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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
dovolte, abych se připomněl nyní po prázdninách s dalším
vydáním časopisu. Předně bych rád poděkoval naší nové
šéfredaktorské dvojici, že se stará o to, aby Zpravodaj vyšel
vždy v pravý okamžik. Pokud se týká vlastního dění v naší
organizaci WTA CZ, tak asi možná nejpodstatnější je skutečnost, že se chystáme na 44. konferenci WTA CZ - Sanace
a rekonstrukce staveb a 24. mezinárodní konferenci
"CRRB - Conference on the Rehabilitation and Reconstruction
of Buildings". Letošní ročník je o to významnější, že bychom
jej rádi spojili s velice ožehavou otázkou poslední doby Green Deal/Cirkulární ekonomika apod. V souvislosti s tím
jsme oslovili i řadu zahraničních odborníků, kteří by letos
na konferenci měli přijet a formou jednak vyzvaných
přednášek a následné otevřené diskuze, která bude součástí
dopoledního bloku, toto téma prodiskutovat. Zejména se nám
jedná o pohled, který je na tuto problematiku v jiných zemích,
jako například v Itálii, na Maltě, v Portugalsku, Německu
apod. a vzájemné porovnání s Českou republikou.
Dalším takovým naším posunem je skutečnost, že naše
www stránky jsme překlopili do anglické verze, neboť se
domníváme, že tímto způsobem je možné oslovit i zahraniční
kolegy, kteří jsou v České republice, potažmo je možné tímto
způsobem se prezentovat v zahraničí. Zde velký dík patří naší
vedoucí sekretariátu paní Ing. Heleně Šubrtové.
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No a co chystáme na podzim? Kromě již zmíněné konference WTA CZ se chystá i valná hromada WTA International,
která bude letos v Berlíně, kam se někteří z nás chystají,
potažmo bude řešena i hybridní formou, takže kromě fyzické
účasti se řada členů může připojit i pomocí on-line a zjistit,
co se děje v oblasti WTA International.
Samozřejmě v rámci jednotlivých zasedání Rady se řeší
průběžně provozní záležitosti, např. od neoprávněného
užívání autorizačního razítka, až po zavádějící reklamy některých firem apod., ale tímto nechci detailně zatěžovat v rámci
úvodního slova.
Na závěr bych chtěl popřát hezké prožití podzimního
období s tím, že se budu těšit, že se s řadou z Vás potkáme
na naší konferenci v Brně dne 10. a 11. listopadu 2022.

S pozdravem
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.
předseda WTA CZ
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INTRODUCTORY WORD
Ladies and gentlemen, dear colleagues,
Allow me present to you now after the holidays another
edition of the magazine. First of all, I would like to thank our
new editorial team for making sure that the Newsletter always
comes out at the right time. As far as the actual happenings
in our organization WTA CZ are concerned, perhaps the most
important is the fact that we are preparing for the 44th WTA CZ
Conference - Rehabilitation and Reconstruction of Buildings
and the 24th International Conference "CRRB - Conference on
the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings". This year's
event is all the more important, because we would like to connect
it with a very topical issue of recent times - Green Deal/Circular
Economy etc. In this context, we have also approached a number
of foreign experts, who should attend the conference this year
and discuss this topic in the form of both invited lectures and
a subsequent open discussion, which will be part of the morning
session. In particular, we are interested in the view of this issue
in other countries, such as Italy, Malta, Portugal, Germany, etc.,
and a comparison with the Czech Republic.
Another such shift is the fact that we have switched our
website to English, because we believe that in this way it is
possible to reach foreign colleagues who are in the Czech
Republic, and it is also possible to present ourselves abroad
in this way. Here a big thanks to our head of the secretariat
Mrs. Ing. Helena Šubrtová.
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And what are we planning for the autumn? Apart from the
already mentioned WTA CZ conference, the WTA International
General Assembly, which will be held this year in Berlin, where
some of us are going, will also be held in a hybrid form, so that
in addition to physical participation, many members can join
online and find out what is happening in the WTA International.
Of course, operational matters are dealt with on an
ongoing basis at individual Council meetings, from unauthorized use of the authorization stamp, to misleading advertising
by some companies etc., but I do not want to detail this in the
foreword.
In conclusion, I would like to wish you a pleasant autumn
season and look forward to seeing many of you at our conference in Brno on 10 and 11 November 2022.

Kind regards
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.
Chairman of WTA CZ
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WTA V ČESKÉ REPUBLICE
Činnost je obdobná jako ve WTA, pokrývá 10 pracovních skupin a v roce 2022 bude Rada WTA CZ pracovat ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c., VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno
tel.: 541 147 500, 608 503 938, e-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz
Členové:
doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. - předseda dozorčí rady, ČVUT Praha, FSv, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224 354 681
Ing. Petr Čeliš, Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec, tel.: 485 246 501-3
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D., Betosan, s.r.o., Na dolinách 28, 147 00 Praha 4, tel.: 602 149 443
Ing. arch. Karel Doubner, Chodská 17, 120 00 Praha 2, tel.: 603 433 611
Ing. Aleš Jakubík, Redrock Construction s. r. o., Újezd 40/450, Michnův palác, 118 00 Praha 1, tel.: 283 893 533
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., ČVUT Praha, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, tel.: 224 353 520
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ČVUT Praha, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, tel.: 224 353 537
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, tel.: 541 147 409
Ing. Tomáš Plicka, MC-Bauchemie s.r.o., Skandinávská 990, 267 53 Žebrák, tel.: 311 545 155
Ing. Pavel Šťastný, CSc., Remmers s.r.o., Modletice 141, 251 01 Modletice, tel.: 323 604 877
Dalšími členy Rady WTA CZ jsou níže uvedení vedoucí odborných pracovních skupin (OPS)

Odborné pracovní skupiny
Pracovní
skupina

Pracovní
skupina 1

Odborné zaměření

Vedoucí referátu

Sanace a ochrana		
doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.
dřeva

Pracoviště

Telefon / e-mail

VUT v Brně, fakulta stavební
Veveří 95, 602 00 Brno

605 449 831
vanerek.j@fce.vutbr.cz

Pracovní			
Povrchové úpravy Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
skupina 2

Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Šolínova 7, 166 08 Praha 6

777 683 727
radka.pernicova@cvut.cz

Pracovní
skupina 3

Přírodní a umělý		
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
kámen

Zkušebna kamene a kameniva
Husova 675, 508 01 Hořice

604 747 968
ao@zkk.cz

Pracovní
skupina 4

Sanace a ochrana		
Ing. Jaroslav Pánik
zdiva

Sanace a vysoušení staveb s.r.o.
Otická 32, 746 01 Opava

603 158 612
info@sanace-staveb.cz

Pracovní
skupina 5

Sanace a ochrana		
Experimentální centrum FS ČVUT
doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
betonu
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

224 354 376
pavel.reiterman@fsv.cvut.cz

Pracovní
skupina 6

Fyzikálně-chemické		
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
zásady

VUT v Brně, fakulta stavební
Veveří 95, 602 00 Brno

603 416 247
bydzovsky.j@fce.vutbr.cz

Pracovní
skupina 7

Analýza únosnosti		
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
staveb

ČVUT v Praze, fakulta stavební
Thákurova 7, 160 00 Praha 6

224 354 486
kuklikpa@fsv.cvut.cz

Pracovní
skupina 8

Hrázděné		
Ing. Bohuslav Vykouk
a roubené stavby

Projekční kancelář V. ateliér
608 367 995
Na Stráži 193, 273 02 Tuchlovice v.atelier@seznam.cz

Pracovní			
Požární ochrana
Ing. Petr Beneš, CSc.
skupina 9

VUT v Brně, fakulta stavební
Veveří 95, 602 00 Brno

Pracovní			
ČVUT v Praze, fakulta stavební
Ocel a sklo
doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.
skupina 10
Thákurova 7, 160 00 Praha

541 147 405
benes.p@fce.vutbr.cz
224 354 921
eliasova@fsv.cvut.cz

Sekretariát společnosti:
Ing. Helena Šubrtová, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 397, e-mail: wta@wta.cz
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AUTORIZACE WTA CZ
Posláním společnosti WTA CZ je rozvíjení odborných
znalostí a tvůrčích schopností členů, uspokojování a prosazování jejich odborných zájmů a popularizace sanačních
procesů při rekonstrukcích a obnově staveb. V rámci naplňování těchto cílů, Vědeckotechnická společnost pro sanace
staveb a péči o památky z.s. WTA CZ uděluje v souladu
s autorizačními pravidly autorizace pro oblast sanace
zděných staveb proti vlhkosti, a ve spolupráci se SSBK
- Sdružením pro sanace betonových konstrukcí, uděluje autorizace pro oblast sanace betonových konstrukcí 1).
Cílem je vytvořit prostředí pro zvyšování osobní kvalifikace
osob, které se zabývají problematikou sanace staveb, což
je velmi aktuální téma v rámci celého stavebnictví. Snahou je,
aby tento kvalifikační doklad byl akceptován u významných
stavebních investorů, nyní lze tento certifikát využít jako jednu
z možností prokázání odborné kvalifikace pro kontroly stavebních konstrukcí společnosti ČEZ, a.s., v jednání je akceptace
certifikátu v rámci ŘSD apod.

1

)

WTA CZ ve spolupráci se SSBK nabízí odborné semináře,
které umožní zájemcům obnovit či doplnit teoretické i praktické znalosti, a následnou realizaci Autorizačních zkoušek,
které zahrnují ověření znalostí písemným testem, následovaným pohovorem s členy zkušební komise. O autorizaci
se mohou ucházet osoby s úplným vysokoškolským vzděláním
a třemi lety odborné praxe, nebo středoškolským vzděláním
a pěti lety odborné praxe. V případě úspěšného složení
zkoušky, obdrží absolvent Certifikát s pětiletou platností.
Po uplynutí platnosti Certifikátu o autorizaci bude zájemcům
v souladu s Re-autorizačními pravidly platnost Certifikátu
o autorizaci prodloužena o dalších pět let.
Aktuálně již procesem autorizace úspěšně prošlo přes
70 osob v oblasti sanace betonových konstrukcí, a téměř
50 osob v oblasti sanace zděných staveb proti vlhkosti.
Další informace lze získat na webu WTA CZ a prostřednictvím sekretariátu společnosti, v případě autorizace pro oblast
sanace betonových konstrukcí rovněž i na webu SSBK.

Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
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TEPELNÉ VLASTNOSTI OSTĚNÍ DVOJITÉHO
OKNA A NOVODOBÝCH KONSTRUKCÍ
THERMAL PROPERTIES OF DOUBLE WINDOW
AND MODERN CONSTRUCTIONS JAMB
Lucie Kudrnáčová

Abstrakt:
Příspěvek pojednává o porovnání tepelných vlastností ostění u různých typů oken. V případě rekonstrukcí je častou otázkou
ponechání původních dvojitých oken či využití novodobých materiálů vzhledem k tepelné úspoře objektu. Novodobými konstrukcemi se rozumí použití dvojitého či jednoduchého okna s tepelně izolačním zasklením. Tyto změny ve stavební konstrukci okna mají
vliv na tepelné procesy probíhající na konstrukci. Jedním z důležitých parametrů pro posouzení stavební konstrukce je posouzení
vnitřní povrchové teploty stavební konstrukce. V tomto článku je ukázán rozdíl v povrchových teplotách a tepelných tocích na ostění
různých typů oken. Referenčním oknem pro porovnání je původní dvojité historické okno. Výsledky byly vypočteny v modelovém
prostředí v 2D softwaru.
Abstract:
The paper deals with the comparison of the thermal properties of jamb for different types of windows. In the case of reconstruction, it is often necessary to preserve the original double- windows or to use modern materials due to the thermal solution of the
building. Modern constructions mean the use of double or single windows with thermal-insulating glazing. These changes in the
construction of the window have an effect on the thermal processes on the structure. One of the important parameters for the assessment of the building structure is the assessment of the internal surface temperature of the building structure. This article shows the
difference in finishes and heat flows to remove different types of windows. The reference window for comparison is the original
double history window. The results were found in a model environment in 2D software.
Key words: double window; window jamb; thermal properties, surface temperature

1. ÚVOD
V současné době dochází k časté
rekonstrukci objektů s původními dvojitými
okny (tj. stáří konstrukce více jak 70 let).
Tyto původní okna jsou buďto nahrazována zcela novými konstrukcemi a to např.
přesnou replikou, rekonstruována s novodobým přístupem (použití tepelněizolačního zasklení) či nahrazována jednoduchými okna s tepelněizolačním zasklením.
Na modelových případech vycházejících ze skutečných reálných konstrukcí
byly porovnávány tepelné vlastnosti
ostění na různých typech okenních
konstrukcí ve vztahu k původnímu historickému dvojitému oknu.
Za účelem zjištění průběhu tepla
a vodní páry na konstrukci ostění byly
vymodelovány konstrukce v 2D tepelně
vlhkostním softwaru. Modelování v 2D
softwaru umožňuje porovnání různých
variant stavebních konstrukcí na základě
navrhnutých modelů konstrukce.

6

Hlavním cílem modelových výpočtů
na různých variantách konstrukcí pomocí
softwaru je porovnání sledovaných parametrů povrchové oblasti vnitřního ostění
a to konkrétně tepelných toků a povrchových teplot.

2. PODKLADY PRO MODELOVÝ
VÝPOČET
Pro výpočtový model byla podkladem
reálná konstrukce ostění s původním
historickým dvojitým oknem na objektu
z 30. let 20. století. Původní konstrukcí
okenní výplně zde byla konstrukce dvojitého okna, která byla na počátku
21. století nahrazena právě konstrukcí
jednoduchého okna. V případě dvojitého okna byly dalšími modelovanými
konstrukcemi dvojitá okna s tepelněizolačními dvosjkly na vnitřním křídle okna
a na vnějším křídle okna. Všechny
modely mají stejnou tloušťku obvodové

stěny a hranice vnějšího zasklení je
ve stejné rovině z exteriérové strany.
Modely zahrnovaly i případy se zateplením obvodové stěny, zateplením vnitřního ostění či zateplení špalety dvojitého
okna. Příklady použitých modelů
konstrukcí jsou zobrazeny na obr. 1
a obr. 2. Žlutě je vyznačena předmětná
oblast porovnání.

3. MODELOVÉ VÝPOČTY
Výpočtové modely proběhly ve dvou
různých typech modelování a to jako
ustálené a dynamické modelování.
V případě ustáleného modelování se
jedná o okrajové podmínky, které se
s časem nemění. Jako okrajové podmínky
výpočtu jsou použity extrémní návrhové
podmínky. Tyto podmínky vycházejí
z dlouhodobých meteorologických
měření v ČR. Liší se v závislosti na teplotních oblastech a nadmořské výšce území.

Zpravodaj WTA CZ 3-4/2022

V případě dynamického modelu
výpočet počítá s okrajovými podmínkami, které se v průběhu času mění.
V Tabulce 1 je uveden přehled okrajových podmínek pro jednotlivé výpočty.
Okrajové podmínky jsou nadefinované
v programu WUFI pro různé lokality
v Evropě. V rámci dynamických výpočtů
byly použity podmínky pro Hradec
Králové.

4. VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ
ZA USTÁLENÝCH
OKRAJOVÝCH PODMÍNEK
V Tabulce 2 jsou uvedené výsledky
z modelování. Porovnání je vyjádřeno
v procentuálním vyhodnocení ve vztahu
k parametrům referenčního ostění
u dvojitého původního historického
okna.
V rámci výpočtového modelu s historickou stavební konstrukcí bez jakéhokoliv zateplení, lze říci, že pouze
varianta nového dvojitého okna s dvojsklem na vnějším křídle vykazuje lepší
hodnoty oproti referenčnímu oknu, tj.
na konstrukci je hodnota hustoty tepelného toku o cca 7,1 % nižší. Varianta
konstrukce dvojitého okna s dvojsklem
na vnitřním křídle vykazuje o 10 % vyšší
tepelné toky. Varianty konstrukcí s jednoduchým oknem vykazují o 39,5 % vyšší
tepelné toky.
V případě zateplení obvodové stěny,
dojde k výraznému poklesu tepelného
toku všemi typy studovaných konstrukcí
ostění oken. Pokud porovnáme původní
historické okno, zjistíme, že zde došlo
ke snížení tepelného toku vlivem
zateplení obvodové stěny o 24,3 %.
Dvojité okno s dvojsklem na vnější
straně vykazuje oproti původnímu historickému oknu v nezateplené konstrukci
zlepšení o 39,5 %, což představuje
cca 30 % zlepšení oproti tomu samému
oknu v nezateplené konstrukci. Varianta
ostění u jednoduchého okna je vzhledem
k referenčnímu původnímu oknu srovnatelná.
Vliv zateplení špalety se projeví
pouze nepatrně na konstrukci ostění
u dvojitého okna s dvojsklem na vnějším
křídle (o 9,5 % lepší varianta), nicméně
procentuální zlepšení je velice podobné
zlepšení, které bylo zjištěno u stejného
okna v případě, kdy nebyla špaleta
zateplena. Ostatní sledované okenní
konstrukce, vykazovaly srovnatelné
výsledky jako konstrukce bez zateplení
špalety. Lze tedy konstatovat, že tento
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Obr. 1: Výpočtový model, dvojité okno

Obr. 2: Výpočtový model, jednoduché okno
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Tab. 1: Přehled okrajových podmínek pro modelové výpočty
Okrajové podmínky
Mikroklima

Interiér

Parametry
		
Ustálené podmínky
Dynamické podmínky
		
		

Exteriér

Teplota
[°C]

Relativní vlhkost
[%]

Teplota
[°C]

Relativní vlhkost
[%]

20

50

-13

84

Výpočet zahrnuje okrajové podmínky zahrnující roční
období v intervalu 1 hod. Zdrojem jsou data z WUFI
software, lokalita je Hradec Králové

Tab. 2: Porovnání výsledků hustot tepelných toků na vnitřním ostění oken
Ostění u variant okenních konstrukcí
		

Dvojité okno

Dvojitého
historického

Vnitřní křídlo
dvojsklo

Jednoduché okno
Vnější křídlo
dvojsklo

způsob zateplení nemá významný vliv
na tepelné toky na ostění konstrukce.
V případě zateplení vnitřního ostění
se výrazně sníží hodnoty u všech variant
ostění, nejnižší poklesy hustot tepelných
toků jsou u ostění dvojitého okna s dvojsklem (na vnějším křídle), zde je zlepšení
o 50 %. Dalším zajímavým zjištěním
je skutečnost, že zateplení vnitřního
ostění v průměru vykazuje o 44 % nižší
tepelné toky oproti stejné konstrukci bez
jakéhokoliv zateplení. V případě jednoduchého okna je to zlepšení o 65 %.
Z modelů je možno říci, že
z hlediska snížení energetických ztrát
ostěním je v případě nemožnosti dělat
stavební úpravy v konstrukci stěny,
nejlepším řešením instalace dvojskla
na vnějším křídle okna. Pokud by bylo
možné dělat stavební úpravy v oblasti
obvodové stěny, zateplení vnitřního
ostění vykazuje významné snížení ztrát,
bez nutnosti výměny oken.

Procentuální vyjádření v %
Stavební konstrukce bez jakéhokoliv zateplení
REF

- 10 %

+ 7,1 %

- 39,5 %

Zateplení obvodové stěny
+ 24,3 %

+ 4,8 %

+ 39,5 %

≈ REF

Zateplení dřevěné špalety ostění (pod dřevěným ostěním)
≈ REF

- 10 %

+ 9,5 %

–

Zateplení vnitřního ostění
+ 44,8 %

+ 35,7 %

+ 50,5 %

+ 25,7 %

5. VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ
ZA DYNAMICKÝCH
OKRAJOVÝCH PODMÍNEK
V rámci modelových výpočtů byly
porovnány parametry povrchu ostění
u dvojitého historického okna a u jednoduchého okna. Na následujících grafech
jsou uvedeny průběhy povrchových
teplot a hustot tepelných toků během
roku vymodelované v softwaru.

Pozn.: modře REF = Referenční konstrukce, červeně = horší hodnota oproti REF,
zeleně = lepší hodnota oproti REF, ≈ REF srovnatelná hodnota s referenční konstrukcí

Graf 1: Porovnání hodnot povrchové teploty vnitřního ostění během modelového roku
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Graf 2: Porovnání hodnot hustot tepelného toku vnitřního ostění během modelového roku

Na grafu 1 je zobrazeno porovnání
průběhu povrchových teplot oblasti
ostění na jednoduchém okně (žlutá čára)
a dvojitém původním okně (šedá čára).
V rámci průběhu povrchových teplot
je patrné, že během cca 75 % roku
(od cca února do listopadu) je teplota
ostění vyšší (až o 3 °C), tzn. konstrukce
při extrémních okolních podmínkách má
lepší tepelně technické parametry.
Ovšem v období extrémních teplot
v exteriéru je teplota nižší (listopad
až únor). Průběh teploty u vnitřního
ostění dvojitého okna je konstantnější.
Materiály ostění tudíž vykazují stálejší
podmínky.
Graf 2 uvádí porovnání hustot tepelného toku v oblasti vnitřního ostění.
Z porovnání obou konstrukcí vychází
stejný průběh sledovaných hodnot.
Rozdílem je, že povrchová oblast
konstrukce ostění u jednoduchého okna
má konstantně vyšší hustotu o průměrně
3 W/m2, tzn. na předmětné oblasti
ostění u jednoduchého okna se vyskytují
vyšší teplené ztráty ve srovnání ostění
u dvojitého okna. V letním období
je velikost tepelných toků minimální
a tepelné toky mají obrácený průběh,
jelikož v exteriéru jsou vyšší částečné
tlaky vodní páry než v interiéru. Nulové
hodnoty dosahují, když jsou částečné
tlaky vodní páry vyrovnané v interiéru
a exteriéru.
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Na základě dynamických podmínek
modelování z výsledků vyplývá, že povrchová teplota vnitřního ostění je
v případě historického dvojitého okna
konstantnější a vykazuje průměrně vyšší
hodnoty v celoročním sledování. Tepelné
toky na obou sledovaných konstrukcích
mají stejný průběh, přičemž u konstrukce
dvojitého okna jsou nepatrně vyšší.
Článek též ukazuje, že modelové
vypočty jsou důležitou součástí při rekonstrukcích okenních konstrukcí.
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VÝVOJ POHLEDU NA PROBLEMATIKU
NA ALKALICKO-KŘEMIČITÉ REAKCE
DEVELOPMENT OF A PERSPECTIVE ON THE PROBLEM
OF ALKALI-SILICA REACTION
Eva Tůmová

Abstrakt:
Alkalická reakce kameniva se složkami cementu (AR - Alkalické Rozpínání) patří mezi činitele způsobující degradaci betonu.
V průběhu několika let až desetiletí stárnutí betonu vzniká na povrchu kameniva, obsahujícího reaktivní formu oxidu křemičitého,
obalová vrstva schopná expanze absorpcí vody. Tento proces se nazývá alkalico-křemičitou reakcí (AKR).
Abstract:
Alkali-silica reaction of aggregate with components of cement (AE - Alkaline Expansion) are among the factors causing degradation of concrete. Within a few years or decades of concrete aging, at the surface of aggregates containing reactive form of silica,
a cover layer occurs. This layer is capable of expansion due to water absorption. The process is called alcali-silica reaction (ASR).
Key words: alkaline reaction, slag, cement, fly ash

1. ÚVOD
Při bobtnání tenké obalové vrstvičky
na povrchu kameniva dochází ve hmotě
k vnitřním tlakům, které jsou v počátku
rozpínání
částečně
vyrovnávány
pórovým systémem hmoty. Nejsou-li
expanzivní tlaky vyrovnány, dochází
k poruchám vnitřní struktury, a následně
i k lepšímu přístupu vlhkosti k poruchovým místům, což má za následek
umocnění samotné expanze, a následně
i urychlení degradace konstrukce.

Následně byly vypracovány studie
uvádějící vliv vlhkosti, obsahu alkálií
a typu reaktivního kameniva v základních podmínkách pro vznik AKR.
V roce 1940 byla degradací vlivem
AKR způsobena první veřejností vnímaná
závada na vysoké přehradě Parker Dam

v Kalifornii, kde bylo pozorováno
po 9 letech od výstavby vychýlení
oblouků a pilířů o 127 mm až 180 mm
při vzniku závažných trhlin . Z následujících výzkumů byl určen negativní vliv
cementu s obsahem alkálií nad 0,6 %
a zároveň pozitivní vliv 25% přídavku

Rozeznáváme dva typy alkalického
rozpínání, a to reakci alkálií s reaktivním
oxidem křemičitým (AKR - alkalicko-křemičitá reakce), případně s dolomity
(AUR - alkalicko-uhličitá reakce).[1][2]

2. HISTORIE ALKALICKÉHO
ROZPÍNÁNÍ BETONU
Poprvé byla AKR rozpoznána
na konstrukcích namáhaných vysokou
vlhkostí, případně ve styku s vodou,
s použitím cementu s vysokým obsahem
alkálií a druhem reaktivního kameniva.
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Obr. 1: Přehrada v Norsku poškozená alkalicko-křemičitou reakcí [4]
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však názor na nereaktivnost německého
kameniva změněn. Objekt bylo nutno
demolovat 3 roky po výstavbě.
V roce 1968 se již česká společnost
zajímala o AR a výsledkem úsilí byla
ČSN 72 1179 „Stanovení reaktivnosti
kameniva s alkáliemi“. Až do roku
1998, kdy došlo na části dálnice D11
k poškození cementobetonového krytu
vozovky vlivem AKR, byla však tato
reakce podceňována.
První zmínka o AR z Velké Británie
pochází až z roku 1980. V roce 1992
bylo již AR rozpoznáno v 35 zemích
světa a v roce 2010 ve 47 zemích.[11]

3. ALKALICKO-UHLIČITÉ
ROZPÍNÁNÍ
Obr. 2: Akumulace alkalického gelu vedle zrna kameniva [6]

pemzy. Reakcí na výzkum bylo sepsání
výchozí normy ASTM C227 „Standard
Test Method for Potential Alkali Reactivity of Cement Aggregate Combinations“, zkoumající na zkušebních tělesech potenciální vznik AKR.
Expanzivní mechanismus AKR byl
v padesátých letech minulého století
vysvětlován především pomocí osmotických tlaků vyvolaných během bobtnání
alkalického gelu.
Vzhledem k pucolánovým vlastnostem pemzy byl přezkoumán i vliv
pucolánů na možné potlačení AKR
a následně bylo i doporučeno využít
pucolánů pro limitaci vzniku AKR.

V reakci na výzkum AR byla v letech
1943 až 1947 na základě konzultace
s americkými odborníky doporučena
maximální hodnota alkálií v cementu
na 0,6 % pro výstavbu hydro-elektrárny
na řece Waikato na Novém Zélandu.
Dále bylo použito pucolánů na eliminaci
vlivu AKR a taktéž ke zlepšení zpracovatelnosti a zároveň i proti smrštění.
AUR byla poprvé identifikována
v betonu s obsahem jílovitých dolomitů.
Následovala snaha objasnit princip této
reakce.
V Německu nebylo AR zkoumáno
do roku 1965. Po odstranění AKR
poškozeného mostu Lachwehrbrücke byl

Vzhledem k vzácnosti kameniva
náchylného k AUR a celkově k velmi
malému světovému výskytu AUR byla
směřována hlavní pozornost pouze
na oblasti s výskytem dolomitického
kameniva v betonu, a to především
v Kanadě, oblastech severního Ontaria
a v Číně, odkud je právě AUR nazývána
„alkalicko-dolomitickou reakcí“.
Především obsah velkých krystalů
dolomitu (CaMgCO3) vede v alkalickém
roztoku k tvorbě brucitu (Mg(OH)2),
který následně sloučením s uhličitanem
vápenatým (CaCO3), uhličitanem
draselným (K2CO3) a alkalickým hydroxidem vytváří expanzivní gel.

4. PODMÍNKY PRO VZNIK
ALKALICKO-KŘEMIČITÉHO
ROZPÍNÁNÍ
Základním předpokladem pro vznik
AKR je přítomnost amorfního oxidu
křemičitého a vysoké pH hmoty (především dostatek volných rozpustných
alkálií). Zároveň je reaktivnost závislá
na množství a dále i typu oxidu křemičitého. Okolními podmínkami pro vznik
AKR jsou dostatečná vlhkost a vyšší
teplota. Pokud je při teplotách 21°C až
24°C relativní vlhkost v okolí konstrukce,
případně tělesa, nižší než 80 % nemusí
k AKR vůbec dojít, neboť není přítomen
dostatek vlhkosti k jejímu vzniku.

Obr. 3: Hluboké praskliny v betonu poškozeném alkalicko-křemičitou reakcí [6]
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Je však nutné dodat, že AKR
se neprojevuje po krátké době, nýbrž
je možné pozorovat projevy této degradace betonu až po několika letech,
případně desetiletích.
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ních projevů AKR se jeví efektivní využít
přídavku vláken potlačujících expanzi
vyvolanou AK gelem. Dále se jeví
vhodné využít mísení reaktivních a nereaktivních kameniv.[1][2][9]

Obr. 4: Zrno rohovce (vpravo) vedle dutiny vyplněné alkalickým gelem (vlevo)
na snímku z optického mikroskopu [12]

Studie na Novém Zélandu doporučují nevystavovat beton s reaktivním
kamenivem relativní vlhkosti vyšší 75 %.
Nejvíce jsou k AKR náchylné silniční
chodníky a mosty, parkovací garáže,
vodní nádrže, podvodní konstrukce atd.
Vliv alkálií
Výskyt AKR v konstrukci lze limitovat
využitím nízkoalkalického cementu.
Cementem s nízkým obsahem alkálií
pro možný vznik AKR rozumíme cement
s maximálním obsahem 0,6 %
ekvivalentních alkálií (Na2Oekv. [%] =
Na2O [%] + 0,658 x K2O [%]).
Bylo však prokázáno, že omezení množství alkálií na 0,6 % Na2Oekv. nemusí
vždy vést k potlačení AKR. Celkové
množství alkálií je tudíž vhodné omezit
na 0,4 % Na2Oekv..
Je však nutné se zaobírat i vnějšími
zdroji alkálií, případně alkáliemi
do betonu vnášenými kamenivem i alkáliemi z pucolánů a strusky. Při výskytu
venkovního zdroje alkálií je možný přesun
alkálií směrem k reaktivnímu kamenivu.
Vliv kameniva
Vyhnout se nereaktivnímu kamenivu,
tj. kamenivu bez obsahu amorfního
oxidu křemičitého, nebývá vždy ekonomicky výhodné.
K nejvíce reaktivním řadíme opál
(SiO2.nH2O). Dále lze vyjmenovat chalcedon, cristobalit, křemenec, tridymit,
vulkanická skla, rohovec, buližník,
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argillit, droby, filit, břidlice a jiné,
případně synteticky vyráběné v podobě
skleněných materiálů. V dnešní době
se může jednat o různé skelné recykláty
a pěnová skla používaná jako příměsi
do betonu či přímo jako hlavní plnivo.
V případě využití plniva v podobě
skelného recyklátu se jeví výhodné
použít hnědé odpadní sklo, a to
vzhledem k nižší expanzi vzniklého
alkalicko-křemičitého gelu (AK gelu),
v porovnání s barevným a zeleným
odpadním sklem. Pro eliminaci negativ-

Vliv vlhkosti
Vzhledem k propustnosti betonu lze
projevy AKR snížit adekvátní úpravou
povrchové vrstvy, případně lze uvažovat
o zajištění vodotěsnosti hmoty. V případě
zajištění vodotěsnosti hmoty však narážíme na několik nedostatků, kupříkladu
snížením vodního součinitele zvyšujeme
celkovou koncentraci alkálií, přičemž
také se sníženou pórovitosti snižujeme
možnost vykrytí expanzních tlaků
na hmotu. Dále je nutné připomenout,
že i přes vodotěsnost betonu byly již
v několika případech pozorovány negativní dopady AKR.
Výhodné se jeví využít reaktivního
kameniva pouze v případě suchých
vnitřních prostor, kde se riziko AKR
vzhledem k relativní vlhkosti prostředí
takřka neprojevuje.
Pro AKR je typický rozvoj v oblasti
s vyšší teplotou, přičemž je reakce urychlena především teplotou přes 100 °C.
Vznik alkalicko-křemičitého gelu
Při běžné hydrataci cementu vzniká
alkalický roztok s obsahem hydroxylových aniontů OH–. Hydroxylové ionty
chemicky napadají oxid křemičitý SiO2
za vzniku kationtu SiO– dále náchylného k reakci s anionty vápníku Ca2+,
sodíku Na+ a draslíku K+. Reakcí vzniká
tzv. C-S-H gel.

Obr. 5: 400x zvětšený vzduchový pór v betonu, vyplněný alkalickým gelem [6]
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plniv typu Argillite s obsahem jílových
součástí a drob.
Přídavek pucolánu může snižovat
alkalitu pojiva. Pucolánová reakce
spotřebovává aninonty OH–.
Více jak 25 % obsahu pemzy
či úletových popílku dostatečně potlačuje
AKR.

Obr. 6: Typický obraz trhlin způsobených alkalicko-křemičitou reakcí [8]

V případě hydratace cementu s vyšší
koncentrací alkálií (celkové koncentrace
alkálií vzhledem ke koncentraci vápenných iontů) může docházet ke vzniku
amorfního alkalického gelu.
Samotná AKR je však způsobena
převážně alkalickým roztokem v mikropórech betonové hmoty. Předpoklad pro
vznik AKR je převyšující množství reaktantů (K+, Na+, Ca2+, OH–) reagujících
s křemičitými zrny (Si4+).

5. MECHANISMUS POŠKOZENÍ
STRUKTURY ALKALICKÝM
ROZPÍNÁNÍM
Při bobtnání prostupuje alkalický gel
pórovitou strukturou hmoty. Ve vyplněných pórech dochází k dalšímu rozpínání gelu vlivem absorpce vody a dále
k následnému mechanickému rozrušení
vnitřní struktury hmoty.
Expanzní tlak AKR může dosahovat
hodnot až 20 N.mm-2.
Na obrázku č.6 je patrný typický
vzorek vytvářený trhlinami způsobenými
alkalicko-křemičitou reakcí. Výrony gelu
skrz trhliny betonu mají charakteristickou
žlutou barvu a vysoké pH. Charakteristickým rysem alkalicko-křemičité reakce je
také mastný charakter výpotků podél trhlin.

6. MECHANISMY TLUMÍCÍ
ALKALICKÉ ROZPÍNÁNÍ
Minimalizace rizika vzniku AKR
je založena především na využití nereaktivních typů kameniv a cementu s nízkým
obsahem alkálií. V jiném případě
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je vhodné využít reaktivních materiálů
a speciálních příměsí v podobě úletového popílku, vysokopecní strusky
a křemičitých úletů. Speciální příměsi
mění obsah alkálií a hydroxylových
skupin v betonu a tím redukují jejich
rovnovážný stav.
Vliv kameniva na limitaci vzniku
alkalického rozpínání
V mnoha případech je vhodné
vyhnout se výrobě betonu s použitím
reaktivního kameniva. Při občasném
výskytu reaktivního kameniva lze využít
selektivní těžby, případně mechanickou
či chemickou úpravu kameniva.
Dosavadní názory na vliv lehčených
kameniv na AKR prosazují teoretický
model, ve kterém struktura lehčeného
kameniva vykrývá expanzivní tlaky
vzniklé bobtnáním alkalického gelu.
Například u lehčeného vermikulitu
nebyla prokázána reaktivnost, ale
v případě expandovaného perlitu bylo
pokusně dosaženo vzniku AKR.
Také malé frakce kameniva jsou
dobře odolné vůči působení AKR, a to
především kameniva o zrnitosti menší
než 1 mm, kdy je tlak vyvolaný expanzí
alkalického gelu natolik malý, že nedochází k rozsáhlejšímu porušení hmoty sítí
trhlin vlivem AKR.
Vliv popílku na limitaci vzniku
alkalického rozpínání
Při výstavbě přehrady Lower Notch
bylo využito 20% náhrady pojiva
úletovým popílkem a zároveň vysoko-alkalického cementu. Následující
výzkumy potvrzují prevenci prasklin
s využitím popílku, a to i přes využití

Úletový popílek
Úletový
popílek
rozdělujeme
na popílek třídy F a popílek třídy C
(ASTM C618 „Standard Specification
for Coal Fly Ash and Raw or Calcined
Natural Pozzolan for Use in Concrete“).
Třída F obsahuje popílek ze spalování
černého uhlí. Obsah CaO je limitován
maximální hranicí 5 %. Třída C vzniká
při spalování hnědého uhlí a zachycený
úletový popílek obsahuje 10 až 40 %
CaO. Pro potlačení AKR je vhodnější
popílek třídy F, tj. popílek ze spalování
černého uhlí.
Vzhledem k dosavadním výzkumům
lze usuzovat na potlačování AKR
popílkem především díky redukci alkality
pojiva, celkové redukci výskytu vápenatých iontů a zároveň redukci přechodů
iontů díky zvýšené vodní nepropustnosti.
Efektivita popílku závisí především
na celkové skladbě betonu, procentu
náhrady cementu, alkalitě cementu
a zároveň na stáří vzorku.
Vliv křemičitých úletů na limitaci
vniku alkalického rozpínání
Mikrosilika působí na strukturu
betonu dvojím způsobem. Svými pucolánovými vlastnostmi zvyšuje pevnost
cementového tmele a zároveň snižuje
počet a rozměry vnitřních kapilár.
K eliminaci vzniku AKR se doporučuje využít křemičitých úletů v minimálním množství alespoň 8 až 10 %
z hmotnosti cementu, případně lze využít
geotermálních křemičitanů.

7. POKRAČUJÍCÍ VÝZKUMY
ALKALICKO-KŘEMIČITÉ
REAKCE
V současné době stále probíhají
po světě výzkumy zaměřené na omezení
následků AKR, na její eliminaci či
prevenci vzniku poškození betonu,
pokud není k dispozici jiné kamenivo,
než to reaktivní. Dále se vědci
a výzkumné skupiny věnují také problematice oprav takto poškozených betonových těles.
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Příklady ošetření poškozeného
betonu
Existuje několik účinných metod, jak
omezit, zastavit či alespoň částečně
opravit poškozený beton, aby mohl dále
sloužit svému účelu. Jedná se například
o elastomerové nátěry, nátěry silanem
či postřik dusičnanem lithným (obr. 7 - 9).
Výzkumy v Itálii
Na Boloňské univerzitě se věnují
studiu AKR z pohledu pórovitosti. Jako
reaktivní plnivo používají varné sklo
Pyrex a vzorky podrobují zrychleným
testům podle ASTM standardů.
Alkalicko-křemičité reakce byly spuštěny v cementových maltách v různých
podmínkách vytvrzování. Zkoumané
kompozity se lišily pouze v pórovitosti.
Celková otevřená pórovitost byla ovlivněna vodním součinitelem a také
přidáním provzdušňovací přísady. Byla
studována závislost vzniku AKR a její
razance na porozitě matriálu. Na rychlost a rozsah expanze mělo vliv zejména
propojení pórové struktury v materiálu,
tj. kapilární pórovitost. Výsledky získané
za různých podmínek ukazují, že pórovitost kompozitu vždy hraje důležitou roli
při ovlivňování rozsahu expanze.
Vliv pórovitosti na makroskopickou
expanzi nebyl zanedbatelný. V závislosti
na podmínkách a dobách vytvrzování
se mohou rozdíly v zaznamenané
expanzi pohybovat od přibližně 100
do 300 %, od nejvyššího k nejnižšímu
vodnímu součiniteli. Zvyšující se vodní
součinitel v cementových materiálech
vedl k vyšší expanzi za stejných
podmínek (obr. 10). [20]

Obr. 7: Postřik roztokem dusičnanu lithného [15]

Obr. 8: Kontrast mezi sekcí ošetřenou silanem a kotrolní sekcí bez ošetření [15]
Výzkumy v Turecku
V Turecku na Univerzitě Yüzüncü Yıl
ve městě Van se věnují výzkumu zaměřenému na využití pemzy a vezikulární
čedičové lávy (čediče) jako plniva pro
regulaci vzniku a negativního vlivu AKR
na beton. Vzorky byly speciálně připraveny podle standardů ASTM s použitím
30% pemzy nebo čediče jako náhrady
reaktivního kameniva. Reaktivní kamenivo bylo těženo v sopečných oblastech
na severu a severozápadě Vanského
jezera v Turecku. Toto kamenivo je nazýváno ETRA. Na snímku z elektronového
mikroskopu se potvrdila přítomnost alkalického gelu. Na vzorku na obrázku
(11a) je vidět charakteristická prasklina
v betonu vyplněná alkalickým gelem
ve vzorku obsahujícím pouze reaktivní
kamenivo. Na vzorku na obrázku (11b)
je patrné, že náhrada části reaktivního
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Obr. 9: Injektáže trhlin epoxidem [15]
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a)

b)

Obr. 10: Zreagované kamenivo (a) a vzduchová mezera částečně vyplněná produkty alkalicko-křemičité reakce [20]

Obr. 11: Patrné rozdíly ve vývoji alkalicko-křemičité reakce: (a) bez náhrady; (b) náhrada pemzou; (c) a (d) náhrada čedičem [21]

Zpravodaj WTA CZ 3-4/2022

15

kameniva pemzou vedla k omezení
vzniku AKR, na snímku není prokazatelně
přítomen alkalický gel v blízkosti zrn reaktivního kameniva. Naopak v případě
použití čediče ve vzorku na obrázcích
(11c) a (11d) se potvrdila přítomnost
alkalického gelu s typickou expanzí
a trhlinami v pórech betonu a na povrchu
kameniva, avšak v menší míře, než bez
použití čediče. Došlo tedy ke snížení
expanze, ale nedošlo k omezení vzniku
alkalicko-křemičité reakce (obr. 11). [21]

8. ZÁVĚR
Základním předpokladem pro vznik
AKR je hodnota relativní vlhkosti nad
80 %, zvýšená teplota, vysoké pH roztoku
a především obsah reaktivní formy kameniva (opál, chalcedon, křemen, cristobalit, tridymit, rohovec, vulkanická skla
a celkově vulkanické horniny, břidlice
a jílovité břidlice, meta-droby, fylity, aj.).
Prevence před expanzními účinky
AKR na vnitřní strukturu hmoty s plnivy
obsahujícími reaktivní formu oxidu
křemíku může být založena na uložení
betonu ve vnitřní části konstrukce bytové
výstavby, jelikož vnitřní části konstrukce
v tomto případě nejsou ve větší míře
vystaveny působení nadměrné relativní
vlhkosti vzduchu.
V případě vystavení betonového
prvku vůči působení zvýšené vlhkosti
je důležitý především poměr alkálií
a reaktivní formy oxidu křemičitého.
Zapotřebí je vyšší obsah alkálií než
obsah reaktivních částic. Obsah alkálií
lze kontrolovat především u cementu, kdy
při hranici 0,6 % Na2Oekv. by nemělo
docházet ke vzniku AK gelu, případně
na hranici 0,4 % Na2Oekv. s ohledem
na vliv alkálií přidávaných s plnivy
a zároveň na vliv externího přístupu alkálií.
Ve výzkumech se ukázalo, že jako
důležitý faktor ovlivňující vznik a razanci
alkalicko-křemičité reakce, respektive
jejího vlivu na poškození betonu je pórovitost, a to jak pórovitost vnesená
do matrice betonu pomocí náhrady části
reaktivního kameniva kamenivem pórovitým, jako je pemza či čedič, tak
i pórovitost vlastního tmelu upravená
pomocí
provzdušňovací
přísady
a vodního součinitele.
Jako vhodné způsoby ošetření již
poškozených struktur se osvědčily jak
injektáže trhlin, např. epoxidem, tak
i různé nástřiky a nátěry, např. nátěr
silanem, elastomerovými nátěry či nástřik
dusičnanem lithným.
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MRAMORY ŘECKÝCH OSTROVŮ PAROS
A NAXOS
MARBLES OF PAROS AND NAXOS ISLANDS, GREECE
Zdeňka Petáková

Abstrakt:
Příspěvek stručně informuje o historii a současnosti využívání a těžby mramorů řeckých ostrovů Paros a Naxos
Abstract:
The history and contemporary use of marbles from Naxos and Paros Greek islands is the topic of this paper.
Key words: marbles; Paros Island; Naxos Island; Greece; mining; sculpture

1. ÚVOD
Řecké ostrovy Paros a Naxos leží
uprostřed Egejského moře, v souostroví
Kyklady. Oba ostrovy jsou proslulé svými
bílými mramory, využívanými již v rané
době bronzové, tedy zhruba před pěti
až čtyřmi tisíci lety, v období kykladské
kultury.
V té době byly z bílého mramoru
vytvářeny kultovní sošky typického
vzhledu, nalézané na mnoha ostrovech
Kykladského souostroví a exportované
i do širší oblasti[1]. Je ovšem obtížné
přesně určit, odkud pocházel mramor,
ze kterého se sošky vyráběly.
Vrchol kulturního významu využití
zdejších, zejména parských mramorů
nastal v antice. V pozdějších dobách
byly antické stavební články zapracovávány do nové výstavby a zřídka, ale
přesto, jsou určeny pro běžné použití
i v dnešním veřejném prostoru.
Současná rozsáhlá těžba mramoru
probíhá zejména v lomu firmy Lafarge
ve vnitrozemí Paru u vesnice Marathi
(obr. 1). Bílý mramor je těžen a řezán
za účelem výroby obkladových dlaždic
i ve vnitrozemí Naxu.
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Obr. 1: Mapa jihovýchodního okolí vesnice Marathi na ostrově Paros:
1 - oblast podzemní antické těžby mramoru; 2 - činný lom firmy Lafarge, severojižní
rozměr lomu 1 km. Podle seznam.cz.
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2. PAROS
V antice se na ostrově Paros
rozkládal městský stát s velkým množstvím nádherných budov. Jeho rozkvět
byl zapříčiněn tím, že se zde těžil bílý
mramor nebývalé kvality, a dále
výhodnou geografickou polohou.
Ceněna byla nejen vysoká bělost
mramoru, ale i unikátní průsvitnost.
Parský mramor o mocnosti 3,5 cm dosahoval stejné průsvitnosti jako mramor
o mocnosti 2,5 cm z oblasti Carrary
v Itálii.
Zdejší mramor byl používán pro
sochařskou a architektonickou tvorbu
a byl velice ceněn v celém antickém
Řecku. Antické sochy nejvyšší umělecké
hodnoty, vytvořené z něho zejména
v 6. a 5. století př. n. l. byly nalezeny
během vykopávek nejen na ostrově
Paros, ale i na celém středomořském
antickém území. Nejznámější socha

Obr. 3: Mramorové antické části sloupů, překlady a další stavební prvky,
zabudované ve zdi renesančního hradu, vybudovaném Benátčany na začátku
17. století, Parikia

Obr. 2: Niké z Paru, antická socha
z parského mramoru, rozměr: mírně
nadživotní velikost.
Parské archeologické muzeum

Obr. 4: Část antického sloupu použitá v renesanční arkádě, areál baziliky Panagia
Ekatontapiliani, Parikia
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se nazývá Venuše Mélská (někdy také
Afrodita Mélská). Tato socha byla nalezena na kykladském ostrově Milos
(dříve psáno Mélos). Byla vytvořena
v období mezi lety 130 až 100 př. n. l.
a nyní je vystavena v Paříži v Muzeu
umění Louvre.
Na Paru byly nalezeny mramorové
sochy i ze staršího období - například
socha chlapce (kúros) z roku 540 př. n. l.,
která je rovněž vystavena v Louvre.
Z parského mramoru vytvářeli umělci
sochy v období říše římské a soudě
podle online dostupných informací
Muzea umění Louvre [2] byl používán
i v moderním sochařství.

Obr. 5: Dnešní zcela prozaické využití antických stavebních prvků, Parikia

Ze zdejšího mramoru byly vytvořeny
části nejvýznamnějších staveb starověkého světa - například štítové nástavce
(frontony) Diova chrámu v Olympii
nebo vlysy zdobené kladí Mauzolea
v Halikarnasu. Také významná Parská
kronika [3], což jsou řecké letopisy
od roku 1582 př. n. l. do roku
299 př. n. l., byla vytesána do tohoto
mramoru.
V Parském archeologickém muzeu
ve městě Parikia [4,5,6] lze shlédnout
několik fragmentárně dochovaných
antických soch z pátého století př. n. l.
(viz obr. 2) a další skulptury včetně
pohřebních sarkofágů a architektonických dílců - částí dříků a hlavic sloupů,
překladů, ap., vše provedeno v bílém
mramoru.
Antické stavební prvky lze dnes
spatřit ve městě Parikia nejen zabudované v renesančních budovách
(viz obr. 3 a 4), ale i ve velice všedním
kontextu - například jako zábranu proti
vjezdu automobilů nebo jako venkovní
stolek (viz obr. 5 a 6).
Mramor byl těžen ve vnitrozemí
ostrova, již v období antiky (od 7. století
př. n. l.) nadzemním a později
i podzemním způsobem.

Obr. 6: Antický stavební prvek jako soudobý venkovní stolek, Parikia
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Dvě nejvýznamnější místa rozsáhlé
podzemní těžby leží ve východní blízkosti vesnice Marathi (viz obr. 1), 6 km
východně od města Parikia a je připravovaná jejich ochrana pod patronací
UNESCO [7]. Byl zde uplatněn úpadnicový systém dobývání s využitím
dobrých
mechanických
vlastností
mramoru, jež umožnily dobývat bez

19

Obr. 7: Vchod do podzemních prostor vytvořených antickou těžbou mramoru, podzemní těžební lokalita „U Nymf“ (Nymphs´ quarry)

pažení, jen s ponecháním přírodních
pilířů a pilířů vyskládaných z těžebního
odpadu, které drží strop dobývky.
Podzemní dobývka „U Nymf“
(viz obr. 7) má severojižní rozměr
190 m a šíři 50 až 120 m, výška vydobytých prostor činí 3 až 4 m. Odtud lze
odvodit, že mocnost těžené polohy zde
činila maximálně 4 m. Mocnost nadloží
dosahuje až 100 m. Počet ochranných
pilířů, které jsou situovány ve vzájemné
vzdálenosti 6 až 10 m, je odhadnut
na 100. Těžba zde probíhala již
ve 4. st. př. n. l. a celkový objem vytěžené suroviny činil přibližně 100 tis. m3.
Dobývka boha Pana poskytla
obdobné množství suroviny jako dobývka
„U Nymf“.[7]
Temnou částí této historie lidstva
je fakt, že v antice bylo k těžební činnosti
využíváno v rozsáhlé míře práce otroků.

Obr. 8: Portara - pozůstatek nedostavěného antického chrámu, Naxos
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Parský mramor je středně zrnitá
metamorfovaná hornina triasového stáří,
tvořená z 95 % kalcitem, příměsí je slída
a křemen. Současný obchodní název
je „Paros Semi White“ [9], nejrozsáhlejší
těžba probíhá v lomu společnosti Lafarge
u vesnice Marathi (viz obr. 1).
Je využíván nejen pro novostavby, ale
také pro restaurování památek.
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Obr. 9: Vzhled naxijského mramoru. Měřítko je v centimetrech

3. NAXOS
Nejobdivovanější místo ostrova
Naxos je pozůstatek nedostavěného
Apollonova chrámu, nazývaný Portara
(obr. 8). Portara leží na poloostrůvku
severozápadně od centra stejnojmenného hlavního města ostrova Naxos,
někdy zvaného Chóra. Portara je vpodstatě 5, 95 m vysoká a 3,65 m široká
vchodová konstrukce. Masivní architektonické prvky - sloupy a překlady byly
vytesány z mramoru, vytěženého
v 10 km vzdáleném lomu Flerio. Každý
z nich váží přibližně 20 tun.
Naxijské mramory jsou součástí
komplexu metamorfovaných a vyvřelých
hornin, které tvoří horninové podloží
ostrova Naxos. Horninový komplex
náleží atticko-kykladskému metamorf-
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nímu pásu, jde o migmatity, ruly,
mramory a granodiority. Stáří mramorů
je mezozoické. Jsou tvořeny ze 100 %
kalcitem a jsou hrubozrnné, s velkými
krystaly dosahujícími maximálního
rozměru i více než 1 cm (viz obr. 9).
Současný obchodní název mramoru
je „Naxos Crystallina White“ [9].
Jejich těžba začala již v antice (před
rokem 550 př. n. l.). Byly použity jako
střešní krytina chrámu v Olympii, na
Athénské Akropoli a v dalších místech.
Tyto chrámy tzv. naxijského typu se
vyznačovaly poloprůsvitnou mramorovou střechou. Rovněž byly používány
v antickém sochařství [8]. Řada artefaktů
raně bronzového až antického stáří
je vystavena v Naxijském archeologickém muzeu (Archaeological Museum
of Naxos) [10].

Antický lom s nedokončenou sochou
chlapce (kúros) je situován na severu
Naxu u vesnice Apollonas [11].
Naxijské mramory jsou i dnes využívány jak pro dekorační účely (dlažby
a obklady stěn, nábytkářství), tak
i v umění. Jsou rovněž používány
pro restaurátorské účely. Jsou těženy
a řezány (viz obr. 10) v okolí obce
Kynidaros ve vnitrozemí ostrova [12].
Průsvitnost mramoru a přítomnost
poloh kontrastních hornin (většinou amfibolitů, i ve formě budin) zaujala sochaře
Ingberta Brunka, který se na Naxu usídlil
a dlouhodobě zde tvoří [13].
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Obr. 10: Řezárna mramoru pro dekorační účely, Naxos
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VLIV VERTIKÁLNÍ ZAHRADY
NA MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY
A POCITOVÉHO POHODLÍ V INTERIERU
THE INFLUENCE OF VERTICAL GARDEN
ON MICRO-CLIMATIC CONDITIONS AND COMFORT
IN THE INTERIOR
Vítězslav Novák, Šimon Baránek, Jiří Zach, Jan Bubeník

Abstrakt:
Tento příspěvek pojednává možnostech využití zelených stěn a jejich dopadu na životní prostředí, mikro-klimatické podmínky
a celkový vjem na pocitové pohodlí v interiéru. Zelené stěny, neboli vertikální zahrady jsou žádaným architektonickým prvkem
prostorů ať už vnějšího či vnitřního, pro svou estetickou hodnotu a významné schopnosti příznivě ovlivňovat prostředí, ve kterém
žijeme. Vertikální zahrady jsou schopny zlepšit akustické parametry prostoru, regulovat vlhkost a teplotu vnitřního prostředí
a zachycovat prach. Zelená stěna funguje také jako velmi efektivní tepelný a zvukový izolační systém. Jakákoliv větší zelená plocha
zásadně zvyšuje kvalitu mikroklimatu, a tedy i život lidí.
Abstract:
This post discusses the possibilities of using green walls and their impact on the living environment, micro-climatic conditions
and the overall perception of comfort in the interior. Green walls, or vertical gardens, are a desired architectural element of spaces,
whether external or internal, for their aesthetic value and significant ability to favorably influence the environment in which we live.
Vertical gardens improve acoustics, humidify, freshen and cool the air, capture dust and clean the air. The green wall also functions
as a very effective heat and sound insulation system. Any larger green area fundamentally increases the quality of the microclimate,
and therefore also people's lives.
Key words: Green wall; Vertical garden ; Enviroment; Micro climate; Interior

1. ÚVOD
Vliv lidské činnosti má negativní
dopady na životní prostředí, a proto je
třeba hledat řešení, jak při tempu rozvoje
snížit tlak na životní prostředí. Neustálý
rozvoj lidské společnosti s sebou nese
velké úsilí a poptávku vytvářet okolo
sebe vhodné podmínky pro život, práci,
studium či volný čas.
Zelené stěny se obecně označují jako
svislé plochy pokryté vegetací. Jejich
historie sahá až 600 let př. n. l. do dob
Asyrské kultury kde byly první visuté
zahrady zaznamenány na stavbách
Babylonu v Mezopotámii [1].
Uvádí se, že použití zelených stěn
je spojeno s různými environmentálními,
sociálními a ekonomickými přínosy, které
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optimalizují venkovní i vnitřní prostředí.
Zelené stěny mohou být účinným řešením,
jak snížit teploty na povrchu stěn
v horkých letních dnech a zabránit
tepelným ztrátám v zimním období. Tento
efekt má příznivý vliv na množství
energie potřebné k udržení správné
teploty v interiéru. Hlavní omezení
použití zelených stěn je dáno vyššími
náklady na instalaci a údržbu vegetace
na stěnách, proto je třeba v budoucnu
vyvinout nové, ekonomičtější systémy
zelených stěn. Vzhledem k tomu všemu
lze konstatovat, že systémy zelených stěn
mají potenciál stát se dobrými řešeními
nejen pro zlepšení energetické účinnosti
budov, ale také pro vytvoření udržitelnějších městských oblastí [2,3,4,5].

2. EXPERIMENT
V rámci tohoto projektu byl proveden
experiment, ve kterém byla navrhnuta,
zrealizována zelená stěna a následně
studován její vliv na parametry prostředí
v interiéru. Tedy vliv na změnu mikroklimatu a pohodlí v místnosti.
Experiment byl proveden v učebně
na Ústavu technologie stavebních hmot
a dílců na Fakultě stavební Vysokého
učení technické v Brně. Záměrně byla
vybrána učebna s okny orientovanými
na jiho-západ a jiho-východ. V této místnosti byly již dříve zjištěny díky nezávislým měřením nízké úrovně relativní
vlhkosti, vysoké koncentrace CO2, zhoršené světelné podmínky a problémy
s akustikou (konkrétně doba dozvuku).
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Ficus benjamin. Poslední zelená
plocha C) byla jako substrát použita
zemina, a byl osázen následujícími druhy
rostlin: Asplenium nidus, Asplenium osaka,
Anthurium pink, Aglaonema butterfly, Aglaonema cutlass, Spathiphylum, Croton,
Ananas, Calathea sanders, Calathea
pinstride, Calathea white star.
Cílem experimentu bylo zjištění vlivu
vertikálních zahrad na vnitřní mikroklima, akustické parametry místnosti
a hladinu CO2 v učebně.
3. METODIKA

Obr. 1: Učebna před instalací zelených ploch

Tyto negativní podmínky mají neblahý
vliv jak na studenty, tak pedagogy
a významně tak snižují kvalitu studijních
podmínek. Měřena byla zároveň také
identická místnost, která se nachází
přímo nad naší experimentální místností,
jakož to referenční prostředí pro srovnání výsledků a ověření vlivu zelených
ploch. V místnosti o rozměrech 10 x 8 m
byla zrealizována zelená stěna
o rozměru 4 x 2,5 m a další tři menší
zelené plochy o rozměru 1 x 1 m.
Hlavní vertikální zahrada byla
osazena rostlinami druhu Chamadorea,
Anthurium pink, Aglaonema cutlass,
Scandens, Maranta tricolor, Monstera
deliciosa Calathea lancifolia, Calathea
zebrina, Monstera deliciosa, Nephrolepis exaltata Green Lady, substrát byl
zvolen rašelino hlinitého typu který
je vhodný pro všechny námi použité
druhy rostlin. Zavlažování těchto
zelených prvků bylo prováděno automaticky pomocí zavlažovacího systému.
Zelená stěna včetně dalších zelených
prvků byly nasvíceny LED lampami
v čase 8:00 - 18:00.
Menší zelené prvky A až C byly
osázeny odlišnými druhy rostlin včetně
jiného typu substrátu. Zelená plocha A)
pro tuto plochu byl použit substrát
Seramis, jílový granulát s vysokou nasákavostí. Na této ploše byly použity tyto
druhy rostlin: Asplenium nidus, Chamadorea, Anthurium red, Aglaonema
maria, Calathea lancifolia, Aglaonema
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silver, Aglaonema jubilee compacta,
Aglaonema anymanee, Croton, Ananas,
Chlorophythum, Maranta tricolor,
Calathea zebrina, Calathea makoyana,
Ficus benjamin, Calathea rose.
Na zelenou plochu B) byla použita směs
substrátu Seramisu a Zeoponicu na bázi
zeolitu a byly použity tyto druhy rostlin:
Asplenium nidus, Chamadorea, Anthurium red, Aglaonema maria, Calathea
lancifolia, Aglaonema silver, Aglaonema cuttles, Aglaonema jubilee
compacta, Aglaonema white lance,
Spathiphilum, Croton, Imperial red,
Maranta tricolor, Calathea zebrina,

Experimentální učebna i referenční
učebna byly monitorovány v průběhu
jednoho akademického roku. V rámci
experimentu byly sledovány tyto parametry: akustické vlastnosti - doba
dozvuku, koncentrace oxidu uhličitého,
koncentrace kyslíku, teplota, relativní
vlhkost a množství prachových částic.
Dále byl proveden průzkum mezi
osobami, které se v učebnách pohybují
pomocí objektivního dotazníku. Účelem
tohoto dotazníku bylo zjištění objektivního vnímání změny mikroklimatu
a pohodlí v prostorách před instalací
a po instalaci zelených ploch.
K měření parametrů našich sledovaných vlastností byl použit přístroj
Almemo AHLBORN, ze kterého byly
parametry ukládány do databáze
v pravidelných intervalech. Doba
dozvuku byla stanovena pomocí přístroje
Brüel Kjaer, Investigator TM typ 2260

Obr. 2: Učebna D204 po instalaci vertikálních zahrad
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Obr. 3: Zelené plochy A) až C)

4. ZÁVĚR
Cílem tohoto experimentu bylo
navrhnout, zrealizovat a následně
studovat vliv zelených stěn na parametry
interiéru. Sledován byl především její
vliv na změnu mikroklimatu, akustické
parametry a pohodlí v místnosti.
Na základě dlouhodobého měření
bylo prokázáno, že vertikální zahrada
spolu s menšími zelenými prvky mají
velmi pozitivní vliv na prostorovou akustiku místností. Největší pokles doby
dozvuku byl pozorován v pásmu
125 - 2000 Hz, což je jedna z nejdůležitějších oblastí pro zřetelné porozumění
řeči. Toto významné zlepšení akustiky
bylo zaznamenáno také v objektivním
dotazníku, které bylo potvrzeno u více
jak 90 % dotazovaných. Maximální
koncentrace CO2 byla snížena v naší
experimentální
učebně
přibližně
na 1500 až 2000 ppm přičemž v referenční místnosti maxima překračovaly
3000 ppm. Vysoká koncentrace CO2
má za následek únavu a snížení pozornosti, a také sníženou psychickou
pohodu osob pohybujících se v místnosti. Snížení maximálních hodnot
koncentrací CO2 až o polovinu bylo
také pocitově znatelné. Nízké koncentrace kyslíku zvyšují psychickou únavu,
snižují soustředěnost a pozornost osob
v místnosti. Z dlouhodobého měření bylo
zjištěno, že množství kyslíku není nijak
zásadně ovlivněno těmito zelenými
prvky a koncentrace O2 byla většinou
okolo 21 %.
Dalším zajímavým výsledkem je, že
zelené stěny pomáhají k termoregulaci
teploty v místnosti, v letním obdobím
snižovaly teploty průměrně o 3 °C
a v zimním období teploty zvyšovaly
přibližně o 1 až 2 °C.
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Vlivem zavlažování a přirozeného
odpařování vodních par z experimentálních instalací byla zvýšena relativní
vlhkost, která se před instalací pohybovala často okolo 30 %. Při této vlhkosti
dochází k nadměrnému vysušování
sliznic. Po instalaci zelené stěny
se hodnoty relativní vlhkosti zvýšily
na 35-60 %. Dle objektivní ankety,
relativní vlhkost nad 50 % většina lidí
vjemově považuje za vlhké prostředí,
které také není komfortní, tudíž ideální
relativní vlhkost v interiéru se pohybuje
v rozmezí 35-50 %.
Jediným negativním výsledkem
při tomto dlouhodobém experimentu byl
mírně zvýšený obsah prachových částic
ve vzduchu, přičemž se prachové částice
usazují na částech rostlin. V anketě však
tento jev nikdo vjemově nezaznamenal.
Na základě výsledků objektivního
hodnocení osob, které se v místnosti
pohybovaly, bylo zjištěno, že zelené
prvky mají zásadní vliv na psychickou
pohodu, pozitivně ovlivňují mikro klimatické podmínky a významně vylepšili
akustické vlastnosti učebny. V neposlední řadě vylepšily celkovou estetiku
prostoru.
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MÁ LETOHRÁDEK HVĚZDA/ZLATÁ PEČEŤ
PRAHY GEOMETRICKY SPRÁVNÝ KROV?
DOES THE SUMMER PALACE STAR/GOLDEN SEAL
OF PRAGUE HAVE A GEOMETRICALLY CORRECT ROOF?
Karel Doubner

Abstrakt:
První krov byl navržen Ferdinandem II Tyrolským 1555, stavbu realizují za tři roky Juan Maria Avostalis del Pambio a Giovanni
Lucchese, po nich Hans Tirol a Bonifác Wolmut, druhý je krov barokní s dvěma lucernami nad sebou zachycený 1641,1780
je zaměřen Adalbertem Hilschrem krov třetí a Pavel Janák 1952 navrhuje krov čtvrtý. Vzdálenost dvou vrcholů v půdoryse
je 10 vídeňských sáhů tj.18,96484 m, polovina průmětu je rovna sin 60° x 18,96484 = 16,424, dvojnásobek je celá základna
čtverce s identickou výškou, tedy 32,848 m, což je v rozporu se současným stavem.
Abstract:
The first roof was designed by Ferdinand II of Tyrol in 1555, the building was completed in three years by Juan Maria Avostalis
del Pambio and Giovanni Lucchese, followed by Hans Tirol and Bonifác Wolmut, the second is a baroque roof with two lanterns
above one another captured in 1641, 1780 is designed by Adalbert Hilschr, the third roof and Pavel Janák 1952 designs the fourth
roof. The distance between the two star peaks in the ground plan is 10 Vienna fathoms, i.e. 18.96484 m, half of the projection
is equal to sin 60° x 18.96484 = 16.424, double is the entire base of a square with an identical height, i.e. 32.848m, which
is contrary to the current state.

Motto: FINIS (ET STELLA)CORONAT OPUS

HISTORIE STAVBY
Letohrádek byl dokončen za jediný
rok, r. 1556. Na stavbě ve stylu
renesance se podíleli italští stavitelé
pražského královského dvora Giovanni
Maria Aostalli a Giovanni Lucchese
pod vedením Hanse Tirola, později
Bonifáce Wohlmuta.
V letech 1556 - 60 vznikala štuková
výzdoba.
R. 1557 Ferdinand Tyrolský poprvé
do Hvězdy přivedl Filipinu Welserovou.
R. 1619 tu byl uvítán Fridrich Falcký,
který pak letohrádek využíval k občasným
pobytům až do svého útěku z Prahy.
Obora bohužel sloužila i vojenským
účelům. 8. 11. 1620 se u její zdi v místě
zvaném Světlička odehrála nechvalně
proslulá bitva na Bílé Hoře a od té doby
téměř pokaždé, když cizácká vojska
vtrhla do Prahy, sloužila jako vojenské
ležení a byla pleněna. Během 30-leté
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války došlo ke zpustošení Letohrádku,
obnoven byl až r. 1652 Ferdinandem III.
Od r. 1779 tu bylo z rozhodnutí
Josefa II. až do r. 1874 skladiště střelného prachu, což stavbu opět negativně
ovlivnilo. Větší rekonstrukce pod vedením
arch. Pavla Janáka se dočkala až po
převzetí Správou Pražského hradu
r. 1918.
V letech 1952 - 96 tu bylo umístěno
Muzeum A. Jiráska a M. Alše. Po roce
1996
následovala
rekonstrukce
dokončená r. 2004, která zahrnula
i objekt bývalé hájenky.
Od r. 1962 je letohrádek národní
kulturní památkou.

Zároveň si uvědomit, zda péče a zájem
o tuto stavbu v rukou státu odpovídá
jejímu významu. Od doby rekonstrukce
v 60. letech, kdy byla ředitelkou
1963 - 1969 Jiřina Doubnerová, má
matka, byl opraven suterén a umístěna
zde expozice bitvy na Bílé Hoře a kdy
byla provedena rekonstrukce Hájenky
podle návrhu akad. Arch. Tintěry, od té
doby se nestalo nic. Salla terena zůstala
zapomenuta a zarůstá nálety. Viděl jsem
plány krovu, který je dle rozhodnutí
Zd. Nejedlého ze dřeva, sbíjené vazníky,
provedené firmou Tesko (Tesařské
konstrukce) F z 27. 6. 2022.

Alžběta II., britská královna, si přála
navštívit pouze dvě stavby při návštěvě
Prahy; největší střední školu v Praze:
Gymnasium Jana Nerudy v Hellichově
ulici a Letohrádek Hvězdu. Měli bychom
zpozornět a ptát se proč právě Hvězdu?

MATEMATIKA
Jestliže známe ideální vzdálenost
vrcholů hrotů Hvězdy v půdoryse, což je
10 vídeňských sáhů - 18,96484 m,
umíme si spočítat stranu rovnostranného
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Obr. 1: Pohled na zarůstající zdivo nálety dřevin

trojúhelníku jako 2 x sin 60° 10 sáhů,
tj. 2 x 16,424m, tj. 32,92968 m, což
koresponduje
s
předpokládanou
původní výškou hrotu 33m od +0,00.
Inventor si zobrazil Hvězdu přes cíp
hvězdy, pak je celá stavba ve čtverci.
Jak je vidět z kresby FIIT, známe-li
konstrukční výšky podlaží a předpokládáme-li, že je řez stavbou veden
středem, z půdorysu odvodíme polohu
zlomu krovu, který je patrný z vedut Bílé
Hory. Plán s ideální geometrií je jedna
věc a skutečné provedení druhá.
Aktuální zaměření, odpovídající skutečnosti, provedený současnými geodetickými prostředky by byl žádoucí podklad
pro diskuzi o geometrii stavby.
Ro = 10° = 18,96484, průměr
půdorysné kružnice je 37,92968 m
sin 60° = X / 18,96484, kde X je
vzdálenost od středu k vnitřnímu rohu
X = 16,424 m, kolmý průmět kresby
FIIT je 2 x X, tj. 32,848 m
Pomocí goniometrických funkcí lze
dopočítat délky stran ve všech pravoúhlých trojúhelnících.
Obr. 2: Řez letohrádkem Hvězda se střechou, plán z roku 1555 (ÖNB Wien)

Obr. 3: Letecký pohled na letohrádek
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REALIZACE
Pro skici byla použita dokumentace
zaměření objektu pořízená ke zřízení
prachárny ve Hvězdě 1790, která
je v literatuře popisována, jako nejpřesnější a zachycuje skutečné provedení
stavby. Upravíme-li velikost v měřítku
v souladu s předpokladem že vrcholy
cípů jsou ve vzdálenosti 10 vídeňských
sáhů, zarážející je skutečnost, že je
rozpor mezi vnějším rozměrem mezi
cípy a rozměrem středu, který je menší,
než ba měl být. Pozornost vzbuzuje
i prolomení stran rovnostranných trojúhelníků, mají ve vrcholu 59°, z ilustrace
v Knize Hvězda, Arcivévoda Ferdinand
Tyrolský a jeho letohrádek v evropském
kontextu, což neodpovídá ideálním
60°rovnostranného trojúhelníku.

Postupně bylo realizováno pět krovů:
1) Původní krov realizovaný podle
návrhu a pod kontrolou FIIT s krytinou
z měděného plechu s pozlacenou
hvězdou na vrcholu. Při hodnocení
na škále 0-1000, dle metody D. R.
Hawkinse, kompletní krov dosahuje
úrovně 578.
2) Barokní krov se dvěma lucernami
nad sebou, kresba na zdi ve Hvězdě
asi z r. 1628, je zde velikost hvězdy
ve vrcholu cca 10% z průměru
ve zlomu tj cca 1,1m, shoda je
s obrazem Antona Stevense z roku
1641, realizace je připisována
Ferdinandu III., v hodnocení má
úroveň 276.
3) Před realizací krovu prachárny byl
zaměřen starý stav, kde je snad
původní sklon spodní části střechy,
lucerny jsou nahrazeny sníženým
hrotem zakončeným jehlanem, ten
má úroveň 287.
4) Nový krov nad prachárnou,
s použitím novinky - hromosvodů
z r. 1790, nakreslený Adalbertem
Hilscherem, bez vztahu k původní
geometrii má úroveň 269.
5) Krov realizovaný podnikem Tesko
(Tesařské konstrukce) ze sbíjených
vazníků, navržený Pavlem Janákem
1952, pod ideologickým dohledem
ministra Zdeňka Nejedlého, snižuje
úroveň na 264.

28

Obr. 4: Skica rekonstruující tvar střechy se světlou výškou sálu 9m, kde byl
geometrický zlom střechy

DISKUSE
Původní krov měl jiný charakter,
korespondující se severoitalskou renesancí. FIIT byl poučený a znalý investor.
V jeho knihovně byly knihy autorů
Vitruvia, Albertiho, Sebastiana Serlia,
Philiberta de la Orm a Pietra Catanea.
Jeho otec, král a císař Ferdinand I.
postavil Belvedér, ten tvoří východní
výspu areálu Pražského hradu a Hvězda

FIIT je nejzápadnější součástí patřící
k Hradčanům. Dnešní natření okenic
v tyrolských barvách odkazuje k místu
smrti FIIT. V době renesance vše podléhalo skrytým významům, jejichž
průvodcem je Sebastiano Serlio, lokalizace do Tyrol neodpovídá ani smyslu,
ani významu Letohrádku, který vznikl
v době, kdy byl FIIT místodržící v Čechách
a jeho otec císařem říše římské a národa
německého, tedy evropského významu.
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Obr. 5: Skica reagující na barokní tvar bez luceren

Je čas otevřít diskuse o původním
tvaru střechy a dosáhnout nového pravdivého geodetického zaměření, které by
bylo ideálním podkladem pro zkoumání
a hledání původního tvaru Hvězdy.
Na vojenských zaměřeních je 59°
ve vrcholu cípů hvězdy a strany rovnostranných trojúhelníků se jeví prolomené.
Skutečnost nám napoví, zda rozměry
odpovídají čistě geometrickému ideálu,
nebo jsou k rozpoznání jiné rozdíly
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Ing. arch. Karel Doubner
Doubner spol. s r.o.,
architektonická kancelář
kd@doubner.cz

např. mezi Šalamounovou pečetí, kolmý
průmět markaby a katolickým pojetím
šesticípé hvězdy, kde jsou cípy protažené, jak je tomu na hvězdách kolem
svatého Jana Nepomuckého.
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CERTIFIKOVANÉ SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY WTA-Inter
CERTIFIED RESTORATION PLASTER SYSTEMS WTA-Inter
Vydavatel: WTA-Certifikační komise „Sanační omítkové systémy“
Stav k: 19. 10. 2022

Firma

Produkt

Master Builders
Solutions CZ s.r.o.

- PCI Saniment 02
- PCI Saniment 03

Baumit GmbH
Werk Landsberg

-

Sanova
Sanova
Sanova
Sanova
Sanova
Sanova
Sanova

Platnost do:

SP Grey
Pre
SP Grano
SP HS
SP White
Por
HIQ TOP

duben 2024

duben 2023

Baumit GmbH
Werk Schönach

- Sanova SP Grey
- Sanova SP Grano
- Sanova Por

BKM MANNESMANN AG

- BKM-SP

BOLIX S.A.
Polen

- Bolix Z-PT (nur netzförmig zulässig)
- Bolix T-WL
- Bolix T-RH

květen 2023

Bostik GmbH

- Bostik Spritzbewurf WTA (nur netzförmig zulässig)
- Bostik Porengrundputz WTA
- Bostik Sanierputz WTA

leden 2024

Capatect Baustoffindustrie GmbH

- Capatect Vorspritz
- Capatect Porengrundputz
- Capatect Sanierputz Rapid

epasit GmbH

- epasil MineralSanoPro hb (nur netzförmig zulässig)
- epasit MineralSanoPro ap
- epasit MineralSanoPro Ipf-WTA

G. Theodor Freese GmbH

- FREESE Sanierputz weiß (zur Händischen Verarbeitung)

Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

- Kabe Mineralit Restauro TB (nur netzförmig zulässig)
- Kabe Mineralit Restauro TW
- Kabe Mineralit Restauro TU

HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny s.r.o.

-

HASIT Trockenmörtel GmbH

Heinrich Hahne
GmbH & Co. KG

HECK Wall Systems
GmbH & Co. KG

Hornbach Baustoff Union GmbH
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říjen 2023

SANIER Vorspritzmörtel 205
SANIER-Porenausgleichsputz 208
SANIER-Wandputz 200
SANIER-Wandputz 210

- HASIT Calsolan POR
- HASIT Calsolan TOP
-

INTRASIT
INTRASIT
INTRASIT
INTRASIT

-

Rajasil
Rajasil
Rajasil
Rajasil
Rajasil
Rajasil

duben 2023

VS-WTA 54Z
GP-WTA 54Z
SAP-WTA 54Z
SanUno-WTA 54Z

Spritzbewurf (nur netzförmig zulässig)
Porengrundputz Plus
Sanierputz SP2 fein/grob für Ausfärbungen
Sanierputz SP2 Classic
Sanierputz SP 3
Sanierputz SP 4

- Unio-Plus Sanierputz-Vorspritzmörtel WTA
- Unio-Plus Sanierputz WTA Leicht weiß

certifikáty již nejsou platné

srpen 2024

červenec 2024

leden 2024

leden 2023

červenec 2024
certifikáty již nejsou platné

říjen 2022

prosinec 2023
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Hufgard Optolith Bauprodukte
Polska Sp. z. o.o.

- Optosan HSB Sanier-Vorspritzmörtel
(nur netzförmig aufbringen)
- Optosan ASP Ausgleich-Porengrundputz
- Optosan USP Universal-Sanierputz

ISOTEC GmbH
Werk Kürten-Herweg

- ISOTEC Sanierputz weiß
- ISOTEC Spritzbewurf (nur netzförmig zulässig)

KEIMFARBEN GmbH & Co. KG

- KEIM Porosan-Trass-Sanierputz NP
- KEIM Porosan-Ausgleichsputz NP
- KEIM Porosan-HF-Sanierputz

květen 2023

- Biocalce Rinzaffo
- Biocalce Intonaco
- Biocalce Zoccolatura

červen 2023

Kerakoll S.p.A.
Italien

Knauf Gips KG

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Cemix Hungary Kft.

LB Cemix s.r.o.

-

Spritzbewurf STENS HAFT (nur netzförmig zulässig)
Saniergrundputz STENS GRUND
Sanierputz STENS HELL
Sanierputz Popo

- 0210 KVK sanační omítka
- 0230 KVK podkladní omítka
- 0250 KVK renovační omítka jednovrstvá
- EUROSAN UP
- EUROSAN OP
-

Spritzbewurf WTA (044)
Ausgleichsputz WTA (014)
Sanierputz WTA (024)
Sockelputz 064

- POROMAP RINZAFFO (Spritzbewurf)
- POROMAP INTONACO (Sanierputz)

MARBOS GmbH & Co.KG

- MARBOS Sanierputz SP w

MC Bauchemie Müller
GmbH & Co. KG

Baumit GmbH

-

maxit
maxit
maxit
maxit
maxit

san
san
san
san
san

Vorspritz
Grund
Weiss
Standard
Solo

- Oxal VSM WTA (Sanier-Vorspritzmörtel)
- Oxal PGP WTA (Sanier-Ausgleichsputz)
- Oxal WPw WTA (Sanierputz einlagig)
-

MUROsan
MUROsan
MUROsan
MUROsan

červenec 2024

prosinec 2023

certifikáty již nejsou platné
květen 2023

MAPEI Kft.

maxit Baustoffwerke GmbH,
Krölpa

leden 2024

Spritzbewurf WTA (nur netzförmig zulässig)
Porengrundputz WTA
Sanierputz WTA weiß
duo Sanierputz WTA und Dämmputz

- SanovaPre
- SanovaMonoTrass

červen 2023
květen 2023
certifikáty již nejsou platné
červenec 2023
srpen 2023

certifikáty již nejsou platné

prosinec 2023

prosinec 2023

PCI Augsburg GmbH

- PCI Saniment® 2in1

duben 2023

PERLIT spo. s r.o.

- Grundputz WTA
- Podhoz WTA
- Podkladní omítka WTA

červen 2024

Profibaustoffe Austria
GmbH

-

Profi
Profi
Profi
Profi

-

0400
0401
0402
0416
0420

Remmers GmbH

Poretec
Poretec
Poretec
Poretec
SP
SP
SP
SP
SP

WTA
WTA
WTA
WTA

Vorspritzer
Ausgleichsputz
Sanierplus weiß
Trass Einlagenputz

Prep
Levell
TOP white
TOP SR
TOP basic

- 0417 SP TOP WD rapid
Rygol Baustofferk GmbH & Co. KG
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- SAKRET Sanier-Spritzbewurf SAS-HS (nur netzförmig)
- SAKRET Porengrundputz PGP-HS
- SAKRET Sanierputz SAP-HS

duben 2024

červen 2024
prosinec 2024
duben 2023
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Rubersteinwerk GmbH

- Ruberstein Spritzbewurf
- Ruberstein Porengrundputz WTA
- Ruberstein Sanierputz WTA

- weber san 950
- weber san 951 S (nur netzförmig zulässig)
- weber san 952
- weber san 953
- weber san 954
		
- weber san 958

leden 2024

Saint-Gobain Weber GmbH
Werk Barby

červenec 2024
červenec 2023

Saint-Gobain Weber GmbH
Werk Barby/Istein

- weber san 160 WTA
- weber san 162 WTA
- weber san 163 WTA

SAKRET Bausysteme GmbH & Co.
(Kalkwerk Rygol)

- SAKRET Sanierputz SPW
- SAKRET Sanierputzspritzbewurf (nur netzförmig zulässig)

Sakret CZ k.s.

- Sanační postřik SAS (podhoz)
- Sanační vyrovnávací omítka ASP
- Sanační omítka SAP

Schomburg GmbH & Co. KG

-

SCHWEPA Schwarzwälder
Edelputzwerk GmbH

- Sanier-Vorspritzmörtel WTA (nur Netzförmig zugelassen)
- Sanier-Wandputz leicht weiß WTA

prosinec 2023

SEMPRE FARBY Sp. Z o.o

- RENOWATOR 525 - Porengrundputz
- RENOWATOR 545 - Sanierputz

prosinec 2024

SIKA Services AG

- Sanierputz SikaMur® Seco 21

červenec 2023

Sika CZ, s.r.o.

- SikaMur-410
- Sika-Mur-400 Unterputz
- SikaMur-420 Renovierungsputz einschichtig

Sievert Baustoffe GMBH & Co. KG

akurit SAN-VS Sanier-Vorspritzmörtel
akurit SAN-PG Sanier-Porengrundputz
akurit SAN Sanierputz
akurit SAN-E plus Sanierputz einlagig
TSP-VS Sanier-Vorspritzmörtel
TSP-PG Trass-Sanier-Porengrundputz
TSP Trass-Sanierputz
TSP-E Trass-Sanierputz einlagig

Sievert Baustoffe GMBH & Co. KG

- hahne INTRASIT VS-WTA Plus 54Z
- hahne INTRASIT GP-WTA Plus 54Z
- hahne INTRASIT SP-WTA Plus 54Z

Sto SE & Co. KGaA

-

Schuster GmbH VEINAL Bauchemie

- VEINAL Sanierputz WTA

Torggler S.r.I.

- Intonaco WTA

Vandex Isoliermittel-Ges. mbH
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-

THERMOPAL-GP11
THERMOPAL-SR44
THERMOPAL-SR24
THERMOPAL-SP
THERMOPAL-Ultra

-

StoMurisol-GP
StoMurisol-VS (nur netzförmig zugelassen)
StoMurisol-SP fein
StoMurisol-SP weiss
StoMurisol-SP getönt

VANDEX
VANDEX
VANDEX
VANDEX

Spritzbewurf WTA (nur netzförmig zulässig)
Porengrundputz WTA
Sanierputz WTA weiß
Sanierputz WTA und Dämmputz

červenec 2024

červenec 2023

srpen 2024

duben 2024
říjen 2023

leden 2024
certifikát již není platný

říjen 2023

říjen 2023

duben 2023

duben 2023
červenec 2024
prosinec 2023
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CERTIFIKOVANÉ INJEKTÁŽNÍ HMOTY PROTI KAPILÁRNÍ VLHKOSTI
Vydavatel: WTA-Certifikační komise „Injektážní hmoty proti kapilární vlhkosti“
Stav k: 19. 10. 2022
		

			
Stupeň nasycení

		

Aplikace

materiálu vodou

Firma		
Produkt
Platnost do
					

Tlaková
≤ 60 % ≤ 80 % < 95 %
								
injektáž
BAS Mauerwerkstrockenlegung

BAS INJEKT 100

červenec 2024

X

BAS 880

červen 2024

X

BKM.MANNESMANN AG

BKM.Mannesmann HP-HZ

prosinec 2023

X

BKM.MANNESMANN AG

BKM HZ125

prosinec 2023

X

X

BKM.MANNESMANN AG

BKM HZ-C

prosinec 2023

X

X

BKM.MANNESMANN AG

BKM-HZ125 DL

prosinec 2023

X

X

BAS-de GmbH		

Beztlaková
injektáž

X
X
X

BKM.MANNESMANN AG

Novusan

prosinec 2023

X

X

BKM.MANNESMANN AG

Novustick

červenec 2024			

X		

X

Bostik GmbH		
Bostik GmbH		
Bostik GmbH Niederlassung MEM
BPA GmbH		

Kiesey Injektcreme

říjen 2024

X

X

Bostik W 203

říjen 2024

X

X

MEM Trock. Wand Fix&Fertig

říjen 2024			

X		

X

BPA CEMsil SC-I

únor 2023			

X		

X

ConSeal Spezialbaustoffe GmbH

CS 561 Horizontalsperre SMK

červen 2024

X

ConSeal Spezialbaustoffe GmbH

CS 564 Injektionscreme

červen 2024

X

X

DIRK OPLÄNDER Bau-Ing. GmbH

Opländer Paraffin

červen 2023			

X		

X

DOW Silicones Europe

DOWSIL IE 6687

říjen 2022

X

X

DOW Silicones Europe

DOWSIL 1-6184

prosinec 2022

X

X

epasit GmbH		

IC Injektionscreme

únor 2023

Evonik Resource Efficiency GmbH

Protectosil WS 770 P

X

X

G. Theodor Freese GmbH

Freese Injektionscreme

listopad 2023			

X		

X

Getifix Horizont S

prosinec 2022			

X		

X

Getifix GmbH		

srpen 2023

X

Graf & Co. GmbH		

Silsan Micro konz

červen 2024

X

Graf & Co. GmbH		

Silsan Cream CT-L

červen 2024

X

HECK Wall Systems GmbH

Rajasil NIG

červen 2024

X

Heck Wall Systems GmbH

Rajasil HS EASY (Injektionscr.)

červenec 2023

X

X

X		

X

X

X

IAT Injekt.- und Abdichtungstechnik

Inno MKW Aquastop

září 2023			

X
X

ISOTEC GmbH

ISOTEC Spezialparaffin

ISOTEC GmbH		

ISOTEC Injektionscreme

listopad 2023			

X		

X

ISO AB		

Iso AB.B

červen 2023

X

X

KÖSTER Mautrol 2K

srpen 2024

X

KÖSTER BAUCHEMIE AG

květen 2024

X

X

KÖSTER BAUCHEMIE AG

KÖSTER Crisin 76

červen 2023

X

X

KÖSTER BAUCHEMIE AG

KÖSTER Crisin Creme

prosinec 2022

X

X

KÖSTER BAUCHEMIE AG

KÖSTER Crisin 76 Stäbchen

X		

X

březen 2024			

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

KORATECT HZS

září 2023

X

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

KORATECT HSC

říjen 2024

X

X

červen 2024			

X		

X

maxit Baustoffwerke GmbH

maxit san Injektionscreme

maxit Baustoffwerke GmbH

X

maxit san Horizontalsper. SMK

listopad 2023

X

X

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co

MC-Injekt 2300 top

červen 2024

X

X

Mc-Bauchemie Müller GmbH & Co.

Emcephob HSL-W

prosinec 2022			

X

X

Mc-Bauchemie Müller GmbH & Co.

Emcephob HSC

červenec 2023			

X		

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.

Oxal HSL

prosinec 2022

X

Zpravodaj WTA CZ 3-4/2022

X

X

33

				Stupeň nasycení
		
materiálu vodou
Firma
Produkt
Platnost
do
					

Aplikace

Tlaková
≤ 60 % ≤ 80 % < 95 %
								
injektáž
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.

OXAL Dry-In

březen 2023

X

X

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.

MC-Injekt GL-95 TR

listopad 2024

X

X

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.

MC-Injekt 3000 HPS

listopad 2023

X

X

MEM Bauchemie GmbH

MEM Trock.Wand Fix&Fertig

říjen 2024

X

X

Muro Bauprodukte GmbH

Muro fluid SMK

červen 2023

X

X

Neisius Bautenschutzprodukte

CavaStop 300

listopad 2023

		Novatech International N.V.
PCI Augsburg GmbH		
PCI Augsburg GmbH		

WP7-402

X

Beztlaková
injektáž

X

březen 2023			

X		

PCI Barra Gisol

duben 2024

X

X
X

X

PCI Barra® Creme

srpen 2023

X

Remmers Baustofftechnik GmbH

Kiesol, Art.-Nr. 1810

září 2024

X

X

Remmers Baustofftechnik GmbH

Kiesol C (Basic)

květen 2023

X

X

Remmers Baustofftechnik GmbH

Kiesol iK, Art.-Nr. 1813

červenec 2024

X

X

Remmers Baustofftechnik GmbH

Kiesol C+

květen 2023

X

X

Redstone GmbH & Co. KG
Redstone GmbH & Co. KG
Rubersteinwerk GmbH

Secco Horizontalsperren-Sticks

červenec 2024			

X		

X

Secco Horizontalsperre

červenec 2024			

X		

X

Ruberstein Microemulsion

říjen 2023

X

Rubersteinwerk GmbH

Ruberstein Creme Inject

prosinec 2023

X

Rubersteinwerk GmbH

Ruberstein Microemuls. 1620

březen 2023

X

X

Rubersteinwerk GmbH

Drysilex

září 2024

X

X

Saint-Gobain Weber GmbH

Weber.tec 940 E

listopad 2023

X

X

Saint-Gobain Weber GmbH

weber.tec 946

listopad 2023

Saint-Gobain Construction Polska
Safeguard Europe GmbH
SANAX chemical construction s.r.o.
SCHOMBURG GmbH & Co. KG
SCHOMBURG GmbH & Co. KG

X
X

X

X

weber san Krem Injekcyjna

listopad 2023			

X		

X

Dryrod 12mm Dampfcheck 80

červenec 2024			

X		

X

ResiInject Cream

květen 2023			

X

X
X

Aquafin-F

listopad 2023

X

Aquafin-i380

červenec 2023

X

X

VEINAL VSS 1-90

červen 2023

X

X

SEMPRE Farby Sp. z o.o.

RENOWATOR 120

prosinec 2022

X

X

SEMPRE Farby Sp. z.o.o

RENOWATOR 190

srpen 2024

X

X

SikaMur®InjectoCream 100

květen 2024

X

X

Schuster GmbH		

Sika Services AG		
Sievert Polska Spótka z o.o.

IC Krem Iniekcyjny

březen 2023			

X		

X

Sievert Baustoffe GmbH&Co. KG

Intrasit IC 280S

březen 2023			

X		

X

Sievert Baustoffe GmbH&Co. KG

Intrasit AS 880S

listopad 2022			

X		

X

Sievert Baustoffe GmbH&Co. KG

Intrasit MEK 180S

březen 2023			

X

X

X

Likosil 95

červenec 2024

X

X

StoMurisol Micro

prosinec 2023

X

X

TPH Bausysteme GmbH

AQUASTOP

prosinec 2023

X

X

TRADECC NV		

PC AQUADRY GEL

prosinec 2022

X

X

VANDEX IC

únor 2023

X

VOLTECO S.p.A.		

TripleZero

červenec 2024

Wacker Chemie AG		

SILRES BS SMK 550

březen 2023

X

X

Wacker Chemie AG		

SILRES(R) BS SMK 1311

březen 2023

X

X

Wacker Chemie AG		

SILRES BS Creme D

březen 2023

X		

X

Batisecc C

září 2024

X

X

Sotano Mörtel und Putze GmbH&Co.
STO AG 		

VANDEX Isoliermittel GmbH

WBA Abdichtungssysteme GmbH

X		

WEBAC-Chemie GmbH

WEBAC 1401

září 2023

X

WEBAC-Chemie GmbH

WEBAC 2130

březen 2023

X

34

X
X

X
X

Zpravodaj WTA CZ 3-4/2022

ZAJÍMAVOSTI Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ
NEWS FROM THE TECHNICAL JOURNALS
B+B BAUEN IM BESTAND
č. 1/2021

Rešerše článků
Uvádějí se hlavní charakteristiky
vybraných článků a témat a možnosti
technické vhodnosti uplatnění v nich
obsažených způsobů prací a souvisejících
aktivit pro oblast výstavby, rekonstrukce
a oprav staveb a jejich částí.

1. Ein Jahr „2-9-20/D“
(Rok „2-9-20/D“)
n
Olaf Janotte
Nová směrnice WTA 2-9-20/D
„Sanační omítkové systémy“:
Již rok je k dispozici nová směrnice WTA
2-9-20/D „Sanační omítkové systémy“.
Obsahuje nejen vyzkoušené a uznávané
poznatky, ale i důležité změny ovlivňující
použití v praxi, z nichž některé by měly
být předmětem odborné diskuse. Jedná
se například o stanovení a vyhodnocení
zatížení solemi, provedení předběžného
průzkumu a následného provedení
přechodu mezi podezdívkou a oblastí
styku budovy a zeminy.
2. Mit hoher Flankenhaftung
gegen Feuchtigkeit
(Snížení vlhkosti pomocí
spárovací malty s vysokou
přilnavostí)
n
Quido Wollenberg
Sanace západní věže katedrály ve Schleswigu: katedrála
Sv. Petra ve Schleswigu je vystavena
náročným klimatickým podmínkám.
Mnoho dnů v roce je zdivo vystaveno působení větru a dešťové vody.
Lícová vrstva stěny západní věže
tomuto zatížení nemohla dlouhodobě
odolávat. Pronikání vody spárami vedlo
k tak závažným poškozením, že lícové
zdivo muselo být zásadně sanováno
a částečně znovu vyzděno. Pro návrh
sanace bylo rozhodující použití spárovací malty, zaručující dokonalou
přilnavost a zajišťující mechanickou
odolnost lícového zdiva i při vysokém
zatížení povětrnostními podmínkami.
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3. Erst die Fuge abdichten, dann
trocknen
(Nejdříve utěsnit spáry, pak
vysoušet)
n
Dipl.-Ing. Herwig Hengsberger
Technické vysoušení podlahových konstrukcí bez uvolňování
škodlivin: častým jevem zůstává,
že vlhké podlahové konstrukce nejsou
dostatečně vysušeny. To představuje
pro firmy provádějící vysoušení riziko
v odpovědnosti za provedené činnosti.
Pomocí cenově přijatelných metod
je možné kontaminaci plísní během
i po ukončení technického vysoušení omezit.
Předpokladem pro účinné vysoušení při
zachování optimální doby vysoušení
je zajištění trvale funkčního utěsnění
obvodových spár.
4. Zu neuer Leistungsfähigkeit
(K novým užitným vlastnostem)
n
Dipl.-Ing. A. Schumann, Dipl.-Ing.
S. May a Dr.-Ing. J. Bochmann
Sanace a zesílení památkově
chráněných
objektů
pomocí
uhlíkatého betonu: Odlupování
vrstev, zkorodovaná výztuž a nesprávné
provádění, to jsou jen některé příklady,
které mohou vést ke snížení statické
spolehlivosti stávajících betonových konstrukcí. Pokud mají být opraveny, stojíme
často před problémem, že poškozené
stavební části jsou těžko přístupné nebo
nosné konstrukce podléhají památkové
ochraně. To může zesílení mnohdy subtilních stavebních částí velice zkomplikovat. Tyto problémy umožňuje již několik
let vyřešit použití uhlíkatého betonu.
5. Sinvolle Digitalisierung
(Smysluplná digitalizace)
n
Dr. Hendrik Seibel
Pasportizace
budov
včera
a dnes: Digitální nástroje zjednodušují
pasportizaci stávajících budov a odhad
nákladů na jejich sanaci či přestavbu.
To dokládá porovnání rozsáhlé „ruční“
pasportizace provedené v souvislosti
s rozšířením restaurace nedaleko Wuppertalu s digitálně prováděnou pasportizací pomocí „Plan4Gebäudecheck“.

6. Farbstandard ist immer
noch Raufasertapete-Weiß
(Standardně používanou
barvou je stále ještě bílá
barva strukturované tapety)
n
Prof. Dr. Axel Buether
Koncept
používání
barev
v interiéru: Barva v interiéru má
nejen estetickou a symbolickou funkci,
nýbrž má bezprostřední vliv na tělesné
a duševní zdraví a výkonnost obyvatel
a uživatelů. Návrh barevného řešení
pro stávající objekty, který tyto aspekty
zohledňuje, probíhá ve 4 fázích: workshop, který definuje cílovou skupinu,
dokumentace stávajícího stavu prostor, které budou upravovány, vytvoření
celkové koncepce a dodání a posouzení
vzorků.
7. Den Weg in die Unterwelt
intakt halten
(Zajištění nepoškozené cesty
do podzemí)
n
Benjamin Stöhr
Sanace šachet: Pro úspěšnou
sanaci šachet je důležité stanovení
rozsahu poškození, odborný návrh
sanace a správné použití vhodných
produktů a technologií. K dispozici
je celá řada doporučení a norem pro
provádění jednotlivých uvedených fází.
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