty, mezi které se řadí také 
výstavba bezpečnostního přelivu 
VD Orlík, Milešov-Klenovice. Zajímavý 
článek představí konstrukční řešení 
a výstavbu nové lávky v historickém 
centru Sokolova, vedené ve stopě 
původní lávky přes hlavní i boční 
rameno Ohře. Přínosné informace 
přinese také článek o přípravě, 
výstavbě a budoucím provozu 
vysokorychlostních tratí v ČR 
či téma parkování elektromobilů 
v automatických parkovacích 
domech.
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