OBSAH

TIRÁŽ

Katedra stavieb, Technická fakulta SPU Nitra
Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Katedra architektúry,
Stavebná fakulta STU Bratislava

VIDIECKE STAVBY V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH
Architektúra – konštrukcie – technológie – bezpečnosť

RURAL BUILDINGS IN EUROPEAN REGIONS
Architectural – constructions – technology – safety

OBSAH

TIRÁŽ

Recenzenti:

doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Ing. Jana Lendelová, PhD.
Ing. Dušan Páleš, CSc.
Ing. Milada Balková, PhD.
Ing. Marián Bujna, PhD.
Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Ing. Tímea Szabóová, PhD.

Názov publikácie: Vidiecke stavby v európskych regiónoch – architektúra,
konštrukcie, technológie a bezpečnosť

Schválil rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dňa 9. 9. 2013 ako
Zborník recenzovaných vedeckých prác na CD.

ISBN 978-80-552-1071-1
DOI: https://doi. org/10.15414/2013.9788055210711

OBSAH

ÚVOD

Druh publikácie:

Zborník recenzovaných vedeckých prác

Názov publikácie:

Vidiecke stavby v európskych regiónoch

Autor:

Kolektív autorov

Zborník zostavil:

Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.

Počet strán:

178

Náklad:

50 ks

Vydavateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania:

2013

Vydanie:

prvé

Texty neprešli jazykovou a redakčnou úpravou vo vydavateľstve, za obsahovú
a formálnu stránku zodpovedajú autori.
ISBN 978-80-552-1071-1

TIRÁŽ

Obsah
Marek Ondrejka – Elena Dohňanská
SLOVENSKÁ REGIONÁLNA ARCHITEKTÚRA A JEJ MOŽNOSTI PRI TVORBE
PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ NA VIDIEKU

1

Jarmila Húsenicová
PRÍSPEVOK K UDRŽANIU REGIONÁLNEJ IDENTITY VIDIECKYCH SÍDIEL

5

Peter Bauer - Kristína Vargová
STAVBY PRE ROZVOJ VIDIECKYCH SÍDIEL

10

Kristína Vargová
HOSPODÁRSKY PRIESTOR AJ SO ZOHĽADNENÍM ENRICHMENT-u
A WELFARE

14

Gabriela Szántová - Elena Dohňanská
OPTIMALIZÁCIA PROSTREDIA PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNÍC

18

Peter Sivoň
TRADIČNÉ VIDIECKE SÍDLA AKO INŠPIRÁCIA PRE NOVODOBÚ
ARCHITEKTÚRU

25

Juraj Žilinský
VETERNÝ TUNEL S MEDZNOU VRSTVOU STAVEBNEJ FAKULTY
STU V BRATISLAVE

31

Michal Mikulášik - Juraj Žilinský
VPLYV VÝBERU ZEMINY NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI STIEN
Z UBÍJANEJ HLINY

36

Aleksandra Gryc - Jan Radoń
HYGROTHERMAL PERFORMANCE OF BASEMENT WITH INTERMITTENT
HEATING

42

Pavel Novák - Gabriela Malá – Karel Tittl
VYBRANÉ STAVEBNĚ-HYGIENICKÉ ASPEKTY OBJEKTŮ PRO USTÁJENÍ
ZVÍŘAT V ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH

49

Radomír Adamovský - Pavel Neuberger - Michaela Šeďová
TEPLOTY A TEPELNÉ TOKY V ZEMNÍM MASÍVU S HORIZONTÁLNÍM
VÝMĚNÍKEM TYPU SLINKY

54

Šárka Nenadálová - Lukáš Balík - Milan Rydval
EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ HISTORICKÝCH
CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

60

Jozef Lipiak
VÝVOJ KERAMICKÝCH TVÁRNIC Z TEPELNO-TECHNICKÉHO HĽADISKA

67

Peter Lobotka
MERANIE TLAKOV NA KOCKE SILSOE VO VETERNOM TUNELI
VZLU a.s. V PRAHE – LETŇANOCH

74

Peter Juráš - Juraj Žilinský
TVORBA REFERENČNÉHO ROKU PRE OBLASŤ BRATISLAVY
Z HĽADISKA VPLYVU VETROM-HNANÉHO DAŽĎA

78

Ľuboš Moravčík - Martin Pikalík - Lukáš Štrba
VYUŽITIE UAV-FOTOGRAMETRIE PRI MODELOVANÍ TERÉNU A KONŠTRUKCIÍ
V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE

84

Dušan Páleš
VÝPOČET APROXIMÁCII KUMULATÍVNEJ DISTRIBUČNEJ FUNKCIE
ŠTANDARDIZOVANÉHO NORMÁLNEHO ROZDELENIA

90

Martin Pikalík - Lukáš Štrba - Ľuboš Moravčík
DIGITALIZOVANIE OBJEKTU POŽIARNEJ ZBROJNICE V AREÁLI
MÚZEA SLOVENSKEJ DEDINY V MARTINE POMOCOU BLÍZKEJ DIGITÁLNEJ
FOTOGRAMETRIE

97

Wacław Bieda - Piotr Herbut - Sabina Angrecka
DIFFERENTIATION OF THE HYGROTHERMAL CONDITIONS
IN THE BARN DURING HOT WEATHER

103

Jan Kalíšek – Ivana Knížková – Josef Knížek
ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH MIKROKLIMATICKÝCH PARAMETRŮ
VE STÁJI PRO CHOV KONÍ

108

Petr Kunc – Ivana Knížková – Pavlína Jiroutová – Josef Knížek – Jana Lendelová
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI SRSTI

112

Gabriela Malá - Novák Pavel - Knížek, J. - Procházka, D.
VLIV STAVEBNÍCH ÚPRAV NA KVALITU CHOVNÉHO PROSTŘEDÍ V OVČÍNECH

115

Jaroslav Šottník
VPLYV HLUKU A HLUČNOSŤ OBJEKTOV V CHOVE ZVIERAT

121

Ľubomír Botto - Jana Lendelová
HODNOTENIE SYSTÉMU OCHLADZOVANIA VZDUCHU V OBJEKTE
PRE USTAJNENIE PRASNÍC

126

Jana Lendelová - Ján Plesník - Miroslav Žitňák
ÚČINOK POUŽITIA STEREDU K ZVUKOVEJ IZOLÁCII PRACOVNÉHO PRIESTORU

132

Milada Balková
POSÚDENIE ČINITEĽA DENNEJ OSVETLENOSTI V PÔVODNOM USTAJŇOVACOM
OBJEKTE K96 POMOCOU SOFTWARU WDLS 4.1

137

Ingrid Karandušovská - Monika Sauter - Štefan Mihina
ANALÝZA MIKROKLIMATICKÝCH PARAMETROV VNÚTORNÉHO
PROSTREDIA CHOVU BROJLEROV VO VZŤAHU K TVORBE
ŠKODLIVÝCH PLYNOV

141

Matúš Bošanský - Miroslav Žitňák - Štefan Pogran
METODIKA VÝPOČTU POŽIARNEHO RIZIKA BUDOV

148

Miroslav Žitňák - Jana Lendelová - Slávka Jankovičová - Matúš Bošanský
ANALÝZA ÚRAZOVOSTI V STAVEBNÍCTVE

154

TIRÁŽ

Jana Lendelová - Ľubomír Botto – Štefan Boďo - Štefan Pogran
– Patrik Piterka - Matúš Bošanský
NÁVRH KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV PRE ZLEPŠENIE POHODY
USTAJNENÝCH ZVIERAT V LETNOM OBDOBÍ

159

Plesník Juraj - Martin Hraško
TEXTIL V DOME INAK: SYNTETICKÝ TEXTILNÝ MATERIÁL
IZOLUJE HLUK A TEPLO V AUTOMOBILE, OBJAV JEHO VLASTNOSTI
PRE NOVÚ KVALITU VIDIECKEHO BÝVANIA

166

TIRÁŽ

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

SLOVAK REGIONAL ARCHITECTURE AND ITS POSSIBILITIES
FOR CREATING NEW JOB OPPORTUNITIES IN RURAL AREAS
SLOVENSKÁ REGIONÁLNA ARCHITEKTÚRA A JEJ MOŽNOSTI
PRI TVORBE PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ NA VIDIEKU
Marek Ondrejka1 – Elena Dohňanská2
Abstract:
Dramatic movement of 20th century significantly transformed the appearance of the Slovak
countryside. After centuries of relatively smooth development in recent decades, it has been
facing major leaps. In recent decades we can observe a gradual transition from the industrial
age to the information age. This trend has resulted in the transfer of factories and therefore the
number of jobs in distant rural areas to cities.
Traditional architecture is part of the tangible cultural heritage. Precondition for its
preservation for future generations is a search of adequate functional use. For rural areas
appears to be the most appropriate use of the ever-growing tourism. This article focuses on
finding optimal entry options for new buildings for tourism development in rural environment
in order to preserve the traditional character to remain preserved traditional values, which are
considered one of the main elements of the attractiveness of destinations.
Kľúčové slová: kultúrne dedičstvo, krajinný ráz, tradičná architektúra, cestovný ruch.

Dramatický priebeh 20. storočia do veľkej miery pozmenil aj tvár slovenského vidieka.
Po storočiach relatívne plynulého rozvoja čelí v posledných desaťročiach výrazným
vývojovým skokom. Vedecko-technická revolúcia so sebou priniesla nové materiály, nové
pracovné postupy a taktiež nové druhy pracovných príležitostí. V posledných desaťročiach
môžeme sledovať postupný prechod z industriálneho veku do veku informačného. Tento trend
má za následok presun tovární a teda aj množstva pracovných príležitostí z ďalekých
vidieckych oblastí do miest.
Tradičná architektúra je súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva. Predpokladom jej
uchovania pre budúce generácie je hľadanie existenčného opodstatnenia a adekvátneho
funkčného využitia. Pre rurálne oblasti sa najvhodnejším javí využitie v neustále sa
rozvíjajúcom turizme. Článok sa zameriava na hľadanie optimálnych možností vstupu nových
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objektov pre cestovný ruch do rurálneho prostredia vidieka s cieľom zachovania tradičného
charakteru aby ostali zachované tradičné hodnoty, ktoré sú považované za jeden z hlavných
prvkov atraktivity destinácií. Nekoordinovaná výstavba tohto druhu prináša svoje negatíva.
Pokiaľ stavebník, či architekt nie je zanietený pre tradičnú kultúru, nemá motiváciu
problematiku študovať detailnejšie.
Pri riešení danej problematiky sme preto zamerali pozornosť na analýzu prístupu
k problematike v zahraničí. Výskum prebiehal vo švajčiarskej obci Faulensee, v rakúskom
Huttschlagu a českom Turnove. Analyzovali sme spôsoby koordinácie výstavby
v jednotlivých regiónoch formou rozboru územných plánov a regulatívov. Na získanie týchto
informácií sme využili metódu riadeného rozhovoru s predstaviteľmi lokálnych samospráv
ako aj analýzu územných plánov skúmaných destinácií a analýzu legislatívy v oblasti
stavebného práva jednotlivých skúmaných štátov.
Česká republika:
Územné plánovanie v Českej republike operuje s termínom „krajinný obraz“, alebo
„krajinný ráz“. Je určený špecifickými rysmi a znakmi krajiny, ktoré vytvárajú jej rázovitosť,
teda odlišnosť a jedinečnosť. V rámci koordinácie výstavby sú pre jednotlivé regióny
definované limity a zásady povoľovania výstavby. Urbanistické limity sú určujúce pre
umiestňovanie nových stavieb. Jedná sa predovšetkým o vzťahy ku charakteru krajinného
rázu, napr. štruktúra osídlenia, horizonty, priehľady, krajinné dominanty, okolité stavby atď..
Na jednoduchých obrázkoch sú znázornené príklady prípustného a neprípustného
umiestnenia objektu na pozemku vo vzťahu k okolitej zástavbe. Pri umiestňovaní viac
hlavných stavieb je požadované spracovanie štúdie. Pre posúdenie umiestnenia stavby je
v zložitejších prípadoch nutný zákres do fotografie.
Medzi objemové limity patrí predovšetkým podlažnosť a výška hrebeňa voči ostatným
stavbám. Sklon strechy je v intervale 40-45˚ a mal by rešpektovať sklony striech okolitej
zástavby. Hrebeň by mal byť orientovaný rovnobežne s dlhšou stranou domu. Výška hrebeňa
a odkvapu by mala rešpektovať výšky okolitej zástavy. Architektonické limity sú dané
architektonickou nadväznosťou na okolité objekty. Odporúčania architektonického stvárnenia
objektov sú len orientačné a týkajú sa objektov na bývanie. Jedná sa najmä o umiestnenie
vstupu do domu, osadenie na terén a definovanie výšky sokla, tvar štítovej steny, optické
oddelenie prízemia od podkrovia na štítovej stene, obmedzenie balkónov a loggií, definovanie
veľkosti okien v štítovej stene s pomerom strán, vonkajšie povrchové úpravy obvodových
stien či umiestnenie komína.
2
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Švajčiarsko:
Švajčiarske územné plánovanie je považované za jedno z najvyspelejších. Platí tu
federálny zákon o územnom plánovaní. Každý samosprávny celok (Kanton) má povinnosť
doplniť

tento

zákon

o

koncepciu

rozvoja

regiónu

a

plán

územného

rozvoja

(Erschliessungsplan). Okrem toho musí mať každá obec vypracovaný územný plán zóny
a k tomu vlastný stavebný zákon. Každá obec sa teda môže sama rozhodnúť ako sa bude
stavať v jej území, samozrejme v súlade so základným federálnym zákonom o územnom
plánovaní.
Výstavba budov vrátane prístavieb sa realizuje v rozsahu maximálnych povolených
objemových rozmerov definovaných v tabuľke. Koeficient zastavanosti udáva podiel
zastavanej plochy k celkovej ploche pozemku. Odstupové vzdialenosti susedných budov
platia vo všetkých zónach obce, pokiaľ nie sú definované osobitné predpisy alebo stavebné
čiary.
Pri hodnotení stavebného zámeru z hľadiska vhodnosti umiestnenia do prírodného
prostredia sa pozornosť sústredí najmä na umiestnenie objektu na pozemku v rámci zástavby,
tvar, celkové proporcie a rozmery budovy, farebné stvárnenie fasády a strechy, umiestnenie
vstupov do objektu, vjazdov a výjazdov na pozemok, riešenie vonkajších priestorov, najmä
v podhorí riešenie oplotenia pozemkov plotom alebo živým plotom, pokiaľ je predpísaný
charakter stvárnenia vonkajších priestorov, priestory pre umiestnenie motorových vozidiel
a terénne zmeny. Charakter vonkajších priestorov vrátane charakteristických prvkov akými sú
sieť komunikácií, predzáhradky, ohrady a oplotenia, stromy a ovocné záhrady je potrebné
zachovávať a obnovovať vhodne ku krajinnému obrazu. Stvárnenie okolia je súčasťou
stavebného konania a jeho návrh musí byť priložený k žiadosti o stavebné povolenie.
Rakúsko:
Územné plánovanie v Rakúsku vychádza predovšetkým z plánovania územného
rozvoja. Plán územného rozvoja je nástrojom na regulovanie a usmerňovanie vzhľadu
výstavby. Obec má tak k dispozícii nástroj s pravidlami, ktorými dokáže efektívne
usmerňovať výstavbu bez rizika subjektívneho vnímania. Plány územného rozvoja obsahujú
podrobnejšie špecifikácie prípustnej výstavby v územiach určených na výstavbu. Spravidla je
kladený osobitný dôraz na konkrétny obraz územia, pretože v opačnom prípade sa stanovujú
výškové údaje v pláne územného rozvoja na základe reálnych výškových pomerov okolitej
zástavby.
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Medzi dôležité regulatívy patria najmä umiestenie a smer hrebeňa strechy, sklon strechy,
spôsob zástavby, hustota zastavania a stavebná čiara, najvyšší bod stavebného objektu, výška
steny, podlažnosť a výška odkvapu. Definovanie maximálnej veľkosti staveniska s nízkou
hodnotou je ideálnym nástrojom, ako zabrániť vzniku veľkých stavebných objektov
v rurálnych oblastiach.
Pokiaľ sa nachádza riešené územie v oblasti s charakteristickým krajinným obrazom, ktorý
zástavba stavebných objektov silne ovplyvňuje, sú všetky stavebné zámery koordinované
poradcom pre stvárnenie a dizajn za účelom zaistenia harmonického vzhľadu krajinného
obrazu.
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PRÍSPEVOK K UDRŽANIU REGIONÁLNEJ IDENTITY
VIDIECKYCH SÍDIEL
CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE REGIONAL IDENTITY OF
COUNTRYSIDE VILLAGES
Jarmila Húsenicová
_______________________________________________________________
Abstract
Countryside villages notably have been loosing as a result of actual World Economy Crisis. Specific landscape
values- natural and cultural diversity have been endangered and there is a need to make a draft of proper
solutions chances and possibilities.
European Union had undergone important changes and developments since the end of the 20th century“
institutional reforms, enlargement to 27 Member states, establishment of the Lisbon Treaty. The June 2010
Council approved the strategy for the next decade „ EU 2020 “ with following Lisbon Strategy objectives: to
become the most dynamic and competitive knowledge-based economy in the world.
Kľúčové slová
Vidiek, rozmanitosť vidieckych sídiel, udržanie ich regionálnej identity, stratégia EÚ 2020.

Úvod
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 finišuje a v plnom prúde sú
prípravy na nové programové obdobie. V septembri 2013 sa predkladá do Bruselu prvé znenie
nového Programu rozvoja vidieka SR na obdobie rokov 2014-2020, ktorého gestorom je
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nové nariadenie Spoločenstva pre
rozvoj vidieka prináša možnosť využiť 22 opatrení. Ministerstvo vybralo 17 z nich, medzi
nimi napr.:
-

Investície do hmotného majetku (čl.18),

-

Obnova poľnohospodárskeho potenciálu poškodeného prírodnými pohromami (čl.19),

-

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti (čl.20),

-

Základné služby a obnova vidieckych dedín (čl.21),

-

LEADER- program Európskej únie pre komunitne vedený miestny rozvoj
(čl.42).

Európska únia podstúpila dôležité zmeny a vývojové trendy od konca 20. storočia:
inštitucionálne reformy, zväčšenie na 27 členských štátov a realizáciu Lisabonskej zmluvy.
V júni 2010 Rada schválila stratégiu pre ďalšiu dekádu s názvom „ EU 2020 " s nasledovnými
cieľmi, ktorými sa napĺňa Lisabonská stratégia: stávať sa čo najviac dynamickými
a konkurencieschopnými vo svete- s ekonomikou založenou na nových znalostiach
a zručnostiach.
5
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Ciele a problémy
Program ESPON je vypracovávaný metódami aplikovaného výskumu nadnárodných teamov
v rámci krajín EÚ. Poslaním programu ESPON 2013 je podporovať politický rozvoj
vo vzťahu ku kohéznej politike EÚ. Tento cieľ dosahuje poskytovaním svedectiev
z monitoringu a znalostí o európskych územných štruktúrach, trendoch, perspektívach
a dopadoch politík, čo umožňuje robiť porovnávania medzi regiónmi
a sídelnými
štruktúrami, a tým lepšie pochopiť európske územné diverzity, čiže rozmanitosti až na úrovni
vidieckych obcí.
Európska perspektíva vnímania národného, regionálneho a lokálneho rozvoja je
neoddeliteľnou súčasťou rozumného, udržateľného a inkluzívneho rozvoja strategických
cieľov, ktoré možno dosiahnuť iba prostredníctvom aktívneho prispenia všetkých európskych
regiónov, miest a obcí.
Zásadné a trvalé prírodné handicapy vidieckeho osídlenia - disparity z hľadiska zákonitostí
trhovej ekonomiky sú napr. veľmi riedke osídlenie (juh SR) a bariérové efekty ovplyvňujúce
cezhraničné a horské regióny.
Význam spojenia vidiek- mesto je úzko spätý s konektivitami k najbližším urbanizovaným
centrám a strediskám či urbánnym pólom rozvoja. Lepšie spojenie vidiek - mesto
a jednoduchšia dochádzka na väčšie vzdialenosti sa považujú za strategické opatrenia smerom
k vytváraniu širších robustnejších oblastí pracovných trhov a k uľahčeniu prístupu k službám.
Špecifické teritoriálne charakteristiky majú významný vplyv na možnosti národných štátov
zaistiť na celom svojom území približne rovnakú úroveň prístupu k službám. To ovplyvňuje
ako chovanie súkromných osôb, tak aj povahu a početnosť ekonomických aktivít.
V prípade Švajčiarska sú zdôrazňované vysoké náklady, spojené s poskytovaním služieb
obyvateľom (najmä zdravotná starostlivosť a vzdelávanie).
Regionálne ekonomiky „ špecifických území“ znamenajú obmedzený potenciál pre
diverzifikáciu ekonomickej základne.
Vo Švajčiarsku existuje len málo alternatív k turistickému priemyslu v horských oblastiach.
V znevýhodnených vidieckych sídlach je aj napriek dnes fungujúcim informačným
technológiám a sieťam chronický nedostatok verejných a súkromných výskumno-vývojových
a inovačných kapacít.
Dochádzka z bytu za prácou a službami- dosah 45 minút cestovného času do centier
funkčných urbanizovaných oblastí s viac než 20 000 obyvateľmi je podmienkou úspešného
prežitia ľudí v zmysle dnes platných zákonitostí trhovej ekonomiky.
Príjmy domácností vo vidieckych sídlach v SR sú často veľmi nízke na hranici chudoby a sú
udržiavané kombinovanými aktivitami v poľnohospodárskej a remeselnej výrobe
a v turistickom ruchu. Vidiecke územie je charakteristické konfliktami v ekologicky citlivých
najmä horských oblastiach, napr. medzi ťažbou nerastov, turistickým ruchom a ochranou
prírody.
Tradičný poľnohospodársky región s nízkymi príjmami z poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, spoločne s nedostatkom pracovných príležitostí mimo primárny ekonomický
sektor zapríčiňujú väčšiu zraniteľnosť vidieckych regiónov.
Vyľudňovanie a koncentrácia obyvateľov v rámci špecifických území, v ich dôsledku
špekulácie s majetkami- pozemkami a budovami na nich na trhu s nehnuteľnosťami, sa
považujú za zdroj neistoty a to nielen pre súčasný ale i pre budúci rozvoj.
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Územné potenciály: prírodné, sociálne a kultúrno-historické dedičstvo
Existujúca diverzita , čiže rozmanitosť našich vidieckych sídiel priamo súvisí s potrebou
chrániť ich regionálnu identitu. Diverzita je sila vyžadujúca efektívne využitie.
Každé miesto, každý región sú unikátne. Kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú pokrok každej
obce na vidieku smerom k vyváženému, harmonizovanému a udržateľnému rozvoju, možno
identifikovať. Sú nimi schopnosť porozumieť širšiemu územnému kontextu a formulovať
a implementovať lokálne prispôsobené opatrenia, ktoré majú za cieľ prekonať kľúčové
prekážky rastu. Dôležité sú štruktúry verejnej správy ako aj administratívne hranice v území.
Často sú dané historickým vývojom a vnímaním určitých oblastí s ich geografickými
špecifikami, v neposlednom rade tiež vnímaním svojej vlastnej identity samotnými
obyvateľmi týchto oblastí.
Na európskej úrovni je dôležitou úlohou umožniť zainteresovaným subjektom z miest,
z vidieka, z horských oblastí, z ostrovov, z riedko osídlených a periférnych regiónov atď.
s veľmi rozdielnymi ekonomickými a sociálnymi štartovacími pozíciami zísť sa „v rámci
širokej verejnej diskusie pri okrúhlom stole“ a prediskutovať politické prístupy a rozvojové
možnosti a prekonať určité skostnatené predstavy o vlastných možnostiach.
Nové európske príklady územnej diverzity- rozmanitosti z programu ESPON môžu byť
použité k posilneniu cezhraničnej spolupráce a k zlepšeniu územnej dimenzie politík EÚ,
národných politík a ich regulačných rámcov.
Aké sú tie veľmi špecifické príležitosti, potenciály, ktoré sa otvárajú miestne silne závislými
faktormi, ako je dostupnosť, kultúrne alebo prírodné dedičstvo?
Práve diverzita na detailnej úrovni je tak dôležitá v praktickom živote. Rozdiely v miere
a kvalite rozmanitosti - t.j. v diverzite (tzv. diverzita diverzity) budú hlavnou prekážkou, ktorú
je nutné prekonať pri pokusoch o konkrétnu „transformáciu diverzity na silu“. Inak povedané,
označenie regiónov ako metropolitné, vidiecke, ostrovné alebo horské neznamená, že všetky
regióny v každej kategórii môžu byť uchopené pomocou podobných mier a opatrení, pretože
z európskej perspektívy zdieľajú rovnaké problémy a rozvojové príležitosti a musia sa
potýkať s dôsledkami súčasnej svetovej hospodárskej krízy.
Existuje široký rozsah možností územných špecializácií vo vidieckej obci, reakcie na súčasnú
svetovú hospodársku krízu sa veľmi líšia od regiónu k regiónu, dokonca aj v prípade regiónov
s obdobnou geografickou charakteristikou.
Záver
V rýchlo sa meniacom svete musia lokálne založené politiky zahrnovať širší územný kontext
preto, aby pochopili a mohli ťažiť zo svojich vlastných existujúcich rozvojových potenciálov
a aby tak mohli vylepšiť súčasne aj konkurencieschopnosť celej Európskej únie.
Jednou z dôležitých možností pre vytvorenie ekonomicky chápanej pridanej hodnoty je
príležitosť- šanca silnejšieho rastu v rámci územných kooperácií, spolupráce alebo v rámci
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konkrétnych kooperačných stratégií so susednými regiónmi či mestami, využitie
komparatívnych výhod a tvorba vyššieho kritického objemu v rámci ekonomiky.
Kým u nás najmä na vidieku budú mať obyvatelia základné existenčné problémy, miestami
extrémne vysokú nezamestnanosť napr. na juhu Slovenska (okolo 40%).
Nebudú mať občania základný záujem o aktívne zapojenie sa do spravovania vecí verejných,
ako je to bežné v rozvinutých krajinách Európskej únie na západ od našich hraníc.
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá udržaním regionálnej identity vidieckych sídiel.
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
jarmila.husenicova@stuba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra architektúry
Radlinského 11
813 68 Bratislava
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CONSTRUCTIONS FOR DEVELOPMENT OF COUNTRYSIDE
RESIDENCES
STAVBY PRE ROZVOJ VIDIECKYCH SÍDEL
Peter Bauer1 - Kristína Vargová2

Abstract:
Presented results are an accomplishment of a couple of years long efforts of students and teachers who
introduced and consequently were creating in a real environment of a countryside. Each yearly update
and variety of assignments enable comparison and progress of society’s requirements as well as originality
of students’ solutions.
Keywords/kľúčové slová:
Countryside, environment, function / vidiek, prostredie, funkcia

Úvod:
Dovolíme si načrieť do bohatej studnice našich spoločných nápadov a samozrejme
štúdií, ktoré pomáhame dotvárať našim zanieteným študentom. Prostredníctvom nižšie
uvedených výňatkov, Vás nimi, resp. vybranými z nich prevedieme.
Materiál a metódy: /Peter Bauer/
Pre účel príspevku je opätovne použitá moja ,,láskavá“ metóda empirického kriticizmu.
Na našom pracovisku sa venujeme tejto oblasti na konkrétnych riešeniach územnej
regulácie /ÚPN, Zóna/, ako aj na riešení nenásilného pretvárania konkrétnych malých
obcí, prostredníctvom stavieb občianskeho zamerania. Ide o záujem o dotvorenie
súčasného reálneho obrazu, aby sa život v obciach stal kvalitnejším a zmysluplnejším.
Mapujeme konkrétnosť súčasnej situácie. Zaujímame sa, o intenzívnejšiu spoluprácu
s vedením jednotlivých obcí na rozmanitej úrovni. V nedávnej minulosti sme napr.
spracovali konkrétne obce v Turci alebo v okolí Topoľčian. Pri riešení problematiky sa
už tradične modeluje klasická situácia o pokus, vytvoriť obci akúsi tvár. Začína to tým,
že sa upustí od predchádzajúcej územnej regulácie, ktorá je zjednodušene len
rozparcelovaním všetkých možných pozemkov. Zahŕňa prevažne druhy pozemkov: na
stavebné, určené na predaj, ... Naráža sa na notoricky známy problém, nedostatok peňazí.
To vedie ku kolotoču s európskymi fondmi, nezmyselnú byrokraciou, splnenie alebo
skôr nesplniteľnosť európskych podmienok, .... Nastupuje nová garnitúra, znova od nuly
pekne dokola.
Architektúra alebo stavebný obvod sídla je temer objektívny obraz skutočného stavu
spoločnosti, ktoré ho tvoria. Je to tak, tu sa pravdivo odzrkadľuje to, čo žijeme, zväčša
alebo len okamžitý prospech merateľný v peniazoch.
Naopak pri návšteve vidieka našich alpských susedov sa nevieme vynadívať na
idylickosť a časovú kontinuálnosť premeny, ruka v ruke s čistotou, rádom
a pochopiteľnosťou členenia. Za výsledkom tohto snaživého procesu, domnievam sa, je
potrebné vidieť: poriadok /zákon/, úctu k majetku /dbá hlavne na ťažkú a poctivú prácu
všetkých zúčastnených/. Tak takto nejako by sme chceli vyzerať aj my.
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Tak ako to vlastne vyzerá u nás. Očarujúcosť prírody je neodškriepiteľná, ale na ako
dlho ostáva záhadou. Obce alebo inak vidiecke sídelné útvary s vymierajúcou
tendenciou, spustnuté kedysi fungujúce hospodárstva a neriešiteľné majetkovo právne
pomery. Nie je to práve idylická predstava, ale dosť už!
Teraz je to na nás, architekti a urbanisti, no najmä študenti týchto oblastí ako vidina
optimistickejšej budúcnosti. Aby sme spoločne farebnými ceruzkami načrtli
optimistickejšie kontúry perspektívy, koncepcie rozvoja vidieka. Z trosiek, kedysi
fungujúceho a mnohokrát v krásnom prírodnom a hospodársky exponovanom prostredí
dosiahli harmonickú symbiózu. Asi ťažká úloha. Ten národ je celkom v poriadku, ale
vedenie vlastne neexistuje.
Verme, že to platí len tak okolo 50% a nie všeobecne.
Výsledky a diskusia:
Z viacerých riešených štúdií sú vybrané tie, ktoré v istom ohľade poukazujú na meniaci
sa charakter perspektívneho rozvoja vidieka. Rozvoj aj so zachovaním svojej tváre
predmetných obcí. Snahou je podnietiť v študentoch nielen záujem, pretvoriť prostredie
k obrazu, aký chcú docieliť. Ale najskôr sa dôkladnejšie oboznámiť s realitou dotknutého
prostredia. Následne skonfrontovať tieto často protichodné pohľady. A až potom sa
pokúsiť o návrh, ktorý by bol relatívne reálny a zároveň podnetný aj do budúcnosti. Tu
si už priblížime vybrané príklady konkrétne.
V prvom z nich, sa študent Bc. Miroslav Eržiak pokúsil o spracovanie témy miestneho
/dedinského/ kultúrneho centra. Ním navrhnutý objekt má byť situovaný do obce
Župkov. Pozostávať bude zo štyroch častí /spoločenská sála, zázemie, zaujímavo
koncipovaná hygiena a inštitút obecného úradu/.

Obr. 1 Hmota štyroch častí jedného celku.

Navrhovanú stavbu ako celok, bolo potrebné príjemne včleniť do dedinského prostredia.
Táto úloha nebola podľa vlastných slov študenta jednoduchá. No štúdiom ľudovej
architektúry, technológie materiálového prevedenia a postupným prehodnocovaním
dispozičných variácií, sa dospelo k originálnej podobe stvárnenia.
Hlavnou myšlienkou a cieľom, bolo vytvorenie novej architektúry, ktorá však dokonale
zapadne do dedinského prostredia. Možno trošku odvážne slová. Ale zároveň plné
odhodlania, z ktorých možno vycítiť nepredstieranú iniciatívu niečo zmeniť k lepšiemu.
A o niečo také, sa je ušľachtilé vždy snažiť.
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Druhou z predkladaných štúdii, je práca, ktorej riešiteľom bol študent Bc. Peter Gergely.
Vo svojom návrhu sa tiež zapodieval problematikou, kultúrno-spoločenské a
administratívne centrum v malej obci. Konkrétnejšie objektom v intraviláne obce Tomášov.
Po prehodnotení miestnych možností obce bol zvolený nasledovný koncept : nová
knižnica, spoločenská sála so zázemím, kancelária starostu, aj s možnosťou využitia novej
zasadacej sály. Objekt bol oproti predošlému príkladu poňatý ako hmota pozostávajúca
z jedného celku. Študent vyslovil nasledovný cieľ návrhu : objekt má zvýšiť kultúrne a
spoločenské povedomie v obci. Nakoľko spoločenská sála bude mať možnosť variabilného
využitia, či už pri organizovaní plesov, vystúpení, posedení, školských podujatí až po rôzne
voľno časové športové aktivity. Opäť sa riešiteľ zhostil pomerne náročného ,,sústa“,
kumulovania viacerých funkcií s prihliadnutím na ich variabilitu, vzájomné dopĺňanie sa,
... Všetko skĺbil do jednotného celku, a to aj v hmote.

Obr. 2 Hmota jedného celku.

Oba uvedené príklady možno pokladať za originálne nielen v prístupe k hmotovému
vyjadreniu zastúpených funkcií. Je potrebné oceniť, povzbudiť záujem a vlastnú
iniciatívu zmeniť nazeranie na rozvoj kultúrnych stavieb v prostredí vidieka. Potrebnosť
je jednou stranou mince, podčiarkujúca vhodnosť docenenia odhodlať sa navrhnúť
obdobné riešenie, je druhou.

Záver:
Z uvedeného sa nám naskytá námet na ďalšie a ďalšie, špecifické prehodnocovanie
dotknutých aspektov, klasických ako aj inovatívnejších požiadaviek. Požiadaviek
kladených v súvislosti s prostou každodennosťou, no najmä s optimistickejším výhľadom
do budúcnosti.
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Abstrakt (v slovenskom jazyku):
Prezentované výsledky sú vyústením niekoľko ročného úsilia študentov a pedagógov, uviesť a následne
tvoriť v reálnom prostredí vidieka. Každoročná aktualizácia a rôznorodosť zadaní, umožňujú porovnanie
a vývoj nárokov spoločnosti, ale aj originalitu riešení študentov.
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FARM SPACE TAKING INTO ACCOUNT ENRICHMENT AND
WELFARE
HOSPODÁRSKY PRIESTOR AJ SO ZOHĽADNENÍM
ENRICHMENT-U A WELFARE
Kristína Vargová

Abstract:
This contribution presents the economic space and the animals living there in a different - more attractive
context. Primarily, it is interesting for child visitors in terms of bringing near and getting to know the
environment of animals. The concept of the space should mediate a direct contact of a human with an
animal. Thus, it offers an experience that would add to realizing of mutual cohesion between natural and
a human ennobled by environment.
Keywords /kľúčové slová:
Human, animal ,relax, space, countryside / človek, zviera, relax, priestor, vidiek.

Úvod:
Prostredníctvom príspevku, by sme si v stručnosti priblížili a oboznámili sa s vybranou
časťou relatívne jedinečného výskumu. Jedná sa, o netypický náhľad na nazvyme to,
architektúra hospodárskeho priestoru. Architektúra, vo význame priestorovej skladby,
vľúdna aj ku zvieracím obyvateľom. Aspoň sa o také niečo posnaží.
Materiál a metódy:
Pokúsime sa o vnímanie architektonického priestoru humánnym resp. ľudským náhľadom,
z pozície vybraných druhov zvierat. Spektrum zvieracích predstaviteľov nebolo volené
náhodne, ale zámerné. Bolo prihliadané na lokalitné danosti, podmienky, druhovú
pestrosť a osobnú skúsenosť so starostlivosťou o zvieratá.
Možno na prvý pohľad zvláštna predstava, ale na druhej strane: hospodárske zvieratá,
alebo vhodnejšia a aktuálnejšia je formulácia, zvieratá predstavujúce aj úžitkovú
hodnotu. V súčasnosti sa tieto zvieratá stávajú istým variantom spoločenských zvierat.
Stručne povedané, hranica medzi spoločenskými a hospodárskymi zvieratami sa stiera –
stráca. Reálnym potvrdením je prasiatko v pozícii obľúbeného domáceho maznáčika,
najmä v USA.
Ale naspäť k podstate, zameriame sa na zlepšenie priestorovej skladby s dôrazom na
vnímanie ustajnenia ako pobytového priestoru. Teda, aby zvieratá neboli ,,iba“
umiestnené do klasického ustajňovacieho priestranstva. Samozrejme pri rešpektovaní
a splnení určených a naň kladených požiadaviek. V našom prípade upriamime pozornosť
iným smerom. A to, na vnímanie komfortu ,,ubytovaného“: prívetivosť a spríjemnenie
času, stráveného v ustajňovacom priestore, ale aj vo výbehu.
Aktivita bude podnecovať podporu prirodzených daností zvierat, ktorú keď sa podarí
zabezpečiť, sa nám vráti aj v kvalite úžitkových komodít. Vo všeobecnosti nemožno
zanedbať skutočnosť, že zvieratá sú chované aj za účelom úžitku, sú súčasťou nášho
potravinového reťazca.
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Prečo im teda nezabezpečiť zhovievavejšie prostredie? Vynaložená investícia = kvalita
dorobených komodít, ktorá pre zvieratá predstavuje pevnejšie zdravie, krásu
a spokojnosť. V našom prípade, však pôjde o malý počet zverencov, ktorí budú človeka
vnímať skôr ako vychovávateľa a sprostredkovateľa niečoho nového.
Prístup v uvedenom znení má prozaické vysvetlenie, ide o zvieratá, ktoré budú
sprostredkovávať spätnú väzbu na podnet inovácie. Preto vzťah medzi človekom
a zvieraťom bude predstavovať, v tom dobrom slova zmysle. Člen tímu svojského
výskumu, takže vzťah, založený na budovaní vzájomnej dôvery a závislosti.
V podstate sa zameriame na dva druhy zvierat z tradičného náhľadu považovaných za
hospodárske, čiže úžitkové. Pôjde o ošípané a hrabavú hydinu. Pokúsime sa zamerať na
ich špecifické vlohy. Zakomponujeme ich do záujmových aktivít pri obohatení
stráveného času a zároveň využiť v náš prospech. Zasa najjednoduchšie bude uviesť
konkrétny príklad. Ošípané s obľubou rozrývajú pôdu. Urobíme im z tejto aktivity, pre
nás veľmi prospešnú činnosť, naučíme resp. vycvičíme ich na vyhľadávanie hľuzoviek
a pod.
V podstate pôjde o klasické skutočnosti použité v netypickom kontexte a pretavíme ich
do pútavého konceptu priestorového stvárnenia. Pridaná hodnota bude spočívať v získaní
kladného vzťahu ku zvieratám najmä u detí, pretože vedomosti o hospodárení
v poľnohospodárstve akosi schradli. V skutočnosti však ide o neopakovateľný kolorit
širokých súvislostí, bez ktorého sa jednoducho nezaobídeme.
Štrukturálna architektúra priestoru
Vráťme sa späť k vnímaniu architektúry priestoru. V princípe budeme vychádzať
z rovnakých potrieb, požiadaviek na zoskupovanie funkcií. Pôjde nám o rozdelenie
priestoru ustajnenia. Spôsob zaužívaný pri koncipovaní ľudského príbytku, bytu alebo
rodinného domu. Konkrétne a jednoducho si to ukážeme zasa na príklade. Snahou je,
aby ubytovanie bolo vnímané ako pobyt v interiérovej a exteriérovej časti. Pričom
interiér bude predstavovať ustajňovací priestor a exteriér zasa výbeh. Ako je táto
skutočnosť samozrejmá, pri rodinných domoch. Ustajnenie v interiéry v prenesenom
zmysle predstavuje rodinný dom. Na jeho podrobnejšie členenie je zaužívané
zónovanie, na súkromnú a spoločenskú časť. V prípade nášho koncepčného prístupu to
bude obdobne. Ustajňovací priestor, jeho interiérová časť, bude pozostávať
z odpočinkovej časti, v humánnom poňatí súkromná zóna. Tá bude slúžiť zvieratám na
činnosť vyplývajúcu už z samotného pomenovania, na odpočinok počas noci a podľa
možnosti aj cez deň. Zasa nejedná sa o človekom nariadenú záležitosť. Ale práve
naopak, je potvrdením odpozorovaného prirodzeného biorytmu zvierat. Zvieratá aj počas
dňa vyhľadávajú a sami si členia, nimi obývaný priestor, na odpočinkovú a stravovaciu
/spoločenská/ časť. Tu sa dostávame už ku druhej časti, z ktorej pozostáva interiér
ustajnenia. Z hľadiska zónovania, v humánnom prevedení je to, spoločenská zóna.
V interpretácii pre zvieratá predpokladáme, že časť pomenovaná ako stravovacia alebo
pobytová, bude využívaná na prijímanie potravy, originálnu záujmovú manipuláciu s ňou
a súvisiacich činností. Znova koncepcia je iba rešpektovaním odsledovaného správania
sa zvierat, v ich dôverne a dlhodobo známom obývanom priestore. Dostávame sa
k popisu exteriérovej zložky ustajňovacieho priestoru, v aplikácii pre zvieratá nazvanej
ako výbeh. V prirovnaní ku koncepcii ľudského obydlia môžeme považovať za exteriér
obklopujúci rodinný dom, záhrada. Aj vo výbehu bude kladený dôraz nielen na welfare.
Welfare možno v skrátenej a voľnejšej interpretácii charakterizovať: ako komplexný stav,
v ktorom je dosiahnutý súlad prostredia a potrieb zvieraťa. Názorný príklad, skladbu
priestoru výbehu zostavíme tak, aby sme zabránili prehrievaniu a priamemu slnku, resp.
zabezpečíme aj možnosť tieňa. Aplikáciou výsadby vhodných stromov. Uvedený aribút
prostredia, čo by malo byť samozrejmosťou. Ale my zdôrazníme najmä - aj enrichment.
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Iba pre úplnosť, enrichment, v podstate spočíva v stimulujúcej aktivite pripomínajúcej
prirodzené správanie zvieraťa. Čím, zabraňuje apatii a stereotypu. Táto skutočnosť môže
zapríčiniť vážne zdravotné komplikácie a agresivitu u zvierat.
Použijeme nám už známy príklad, prirodzeného tienenia prostredníctvom stromu –
skupiny stromov. Strom nebude iba pasívne slúžiť na tienenie. Ale jeho vhodným
osadením do priestranstva a voľbou druhu, môže slúžiť aj ako škrabadlo a zdroj
potravovej odmeny pre ubytované zvieratá.
V tomto konkrétnom prípade pre prasatá, mohutnejši exemplár ovocného stromu ako
marhuľa, slivka, ... A opäť ako bonus môžeme vhodným zoskúpením týchto funkčných
organických tienidiel dosiahnuť: príjemný ráz prostredia na pocit; urobiť estetike za
dosť; spestriť jedálníček vo viacerých intervaloch, rozdieľnými obdobiami zberu úrody.
A na dôvažok, organickým tienidlám sa postarať o výživu v tej najprirodzenejšej forme
bez námahy.

Obr. 1 Schéma členenia priestoru

V aplikácii pre hrabavú hydinu nám obdobná forma organického tienidla splní funkciu
hradoviska. Čiže prírodný variant nocľahu alebo odpočivárne, najmä počas leta. Ostatné
výhody sú zhodné s vyššie uvedenými, možno ešte znásobený bude účel prirodzene
eliminovaného účinku tienenia v priebehu jesene.
Výsledky a diskusia:
Námet na princíp zónovania ustajnení pre hospodársko - spoločenské zvieratá
Koncepčné riešenie, v súznení s prírodou, v zušľachtenej forme, ponúka inšpiráciu vo
vhodnejšom členení priestoru, pre vybrané domáce zvieratá aj s úžitkovou hodnotou.
Princíp vychádzajúci z klasického členenia rodinného domu, je demonštrovaný
prostredníctvom porovnania priestoru pre ľudí a zvieratá :
Interiér rodinného domu - ustajňovací priestor
• Súkromná zóna – odpočinková časť ustajnenia
• Spoločenská zóna - stravovacia /pobytová/ časť ustajnenia
Exteriér rodinného domu /záhrada/ - výbeh so zapracovaním :
• welfare
• enrichment
V obdobnom duchu spracovania je poňatá aj koncepcia originálnej ubytovacej bunky
hotela, tvoriacej jadro prínosu výskumu. Hotelové zariadenie cielene reaguje na absenciu
relxačno-pobytových komplexov pre vybranú klientelu hostí. Architektúra komplexu je

16

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

šitá na mieru požiadavkám najmä zvieraciemu doprovodu s možnosťou personalizácie
prostredia.
Záver:
Zámerom je vytvoriť priestor v prírode alebo naopak prírodu v priestore. Učiniť tak, so
zreteľom na potreby oboch zúčastnených. Zároveň obohatiť tento počin, aj o rozmer
prívetivosti. V podstate, vytvoriť zušľachtenú variantu prírodného priestoru, v prevedení
akceptovateľnom nielen ľuďmi, ale aj zvieratami. A možno aj niečoho tretieho, čoho
súčasťou sú aj jedni aj druhí. A to priestor, ktorý spoločne obývajú, skladajúci sa
z viacerých štruktúr a foriem /architektúra/ v prevedení naturálnom alebo zušľachtenom
ľudskou rukou, teda príroda.
Abstrakt (v slovenskom jazyku):
Príspevok pojednáva hospodársky priestor a zvieratá, v ňom žijúce, v inom – atraktívnejšom kontexte.
V kontexte zaujímavejšom najmä pre detských návštevníkov, v zmysle priblíženia a spoznania prostredia
zvierat. Koncept priestoru má sprostredkovať bezprostredný kontakt človeka a zvieraťa.
Ponúknuť tak, zážitok, ktorý by prispel k uvedomeniu si vzájomnej previazanosti medzi prírodným
a človekom zušľachteným prostredím.
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THE OPTIMIZATION OF THE ENVIRONMENT OF THE
PSYCHIATRIC HOSPITALS
OPTIMALIZÁCIA PROSTREDIA PSYCHIATRICKÝCH
NEMOCNÍC
Gabriela Szántová1 Elena Dohňanská2

Abstract

Slovakia currently has recorded 15 state facilities that provide specialized
medical care in psychiatry, focusing mainly on institutional health care.
The environment, in which the facilities for mentally ill people are placed in, is
predominantly rural, or, these clinics are located in outlying districts of cities, reminding
rural character. An interesting finding is that the number of such medical institutions in
the country is not higher like the number in the cities, but much more interesting are
data of beds capacity and therefore data of patients, who are treated in these facilities.
While in city facilities, the total capacity of beds is1214, in the rural clinics is the
number of beds about 496 higher.
Natural environment, calm, plenty of space for the construction of pavilions for
each of department and not the application of the characteristic mono - block
construction of hospitals, have led to the construction of such facilities largely in the
rural settlements territory.
Given locations – villages, provide often their most lucrative areas of existing
psychiatric hospitals. The hospital does not live life closed, but opens up for the
environment, where it stands and properly using of the potential of rural areas, is just
another step to uplift of the hospital, the village, but also the entire region.
Keywords: psychiatric hospital, therapeutic environment, countryside, city.

1

Úvod

V dnešnom svete sa stretávame čoraz častejšie s ľuďmi trpiacimi psychickými
problémami. Spoločenský tlak, nešťastné životné príbehy alebo genetické predispozície
môžu prispieť k tomu, aby sa stal človek duševne chorým. Tento problém sa bohužiaľ
týka každého z nás. Duševné ochorenia sú často pridružené a idú ruka v ruke so
somatickými ochoreniami. Hľadísk a príčin je naozaj mnoho, no jednu vec majú títo
ľudia spoločnú – musia sa liečiť.
Psychicky chorí ľudia, ale trávia vo svojich domovoch – liečebniach, oveľa viac
času ako bežný pracujúci človek vo svojom byte. Preto som si položila tieto otázky: „Sú
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tieto zariadenia na Slovensku vyhovujúce pre taký dlhý pobyt? Je prostredie, v ktorom
sú pacienti nútení ostať taký dlhý čas, adekvátne jednotlivým typom ochorení? Môže
architektúra a správne vnútorné podmienky takýchto zariadení prispieť k zlepšeniu
duševného zdravia? A ak áno, tak ako?“
Psychiatrické zariadenia ústavného charakteru sa na Slovensku vo veľkej miere
vyskytujú na území vidieka a obcí. Regionálna architektúra vidieka skrýva obrovský
potenciál na budovanie stavieb tohto typu. Vo svojom príspevku by som chcela bližšie
priblížiť priaznivý vplyv vidieku na umiestnenie takýchto zdravotníckych inštitúcií ale
na druhej strane, ako môže takéto zariadenie priaznivo vplývať na rozvoj a kultúrny
život obce.
2

Psychiatrické zariadenia na Slovensku

Na Slovensku v súčasnosti zaznamenávame 15 štátnych zariadení, ktoré
poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria, zameranú najmä
na ústavnú zdravotnú starostlivosť. Liečia sa tu poruchy zdravia chronického či
recidivujúceho charakteru. Takéto duševné poruchy vyžadujú dlhodobú hospitalizáciu.
Zámerne som vynechala súkromné kliniky a psychiatrické oddelenia vo všeobecných
nemocniciach, pretože pacienti tam väčšinou trávia iba krátky časový úsek a neskôr sa
dostanú práve do zariadení ústavného charakteru.
Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti je určené na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje
nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojené s predpokladaným pobytom
na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcim 24 hodín [1].
Pôvod významu liečebného prostredia má korene v ďalekej histórii, kedy si
ľudia hľadali v prírode miesta, kde by sa mohli cítiť bezpečne a príjemne. Miesta, kde
by sa v prípade choroby, alebo zranenia mali možnosť uchýliť pred nepriazňami
vonkajšieho sveta. V tomto zmysle bolo zadefinované liečebné prostredie ako
prostredie, ktoré podporuje prirodzený liečebný proces, simuláciou samoliečiacich
vnútorných síl [2].
Prostredie, do ktorého sú zariadenia pre psychicky chorých ľudí umiestňované je
prevažne vidieckeho charakteru, alebo sú tieto kliniky situované do odľahlých
mestských častí, pripomínajúcich charakter vidieku. Nezriedka sú to celé komplexy
budov – pavilónov, obklopované príťažlivou zeleňou, oddeľujúcou tento komplex od
okolitého prostredia.
Zaujímavosťou je zistenie, že počet takýchto liečebných ústavov na vidieku síce
neprevyšuje ich počet v mestách, čo dokazuje (tab. 1) a (obr. 1), ale oveľa zaujímavejšie
sú však kapacitné údaje o lôžkach a teda aj pacientoch, ktorí sa v týchto zariadeniach
liečia. Zatiaľ čo v mestských zariadeniach je celková kapacita lôžok 1214, tak v tých
vidieckych, je o 496 lôžok vyššia (obr. 2).
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Tab.1: Porovnanie počtu psychiatrických zariadení na Slovenku a ich lôžkových kapacít, situovaných
v mestách a obciach

Psychiatrické kliniky a liečebne
na Slovensku
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17

Klinika
Psychiatrická klinika SZU, FNsP
Psychiatrická klinika, FN a LF UK
Psychiatrická klinika JLF UK a MFN
Psychiatrická klinika FNsP
Detská psychiadtrická klinika DFN
Psychiatrická nemocnica P. Pinela
Psychiatrická nemocnica
Psychiatrická nemocnica
Psychiatrická nemocnica
Psychiatrická nemocnica
Psychiatrická nemocnica
Psychiatrická liečebňa
Detská psychiatrická liečebňa
Psychiatrická liečebňa
Odborný liečebný ústav
psychiatrický

Mesto
Bratislava
Bratislava
Martin
Košice
Bratislava
Pezinok

Počet zariadení

8

7

Počet lôžok v zariadeniach

1214

1710

Veľké Zálužie
Prešov
Stráňany
Hronovce
Kremnica
Sučany
Hráň
Plešivec
Predná Hora pri
Muráni

Obr. 1: Graf znázorňujúci počet psychiatrických
zariadení na vidieku a v mestách

3

Obec

Počet
lôžok
61
70
47
80
20
541
410
105
260
310
290
250
80
200
200

15
2924

Obr. 2: Graf znázorňujúci počet lôžok
psychiatrických zariadení na vidieku a v mestách

Súčasný stav Psychiatrických zariadení

Vývoj nemocničných stavieb prešiel viacerými etapami, ktoré priamo súviseli
s vývojom spoločnosti a jej filozofiou, kultúrou, stavom lekárskych vied, ekonomickou
základňou a technickým poznaním. Tieto faktory mali vždy zásadný vplyv na úroveň
poskytovania zdravotníckych služieb a rovnako aj na tvorbu hmotového prostredia, kde
sa liečebné aktivity vykonávali [3].
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Z uvedeného vyplýva, že situovanie stavieb tohto charakteru určite nie je
náhodné. Vidiecke sídla a ich urbanizačná štruktúra ponúka oveľa viac priestoru na
realizáciu takýchto zariadení v rámci ich katastrálnych území, ako v mestách.
Prirodzené prírodné prostredie, pokoj, dostatok priestoru na výstavbu pavilónov
jednotlivých oddelení a nie uplatňovanie charakteristickej mono - blokovej výstavby
nemocníc, boli príčinou pre výstavbu takýchto zariadení vo veľkej miere na území
vidieckych sídel (obr. 3).
Obr. 3: Mapa
areálu
Psychiatrickej
liečebne obce
Predná Hora –
VIDIEK [O3].

Pavilónový typ nemocničného zariadenia je vyskladaný z jednotlivých budov –
pavilónov, ktoré sú previazané spravidla otvorenými, alebo zatvorenými
komunikáciami. Takýto typ zoskupenia stavieb umožňuje priamy kontakt s okolitou
prírodou, ale jednotlivé oddelenia sú od seba dostatočne izolované.
Na druhej strane mesto ponúka veľké zázemie infraštruktúry, dobrú dostupnosť,
spoluprácu s inými zdravotníckymi zariadeniami. Je však veľmi dôležité podotknúť, že
väčšina kliník umiestnená v mestskom prostredí má záhradný charakter, charakter parku
alebo lesoparku a snaží sa pripodobniť svoje prostredie, prostrediu vidieka (obr. 4).
Obr. 4:
Mapa
areálu
Psychiatric
kej liečebne
Praha –
Bohnice –
MESTO
[O4].
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Ďalšou významnou charakteristikou týchto zariadení je ich niekedy až
historizujúci charakter. Potom aj ich architektonické stvárnenie a ich osadenie do
prostredia môže priaznivo vplývať na charakter vidieku alebo mesta (obr. 5 a 6).
Problémom je však dezolátny stav týchto budov a z toho vyplývajúce, často krát
nevyhovujúce vnútorné prostredie týchto budov.

Obr. 5: Detská psychiatrická liečebňa, n. o.
Hraň, architekt Ludvig Baumann, 1903, po
obnove - VIDIEK [O5].

4

Obr. 6: Psychiatrická liečebňa Praha – Bohnice,
Rehabilitačný pavilón č. 4, architekt Václav Roštlapil, 1903,
chátrajúci stav – MESTO [O6].

Možnosti využitia potenciálu vidieka v prospech optimalizácie prostredia
psychiatrických nemocníc a naopak

Súčasťou liečebného procesu mnohých diagnóz je dodržiavanie akéhosi
stanoveného denného režimu, ktorý pozostáva z individuálnych pracovných terapií.
Tieto sa vykonávajú v rámci areálu, vo vymedzených priestoroch budov a na priľahlých
pozemkoch – pestovanie plodín, okrasných rastlín, chov rôznych druhov zvierat,
remeselné práce, úžitkové a výtvarné umenie, divadelné a literárne krúžky
a samozrejme vykonávanie športových aktivít, či už v otvorených alebo uzavretých
priestoroch.
Takáto forma terapie je prínosom nie len pre psychickú pohodu a zlepšenie
zdravotného stavu pacientov, ale aj pre samotné zariadenie. V závislosti na veľkosti a
možnostiach zariadenia, profituje určitým spôsobom aj obec, alebo mestská časť.
Túto symbiózu si môžeme predstaviť na príklade Psychiatrickej liečebne Praha Bohnice. Samotný areál sa rozprestiera na ploche 64 [ha], v liečebni sa nachádza 31
oddelení a 1300 lôžok pre pacientov. Nemocnica zamestnáva viac ako 1000
zamestnancov. Jednotlivé druhy pracovných terapií sú prideľované pacientom, podľa
ich schopností a záujmu. Pestovanie plodín, chov zvierat, prípadne agroturistika –
prináša zisk, ktorý zmenšuje prevádzkové náklady nemocnice. Areál je denne otvorený
širokej verejnosti, ktorá vyhľadáva pokojné časti priľahlého parku, či možnosť jazdy na
koňoch. Aj kultúrny život danej lokality naberá na veľkosti, keďže sa usporadúvajú
výstavy, jarmoky, predstavenia, či dokonca hudobné festivaly na medzinárodnej úrovni.
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Obr. 7: Psychiatrická liečebňa
Praha – Bohnice, Benefičný
koncert na opravu strechy kostola
v jej areáli [O7].

Obr. 8: Psychiatrická liečebňa
Praha – Bohnice, zničený interiér
kostola v areáli liečebne [O8].

Obr. 9: Psychiatrická liečebňa
Praha – Bohnice, Festival Mezi
ploty [O9].

Obr. 10: Psychiatrická
liečebňa Praha – Bohnice,
Hypoterapia [O10].

5

Obr. 11: Psychiatrická liečebňa Praha –
Bohnice, Prezentácia terapeutických dielní
[O11].

Záver

Daná lokalita – obec poskytuje často krát svoje najlukratívnejšie územia
jestvujúcim psychiatrickým liečebniam, ich názov existuje v povedomí ľudí ako územie
kde sa liečia „blázni“. Zabúdame však, že minuli časy ostnatých drôtov a nemocnica
nežije uzavretým životom, ale otvára sa prostrediu, kde stojí a správne využitie
potenciálu vidieka a týchto veľa krát úžasných stavieb v prospech obyvateľov obce, ale
aj liečebne, je len ďalším krokom k pozdvihnutiu celého regiónu.
Pravdou, ale ostáva havarijný stav niektorých z týchto komplexov. Mnohé
objekty, len s ťažkosťami spĺňajú základné hygienické normy a o komfortnom alebo
pohodlnom živote v nich, sa dá hovoriť iba ťažko. Finančné možnosti sú obmedzené
a bohužiaľ aj názor širokej verejnosti niekedy skostnatený.
Myslím si, že cestou, ktorou by sa mali začať uberať vidiecke sídla, v ktorých
katastrálnych územiach sa nachádzajú takéto alebo podobné zariadenia sú spoločné
východiskové riešenia samosprávy vidieckych sídel a liečebných zariadení. Takéto
môžu priniesť mnoho benefinov v oblasti zlepšenia liečebného prostredia, obnovy,
renovácie, či výstavby nových pavilónov týchto areálov. Tvorba sprievodných
programov, pracovných miest, možno aj odber alebo výkup plodín, či výsledkov
umeleckej činnosti, naberá na význame pre obe zo zúčastnených strán.
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6

Abstrakt

Na Slovensku v súčasnosti zaznamenávame 15 štátnych zariadení, ktoré
poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria, zameranú najmä
na ústavnú zdravotnú starostlivosť.
Prostredie, do ktorého sú zariadenia pre psychicky chorých ľudí umiestňované je
prevažne vidieckeho charakteru, alebo sú tieto kliniky situované do odľahlých
mestských častí, pripomínajúcich charakter vidieku. Zaujímavosťou je zistenie, že počet
takýchto liečebných ústavov na vidieku síce neprevyšuje ich počet v mestách, ale oveľa
zaujímavejšie sú však kapacitné údaje o lôžkach a teda aj pacientoch, ktorí sa v týchto
zariadeniach liečia. Zatiaľ čo v mestských zariadeniach je celková kapacita lôžok 1214,
tak v tých vidieckych, je o 496 lôžok vyššia.
Prirodzené prírodné prostredie, pokoj, dostatok priestoru na výstavbu pavilónov
jednotlivých oddelení a nie uplatňovanie charakteristickej mono - blokovej výstavby
nemocníc, boli príčinou pre výstavbu takýchto zariadení vo veľkej miere na území
vidieckych sídel.
Daná lokalita – obec poskytuje často krát svoje najlukratívnejšie územia
jestvujúcim psychiatrickým liečebniam. Nemocnica nežije uzavretým životom, ale
otvára sa prostrediu, kde stojí a správne využitie potenciálu vidieka, je len ďalším
krokom k pozdvihnutiu liečebne, obce, ale aj celého regiónu.
Kľúčové slová: psychiatrická liečebňa, liečebné prostredie, vidiek, mesto.
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TRADITIONAL ARCHITECTURAL MORFOLOGY AS INSPIRATION FOR
MODERN ARCHITECTURE
TRADIČNÉ VIDIECKE SÍDLA AKO INŠPIRÁCIA PRE NOVODOBÚ
ARCHITEKTÚRU
Peter Sivoň 1
__________________________________________________________________________
Abstract/Zusammenfassung
This article periphrasis traditional architecture of north Slovak regions, it’s history, design and structure. Just a
few of these buildings have survived, but their traditional techniques and principles in adequate combination
with modern tendencies and technologies, can be used like an example of sustainable progress..
Keywords/Schlüsselwörter
Social housing (socialne bývanie), traditional architecture (tradičná architektura), sustainable architecture
(trvalo udržateľná architektúra).

1 ÚVOD
Pri skúmaní objektov tradičnej architektúry je zjavné, že tieto objekty boli realizované
s obrovskou dávkou dômyselnosti a vysokej úrovne technickej a konštrukčnej zdatnosti,
vzhľadom na obdobie ich vzniku a prevedenia týchto stavieb. Tieto stavby sú navrhované
s ladnosťou a mierou harmónie s prírodou. [1]

Obr. 1 Pôvodná zástavba objektov tradičnej architektúry[3]

Spomínané aspekty nie sú však prítomné na objektoch vyhotovených v zmysle modernej
výstavby 20.storočia a ešte aj v súčasnosti pri niektorých stavbách máme možnosť vidieť
výrazné nedodržanie akýchkoľvek stavebných zásad.
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Navzdory novším technickým, technologickým a materiálovým pokrokom tej doby, bol to
v istom zmysle aj akýsi krok späť, voči ekonomickému a ekologickému aspektu výstavby.
Ľudia v etape spriemyselňovania stavieb pod váhou vtedajšej výstavby, pokroku sa zžili
s touto modernou a trendami. Postupne upustili od tu zaužívaných a vekmi osvojovaných
praktík výstavby a prestali už ďalej vyvíjať prirodzenú zručnosť remesiel.

Obr.2

Výstavba objektov 70-80 rokov 19.storočia

Drevostavby sa postupne dostali na okraj záujmu ľudí a vytvorila sa tu istá psychická
bariéra resp. predstava drevostavieb, ako zaostalých príbytkov v podobe schátralých dreveníc.
Týmto spôsobom tu bolo vybudovaných mnoho objektov v rozličných variáciách tvarov,
skonštruovaných hlavne na silikátovej báze. To bolo spôsobené aj výraznou dotáciou štátu
v podobe nenávratných pôžičiek určené na výstavbu objemných domov s niekoľkými
bytovými jednotkami. Prehnané povrchové a objemové parametre týchto stavieb sa stávajú
čoraz väčším hendikepom ľudí pri snahe znižovanie energetických a prevádzkových
nákladov. Nedôsledne a často krát aj nevhodné riešenie konštrukcii a prvkov objektov
vytvárajú priestor pre vznik množstva problémov pri užívaní objektov. Analyzovaním týchto
objektov bolo tiež preukázané, že pri väčšine z nich sa počas ich celej životnosti využívalo len
60% z ich podlahovej plochy. Aj keď tieto stavby boli budované v zmysle niekoľko
generačných stavieb, mladí ľudia preferujú samostatné a flexibilné bývanie mimo styku
s inými osobami z rodiny v rámci jednej bytovej jednotky. Táto separácia bytových jednotiek
tu žiaľ nie je vyhotovená a častokrát je aj technicky náročná na zrealizovanie v rámci sanácie
objektu. Sanácia týchto objektov prináša aj mnoho ďalších problémov a investičné náklady sú
niekedy vyššie, ako pri výstavbe nových objektov. To je tiež jednou z príčin, prečo mladé
rodiny vyhľadávajú najskôr nové parcely v prímestských zónach pre výstavbu nových
objektov, než by sa rozhodli pre sanáciu resp. asanáciu existujúcej stavby.
Moderné stavby, stavby realizované v súčasnosti sa málokedy líšia od svojich
predchodcov. Trendy výstavby a trhová politika ešte stále ženie ľudí k realizácii podobných
objektov. Tí sa v snahe dosiahnutia úspor pri realizovaní objektov utiekajú k vyšším
objemovým a plošným vyhotoveniam stavieb za účelom pokrytia celej výstavby v jednej
etape. A to aj za cenu vytvorenia priestorov, ktoré sa „zatiaľ“ nevyužívajú. Tu však veľakrát
dochádza k rozporu voči dlhodobým plánom a takto vybudované priestory sa často ani
nevyužijú, respektíve využijú, ale až po dlhom čase. Obe varianty však predstavujú vysoké
prvoplánové investičné náklady, a ďalšie náklady spojené s následnou údržbou priestorov.
Nakoniec aj tak vznikajú náklady pri snahe využitia priestorov a to v podobe výmeny
povrchových úprav a možno aj interiérových prvkov z dôvodu morálneho opotrebenia
priestorov, alebo tiež prispôsobovaní priestoru novým prevádzkovým požiadavkám.[4]
Všetky takto vzniknuté navýšenia nákladov na bývanie mladých rodín a obyvateľov
týchto príbytkov sa potom odzrkadľujú na kvalite bývania a ich štandardu života. Vysoké
energetické straty masívnych objektov vedú k vyšším nákladom za energie, údržbu

26

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

a modernizáciu objektov. Tu sú potom ľudia nútení stále viac času obetovať na prácu, z ktorej
financujú hlavne bývanie. Pre nákladné bývanie im ostáva menej času, peňazí a priestoru na
realizáciu iných aktivít ako je vzdelávanie, kultúra, šport, relax a pod., čim sa znižuje ich
životná úroveň.
Riešenia mnohých problémov môžeme nájsť práve v aplikácii tvaroslovia tradičnej
architektúry pre budovy na bývanie. Nemyslí sa tým, že by sme sa mali nasťahovať do
archaických drevených zrubov. Skôr ide o akúsi inšpiráciu tradičnou architektúrou pri návrhu
a realizovaní objektov. Typizácia konštrukcií a následne použitie niektorých z jej prvkov ako
napr. sklon strechy, riešenia obvodových stien, okenných konštrukcii, zakladanie stavieb,
konštrukcie striech a krovov, materiálové vyhotovenia, vykurovanie a pod., nám dáva
nápoveď na jednoduché a zároveň bezproblémové riešenie pri vhodnom prevedení
s najnovšími technickými a technologickými prevedeniami.
2 MOŽNÉ SPÔSOBY UPLATNENIA TRADIČNEJ ARCHITEKTÚRY
Možným riešením je uplatnenie a stanovenie pravidiel, ktoré by boli využívané
v procese plánovania a možnej aplikácie tvaroslovia za pomoci platného stavebného zákona.
Stavebný zákon stanovuje územné plánovanie ako otvorený systém, cez ktorý sa môžu
uplatniť a realizovať všetky nové poznatky o území a jeho prírodných a kultúrnych zložkách,
o nových spoločenských podmienkach, nové formy plánovacích aktivít a podnety pre rozvoj.
Zákon umožňuje, aby sa cestou územného plánovania uplatnili nové vízie a idey, ktoré
prinášajú nové východiská riešenia spoločenských otázok, súvisiacich s využívaním územia.
Z tohto dôvodu je práve snaha vložiť do územnoplánovacieho procesu určité zásady
a pravidlá. Tieto pravidlá, by mali byť zhrnuté do metodických príručiek a mali by slúžiť ako
pomôcka pre tvorbu zásad plánovania objektov a regulatívov ich výstavby.
Hlavným predpokladom a cieľom overovania jednotlivých tvaroslovných prvkov na
modelovom riešení je dospieť k výsledkom vhodnosti aplikácii tvaroslovia tradičnej
architektúry a zadefinovaniu hodnôt, ktoré by boli pozitívnym prínosom vhodným pre
reguláciu zástavby obcí regiónu Oravy.
3 ANALÝZA TVAROSLOVIA
Pri realizovaní simulácií aplikácie tvaroslovných prvkov je nevyhnutné analyzovať všetky
možné činitele a prvky, ktoré sú tvorivou zložkou pri ich budovaní. Pre ich podrobnejšiu
analýzu a aplikáciu je potrebné ich rozdeliť do troch základných skupín:
1)Urbanistické a lokalizačné prvky zástavby
2)Architektonicko-kompozičné prvky
3)Konštrukčno-technické prvky
Nakoľko téma analýzy tvaroslavných prvkov je veľmi roziahla, tento článok sa zameriava
hlavne na analyzovanie urbanistických a lokalizačných prvkov zástavby.
Pre skúmanie možnosti aplikovanie urbanisticko-lokalizačných prvkov tradičnej zástavby
sme si zvolili najvhodnejšie typy zástavby a teda alternovali sme pri zhodnotení starších
typov sídel vyznačujúcich sa uličnou, alebo radovou formou osídlenia. Pri výbere sme sa
zamerali na zástavby typu : cestná radová, skupinová cestná zástavba, dediny pri hradskej,
voľná reťazová zástavba [2].
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Obr 3. Príklady nejrozšířenějších typov tradičnej zástavby regiónu Oravy
a)voľná reťazová zástavba Klin 1871, b) cestná radová zástavba (Zubrohlava), c)potočná radová zástavba
(Oravská Polhora)

Z historických mapových podkladov, vzniknutých na vrchole rastu týchto obci t.j. 18.
a 19. storočie sme pomocou ich vektorizácie získali presné rozmerové a plošné parametre. Tie
nám ďalej slúžili na analyzovanie vhodnosti aplikácie pre novodobú výstavbu.

Obr 4. Ukážka mapových podkladov použitých pri urbanisticko-lokalizačnej analýze
a).Historická mapa Klin 1871 -voľná reťazová zástavba b).Súčasný zobrazenie podoby časti obce Klin aktuálny mapový podklad z katastra.

Pre čo najpresnejšie rektifikovanie mapových podkladov sme sa opierali tiež o súčasné
podklady, ktoré v niektorých prípadoch ani pod vplyvom niekoľkonásobnej prestavby
a obnovy obcí nemenili morfológiu terénu. Tieto aktuálne podklady boli hlavne mapové listy
z katastrálnych portálov a tiež ortofoto-mapy vyhotovené satelitom. Zo zozbieraných
a analyzovaných podkladov sme pomocou vektorizácie a fotogrametrickej metódy dospeli
k výsledným parametrov výstavby, definujúcim hlavne veľkosti a vzájomné vzdialenosti
objektov, ako aj veľkosti jednotlivých stavebných parciel a pozemkov.
Po zhodnotení uvedených parametrov by sme mohli konštatovať, že pri výstavbe objektov
spôsobom tzv. mladšie obce nachádzajúce sa v pohraničnej oblasti v okolí Pilska a Babej hory
a na svahoch Západných Tatier (vo väčšine prípadov osídlenie lazového charakteru) bola pre
tieto objekty rozhodujúca skôr geo-morfologická povaha pozemkov, než budovanie objektov
s ohľadom pre rozvoj infraštruktúry týchto obcí. Pre lokalizáciu a stvárnenie týchto objektov
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boli rozhodujúce základové pomery, a tiež reliéf pozemku. Až novšie objekty boli
umiestňované s prihliadnutím na lokalizáciu k cestám či chodníkom. Sídelné objekty so
staršou štruktúrou zástavby (cestné, radové potočné,...) mali veľmi zhustenú štruktúru
výstavby. Tieto objekty boli umiestňované vo veľmi tesnej blízkosti, v niektorých prípadoch
boli jednotlivé konštrukcie vzájomne prepojené. Objekty mali veľmi malé stavebné pozemky,
len v málo prípadoch boli umiestňované pred tieto objekty predzáhradky. Dvorové časti
vzhľadom na veľkostné parametre a typy zástavby objektov mohli slúžiť výlučne na
manipuláciu, resp. spracovanie produktov živočíšnej a rastlinnej produkcie.

Obr 5. Historické fotografie z požiarov celých obcí Dlhá nad Oravou a Or.Jasenica

4 ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že nie všetky urbanisticko-lokalizačné parametre tradičnej
výstavby sú vhodné na aplikáciu pre novodobú výstavbu. Skúmaním sa tiež potvrdili negatíva
úzkej spätosti jednotlivých objektov nakoľko nespĺňajú požadované danosti bezpečnostných
a hygienických kritérií platných dnes. Dôkazom sú len malé pozostatky z týchto sídelných
štruktúr nakoľko jedným z najčastejších príčin ich zániku boli časté požiare, kde častokrát
plamene pohltili celú dedinu. Avšak príkladná lokalizačná štruktúra a orientácia objektov
tradičnej architektúry spolu s vhodným architektonicko-kompozičným stvárnením pri
dodržaní normových odstupov može pozitívne ovplyvniť sídelnú štruktúru obcí aj dnes.

Obr. 6 Znázornenie veličín overovaných tvaroslovím

Urbanistické a lokalizačné prvky zástavby sú len jedným z mnohých prvkov tvaroslovia
tradičnej architektúry. Tá v sebe ukrýva mnoho ďalšich pozitývnych aspektov, ktoré je možné
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uplatniť pri novej výstavbe objektov za účelom skvalitnenia bývania a dosiahnutia
estetickejšieho vzhľadu obci. V ďalšej etape je potrebné urobiť analýzu zozbieraných
štatistických dát pre určenie potrieb a požiadavok súčasných stavebníkov objektov. Čo
vyjadruje cieľová skupina respondentov vo veku 25-35 rokov, ktorí majú záujem o novú
výstavbu objektov určených pre bývanie v regióne Oravy. Týmto sa aj obmedzí výber
tvaroslovných prvkov tradičnej architektúry vhodných na aplikáciu pre objekty novodobej
výstavby. Jedná sa hlavne o špecifikovanie objemových, tvarových a plošných parametrov
požadovaných od mladej generácie stavebníkov. Pre návrh čo najvhodnejšieho bývania, ktoré
by malo pomôcť nám a nášmu okoliu môže poslúžiť architektonická tvorba a konštrukčné
riešenia objektov našich predkov. Tí pri výstavbe svojich príbytkov vychádzali z tradícii a vo
svojich dielach zabudovávali všetky svoje zručnosti, ku ktorým prichádzali dlhoročnými
skúsenosťami. A takto vytvárali objekty, ktoré vychádzali z tradíciou overených proporčných
vzťahov, vyhotovené v symbióze s prírodou a ponúkali našim obciam veľmi skvostný obraz
oravskej dediny.
Vďaka kvalitnejšiemu obrazu nášho okolia sami dokážeme dosahovať aj lepšie výsledky
pri našej činnosti, preto by sme sa mohli inšpirovať minulosťou a s aplikovaním moderných
technických trendov prinavrátiť malebnosť naším obciam a tým aj zveľadiť naše príbytky.
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ABSTRAKT (v slovenskom jazyku) :
Článok opisuje možnosť aplikácie archetypu tvaroslovia tradičnej architektúry do súčasnej
výstavby, ako riešenie problémov súčasnej výstavby v obciach regiónu Oravy. Opisuje pritom
tradičnú architektúru regiónu Oravy v súvislosti s technologickými i kultúrnymi zmenami
regiónu a jeho obyvateľstva, vrátane dopadu modernej funkcionalistickej architektúry počas
trvania socialistickej spoločnosti druhej polovice 20. storočia. Snaha o zvýšenie komfortu
bývania viedla často k strate pôvodného tvaroslovia obytných budov a vyústila v narušení
štruktúry tradičnej oravskej obce. Vyvinutá by tak mala byť metodika v rámci snáh
o prinavrátenie tradičných materiálov a foriem do občianskej výstavby regiónu s cieľom
zachovať a prehĺbiť kultúrne dedičstvo národa. Príspevok sa ďalej venuje hlavne hlbšej
analýze tradičnej architektúry z pohľadu jej urbanizačných a lokalizačných prvkov.
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VETERNÝ TUNEL S MEDZNOU VRSTVOU STAVEBNEJ FAKULTY
STU V BRATISLAVE
BOUNDARY LAYER WIND TUNNEL OF FACULTY OF CIVIL
ENGINEERING STU IN BRATISLAVA
Juraj Žilinský
______________________________________________________________________
Abstract: This paper describes recently build wind tunnel on Faculty of civil engeneering in Bratislava-Trnavka.
It describes its experimental equipment, various parts and parameters. Lasp part is dedicated to boundary layer
debuging using roughness impacted by a height barrier.

Kľúčové slová: vietor, veterný tunel, medzná vrstva

Úvod
Účinky vetra i v dnešnej pretechnizovanej dobe vedia človeka prekvapiť. Pravidelne sa
objavujú na Slovensku škody spôsobené vetrom. Z toho dôvodu je potrebné túto problematiku
neustále skúmať a poznatky aplikovať do praxe. Od 50-tich rokov minulého storočia
aerodynamika v stavebníctve bola dostatočne preskúmaná, vybudovalo sa veľké množstvo
veterných tunelov po celom svete a bolo vyvinutých niekoľko numerických metód
vyhodnotených pomocou počítačovej techniky. I na Slovensku sa na stavebných fakultách
venujú účinkom vetra na stavebné objekty, avšak chýbal veterný tunel so simuláciou medznej
vrstvy, na ktorom by bolo možné vykonávať praktické experimenty. Stavebná fakulta
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v roku 2009 rozhodla o zhotovenie veterného
tunela.
Návrh veterného tunela
Veterný tunel Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol uvedený do
skúšobnej prevádzky v októbri 2012. Prevádzkovateľom výskumného zariadenia je Katedra
konštrukcií pozemných stavieb a Katedra stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty.
Experimentálne zariadenie bolo umiestnené v Centrálnych laboratóriách SvF STU
v Bratislave – Trnávke. Autorom návrhu veterného tunela bol Výzkumný a zkušební letecký
ústav, a.s. v Prahe – Letňanoch, kde zodpovedným riešiteľom bol Ing. Milan Jirsák CSc.
Realizáciu veterného tunela mali na starosti KONŠTRUKTA - Industry, a.s. v Trenčíne.
Autor navrhol veterný tunel s modelovanou medznou vrstvou, ktoré v zahraničnej literatúre
sú označené skratkou BLWT, čo znamená Boundary layer wind tunnels. Veterné tunely
s medznou vrstvou sú omnoho presnejšie, poskytujú úplný štatistický opis záťaže skúšobných
objektov vo vetre s prírodnou štruktúrou. Okrem štatistických zaťažení, veterné tunely
poskytujú aj kompletné dáta o dynamických účinkoch vyvolaných náhodnou vírovou
skladbou nabiehajúceho vetra a oscilácie tlaku na záveternej strane objektu. Spresnenie
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záťaže modelovaním vo veternom tuneli vedie často k podstatným úsporám materiálu
vzhľadom k návrhovým hodnotám podľa noriem.

Obr. 1 Veterný tunel Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Časti veterného tunela
Veterný tunel Stavebnej fakulty je otvorený s uzavretými testovacími sekciami. Tunel sa
skladá z týchto častí: prachový filter, vstupné hrdlo, usmerňovač a sito, tryska, montážny
priestor pre vírový generátor, modelový priestor pre laminárne prúdenie, úsek vývoja medznej
vrstvy, modelový priestor pre medznú vrstvu, prechod, ventilátory, difúzor, výstupná časť.
V prednej časti tunela sa nachádza prvá testovacia sekcia s laminárnym prúdením vzduchu
a v zadnej časti tunela sa nachádza testovacia sekcia s turbulentným prúdením, ktorú vytvára
drsná pracovná časť dlhá 15 m. Súčasťou zadnej testovacej sekcie je otočný stôl o priemere
2,3 m, ktorý slúži na upevnenie modelov s natáčaním s presnosťou 1°. V zadnej testovacej
sekcii je umiestnené polohovacie zariadenie, ktoré slúži pre umiestnenie a pohyb meracej
sondy v akejkoľvek súradnici x, y, z. Celková dĺžka veterného tunelu je 26,35 m. Prierez
tunela je o rozmere 2,6 x 1,6 m, kde v pracovnej časti je vložený strop s premennou výškou.
Takto adjustovaný strop pomáha k vyrovnaniu vnútorných tlakov k celkovej energetickej
rovnováhe pracovnej časti veterného tunela. V zadnej časti tunela sa nachádzajú dva
ventilátory, kde jeden ventilátor je dimenzovaný na prevádzkové otáčky 980 min-1, objemový
prietok vzduchu 52 m3/s a výkonu na hriadeli 56,1 kW. Na základe umiestnenia ventilátorov,
tunel funguje podtlakovým systémom, ktorý je v otvorených veterných tuneloch najbežnejšie
využívaný.
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Vyladenie medznej vrstvy vo veternom tuneli
Od samotného zhotovenia veterného tunela až do dnešného dňa prebehlo veľa meraní, ktoré
prispeli k samotnému vylaďovaniu experimentálneho zariadenia a k spoznávaniu jednotlivých
parametrov vetra. Na základe prvých meraní vo veternom tuneli sa vytvorili profily rýchlostí
v jednotlivých bodoch v prednej i zadnej meracej sekcii. Merania prebehli bez drsnosti, na
hladkej podlahe v pracovnej časti tunela. Výsledky ukázali, že je potrebné upraviť prednú
časť tunela a to drobné korektúry trysky, ktoré boli v nasledujúcich mesiacoch odstránené.
Ďalšie merania prebehli s uloženou drsnosťou na podlahe pracovnej časti s vložením bariéry
v prednej časti tunela. Drsnosť bola simulovaná nopovou fóliou s výškou nopy 20 mm, ktorá
vzhľadom na proporcie tunela, by mala reprezentovať podľa normy STN EN 1991-1-4
kategóriu II. - krajina s nízkou vegetáciou, izolované prekážky (stromy, budovy). Okrem
rýchlostných profilov, bola meraná intenzita turbulencie a spektrum, ktoré dotvárajú obraz
o turbulentnom prúdení v zadnej časti tunela.

Obr. 2 Pohľad na bariéru v prednej časti tunela s drsnosťou – nopovou fóliou

Treba podotknúť, že výber výšky nopovej fólie bol obmedzený a ideálny parameter drsnosti
podľa normy nie je jednoduché dosiahnuť, ale nebráni to experimentom, pokiaľ sú dosiahnuté
kritériá podobnosti a energetická rovnováha. To sa docielilo úpravou stropu v pracovnej časti,
ktorý mal za následok rovnomerné rozloženie tlakov po dĺžke pracovnej časti tunela. Ďalšou
podstatnou úpravou parametrov medznej vrstvy bolo stanovenie výšky bariéry. Bolo
vyhotovené veľké množstvo meraní pri výškach bariéry 150, 200 a 250 mm. Podľa
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nameraných výsledkov, najideálnejšou výškou bariéry sa
úpravy parametrov medznej vrstvy je možné novými
v súčasnosti. Merania boli vyhotovené anemometrom
konštantnej teploty, kde pomocou A/D prevodníkov bol
a namerané údaje vyhodnotené.

javí výška 200 mm. Ďalšie drobné
meraniami, ktoré sú vykonávané
so žhaveným drôtikom metódou
signál zdigitalizovaný do počítača

Graf 1 Intenzita turbulencie pri troch rôznych výškach bariéry v prednej časti veterného tunela

Záver
Postavenie veterného tunela Stavebnou fakultou STU v Bratislave – Trnávke prispieva
k rozvíjaniu problematiky účinkov vetra na budovy a územné celky. Veterný tunel ponúka
experimentálne merania ako: meranie miestnych tlakov, plošné a celkové zaťaženie vetrom,
aeroelastické štúdie, meranie vysokofrekvenčnými silovými váhami, čistota vzdušia a emisie,
vietor v úrovni chodcov, terénne a topografické štúdie. Tunel je k dispozícii odbornej
verejnosti slúžiaci na vedu a výskum, ale i pre prax, ako nástroj pre ušetrenie financií
v dimenzovaní budov developerských projektov. Architekti a stavebný inžinieri riešia často
v praxi komplikované stavebné objekty a ich konštrukčné časti, kde výskum vo veternom
tuneli je často neoddeliteľnou súčasťou ich návrhu.
Literatúra:
STN EN 1991-1-4 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia.
Zaťaženia vetrom. 2007
Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68
Bratislava, juraj.zilinsky@stuba.sk
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Abstrakt:
Táto práca opisuje nový veterný tunel Stavebnej fakulty STU v Bratislave - Trnávke. Opisuje experimentálne
zariadenie, jednotlivé časti a parametre. Posledná časť je venovaná vylaďovaniu medznej vrstvy s použitím
drsnosti, vplyvom výšky bariéry.
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SOIL SELECTION IMPACT ON RAMMED EARTH WALLS
PROPERTIES
VPLYV VÝBERU ZEMINY NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI STIEN
Z UBÍJANEJ HLINY
Michal Mikulášik1 - Juraj Žilinský2
Abstract:
This paper focuses on soil selection determination process in earth buildings. This process can be
crucial in matter of changing thermal and physical properties due to different types of soils. Our research focused
on 3 characteristic soil samples made into 3 cubes (15 cm a side) of each sample.
Kľúčové slová:
hlinené stavby, ubíjaná hlina, architektúra

Úvod:
Súčasná problematika hlineného staviteľstva, je na rozdiel od krajín ako USA, Francúzsko
alebo Nemecko, na Slovensku veľmi v úzadí. Aj napriek tomu, že tradícia výstavby hlinených
domov na Slovensku siaha do 19-teho storočia. Hlinené domy nachádzame ešte aj dnes po
celej krajine. Mnohé z nich sú stále obývané.
Moderné hlinené stenové konštrukcie tvoria v súčasnosti vo svete bežnú časť progresívneho
architektonického diela. Najčastejšou formou konštrukcie je hlina ubíjaná do debnenia.
Ubíjaním hliny v debnení sme schopní vytvárať monolitické nosné steny s povrchovými
vlastnosťami podobnými pohľadovému betónu. Na základe unikátnych vlastností hliny,
predovšetkým je vysokej tepelnej a vlhkostnej prijímavosti, slúži predovšetkým ako tepelnoakumulačné konštrukcia.
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že na výstavbu steny z ubíjanej hliny sa dá použiť akákoľvek
zemina. Avšak táto premisa je dostatočná len v prípade ak sa od konštrukcie nevyžadujú
žiadne špecifické vlastnosti. Priamou selekciou zeminy sme schopní ovplyvňovať
predovšetkým materiálno-fyzikálne a tepelno-technické vlastnosti konštrukcie. Ďalším
nemenej významným faktorom, vyplývajúcim na tieto vlastnosti, je aj spôsob spracovania
zeminy a spôsob a kvalita zhutnenia v samotnom debnení. Súhrn týchto špecifikácií určuje
vlastnosti budúcej konštrukcie a teda takýmto spôsobom sme priamo schopní vpred určiť jej
požadované vlastnosti.
Materiál a metódy:
Pre hodnotenie vlastností boli odobraté 3 vzorky zeminy z vopred vybraných ložísk zeminy
tak aby ich vlastnosti boli dostatočne charakteristické. Zemina bola pred samotnými skúškami
ručne rozdrvená a očistená od hrubších častíc a organických látok (lístie, korene a pod.)
Jednotlivé druhy zemín podľa STN 73 1001 boli identifikované pomocou preosievacej skúšky
na sade normovaných sít. Podiel jednotlivých častíc vzoriek zemín sa nachádza v tabuľke 1.
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Tab. 1 Zatriedenie zeminy a podiel jednotlivých frakcií v zemine

A

Názov (STN 73
1001)
Piesok hlinitý

B

Íl piesčitý

10,5

27,0

59,0

C

Íl so str. plast.

22,5

51,5

26,0

Vzorka

Podiel
ílu/prachu (%)
4,5

Podiel siltu (%)
16,5

Podiel piesku
(%)
68,0

Z každej vzorky zeminy boli vyhotovené 3 testovacie kocky o rozmeroch hrany 150 mm
(Obr. 1). Prvá fáza experimentu sledovala proces vysýchania vzoriek od doby ich oddebnenia
v čase t = 0. Počas vysýchania bol sledovaný predovšetkým úbytok zámesovej vody
vyjadrený zmenou hmotnostnej vlhkosti vzorky. Pomocou prístroja na meranie tepelnotechnických veličín (ISOMET 2401 s plošnou sondou) boli na kockových vzorkách zeminy
namerané nasledovné veličiny: súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/(m.K)) a merná tepelná
kapacita cρ (J/(kg.K)). Rozdiely medzi objemovými hmotnosťami kociek rovnakých druhov
(vzoriek) zemín boli menšie ako 5 % a považujeme ich vplyv na merané hodnoty štatisticky
zanedbateľný. Preto ďalej sa uvažuje len s tromi vzorkami podľa kódových označení A, B a C,
ktorých charakteristické vlastnosti tvorí aritmetický priemer z jednotlivých meraní.
Meranie materiálno-fyzikálnych vlastností sa zameralo predovšetkým na pevnostné
charakteristiky vzoriek v tlaku a mieru pomerného lineárneho zmrašťovania.

Obr. 1 Vzorky zeminy ubíjanej do debnenia v čase po oddebnení

Výsledky a diskusia:
Proces vysýchania vzoriek v laboratórnych podmienkach (vetraná miestnosť, konštantná
teplota 18 °C a vlhkosť 40 %) ukazuje, že vzorky dosiahli ustálenej hmotnostnej vlhkosti
takmer súčasne po dobe vysýchania 14 dní. Po tomto čase prichádza k úbytku vlhkosti vzorky
len minimálne (Obr. 2).
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Obr. 2 Pomer podielu hmotnostnej vlhkosti vo vzorke k dobe vysýchania vzorky

Ílová vzorka si zachováva po 32 dňoch od oddebnenia pomerne výrazne vyššiu hmotnostnú
vlhkosť oproti ostatným vzorkám. Je to spôsobené predovšetkým špecifickou väzbou vody
v ílových mineráloch.
Jedným z ukazovateľov pre hodnotenie tepelno-technických vlastností zeminy ubíjanej do
debnenia je jej schopnosť prenášať teplo vedením vyjadrená tepelnou vodivosťou. Jeho miera
je charakterizovaná súčiniteľom tepelnej vodivosti. Hodnoty súčiniteľu tepelnej vodivosti sú
veľmi závislé od špecifickej objemovej hmotnosti, obsahu vlhkosti a pórovitosti. Súčiniteľ
tepelnej vodivosti je tým menší, čím menšiu má objemovú hmotnosť a naopak čím vyššiu má
pórovitosť tým je väčší. Súčiniteľ tepelnej vodivosti sa zvyšuje so zvyšujúcim sa obsahom
vlhkosti.
Ílovité zeminy majú pri usadení až 80 %-nú pórovitosť čo sa prejavuje aj na ich počiatočnej
hodnote súčiniteľu tepelnej vodivosti. Hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti po 32 dňoch od
oddebnenia je pri ílových zeminách nižšia až o 33 % oproti piesčitým zeminám.
Konštrukcie z ubíjanej hliny majú nízky tepelný odpor, ale naproti tomu vysokú tepelnoakumulačnú schopnosť. Princíp akumulácie citeľného tepla je najjednoduchší spôsob
akumulácie tepla. Využíva merné teplo pracovnej látky. Charakteristická veličina je merná
tepelná kapacita. Je závislá do veľkej miery od špecifickej objemovej hmotnosti, hmotnostnej
vlhkosti a pórovitosti materiálu. Tepelná akumulácia umožňuje konštrukcii v teplejšom
období dňa absorbovať a uskladniť teplo a v chladnejšom období dňa ho uvoľňovať a tým
môže stabilizovať vnútornú teplotu miestnosti avšak len za ideálnych podmienok.
Merná tepelná kapacita je v tomto prípade ovplyvnená predovšetkým kvalitou zhutnenia.
Zeminy s vysokým podielom ílu sa zhutňujú veľmi problematicky a naopak piesčité zeminy
pri rovnakom množstve zámesovej vody kladú neporovnateľne menší odpor.
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Obr. 3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti zeminy ubíjanej do debnenia v čase t

Obr. 4
Merná tepelná kapacita ubíjanej zeminy do debnenia v čase t

Pevnosť v tlaku predstavuje parameter, ktorý určuje únosnosť danej konštrukcie. Túto
vlastnosť priamo ovplyvňuje rozloženie zrnitosti, spôsob spracovania a zhutnenia zmesi, ale
aj množstvo a druh ílu.
Aj napriek problematickému zhutňovaniu dosiahla zemina s vysokým podielom ílu veľmi
vysoké hodnoty mechanickej pevnosti v tlaku. Avšak ako je vidieť na obr. 5, súbežne s tým je
aj rozptyl týchto hodnôt veľmi významný oproti ostatným skúmaným vzorkám zemín.

39

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

Obr. 5 Nameraná výpočtová pevnosť v tlaku ubíjanej zeminy do debnenia v čase t

Miera lineárneho zmrašťovania sa považuje, podľa Minkeho (2006), pri hlinených
konštrukciách do hodnoty 2 % za akceptovateľnú (Obr. 6). Všetky tri zeminy v tomto prípade
vyhovovali a nijako by neohrozovali mechanickú a statickú odolnosť konštrukcie.

Obr. 6 Miera pomerného lineárneho zmrašťovania ubíjanej zeminy do debnenia v čase t

Záver:
Zeminy s vysokým podielom ílu (nad 40 %) v porovnaní s ostatnými zeminami vynikajú
veľmi vysokou pevnosťou v tlaku a nízkou mierou pomerného lineárneho zmrašťovania.
Na druhú stranu je potrebné počítať s veľmi problematickým spôsobom spracovania
a zhutňovania. Je vhodné takúto zeminu dodatočne upravovať, napríklad pridaním piesku,
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a tak dosiahnuť požadované rozloženie zrnitosti. Záverom sa dá povedať, že strednú cestu
medzi výberom zeminy na konštrukčnú tvorbu stien z ubíjanej hliny tvoria piesčito-ílovité
zeminy.
Abstrakt (v slovenskom jazyku):
Výskum opisovaný v tejto práci bol zameraný na proces, ktorým je možné určiť vhodnú
zeminu na konštrukciu stien z ubíjanej hliny. Má významný vplyv na zmenu tepelnotechnických a materiálno-fyzikálnych vlastností vplyvom použitia rôznych druhov zeminy.
Náš výskum sa zameral na 3 charakteristické vzorky zeminy z ktorých boli ďalej vytvorené
na výskumné účely tri kocky o hrane 150 mm.
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HYGROTHERMAL PERFORMANCE OF BASEMENT WITH
INTERMITTENT HEATING
Aleksandra Gryc, Jan Radoń
Abstract
In rooms with earth-contact structures hygrothermal conditions develop differently than in rooms with
air-contact structures. The important differences occur when heating is intermittent. The changes of inside air
relative humidity and temperature are influenced by the adjacent ground.
The article presents the results of air temperature and relative humidity measurements inside a basement
and outer air and temperature on partitions surface and inside ground adjacent to the building.

Keywords: experimental studies, intermittent heating, ground
Introduction
Rooms partially sheltered in ground need less energy for heating and air conditioning
than rooms above the ground level [Staniec 2009]. The utilization of heat accumulation of the
ground takes place in rooms, in which some partitions are adjacent to the ground. Basements,
served previously as a storage room, are converted some time to living area or office. Change
in the way of using creates different hygrothermal conditions in the space. Shaping of micro
climate is a result of interaction of space and its surrounding [Gryc, 2011]. In the case, when
the basement is not heated continuously, indoor thermal conditions are changeable[ Gryc,
Radoń, 2011].
Description of hygrothermal conditions inside a intermittently heated basement was
possible thanks to the experimental research conducted in the Department of Rural Buildings
at the University of Agriculture in Kraków. Inner and outer air temperature and relative
humidity as well as temperature of the surface of partitions and in the ground was measured.
The article presents selected results of experimental studies and their analyses.
Material and methods
The building, where experimental studies were conducted, was constructed in 1960s.
The basement is situated approx. 1.5 m below the ground level. Walls below and above grade
are made of brick, covered with the layer of plaster. Total wall thickness is 0.55 m. The
concrete floor (10-cm thick) is covered with PVC tiles. The floor and basement walls are not
thermally insulated. Fig. 1 shows projection view and cross section of investigated basement
and distribution of measurement points. The dimensions are presented in Tab. 1.
Experimental studies were conducted from 9 August 2007 to 31 August 2012 (five
years). For the entire research period, the room as well as adjoining rooms were utilized either
for student teaching or research activities conducted by the faculty. The heating was turned
off during holiday breaks.
The temperature was measured with resistance sensor PT 100, type TOP 1068 [KFAP
2003] with the accuracy of 0.15oC. The relative humidity was measured with the sensor HIH4000 Honeywell. Results were recorded every 15 minutes in the control unit (MPS-1 register
memory) [ProgStar 2007]. Measurement results were than sent to the computer and analyzed
with the help of MS Excel© [Nelson, 2000].
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Section 1-1

θi

θe

Fig. 1. Room projection and vertical section with distribution of measurement points.
Tab. 1. Geometrical data of the basement
Specification

Unit

Value

Length, width, height

m

6.30 × 5.80 × 2.45

Net volume

m3

89.52

Floor area

m2

36.54

External wall area

m2

11.59

Internal wall area (adjoining library)

m2

15.44

Internal wall area (adjoining classroom)

m2

12.50

Internal wall area (adjoining the corridor)

m2

14.21

Entrance door area

m2

2.94

Ceiling area

m2

36.54

Window area

m2

2.62

Results and discussion
The results of measurements enabled analyzing of the hygrothermal conditions in the
basement and surrounding ground. During the whole measurements period, maximal
temperature of the floor surface and wall in contact with the ground, also temperature of the
ground, was very similar (the maximal difference is not higher than 0,6 K). Considerable
differences occurred between minimal values of the floor and wall temperature in 2009 and
other years. In the year 2009 non heating periods were longer, and the outside air temperature
was lower. In this article the results for the year 2009 are presented.
Fig. 2 presents the pattern of indoor air temperature in 2009 against the pattern of
outside air temperature, temperature of internal surface of the wall in contact with ground,
temperature of floor surface, temperature of three internal walls and ceiling. Relative
humidity of inner and outer air are also presented in Fig. 2.
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The temperature of outdoor air θe alters between –16,3°C and +45,5°C. The amplitude
amounts to 61,8 K. The average θe has a value of 12,4°C. Air temperature inside the room
fluctuates between 23°C25°C (except for periods when the heating is turned off due to
holidays). In summer time room temperature increases to 24°C27°C. In transitional periods,
when heating was turned on and off, short temperature drops of 2°C occurred. Inner air
exceeded upper comfort limit for compartments defined in the norm [PN EN ISO 7730]
during the whole measurement period.
Temperature of partitions inner surface is strongly correlated with inside air
temperature. Surface temperature of earth contacting wall is lower about 2°C than air
temperature. The difference for internal walls and ceiling is minor (max. 0,5 C). The
amplitude is higher for the wall to the ground than the floor. It can be explained by the fact
that the outside air temperature is acting stronger on this partition. The floor is subject to
stronger interaction with inside air. Temperature of floor surface is significantly higher than
temperature of wall surface. The results of maximal, minimal and average temperature in the
year of 2009, are comprised in Tab. 2.
Tab.2 Results of measurements of outside and inside air temperature, temperature of surface of internal walls
and ceiling in 2009 (measurements points – Fig. 1).
Number of
measurement point
θe
θi
15
14
13
12
11
10
S
S1
S2
S3

Temperature [°C]
minimal
-16,3
7,8
8,1
10,5
13,4
12,4
12,7
13,1
14,5
12,5
12,0
13,5

maximal
45,5
30,7
26,7
24,6
23,0
23,4
23,9
24,2
26,2
25,7
26,6
27,6

mean
12,4
23,0
21,4
20,9
20,1
20,9
21,4
21,9
22,7
22,3
23,0
24,5

Relative humidity of inner air changes between 2070%. The lowest values:2535%
occurred in the first three months of the year, although relative humidity of the outside air was
high in this particular period. From April till June increase of the inside air humidity occurred.
From July till September relative humidity is higher than 60%, and in the second half of
October decreases to 40%, although in this period outside air humidity was high.
The relative humidity in some months is not acceptable from the point of view of
environmental comfort demands. Especially during initial months of the year. The optimal
relative humidity range should be between 4050% for winter period (minimum 30%) and
4055% for summer time (maximum 70%)[PN-EN ISO 7730]. This values occurred only in
May and October.
Most interesting periods occurred when the heating did not work continuously. Fig. 3
presents the pattern of wall surface temperatures in contact with the ground, floor surface
temperatures, internal wall surface temperatures and the ceiling against the temperature of
indoor air between 12 December 2009 and 10 January, 2010. During these 17 days, the
heating in the basement room was turned off.
The analysis reveals that floor surface temperature in the centre of the room was
higher than indoor air temperature during the entire non-heating period. In other measurement
points on the floor (11, 12 – fig. 3) and in the lower part of the wall (point 13) temperature
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100
90

outdoor air

80
70

60
50
40
30
20

indoor air

10
32
28
24
20
16
12
8
4
0
-4
-8
-12

outdoor air
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28
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highest point

indoor air
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intermediate point
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Temperature [°C]

14
12
10
8

floor

28
26

point closest to the centre of the room

indoor air

24
22
20

intermediate point

18

point closest to the wall

16
14
12

internal partitions

28
26

wall adjoining the classroom

wall adjoining the corridor

24
22
20

wall adjoining the library

indoor air

18
16
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14
12
31.12

29.01

26.02

26.03

23.04

21.05

18.06
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13.08

10.09

8.10

5.11

3.12

31.12

Time [day,month]

Fig. 2. Pattern of outside and inside air relative humidity, outside air temperature, temperature of wall surface
in contact with the ground, temperature of floor surface and temperature of internal walls and
ceiling, against the pattern of inside air temperature in 2009.
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was lower about 0.5°C ( when the heating was turn on the differences were 2-4°C). The wall
surface temperature in points located higher (14 and 15, Fig. 3) was lower than the air
temperature by 3-4 °C.
The indoor temperature decrease was caused by ventilation and heat losses through
windows and partition wall to the outside air. The upper part of the wall in contact with the
ground (approx. a half of its height) cooled the room in the non-heating period. All the
remaining partitions heated the room at that time because they adjoined other permanently
heated rooms. The floor and the lower part of the wall were heated by heat stored in the
ground. Thanks to this phenomenon, inner air temperature decreased slowly and remained
higher than outside air temperature, after heating was turned off. The similar regularity can
be observed during all periods with intermittent heating.
After the heating was turned on, the indoor air temperature quickly returned to the
value before the non-heating period (after approx. 1 day). Partitions surface temperature
reached that value with significant delay. The floor temperature after approx. 12 days, wall in
contact with the ground after about 6 days and it was 2 days for the remaining internal
partitions.
wall in contact with the ground
26
25
24
23
22

indoor air

21
20

floor wall corner

intermediate point

19
18
17
16

highest point

15
14

13
12

floor
Temperature [°C]

26
25

indoor air

24
23
22

point closest to the centre of the room

21
20
19
18

point colsest to the wall

intermediate point

17
16
15
14

internal partitions
26
25
24
23

wall adjoining the corridor

22

wall adjoining the library

21
20

wall adjoining the
classroom

ceiling

19
18
17
16
15

indoor air
15.12

17.12

19.12

21.12

23.12

25.12

27.12

29.12

31.12

2.01

4.01

6.01

8.01

10.01

Time [day, month]

Fig. 3. Pattern of wall surface temperature in contact with the ground, floor surface temperature, internal wall
surface temperature and the ceiling against the temperature of indoor air before, during and after
intermitted heating period.
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Temperature fluctuation during intermittence period influenced not only the temperature
of wall surfaces but also temperature in the ground. Fig. 4 presents temperature distribution in
the ground against indoor air pattern. At the measurement point located closer to the building,
the ground temperature changed faster than in more distant points. In the uppermost raw,
temperature reached the same level after approx. 3 days, in the lowest layer after approx. 7
days. Afterwards, the temperature at the measurement point located closer to the wall was
lower (maximum by 1 K) than at the distant point. This pattern does not refer to the points
located uppermost, where the temperature was higher by approx. 0.5 K (temporary influence
of the outside temperature. After the heating was turned on, the temperature at the points
located closer to the building increased faster. After a certain lapse of time (at least a week),
temperature distribution stabilized and reached the lever prior to the non-heating period.
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2
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23.12
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8.01

10.01
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Fig. 4. Temperature pattern in the ground against changes of indoor air temperature before the heating was
turned off, during that period and after it was turned on again

Conclusions
Presented research results and their analysis allow to draw the following conclusions:
1. During non-heating periods the microclimate in basements develops in a passive way.
In the beginning (5–6 h after turn off the heating), air temperature drops faster. With time the
decrease becomes slower, because the heat accumulated in partitions and ground is returned.
The research revealed a total decrease of 14 K for the 17-day non-heating period.
2. The biggest temperature drop on the internal wall surface during the non-heating
period occurred on the wall to the ground. The measurements revealed the decrease of approx.
8,5 K for the wall and 6,5 K for the floor.
3. After the heating was turned off, the floor surface temperature was higher than indoor air
temperature at any moment. The floor heats the room by heat accumulated in the ground.
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4. After the heating is turned on, the inside air heats up to the required value after approx. 1.0
day. The partitions reach the surface temperature prior to the non-heating period after a significantly
larger lapse of time. For the wall, this lasts about 6 days and for the floor 12 days.

5. Air temperature in the heated room in winter is maintained at the level of approx.
24°C. The surface temperature for the partitions in contact with the ground is lower (by 23
K).
6. Relative humidity of the air does not meet environmental comfort requirements. In
winter relative humidity was too low (2535%), in summer too high. Only during transitional
time, between heating periods, humidity range was adequate.
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SELECTED CONSTRUCTION-HYGIENIC ASPECTS OF THE
OBJECTS FOR HOUSING ANIMALS IN ZOOS
VYBRANÉ STAVEBNĚ-HYGIENICKÉ ASPEKTY OBJEKTŮ
PRO USTÁJENÍ ZVÍŘAT V ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH
1

Novák, P., 2Malá, G., 1Tittl, K.
Tekro spol. s.r.o. Praha, Česká republika
2
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves, Česká republika
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Abstract:
Rearing environment is essential for maintaining good health and welfare of animals kept in zoos. The aim of
this work was to determine the possibility of using different building materials and building structures for
housing animals in zoos. Empty cages or enclosures with walls lined with ceramic tiles and concrete floors are
easy to clean and disinfect, greatly reduce the possibility of expressing natural behaviour of animals, leading to
the formation of stereotypes. By contrast, enclosures that as possible to the natural environment from which they
came, although more difficult to ensure adequate levels of hygiene and cleanliness, but creates conditions
allowing the accomplishment of biological and behavioural needs of the animals.
Keywords: zoo, housing, rearing environment, building materials

Úvod
Lidé chovají divoká a exotická zvířata už od středověku. Základem ustájení zoozvířat byla
železná klec s dřevěnou podlahou, respektive s podlahou z udusané zeminy. Od té doby se
technologie chovu a ustájení zvířat, i materiály používané k vybudování staveb, zařízení
i výběhů značně měnily. Ustájení v prázdné ubikaci se stěnami obloženými keramickými
dlaždicemi a betonovou podlahou bylo považováno dlouhou dobu za nejvhodnější nejen
z pohledu welfare zvířat, ale i z pohledu veterinární hygieny, protože tato zařízení byla
snadno čistitelná a dezinfikovatelná, a tak snižovala riziko onemocnění (Hancocks, 2001).
Ovšem již na začátku 19.století Carl Hagenbeck zavedl volné výběhy a vytvořil tak nový typ
zoologických zahrad s ustájením zvířat bez klecí ve velkých expozicích.
V současnosti se chovatelé snaží vytvořit pro zvířata v zoologických zahradách životní
podmínky v souladu se současným stupněm poznání. Pro zachování fyziologických funkcí
a uspokojování biologických a behaviorálních potřeb (příjem potravy, péče o srst, sociální
a reprodukční chování) zvířat je důležité dodržet nejen prostorové nároky, ale současně je
nutné vytvářet i takové podmínky chovného prostředí, které se co nejvíce podobají
přirozenému biotopu, z něhož zvířata pocházejí či v něm jejich divocí příbuzní dosud žijí
(EAZA, 2008).
Velikost prostoru pro chované druhy a počty zvířat se řídí prostorovými nároky jedinců
(DEFRA, 2012). U skupinového ustájení je nutné zohlednit potenciální agresivitu jedinců,
která je vázaná na pohlavní cyklus (říje, ochrana mláďat). Chovný prostor by měl zvířatům
zajistit přirozenou funkci pohybového aparátu, a to jak v pohybu, tak i při jejich odpočinku.
Expozice by měly obsahovat pro příslušné druhy zvířat také prostor pro možnost realizace
přirozených projevů chování, tj, grit pro hrabání, bahno na válení, kmeny stromů na tření,
vodní nádrže pro koupání, doupata v různých výškách, bidýlka pro ptáky. Nesmí zde chybět
místo, kde bude zvíře vizuálně (resp. zvukově, nebo prostorově) chráněno před zraky
návštěvníků, nebo před ostatními dominantními jedinci.
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Podmínky chovného prostředí mají zásadní vliv na zdraví a welfare zvířat. Pod pojem chovné
prostředí je možné zahrnout nejen fyzické, chemické a biotické mikroklimatické faktory, ale
i technologické systémy ustájení, krmení a napájení, včetně výměny vzduchu (Hartung
a Lymbery, 2002). Jednotlivé druhy zvířat mají různé nároky na teplotní podmínky
(vymezený prostor pro zchlazování a slunění/vyhřívání, apod.) a také různou schopnost
adaptace. Druhy z chladných oblastí vyžadují v létě možnost ochlazení, naproti tomu
u tropických druhů zvířat je nezbytné zajistit, zvláště v průběhu chladného
makroklimatického období roku, požadované teploty vzduchu chovného prostředí vytápěním.
Současně je však nezbytné při tom zohlednit také jejich nároky na různou relativní vlhkost
vzduchu v ubikaci. Cílem větrání by proto mělo být kromě zabezpečení odpovídající výměny
vzduchu také udržení mikroklimatických podmínek chovného prostředí, zejména faktorů,
ovlivňujících tepelnou pohodu organismu.
Fotoperiodicita a intenzita osvětlení, respektive spektrum světla by mělo odpovídat oblasti
výskytu a etologii daného druhu. Např. u pralesních druhů je nutný požadavek na zastínění
části prostoru expozice, zejména v průběhu horkého letního období.
Materiál a metody:
Cílem práce bylo analyzovat možnosti využití různých stavebních materiálů a konstrukcí
u objektů pro ustájení zvířat v zoologických zahradách.
Zpracování příspěvku vychází z vytvoření databáze informačních zdrojů a jejich následné
analýzy, vyúsťující do komplexního vyhodnocení možnosti využití různých materiálů
a konstrukcí ubikací a expozic pro zvířata v zoologických zahradách.
Výsledky a diskuse:
Při navrhování jednotlivých ubikací a expozic, by mělo být nejvyšší prioritou zajištění
bezpečnosti zvířat a lidí, a proto je zásadní výběr vhodného materiálu. Materiály použité pro
výstavbu ubikací musí být snadno čistitelné a dezinfikovatelné (např. sklo, vodovzdorná
překližka, kov, plasty). Nejlepší je hladký povrch bez ostrých hran a rohů. Je možné použít
i omyvatelné nátěry resp. obklady z kachliček. Musí se vyloučit možnost poranění, toxicity
povrchové úpravy, případně vzniku elektrostatického náboje, včetně nevhodné volby barev
(EAZA, 2008). Podestýlka nebo podkladový materiál může být použit pouze netoxický, podle
možnosti co nejméně prašný, vlhkost absorbující materiál, který není zdrojem původců nebo
příčinou onemocnění (dráždění povrchu těla, požírání nevhodné podestýlky, druhu nátěru,
technických plnidel a lepidel apod.). Žádné z nainstalovaných zařízení v expozici nesmí
způsobit zranění zvířat (úkryty, větve, kmeny, prolézačky, provazy, pohyblivé pomůcky aj.).
Žádné vedení elektrické energie, ani napájecí kabely by neměly procházet přes výběhy zvířat.
V průběhu jednotlivých pracovních operací, krmení, fixace zvířat, resp. při čištění, mytí
a dezinfekci ubikací je na prvním místě nutné věnovat pozornost zajištění bezpečnosti
ošetřovatelského personálu, proto musí být jednotlivé části ustájení zvířat oddělitelné
uzavíratelnými (padací dveře, aj.) a zajistitelnými zábranami (Wolf, 2000). Namontovaná
vrata a dveře, padací dvířka v ubikacích musí být z takového materiálu a konstrukce, která
znemožňuje jejich poškození nebo otevření zvířaty.
Ustájení zvířat v zoologických zahradách musí být maximálně zabezpečeno, jednak před
únikem zvířat, jednak i před nežádoucím průnikem návštěvníků dovnitř. Proto jsou fyzické
bariéry v zoo nezbytnou složkou expozic. Měly by být navrženy a konstruovány tak, aby
minimalizovaly možnost poranění zvířat. Nejčastěji jsou využívány bariéry tvořené zítkami,
sklem, pletivem popř. kombinací pletiva a elektrického ohradníku, čímž dojde k posílení
funkce primární bariéry, tvořené pletivem. Tento způsob bariéry se využívá při prvním
osazení expozice a v průběhu počáteční aklimatizace zvířat v novém výběhu. Dále je
elektrické ohradníky možno využít k ochraně vegetace a stromů, ale také k oddělení vzájemně
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neslučitelných skupin zvířat v jedné expozici. U některých druhů zvířat (nosorožci, velcí
kopytníci – bizoni, aj.) je nutné použít zesílené bariéry, kdy je oplocení posíleno o podpůrné
vzpěry a kotvící stěny u každého svislého sloupu tak, aby odolávalo velkému tlaku zvířat.
V poslední době je velmi populární v mnoha moderních zoologických zahradách využití
přirozených přírodních překážek (skály, převisy, útesy) nebo umělých či přirozených vodních
i suchých příkopů, řešených tak aby nebránily návštěvníkům ve volném výhledu na zvířata,
aniž by se k nim museli přiblížit. V současnosti jsou upřednostňovány suché příkopy. Vodní
příkopy působí hlavně jako psychologická bariéra. Ve vodních příkopech je určitým
problémem zajištění proudění vody a udržení její čistoty. Celková plocha ochranných příkopů
by neměla překročit 20 % celkové plochy výběhu (Ministry of Environment & Forests, 2011).
Pro druhy zvířat, které se mohou podhrabat, musí mít výběhy přiměřeně hluboké základy.
Hloubka a šířka příkopu závisí na druhu chovaných zvířat a jeho schopnostem (přeplavání,
přeskočení). Velmi efektivním materiálem pro vytvoření bariér je použití silnostěnných
skleněných tabulí různých tvarů (plazi, akvária, ale i opice, šelmy). Plně uzavřené voliéry pro
kočky, primáty a medvědy je možno použít jen v případě, že uvnitř nedojde k narušení
mikroklimatických podmínek vznikem skleníkového efektu. V ptačích voliérách, u výběhů
malých savců se nejvíce používají napnuté drátěné sítě.
Ustájení zvířat v zoo by mělo na jedné straně zajistit ochranu před predátory, škůdci,
negativním účinkům počasí (vítr, déšť a slunce) včetně rušení od ostatních zvířat. Na druhé
straně je nutné chránit i okolní prostředí. Proto je základem každého ustájení vybudování
dostatečně hlubokých pevných základů, v některých případech spojených s nepropustným
dnem (cca 50 cm) - kompaktní vanu.
Rozhodujícím kritériem při tvorbě ubikace je velikost, druh a počet chovaných zvířat
(Ministry of Environment & Forests, 2011). V neposlední řadě je významná i hloubka
expozice, která udává přímou vzdálenost zvířat od návštěvníků. Malé druhy zvířat je možné
umístit do celoskleněných, lepených i rámových akvárií resp. terárií. Pro malá zvířata, která
žijí na zemi je vhodná ubikace nízká s co největší plochou dna, naproti tomu pro stromová
zvířata je výhodnější volit ubikaci vyšší. Větší druhy umísťujeme do velkých akvárií nebo
klecí. Pro velké druhy a velké skupiny je vhodné využít celý prostor expozice nebo vybudovat
samostatné chovné zařízení včetně odpovídajícího zázemí.
Nejčastěji používané materiály při řešení výstavních expozic jsou ocelová tyčovina, drátěné
pletivo, a to buď samotné, nebo v kombinaci s dalšími materiály. Mezi nevýhody klecí, kromě
nízké estetické hodnoty, patří i možnost vyhazování nečistot zvířaty, stejně tak i pachová
zátěž nejbližšího okolí klecí. V současnosti jsou převládajícími stavebními materiály pro
výstavbu stěn, podlah i stropně střešních konstrukcí ubikací pro ustájení zvířat v zoologických
zahradách cihly, tvárnice, beton včetně železobetonu. Dobrá úroveň tepelně izolačních
vlastností obvodových konstrukcí pláště ustájovacích ubikací zabrání na jedné straně úniku
tepla z prostoru v průběhu chladných makroklimatických období a na straně druhé zabrání
průniku tepla dovnitř v horkých letních dnech. U expozic, kde bude zvýšená vlhkost prostředí
(např. tropický prales) je nezbytná dokonalá izolace staveb proti průniku vody a vodní páry.
Podlahy jsou většinou kompaktní, a to buď stelivové, bezstelivové respektive roštové.
Stelivový materiál (sláma, hobliny, dřevitá vata, aj.) využívají některá zvířata současně i ke
stimulaci aktivity. Jako prevence zamokření při deštích nebo při tání sněhové pokrývky je
nutné vybudování odtokových kanálů. Alternativním řešením je pokrytí dna expozice pevným
pletivem s odpovídající velikostí ok – ovšem v tomto případě musíme počítat s výrazně
omezenou životností pletiva. U voliér pro větší druhy zvířat je možno na pokrytí dna využít
zatravňovací betonové dlaždice.
Určitá část stropně střešní konstrukce by měla být zastřešena.
Čelní pohledová stěna je potom tvořena sklem nebo pletivem. V případě kvalitního provedení
mají dlouhou životnost s minimálními požadavky na údržbu.
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Předpokladem vhodného ustájení je zajištění odpovídajícího odvětrání prostoru
a odkanalizování. Zvýšení estetické úrovně lze dosáhnout vytvořením plastického pozadí
malbou, plastickou omítkou nebo vytvarováním plastického povrchu (imitace kamenů a skal)
speciálními postupy spočívající např. v pokrytí povrchu vytvarovanou sítí z rabicového
pletiva, na kterou se nanesou speciálními postupy vrstvy betonu nebo moderních
kompozitních materiálů s příslušnou povrchovou úpravou. Obdobně i instalací přírodních
materiálů na šplhání (větve, kmeny, kameny), stejně tak i hrabanky, rašeliny, štěpky, drcené
kůry se zvyšuje estetický dojem a zlepšují se životní podmínky zvířat.
Vzhledem k tomu, že je obtížně sladění nároků chovaných zvířat a rostlin, zůstává otázka
využití rostlin otevřená, ve všech případech je nutno postupovat individuálně. Ovšem vždy se
musí jednat o rostliny nejedovaté. Je nutné mít na zřeteli i tu skutečnost, že některé druhy
ustájených zvířat mohou větší část rostlin v expozici zničit nebo sežrat. Proto je vhodné
stromy chránit před přímým kontaktem se zvířaty, a to buď samostatně, nebo ve velkých
uzavřených prostorách pomocí různých technik, včetně oplocení, obalení kmenu pletivem aj.
Naproti tomu hustá výsadba vybraných druhů rostlin v ubikaci pro drápkaté opičky vytváří
dojem přirozeného prostředí biotopu, v němž žijí ve volné přírodě.
Pro zajištění odpovídající úrovně welfare je nutné poskytnout zvířatům v závislosti na druhu
možnost vhodných úkrytů (boudy, budky, nory, aj.). V těchto úkrytech zvířata nejen rodí
mláďata, ale také odpočívají, spí, ukrývají se před nepřízní klimatu (chlad, déšť, vítr, aj)
i před hlučnými návštěvníky. Boudy a budky v zoologických zahradách simulují hnízda, které
v přírodě savci i ptáci staví v dutinách stromů či skal, popř. si vyhrabávají nory. Běžně se
využívají budky (např. pro ptáky), polobudky (např. pro drápkaté opičky a lemury) a boudy
s předsíňkou, které jsou vhodné i do vnějších voliér. Boudy a budky se do expozic rozmísťují
do různých výškových úrovní. Měly by mít odklápěcí víko nebo dvířka, resp. skleněné
okénko, umožňující kontrolu bez vyrušování zvířat. Jako materiál pro boudy a budky se běžně
využívá dřevo. Umělé nory včetně systému chodeb je možno vyrobit s melioračních trubek,
kamenů, betonových rour. Jako úkryt pro drobná zvířata může dobře posloužit např. květináč
nebo vydlabaná skořápka kokosového ořechu, a celá řada jiných vhodných přírodních
předmětů.
Využití vodních nádrží ze dřeva umožní sice na jedné straně vybudovat expozičně zajímavé
zařízení, ovšem na druhé straně má dřevo menší pevnost, trvanlivost, je náchylné
k plesnivění, uhnívání; dá se obtížně mýt, čistit a dezinfikovat. Plastové nádrže (plexisklo,
propylén, aj.) jsou vhodné především pro drobná zvířata. Ovšem jsou náchylné k poškrábání,
některé materiály se stávají, zejména po vystavení extrémním teplotám a slunci, křehkými,
mohou popraskat.
Největším hitem poslední doby jsou samostatná chovatelská zařízení, která umožňují
společný chov velkých skupin zvířat z jedné klimatické oblasti. Buď jsou řešeny ve formě
samostatných expozic, na které přímo navazují venkovní výběhy nebo se jedná
o jednoprostorový pavilon „skleník“ (expozice Yucatan (ZOO Zlín), Ptačí svět (ZOO Dvůr
Králové n/L), Indonéská džungle (ZOO Praha) s řízeným teplotně-vlhkostním klimatem,
simulujícím např. prostředí tropického deštného pralesa, vhodného pro tamaríny, lemury,
některé vačice aj., kde se některé druhy zvířat, buď volně pohybují mezi návštěvníky, nebo
jsou umístěny do jedno či více druhových expozic, oddělených od sebe více či méně
viditelnými bariérami (např. nylonové sítě, vodní příkopy, můstky vedoucí nad expoziční
ubikací, skleněný průchozí tunel vedený na dně obřího akvária či vodní nádrže, aj.).
Předpokladem úspěšného fungování takových expozic je vyřešení otázek vytvoření vzájemné
rovnováhy mezi „živočišnou a rostlinnou složkou expozice“ pomocí řízeného větrání
a vytápění tak, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepla, ani ke kondenzaci vody na
vnitřních površích.
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Závěr:
Při výstavbě nových i při rekonstrukci původních ubikací a expozic pro zvířata chovaná
v zoologických zahradách, je nebytné, s ohledem na udržení jejich dobrého zdravotního stavu
a pohody, vytvářet takové podmínky chovného prostředí, které by ustájeným zvířatům zajistili
pokud možno bohatý a plnohodnotný život. Původní ustájení zvířat v klecích, jak je možné
ještě dnes vidět v některých zoologických zahradách, by mělo být postupně nahrazeno
výběhy, zaměřenými na skupinový chov jednoho nebo více druhů zvířat, oddělených od
návštěvníků příkopy, sklem, drátěným pletivem nebo zvýšenými dřevěnými lávkami. I přes
to, že prázdné klece nebo ubikace se stěnami obloženými keramickými dlaždicemi
a betonovou podlahou jsou snadno čistitelné a dezinfikovatelné, výrazně omezují možnost
projevů přirozeného chování zvířat, vedou ke vzniku stereotypií. Naproti tomu
expozice/výběhy, které se co nejvíce přibližují přirozenému prostředí, z něhož zvířata
pocházejí, jsou sice náročnější zejména s ohledem za zajištění odpovídající hygienické úrovně
a čistoty, ovšem vytváří předpoklady, umožňující naplnění biologických a behaviorálních
potřeb chovaných zvířat.
Abstrakt:
Chovné prostředí je základním předpokladem pro udržení dobrého zdravotního stavu a pohody zvířat chovaných
v zoologických zahradách. Cílem práce bylo analyzovat možnosti využití různých stavebních materiálů
a konstrukcí u objektů pro ustájení zvířat v zoologických zahradách. Prázdné klece, nebo ubikace se stěnami
obloženými keramickými dlaždicemi a betonovou podlahou jsou snadno čistitelné a dezinfikovatelné, výrazně
omezují možnost projevů přirozeného chování zvířat, vedou ke vzniku stereotypií. Naproti tomu
expozice/výběhy, které se co nejvíce přibližují přirozenému prostředí, z něhož zvířata pocházejí, jsou sice
náročnější na zajištění odpovídající hygienické úrovně a čistoty, ovšem vytváří předpoklady, umožňující
naplnění biologických a behaviorálních potřeb chovaných zvířat.
Klíčová slova: zoologické zahrady, ustájení, chovné prostředí, stavební materiály
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TEMPERATURES AND HEAT FLOWS IN GROUND MASS WITH
HORIZONTAL SLINKY HEAT EXCHANGER
TEPLOTY A TEPELNÉ TOKY V ZEMNÍM MASIVU
S HORIZONTÁLNÍM TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM TYPU SLINKY
Radomír Adamovský - Pavel Neuberger - Michaela Šeďová

Abstract: The paper deals with the monitoring and analysis of temperature changes in ground mass and energy
entering the earth solid horizontal ground Slinky heat exchanger. The exchanger is used as an energy source for
the heat pump. Monitored is also regenerative capacity of the energy potential of the ground mass in a period of
stagnation of the exchanger.
Klíčová slova: tepelné čerpadlo; energie; energetický potenciál; akumulace energie; topné období;

Úvod
Nejčastějšími nízkopotenciálními zdroji energie pro tepelná čerpadla jsou vzduch,
voda a zemní, respektive horninový masiv. Využití vzduchu jako zdroje energie pro tepelná
čerpadla má určité přednosti i nedostatky. Předností je jednodušší a levnější instalace.
Nedostatkem je menší úspora energie vyplývající z nižší hodnoty sezónního topného faktoru
SPF (Seasonal performance factor). Využití povrchové nebo podzemní vody je velmi
efektivní, je však omezené dostupností, složitou legislativou, variabilitou toku vody
a nestabilitou topného výkonu. Nejvýhodnějšími zdroji nízkopotenciální energie se jeví
zemní, nebo horninový masiv, ze kterého je teplo odváděno prostřednictvím horizontálních,
respektive vertikálních tepelných výměníků. Vertikální horninové výměníky pracují
s vysokou účinností a vyžadují minimální plochu pozemku. Jsou však investičně významně
náročnější než výměníky horizontální. Horizontální zemní výměníky představují kompromis
mezi vysokou účinností a investičními náklady výměníku. Realizují se ve 3 základních
konfiguracích. Jako lineární, šroubovité a typu Slinky. Trubky těchto výměníků o průměrech
30 – 50 mm bývají, v závislosti na tepelných charakteristikách zemního masivu uloženy
v hloubce 1,0 – 2,0 m.
Cílem našich prací bylo monitorovat teploty a analyzovat změny teplot v zemním
masivu s horizontálním tepelným výměníkem typu Slinky. Dále posoudit schopnosti
regenerace energetického potenciálu zemního masivu přes období stagnace provozu
výměníků. Rovněž také stanovit měrnou tepelnou energii odváděnou ze zemního masivu.
V Research center for energy and environmental v Lecce (Congedo et al., 2012) ověřovali
uvedené základní konfigurace horizontálních zemních výměníků. V průběhu celého roku
měřili teploty zemního masivu a tepelné výkony odváděné výměníky. Výsledky ověřování
ukázaly, že dominantními parametry ovlivňujícími zásadně sdílení tepla v zemním masivu
jsou součinitel tepelné vodivosti zemního masivu a rychlost proudění teplonosné kapaliny
v trubkách výměníku. Rozteč potrubí výměníku a hloubka jeho uložení nehrály zásadní roli.
Analýze nejdůležitějších parametrů ovlivňujících hodnotu součinitele tepelné vodivosti
zemního masivu se věnují Song et al. (2006). Experimentálně stanovují a analyzují hodnoty
koeficientů tepelné vodivosti v závislosti na jeho vlhkosti, teplotě a skupenství obsažené
vody. Vlivu proudění teplonosné kapaliny v trubkách výměníků na proces sdílení tepla
v zemním masivu se věnuje Tarnawski (2009). Uvádí, že přenos tepla při laminárním
proudění teplonosné kapaliny závisí na rychlosti proudění a na průměru trubek. Dále pak na
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hustotě, tepelné vodivosti a na měrné tepelné kapacitě teplonosné kapaliny. Výzkumní
pracovníci Department of Earth Resources Engineering, Kyushu University v Japonsku (Fujii
at al., 2012) ověřovali různé konfigurace horizontálních výměníků typu Slinky. Ověřovány
byly výměníky s průměrem smyčky 0,8 m, průměrem potrubí 0,034 m a 0,024 m a s roztečí
0,4 m, 0,6 m a 0,8m. Pro hodnocení použili metodu konečných prvků a simulátoru FEFLOW
pro simulaci tepelného výkonu horizontálního zemního výměníku typu Slinky. Při simulaci
byla věnována pozornost energetické bilanci na povrchu zemního masivu, teplotám
teplonosného média a okolního masivu.
Materiál a metody
Ověřované zemní výměníky jsou zdroji energie pro tepelná čerpadla IVT
PremiumLine EQ E17 (Industriell Värme Teknik, Tnanas, Sweden) o nominálním tepelném
výkonu 17 kW (0/35 °C). Tepelná čerpadla jsou spolu s dalšími třemi využívána pro vytápění
administrativní budovy a provozních hal firmy VESKOM s.r.o. se sídlem v Praze - Dolních
Měcholupech.
Schéma horizontálního zemního výměníku typu Slinky je uvedeno na obr. 1. Výměník
byl vyroben z polyetylénového potrubí PE 100RC 32 x 2.9 mm (LUNA PLAST a.s., Hořín,
Česká republika) odolného proti bodovému zatížení a vzniku trhlin. Není uložen do
pískového lože. Potrubí výměníku o celkové délce 200 m je instalováno v hloubce 1,5 m v 53
smyčkách stočených do kruhu s roztečí smyček 0,38 m. Zemní masiv do hloubky přibližně
2 m tvoří tmavě hnědá písčitohlinitá půda, hrubozrnný štěrk, kamenná drť a úlomky cihel.
Čidla pro měření teplot zemního masivu byla instalována ve vzdálenosti 4 m od počátku
výměníku. Teplonosnou kapalinou protékající výměníkem je směs 33 % etylalkoholu a 67 %
vody.
Teploty zemního masivu byly měřeny odporovými teplotními čidly PT 1000 A
(GREISINGER
electronic
GmbH,
Regenstauf
Germany)
a
zaznamenávány
ve čtvrthodinových intervalech. Teploty okolního prostředí byly měřeny ve výšce 2 m nad
povrchem půdy a ve vzdálenosti 20 m od horizontálních zemních výměníků. Pro měření
celkového tepelného toku odváděného horizontálními výměníky byly použity elektronické
měřiče spotřeby tepla MTW 3 (Itron Inc. Liberty Lake, USA).

Obr. 1. Schéma zemního výměníku typu Slinky a umístění teplotních čidel.

V obr. 1 je: t - teplotní čidlo umístěné v hloubce 1,5 m v oblasti výměníku; tR – referenční
teplotní čidlo umístěné 1,0 m od výměníku v hloubce 1,5 m; t02- teplotní čidlo umístěné
v hloubce 0,2 m nad výměníkem; tR02 – referenční teplotní čidlo umístěné 1,0 m od výměníku
v hloubce 0,2 m;
Výsledky a diskuse
V tomto článku prezentujeme výsledky ověřování horizontálního zemního výměníku
typu Slinky v období 7. 9. 2011 – 22. 4. 2013.
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V grafu na obr. 2 jsou znázorněny průběhy průměrných denních teplot zemního
masivu t v oblasti tepelného výměníku a teplot okolního vzduchu te v závislosti na době
provozu výměníku τ v období od 7. 9. 2011 – 16. 9. 2012. Teploty t02 v hloubce 0,2 m nad
výměníkem, referenční teploty zemního masivu tR měřené mimo tepelný výměník nejsou,
s ohledem na přehlednost grafu, zakresleny. Uvedené závislosti můžeme vyjádřit rovnicí
vycházející z rovnice pro volné netlumené kmitání hmotného bodu:
(°C)
(1)
t = t + Δt A . sin (Ω.τ + ϕ )
Kde:
t - teplota (°C); t - střední teplota (°C); Δt A - amplituda oscilace kolem teploty t (°C); τ - dny
= 2π/365 - úhlová rychlost
od počátku měření (den); ϕ - počáteční fáze kmitu (rad),
(rad/den).
Jedná se o nelineární regresi y na x. Pro stanovení míry těsnosti závislosti mezi oběma
náhodnými veličinami používáme proto index determinace I yx2 (-), (Bowerman, O´Connell,
1997).
Průběh teplot zemního masivu a okolního vzduchu v závislosti na době provozu
výměníku můžeme vyjádřit rovnicemi:
t = 10,646 + 7,303⋅ sin(Ω ⋅τ + 1,88)
(°C)
(2)
( I t2τ = 0,975)
t0 , 2 = 10,897 + 9,762 ⋅ sin( Ω ⋅ τ + 2,24)

t R = 10,646 + 7,287 ⋅ sin( Ω ⋅ τ + 1,919)

( I 02, 2 = 0,958)

(°C)

(3)

= 0,981)

(°C)

(4)

(I

2
t Rτ

te = 11,928 + 10,839 ⋅ sin(Ω ⋅τ + 2,493)
(°C)
(5)
( I = 0,778)
Sledované období, (376 dnů) můžeme rozdělit na topnou část periody A (7. 9. 2011 –
26. 4. 2012, 233 dní) a část periody stagnace systému B (27. 4. 2012 – 16. 9. 2012, 143 dní).
V části periody B dochází k regeneraci energetického potenciálu zemního masivu pro
následující topné období. Z naměřených teplot i rovnic 2 a 4 vyplývá, že rozdíl teplot Δt = tR t v referenčním zemním masivu tR a v oblasti výměníku t byl v obou částech periody
nevýznamný, Δtp,A = -0,1 ± 0,7 K, Δtp,B = 0,1 ± 0,3 K. Zanedbatelný rozdíl teplot Δt je však
ovlivněn umístěním čidla referenční teploty zemního masivu.
Důležitým poznatkem je, že v průběhu části periody A byla teplota zemního masivu
v oblasti výměníku kladná. Nižší teplota zemního masivu vyvolává nižší teplotu vypařování
ve výparníku, což může mít negativní vliv na topný faktor tepelného čerpadla. Minimální
teplota zemního masivu tmin. = 0,83 °C byla naměřena v 11:00, 13. 2. 2012 (τ =160).
Minimální průměrné denní teploty zemního masivu v oblasti výměníku tmin., den = 1,27 °C bylo
dosaženo rovněž 13. 2. 2012.
Teplota zemního masivu t02 v hloubce 0,2 m nad výměníkem je ovlivňována zejména
teplotou okolního vzduchu, rychlostí proudění vzduchu, intenzitou dopadajícího slunečního
záření, srážkami dešťovými i sněhovými. Zároveň však má na teplotu masivu vliv i tepelný
tok odváděný výměníkem. To potvrzují rovnice (2), (3) a (5). Pro střední teplotu zemního
masivu v hloubce 0,2 m platí t p t02 p te a pro amplitudu oscilace Δt A p Δt A02 p Δt Ae .
Amplituda oscilace ΔtA dosahuje v oblasti tepelného výměníku poměrně vysoké
hodnoty, to znamená, že i v hloubce 1,5 m je teplota zemního masivu ovlivňována teplotou
okolního prostředí.
Počáteční fáze kmitu teploty v hloubce 0,2 m (φ02 = 2,24) je ovlivněna okolním
prostředím (φe = 2,493). V oblasti výměníku a na referenčním pozemku lze rozdíl počátečních
fází (Δφ = 0,039) považovat za nevýznamný.
2
t eτ

B
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Obr. 2. Teploty zemního masivu s výměníkem tepla typu Slinky v období
7. 9. 2011 – 16. 9. 2012

V grafu na obr. 3. jsou znázorněny výsledky měření teplot zemního masivu v oblasti
výměníku, teplot okolního prostředí a teplo odvedené zemnímu masivu v topném období 17.
9. 2012 – 22. 4. 2013 (217 dní). Průběhy teplot zemního masivu v oblasti výměníku a teplot
okolního prostředí jsou dány rovnicemi:
(°C)
(6)
( I t2τ = 0,961)
t = 8,325 + 7,666. sin (Ω.τ + 2,073)

t e = 10,049 + 9,348.sin(Ω.τ + 2,559)
( I t2eτ = 0,558)
(°C)
(7)
Protože rovnice (6) popisuje pouze průběh teploty zemního masivu v oblasti výměníku
v topném období, je střední denní teplota t nižší než v rovnici (2) popisující i část periody
stagnace. Amplitudy oscilace ΔtA kolem teploty t jsou v obou rovnicích téměř shodné. Totéž
platí v rovnicích (4) a (7) popisujících průběh teplot okolního prostředí. Amplitudy oscilace
však vykazují větší rozdíly.
Index determinace dosahuje v rovnici (7) hodnoty < 0,8, což je pod hranicí obvyklé
míry těsnosti závislosti. Vyšší hodnota indexu determinace je způsobena značným rozptylem
teplot okolního prostředí.
Stejně jako v topném období 2011 – 2012 byla i v tomto období teplota zemního
masivu v oblasti výměníku kladná. Minimální teplota zemního masivu tmin. = 0,44 °C byla
naměřena v 9:00, 2. 4. 2013 (τ = 197). Minimální průměrné denní teploty zemního masivu
tmin. den = 0,83 °C bylo dosaženo 28. 3. 2013 (τ = 192). Teplotního minima zemního masivu
v oblasti výměníku bylo topné sezóně 2012 – 2013 dosaženo o 37 dní později než v topné
sezóně 2011 – 2012. Z grafů na obr. 2 a obr. 3 vyplývá, že teplota okolního prostředí klesla
v topném období 2011 – 2012 v jedné vlně, přibližně po 153 dnech provozu výměníku.
Následně klesla na minimální hodnotu i teplota zemního masivu v oblasti výměníku.
V topném období 2012 – 2013 teplota okolního prostředí klesala na vyšší hodnoty ve třech
vlnách. Teprve po třetí vlně (τ = 188) při relativně velkém odběru tepla klesla teplota zemního
masivu na minimální hodnotu.
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Obr. 3. Teploty zemního masivu a teplo odvedené zemnímu masivu s výměníkem tepla typu Slinky
v topném období 17. 9. 2012 – 22. 4. 2013.

Schopnost regenerace energetického potenciálu v období stagnace výměníku lze posoudit na
základě počátečních a konečných teplot zemního masivu v oblasti výměníku v několika
topných obdobích. Zejména snižování teplot zemního masivu na počátku topného období by
bylo neklamnou známkou postupného snižování energetického potenciálu masivu a tedy
i doby využití masivu jako zdroje energie pro tepelné čerpadlo. Zvýšení energetického
potenciálu zemního masivu v letním období by mohlo být případně dosaženo reversibilním
provozem tepelného čerpadla. Tedy chlazením objektu a akumulací získané tepelné energie
v zemním masivu. Výsledky sledování počátečních a konečných teplot jsou zpracovány v tab.
I.
Tab. I. Průměrné denní teploty zemního masivu na začátcích a konci topných období.

Začátek
topného
období

Konec
topného
období

Topné období

Datum

Teplota
masivu t
(°C)

2010 - 2011

30. 8. 2010

18,40

2011 - 2012

7. 9. 2011

18,44

2012 - 2013

17. 9. 2012

16,90

2010 - 2011

22. 3. 2011

4,45

2011 - 2012

22. 3. 2012

6,03

2012 - 2013

22. 4. 2013

5,30

Rozdíl teplot
Δt
(K)
-0,04

1,54

-1,58

0,73

Rozdíly teplot zemního masivu na začátcích a koncích topného období se pohybují
v rozsahu přesnosti měření. Lze tedy horizontální zemní výměníky považovat za velmi
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stabilní zdroje energie pro tepelná čerpadla. Výsledky více než tříletého ověřování tedy
nepotvrzují názory některých projektantů a investorů na energetický potenciál zemního
masivu.
Teplo qd (Wh/m.den) odvedené zemním výměníkem je v obr. 3 znázorněno sloupci.
V průměru činilo odvedené teplo ve sledovaném období 26,57 Wh/m.den, maximální hodnota
byla 109,93 Wh/m.den. Za celé topné období 217 dní bylo 1 m trubky výměníku odvedeno
zemnímu masivu teplo v hodnotě 5 831,54 Wh/m. Na kondenzátor tepelného čerpadla byl
připojen vodní akumulační zásobník. Nelze tedy sledovat přímou vazbu mezi odvedeným
teplem a teplotou okolního vzduchu.
Závěr
Průběh teplot zemního masivu s výměníkem tepla typu Slink, teplot referenčního
masivu a okolního prostředí, znázorněný v grafech na obr. 2 a obr. 3 můžeme vyjádřit
rovnicemi (2) až (7). Výsledky ověřování ukázaly, že v obou sledovaných topných období
byly teploty zemního masivu v oblasti výměníku kladné, což má pozitivní vliv na efektivnost
provozu tepelného čerpadla. Rovněž byla potvrzena stabilita zemního masivu jako zdroje
energie pro tepelná čerpadla. Rozdíl teplot na počátcích a koncích topných období (tab. I)
nepřesáhl ve sledovaných 4 letech 2 K.
Teplo odvedené zemnímu masivu 1 m trubky výměníku dosáhlo za celé topné období
(217 dní) poměrně významné hodnoty 5 831,54 Wh/m. Tedy při celkové délce trubek
výměníku 200 m, se zemnímu masivu odvedlo v topném období 1 166,30 kWh.
Poděkování.
Výzkumné práce byly uskutečněny v rámci projektu Technologické agentury České republiky
č. TA02020991 „Optimalizace energetických parametrů horizontálních zemních výměníků
tepelných čerpadel s ohledem na půdní a hydrologické podmínky lokality“.
Abstrakt: Článek se věnuje sledování a analýze změn teplot v zemním masivu a energii odváděné zemnímu
masivu horizontálním zemním tepelným výměníkem typu Slinky. Výměník slouží jako zdroj energie pro tepelné
čerpadlo. Monitorovány jsou rovněž schopnosti regenerace energetického potenciálu zemního masivu v období
stagnace provozu výměníku.
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EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ
HISTORICKÝCH CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF PROPERTIES
OF HISTORIC FULL BURNT BRICKS
Šárka Nenadálová, Lukáš Balík, Milan Rydval
Kloknerův ústav, ČVUT, Šolínova 7, Praha 6
Anotace:
Ze stavební praxe a zkušeností odborníků především zabývajících se památkovou péčí je
zřejmé, že historické cihly plné pálené dosahují vlastností, které jsou velmi proměnné.
Úkolem našeho vědeckého projektu bylo zjistit, na kolik se tyto cihly od sebe vzájemně ve
svých vlastnostech liší. Tento úkol byl vytyčen z důvodu plánovaného dalšího výzkumu, který
je zaměřen na porovnání difuzních vlastností jednotlivých povrchových úprav právě těchto
cihel. Bylo tedy nutno nejdříve poznat samotné cihly, aby bylo možno zkoumat rozdíly
v jejich povrchových úpravách.
Annotation:
From a building praxis and experiences of experts particularly dealing with the historic
preservation it is obvious that historic full burnt bricks achieve properties that are very
variable. The aim of our research project was to find out how much are the bricks varying in
their properties each other. This task was set up by reason of a planned further research that
is focused on comparison of diffusion properties of particular surface finishing of these
bricks. So it was necessary to define the bricks themselves firstly to be possible to examine
the differences in their surface finishing.
Klíčová slova: historická cihla plná pálená, mechanické vlastnosti, přirozené vysychání,
nasákavost, povrchové úpravy, vlhkost
Keywords: Historic Burnt Full Brick, Mechanical Properties, Natural Drying, Water
Absorption, Surface Finishing, Moisture

1

Úvod

V laboratořích Kloknerova ústavu byly provedeny zkoušky historických cihel plných
pálených pro stanovení rozptylu vlastností a pro následné použití těchto hodnot v dalším
výzkumu vlivu povrchových úprav historických cihel plných pálených na jejich difuzní
vlastnosti.
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2

Experimentální část

2.1 Přehled zkoušek
Zkoušky byly provedeny na vzorcích historických plných pálených cihel odebraných přímo
z konstrukce požadovaného stáří, aby byla zachována autentičnost. Rozměry cihel se sice
pohybovaly okolo běžného rozměru 290 x 140 x 65 mm, ale následkem času byly
zasaženy větší či menší degradaci. Byly provedeny následující zkoušky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objemová hmotnost
Nasákavost přirozená a nasákavost varem
Pórovitost
Pevnost v ohybu na cihle normální vlhkosti
Pevnost v ohybu na cihle saturované
Pevnost v ohybu na vysušené cihle
Destruktivní pevnost v tlaku na cihle normální vlhkosti
Destruktivní pevnost v tlaku na cihle saturované
Destruktivní pevnost v tlaku na vysušené cihle
Nedestruktivní pevnost v tlaku na cihle normální vlhkosti
Nedestruktivní pevnost v tlaku na cihle saturované
Nedestruktivní pevnost v tlaku na vysušené cihle
Rychlost vysoušení cihly

2.2 Vlastnosti cihelného střepu
Jednou z klíčových zkoušek byla zkouška nasákavosti varem, jejíž vyhodnocení vidíme
v Tabulce 1. Můžeme zde vidět, jak proměnné tyto nasákavost u jednotlivých cihelných
vzorků byly. Nasákavost varem se pohybovala od 18,76 % až do 23,26 %.
Tabulka 1: Stanovení nasákavosti varem
Ozn.
S1

Saturované

S2
S3
S4
S5

L
[mm]
285,6
6
284,2
6
261,5
4
284,6
8
282,5
1

V
md´
mw´
[m3]
[g]
[g]
0,002 3861,2 4690,5
131,64 66,11
486
6
0
0,002 3834,2 4726,1
131,64 66,11
474
5
3
0,002 3735,0 4435,8
133,75 64,91
270
4
5
0,002 4061,2 4849,0
133,17 64,50
445
4
8
0,002 3648,5 4407,2
130,91 64,52
386
0
2
Průměrná objemová hmotnost ρv [kg/m3]
Směrodatná odchylka ρv [kg/m3]
Průměrná nasákavost N [%]
Směrodatná odchylka N [%]

b [mm]

h
[mm]
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ρv
[kg/m3]
1720,10
1730,31
1799,47
1822,11
1688,00

N
N [%]
[g]
829,
21,48
24
891,
23,26
88
700,
18,76
81
787,
19,40
84
758,
20,80
72
1752
56,46
20,74
1,78
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V následující tabulce (Tabulka 2) vidíme shrnutí výsledků zkoušek objemové hmotnosti,
nasákavosti varem a pórovitosti vzorků historických cihel plných pálených odebraných
z autentické stavby.
Tabulka 2: Shrnutí vlastností cihelného střepu
VLASTNOSTI CIHELNÉHO STŘEPU
Objemová hmotnost

1752

kg/m3

Průměrná nasákavost varem

20,74

%

Pórovitost

7,22

%

2.3 Vlastnosti prostředí, nasákavost a rychlost vysoušení
Zkoušky byly provedeny vždy za striktně konstantních podmínek prostředí na dvou typech
cihel, které se lišily svou propustností, které bylo bráněno pomocí nepropustného nátěru.
První typ cihly, tzv. vazáková cihla, měla umožněnu propustnost pouze na ploše
140 x 65 mm. Druhý typ, tzv. běhounová cihla, měla umožněnu propustnost na ploše
290 x 65 mm. Vlastnosti vzorků jsou uvedeny v Tabulce 3.
Tabulka 3: Vlastnosti cihel a prostředí
VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ A CIHEL
Teplota okolního prostředí

24,8

°C

Vlhkost okolního prostředí

58,1

%

Nasákavost cihly běhounové přirozená

13,4

%

Nasákavost cihly vazákové přirozená

13,9

%

Rychlost vysoušení cihly běhounové

0,641

g/hod

Rychlost vysoušení cihly vazákové

0,567

g/hod

2.4 Zkouška pevnosti v ohybu
V následujících grafech jsou naznačeny velmi variabilní výsledky zkoušky 3 - bodového
ohybu na cihlách o normální vlhkosti (Graf 1), cihlách saturovaných (Graf 2) a cihlách
vysušených (Graf 3). Vzdálenost podpor při této zkoušce byla 230 mm.
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Graf 1: Pevnost v ohybu na cihle o normální vlhkosti

Graf 2: Pevnost v ohybu na saturované cihle

Graf 3: Pevnost v ohybu na vysušené cihle
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2.5 Zkouška pevnosti v tlaku
Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena destruktivní i nedestruktivní metodou. Zkouška
pevnosti v tlaku destruktivní metodou byla opět provedena na třech typech vlhkosti cihel, na
cihle s normální vlhkostí (Graf 4), cihle saturované (Graf 5) a cihle vysušené (Graf 6)
a stejně tak tomu bylo i u zkoušky pevnosti v tlaku nedestruktivní metodou. Spolu se
zkouškou pevnosti v tlaku nedestruktivní metodou (Tabulka 7, 8, 9), tedy pomocí
Schmidtova trvrdoměru, byl stanoven také převodní součinitel.

Graf 4: Zkouška pevnosti v tlaku destruktivní metodou na cihle s normální vlhkostí

Graf 5: Zkouška pevnosti v tlaku destruktivní metodou na saturované cihle
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Graf 6: Zkouška pevnosti v tlaku destruktivní metodou na vysušené cihle

Tabulka 7: Zkouška pevnosti v tlaku nedestruktivně na cihle s normální vlhkostí

Normální

cihla
N1
N2
N3
N4
N5

Odskok tvrdoměru
1

2

3

4

5

6

7

40
38
46
40
42

38
40
40
42
46

36
36
42
44
44

40
40
45
40
48

39
41
40
39
43

40
40
43
40
45

41
38
44
41
46

Průměr

fbe
[MPa]

39
39
43
41
45

39
39
46
42
50

Pevnost v
tlaku fc
[MPa]
10,7
10,7
12,6
11,5
13,7

Tabulka 8: Zkouška pevnosti v tlaku nedestruktivně na saturované cihle

Saturované

cihla
S1
S2
S3
S4
S5

Odskok tvrdoměru
1

2

3

4

5

6

7

40
34
34
46
38

42
36
36
42
42

43
35
34
44
44

40
34
36
46
40

43
36
36
46
42

45
38
35
42
44

40
32
38
43
40

Průměr

fbe
[MPa]

42
35
36
44
41

44
32
33
48
42

Pevnost v
tlaku fc
[MPa]
12,1
8,8
9,0
13,2
11,5

Tabulka 9: Zkouška pevnosti v tlaku nedestruktivně na vysušené cihle

Vysušené

cihla
V1
V2
V3
V4
V5

Odskok tvrdoměru
1

2

3

4

5

6

7

46
46
40
42
44

48
48
42
44
46

46
46
42
46
46

50
46
40
44
44

50
45
41
42
45

48
44
43
43
43

49
45
40
42
42
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fbe
Průměr
[MPa]
48
46
41
43
44

55
52
42
46
48

Pevnost v
tlaku fc
[MPa]
15,1
14,2
11,5
12,6
13,2
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2.6 Zkouška rtuťové porozimetrie
Dále byla provedena rtuťová porozimetrie, jejíž výsledky jsou v Tabulce 10.
Tabulka 10: Zkouška rtuťové porozimetrie
Shrnutí dat
Celkové penetrované
množství
Celková plocha pórů
Střední poloměr pórů
(objem)
Střední poloměr pórů
(plocha)
Průměrný poloměr pórů
(2V/A)
Objemová hmotnost v
0.1000 MPa
Zdánlivá hustota
Pórovitost
Použitý objem

Jednotka Cihla 1

Cihla 2

Cihla 3

Cihla 4

Cihla 5

Cihla 6

mL/g

0.1497

0.1411

0.1341

0.1514

0.1500

0.1317

m²/g

0.591

0.488

0.475

0.598

0.570

0.417

µm

1.6270

1.8978

1.6147

1.8942

1.7712

1.7200

µm

0.1111

0.1168

0.1402

0.1038

0.1099

0.1423

µm

0.5062

0.5787

0.5640

0.5067

0.5262

0.6314

g/mL

1.9281

1.9472

1.9626

1.9443

1.9550

1.9545

g/mL
%
%

2.5849 2.5575
27.8976 26.5127
72
72

2.5658
25.5957
63

2.5431 2.5640
27.8025 27.7830
76
72

2.5452
25.1017
62

3 Závěr
Z uvedených výsledků vyplívá, že rozptyl výsledků u všech parametrů historických cihel je
velký a bude třeba dbát zvýšené opatrnosti při vyhodnocování difuzních vlastností cihel.
Klíčovým bodem dalšího výzkumu bude porovnání povrchových vrstev těchto historických
CPP z hlediska jejich difuzních vlastností, tedy stanovení rychlosti přirozeného vysušování
a faktor difuzního odporu. Dále budou provedeny i upřesňující zkoušky vysoušení,
nasákavosti a jejich průběhu a mikroskopie vzorků.

Poděkování
Výsledky uvedené v článku byly získány v rámci řešení projektu SGS13/103/OHK1/1T/31,
za jehož podporu tímto děkujeme.
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CERAMIC BLOKS DEVELOPMENT OF THERMAL TECHNICAL
ASPECTS

VÝVOJ KERAMICKÝCH TVÁRNIC Z TEPELNO-TECHNICKÉHO
HĽADISKA
Jozef Lipiak1
Abstract
Humidity in building constructions is something which affects the indoor environment quality
of the structure. Therefore, the actual selection and use of building materials is very important
parameter of its resistance to humidity penetration. Pre-existing humidity in the building construction
affects not only the quality and durability of used building materials, but also the quality of the internal
environment of the structure. Therefore, the penetration of humidity into the building structure brings
a lot of serious problems.
Water in liquid form binds water-soluble salts, that with its crystallization violate existing
layers of structure and consequently, the structure loses its thermal insulation properties. These, in
long term unsolved problems of humidity penetration into the structure, may lead to the others
disorders of structure, like are:
‐ decrease of the strength in pressure of the structure
‐ breakdown of the plasters and surface treatments
‐ damage of the interior furnishings
‐ fungi, that are a common cause of serious health problems of users spaces affected by fungi
This article discusses about the problem of surround distribution of humidity and water vapor
diffusion in the cavities oh the ceramic blocks. The issue of distribution of humidity and water vapor
diffusion in ceramic masonry with cavities, is not yet satisfactorily explained and this is the reason
why I want to describe in this article the possibility of the spread of humidity and water vapor
diffusion, under the effect of various factors on this spread.
I think, the best way to prevent the spread of humidity in masonry structures, is to deal with
this issue already before the manufacture of ceramic bricks and their very important proper use during
construction implementation.
Keywords: ceramic bloks, vertical direction, cavity, humidity

1

Úvod
V rámci len bežného rodinného domu, kde sú najviac používané keramické tvárnice
sa nájde niekoľko miest, ktoré sú štandardne, alebo vďaka špecificky riešeným detailom
namáhane veľmi výrazne v porovnaní s ostatnými časťami stavby. Z oblasti statiky ide
napríklad o oblasť sokla, suterénneho muriva a stužujúceho venca. Návrh riešenia týchto
detailov a ich následne posúdenie si zaslúžia zvýšenú pozornosť a nie len zo statického
hľadiska, ale ako celok. Pod neustálym tlakom sa sprísňujú požiadavky na stavebné
konštrukcie kde musia tak projektanti ako aj výrobcovia hľadať nové riešenia konštrukčných
detailov. Pritom každý takýto detail musí spĺňať viacero požiadaviek zároveň (tepelná
ochrana, prúdenie vlhkosti, statika, akustika atď.) Určujúcou požiadavkou sa za ostatné roky
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stala jednoznačne splnenie tepelnoizolačných požiadaviek. Túto požiadavku sa snažia
výrobcovia splniť rôznym vyplnením dutín v keramických tvárniciach, ktoré môžeme vidieť
v ponukách rôznych spoločnosti.
Tiež vplyv vlhkosti na stavebné materiály je veľmi dôležitým činiteľom, ktorý
rozhoduje o vhodnosti stavebného materiálu. Vlhkosť ovplyvňuje nie len kvalitu materiálu,
ale aj budovu ako celok. Je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje hygienu bývania a tepelnú
pohodu prostredia. Vplýva hlavne na tepelnú vodivosť materiálov a tepelný odpor
konštrukcie.
Je potrebné poznať ekvivalentné vodivosti tepelno-vlhkostného transportu v murive
horizontálnom, ako i vertikálnom smere, ktoré prebiehajú vzhľadom na charakter a orientáciu
teplotných a vlhkostných tokov z exteriéru do interiéru.

2

Vývoj keramickej tvárnice

Väčšina z nás pod pojmom tehla si predstavy plnou pálenú tehlu. Pálená tehla sa však
sprísňovaním podmienok na súčiniteľ prestupu tepla a to najme pri obvodových
konštrukciách, začal meniť. V súčasnosti je stavebný trh zaplavený rôznymi typmi
keramických tvárnic (tehal), ktoré sú viac či menej vhodné nie len pre výstavbu rodinných
domov.
Stavebná tepelná technika a energetika budov rozdeľuje vývoj súčiniteľu prestupu
tepla na sedem generačných období podľa ich dĺžky trvania. Prvá norma, ktorá sa zaoberala
tepelno-technickými vlastnosťami bola platná už od roku 1949.
V súčasnosti sa hodnoty súčiniteľu U keramických tvárnic pohybuje okolo
0,25 W/(m2.K), ktorá odpovedá doporučenej hodnote podľa normy STN 73 0540 – 2.
Keramické tvarovky o hrúbke 440 mm dosahujú súčiniteľ prestupu tepla okolo hodnoty
U=0.21 W/(m2.K), pripadne aj nižšiu. Je zrejme, že z pohľadu požiadaviek na zvýšenie
tepelného odporu obvodového muriva sa nevyvíjal iba tvar keramickej tvarnice, ale aj
samotný keramický črep, spojovacie malty a tiež omietky. Zároveň je nutné uvedomiť si aj to,
že s novými materiálmi sa menia aj pracovné postupy murovania a zvyšuje sa produktivita
práce. Rovnako tak ako v Rakúsku či Nemecku sa aj na Slovensku začínajú na trhu
uplatňovať tehlové bloky so šírkou 500 mm. Murivo z týchto blokov dosahuje hodnoty
súčiniteľu prestupu tepla nižšie ako U=0,16 W/(m2.K), čo zodpovedá ekvivalentnej hodnote
súčiniteľu tepelnej vodivosti λ=0,085 W/(m. K), a teda tepelnému odporu R=5,88 m2.K/W
alebo aj hodnotám lepším.
Pri vyplnení dutín tepelnoizolačným materiálom sú dosiahnuté hodnoty
U = 0,11 W/(m2.K). Podľa STN 73 0540-1 je za izolačný materiál považuje taký materiál,
ktorý má λ ≤ 0,1 W/(m.K). Podľa tejto definície možno teda označiť keramické tvárnice za
izolačný materiál, ktorý spĺňa všetky ďalšie požiadavky pre konštrukcie obvodových stien
vrátane únosnosti.
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2.1

Smer ďalšieho vývoja keramickej tvárnice

Jedna oblasť vo vývoji keramickej tvárnice sa bude riešiť neustále, a to vývoj
keramického črepu a vytváranie tehliarskej suroviny. V súčasnej dobe je vývoj zameraný na
znižovanie tepelnej vodivosti črepu pri zachovaní maximálnej možnej pevnosti. Ďalšiou
podmnožinou tohto smeru vývoja je používanie surovín a to najmä charakteristických
odpadových hmôt, ktoré zlepšujú vlastnosti črepu (napr. tvorbou pórov svojim vyhorením pri
vypaľovaní), znižujú energetické nároky na výpal, zlepšujú proces sušenia apod.. Zároveň
tento vývoj slúži aj v oblasti likvidácie odpadových hmôt.
Ďalšia oblasť vývoja v hľadaní nových možností vytvárania samotnej geometrie
tehlových blokov spočíva v potlačení prenosu tepla. S tým súvisí samozrejme aj vývoj nových
technológií. Táto oblasť je veľmi široká, avšak možnosti tvarovanie keramickej tvárnice sú
v podstate obmedzené len technológiou, a v budúcnosti sa môžeme napríklad dočkať úplne
iného prístupu vo výrobe keramickej tvárnice, než je doteraz bežný.
Poslednú oblasť tvorí vývoj v oblasti kombinovania keramickej tvárnice a izolačného
materiálu. V podstate je to nová oblasťou, ktorou sa tehliarsky priemysel v súčasnosti
zaoberá. V tomto smere sa už pokročilo a úspešne sa vyvíjajú izolačnej hmoty na
anorganickej báze (obr. 1). Otvára sa aj možnosť použitia odpadových, resp. recyklovaných
materiálov.

Obr.1: Izolácia na báze silikátu
V súčasnosti sa najviac ako izolačný materiál používa minerálna vlna a to vo forme
rozrezaných dosiek do tvaru veľkých dutín alebo vo forme granulátu pre vyplnenie malých
dutín, ďalej je to perlit alebo expandovaný polystyrén. Ak sú dutiny v tehlách vyplnené
ľahkými hmotami a je nutné dosiahnuť porovnateľné vzduchovej nepriezvučnosti, musí sa
prispôsobiť geometria dierovanie tehlového bloku. Keramické tvárnice a ich vyplnené
rôznymi izolačnými hmotami sa budeme podrobnejšie zaoberať neskôr. Na obr 2. môžeme
vidieť rôzne vyplnenie dutín keramickej tvárnice izolačným materiálom.
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Obr.2:Vyplnenie dutín keramickej tvárnice rôznym izolačným materiálom
Otázkou však zostáva, ktorý prístup kombinácie keramickej tvárnice s izolačným
materiálom je lepší.

3

Kombinácie keramickej tvárnice a izolačných materiálov

Keramická tvárnica sa vyrába vypaľovaním z prírodnej suroviny. Je to tisícročiami
overený stavebný materiál, ktorý sa vyrába podľa osvedčených postupov na moderných
technologických zariadeniach. Keramická tvárnica ma najlepšie predpoklady na splnenie
základných tepelno-technických požiadaviek vtedy ak tlak na tieto požiadavky sú prenesené
na zloženie stavebného materiálu.
V súčasnosti je snaha o vylepšenie tepelno-technických vlastnosti keramických tvárnic
ich vyplnením rôznymi izolačnými materiálmi. Jednou s takýchto výplní je aj expandovaný
perlit. Je to izolačný materiál, ktorý nám poskytuje výborné tepelnoizolačné
a zvukovoizolačné vlastnosti pri svojej nízkej mernej hmotnosti. Anorganický pôvod mu
zaručuje nehorľavosť a odolnosť voči mikroorganizmom a plesniam. Pre svoju nízku sypnú
hmotnosť, tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti sa používa v stavebníctve ako prísada do
mált, omietok a vyľahčených a tepelnoizolačných betónov, ako aj na výrobu
tepelnoizolačných tvaroviek (tvárnic).
Toto riešenie vyplnením dutín keramickej tvárnice síce zlepší tepelnoizolačné
vlastnosti keramickej tvárnice a to hlavne vo vertikálnom smere, ale má aj svoje riziká. Tie sa
môžu zmeniť na reálne nebezpečenstvo ohrozujúce celkovú stabilitu obvodového muriva a to
najme pri zakladaní prvého rádu. Hovoríme tu o riziku nasiaknutia perlitového zásypu vodou
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a následnom zamrznutí (nejedná sa o perlitovú pastu, ktorá je plnená priamo pri výrobe
keramických tvárnic). Výsledkom takéhoto nasiaknutia a následného zamrznutia je deštrukcia
práve spomínaného prvého rad obvodového muriva (obr.3).

Obr.3: Deštrukcia prvého radu obvodového muriva
Ďalšou možnosťou je vyplnenie dutín keramickej tvárnice minerálnou vlnou. Toto
spojenie sa vyznačuje zlepšením tepelno-technických vlastnosti obvodového muriva kde nie
je už potrebné dodatočné zateplenie ako tomu bolo v minulosti.
Minerálna vlna je izolačný materiál, ktorý pozostáva z anorganických vlákien
prírodného alebo syntetického pôvodu. Má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako polystyrén.
Svoje využitie má aj ako zvuková prípadne protipožiarna izolácia. Ďalšiuo výhodou
minerálnej vlny je jej vzdušnosť a paropriepustnosťou, čím predchádzajú kondenzácii
vodných pár vnútri steny alebo na jej povrchu. Sú chemicky neutrálne, odolné proti
biologickým škodcom a hlodavcom a dobre sa s nimi pracuje. Navyše nehrozí poškodenie
minerálnej vlny a to preto lebo je chránená keramickým črepom (obr.4).
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Obr.4: Keramická tvárnica vyplnená minerálnou vlnou
Nevýhodou je azda iba to, že pri stavbe rodinného domu to prináša zvýšenú ochranu
pri rozostavanom murive, ktoré by nemalo navlhnúť. Hoci je minerálna vata vo vnútri tehly
hydrofobizovaná (nevadí jej vlhkosť vzduchu), je potrebné murivo chrániť pred zatečením
dažďovej vody.
V blízkej budúcnosti môžeme očakávať ďalšie nové vylepšenie keramickej tvárnice
a to nie len na zlepšení keramického črepu a tvaru dutín ale najme použitím nových výplni
izolačnými materiálmi ako napr. pur peny, konopné vlny, celulózou atd..

4

Záver
Požiadavky na hodnotu sučiniteľa prechodu tepla U obvodových stien sa za
posledných 50 rokov sprísnili približne 6-krát, z toho za posledných desať rokov asi 2krát. Pri
keramickej tvárnici došlo k navýšeniu tepelného odporu za posledných 50 rokov 11-krát,
z toho za posledných 10 rokov asi 3krát. Došlo k zefektívneniu výroby, úspore keramického
materiálu, ale aj materiálov akú sú malty alebo omietky.
Nové technológie a metódy, ktorými možno zvýšiť izolačné a úžitkové vlastnosti
tehlových blokov pre jednovrstvové murivo používajú aj domáci výrobcovia a držia tak krok
s technologicky vyspelými zahraničnými výrobcami. Na zahraničných trhoch sa začínajú
uplatňovať keramické tvárnice s integrovaným izolačným materiálom. Aj na slovenskom trhu
sú dostupné keramické tvárnice pre murivo s U = 0,15 W/(m2.K), a v prípade vyplnenia dutín
keramickej tvárnice izolačným materiálom sú dosahované hodnoty približne
U = 0,11 W/(m2.K).
Nové druhy keramických tvárnic vyžadujú komplexné riešenie nie len na materiálovej
báze ale aj na riešení rovníc, popisujúcich všetky faktory, ktoré vplývajú na šírenie tepla,
vlhkosti a difúzie vodných pár v priestore.
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MERANIE TLAKOV NA KOCKE SILSOE VO VETERNOM TUNELI
VZLU A.S. V PRAHE - LETŇANOCH
SILSOE CUBE PRESSURE MEASURMENT IN VZLU A.S. WIND
TUNNEL IN PRAGUE-LETNANY
Ing. Peter Lobotka
______________________________________________________________________
Abstract: The This paper discusses about pressure distribution on a Silsoe cube. The experimental measurment
was made on a test model in a wind tunnel facility in VZLU a.s. Prague-Letnany. The results are shown on the
graphs, where the measured values are compared to other works all over the world.

Kľúčové slová: veterný tunel, medzná vrstva, tlakový koeficient

Úvod
Vplyv vetra na budovy v atmosférickej povrchovej vrstve je potrebné skúmať a výsledky by
mali pomôcť ku kvalitnejšiemu návrhu a úspornejšiemu dimenzovaniu stavebných konštrukcií
a tým má významný vplyv na životné prostredie. Takéto experimenty sú vyhotovované
numerickou metódou s pomocou počítača, alebo experimentálnou vo veternom tuneli.
Ideálnym overením týchto experimentov slúži porovnanie s modelom skutočnej veľkosti
v insitu. V minulosti bolo zrealizovaných niekoľko takýchto experimentov, na modeloch
skutočného objektu rôznych veľkostí, alebo jednoduchých hranatých telesách. Vedecké tými
z celého sveta následne modelujú rovnaké, prípadne zmenšené modely vo svojich veterných
tuneloch, alebo počítačoch pomocou rôznych numerických metód a výsledky sa navzájom
porovnávajú. Sú to veľmi cenné informácie, kde takýmto spôsobom si vie výskumník
porovnať správnosť experimentálneho merania na modelovanej medznej vrstve so skutočnou
medznou vrstvou v prírode.
Experimentálne meranie v in-situ
Známy takýto experiment v 80-tich rokoch minulého storočia bol vyhotovený v USA
v štáte Texas, v meste Lubbock známy pod názvom „Texas Tech Field Experiment“, ktorý
prebiehal na malej oceľovej hale o rozmere 9,1 x 13,7 m a výška po odkvap 4,0 m.
Unikátnosť budovy bolo jej umiestnenie na veľkej otočnej podlahe, ktorú bolo možné natáčať
podľa potreby a tým zohľadniť meniaci sa smer vetra. Tlakové snímače boli namontované na
stenách a na streche budovy. V blízkosti meraného objektu, boli umiestnené ďalšie snímače,
ktoré bolo možné presúvať podľa potreby na rôzne pozície v rôznom čase i v priebehu
experimentov (Holmes, 2007). Vo svete do dnes bolo vyhotovených niekoľko podobných
experimentov. Nášmu regiónu najbližšie takýto experiment bol v Silsoe vo Veľkej Británii
vyhotovený model v teréne a to kocka o hrane 6,0 m. Steny kocky majú hladký povrch
s malými otvormi s priemerom 7 mm. Z otvorov idú plastové trubice s vnútorným priemerom
6 mm a dĺžky až 10 m smerujú do centrálnych prevodníkov. Tlakové otvory sú rozmiestnené
v strede steny kocky vo vodorovnom a vo zvislom smere v počte 6 ks. Strecha je rozdelená
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do štyroch kvadrantov, kde v jednom kvadrante je v rastri 5 ks v jednom smere a 6 ks
v druhom smere s celkovým počtom tlakových odberov v jednom kvadrante strechy je 30 ks.
Celková dĺžka záznamu 36 minút bolo zaznamenaných 9000 vzoriek, ktorá bola rozdelená do
troch 12 minútových intervalov. Kocka bola otáčaná o 15° v smere hodinových ručičiek.
Laboratóriá po celom svete modelovali vo veternom tuneli rovnakú kocku v rôznych
mierkach a porovnávali si výsledky s výsledkami v teréne (Richards, 2007).

Obr. 1 Kocka Silsoe vľavo in situ (Richards, 2007) a vpravo model v mierke 1:30 vo veternom tuneli VZLU

Experimentálne meranie vo veternom tuneli
Experiment bol vyhotovený v júni tohto roku vo veternom tuneli s modelovanou medznou
vrstvou vo Výzkumním a zkušebním leteckém ústavu, a.s. v Prahe – Letňanoch na modeli
kocky Silsoe v mierke 1:30 o hrane kocky 200 mm. Pracovisko VZLU, a.s. v Prahe má
dlhoročnú históriu a vychovalo veľké množstvo odborníkov v oblasti aerodynamiky. V roku
1996 sa rozhodli postaviť v spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT, veterný tunel
s modelovanou medznou vrstvou, ideálny pre stavebníctvo, kde je potrebná dlhá pracovná
sekcia tunela určená pre vývin turbulentného prúdenia, ktorým sú testované modely
stavebných objektov. Veterný tunel má prierez testovacej sekcie šírky 1,8 m a výšky 1,5 m.
Celková dĺžka veterného tunela je 18,3 m. Najdôležitejšou časťou tunela je pracovná časť
umelej drsnosti, ktorá formuje turbulentnú medznú vrstvu do výšky cca 1 m od podlahy.
Umelú drsnosť začína v prednej časti tunela od obdĺžnikovej bariéry výšky 150 mm, až po
testovaciu sekciu s otočným stolom pre umiestnenie modelov v zadnej časti. Tvorí ju nopova
fólia výšky 7 mm, ktorá približne reprezentuje predmestský terén III. kategórie podľa normy
STN EN 1991-1-4. Model kocky reprezentujúci kocku v Silsoe, je vyhotovený zo stien
z duralových plechov hrúbky 3 mm, na ktorých je umiestnených 66 ks tlakových odberov a to
42 ks na streche, 12 ks na čelnej stene a 6ks na bočnej, presne v miestach podľa (Richards,
2007). Tlakové odbery tvoria otvory s priemerom 0,6 mm. Tie sú prepojené
polyethylenovými hadičkami do tlakového skenera umiestneného v modeli kocky, typu
Eadterline, model MTC 06585 64HD merajúci v rozsahu ±2,5 kPa. Tlakový skener má 64
tlakových odberov, z toho dôvodu horizontálna stredová os na bočnej strane kocky nebola
zapojená. Meranie prebiehalo pri vzorkovacej frekvencie 100 Hz, s celkovou dobou

75

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

vzorkovania 30 s, ktorá spĺňa požiadavku sledovania jednej hodiny v skutočnej mierke.
Experiment prebiehal pri troch rôznych rýchlostiach vetra 5, 10 a 15 m/s, pri rôznych uhloch.
V tomto článku sú publikované len výsledky tlakových koeficientov na streche modelu kocky
pri rýchlosti vetra 10 m/s a dvoch uhlov natočenia a to pri 90° a pri 45°. Pri spracovaní
výsledkov sa zistilo, že na streche kocky 3 ks tlakové odbery nemerali správne hodnoty,
z toho dôvodu tieto body boli vymazané a interpoláciou okolitých bodov daná lokalita
nahradená.

Obr. 1 Súčinitele tlaku na kocke pri smere vetra 0° a porovnanie s ďalšími pracoviskami (Richards, 2001)

SMER
VETRA

Obr. 2 Súčinitele tlaku na streche kocky pri smere vetra 0°, vľavo (Richards, 2005) a vpravo experiment vo
veternom tuneli VZLU a.s. v Prahe - Letňany
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SMER
VETRA

Obr. 3 Súčinitele tlaku na streche kocky pri smere vetra 45°, vľavo (Richards, 2005) a vpravo experiment vo
veternom tuneli VZLU a.s. v Prahe - Letňany

Záver
Podľa nameraných výsledkov môžeme vidieť, že experiment dopadol podľa očakávania
a namerané výsledky sú porovnateľné s výsledkami špičkových pracovísk vo svete.
Experiment budeme opakovať v najbližšej dobe na novovybudovanom pracovisku Stavebnej
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde koncom roka 2012 bol postavený
veterný tunel s medznou vrstvou.
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Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá rozložením tlakov na kocke Silsoe, kde na modeli bolo vyhotovené experimentálne
meranie vo veternom tuneli VZLU a.s. v Prahe – Letňanoch. Výsledky sú vykreslené na grafoch, kde namerané
hodnoty sú porovnávané s výsledkami z rôznych pracovísk vo svete.
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CREATING OF TEST REFERENCE YEAR FOR BRATISLAVA WITH
INFLUENCE OF WIND-DRIVEN RAIN
TVORBA REFERENČNÉHO ROKU PRE OBLASŤ BRATISLAVY
Z HĽADISKA VPLYVU VETROM-HNANÉHO DAŽĎA
Peter Juráš1 – Juraj Žilinský2
Abstract: This paper deals about creating of test reference year (TRY) for area of Bratislava. The TRY have
to take into account wind-driven rain which influence the heat-air and moisture (HAM) of building envelope.
Three types of outside walls were used to determine the worst year from years 1996 – 2012 with the help of
computer code WUFI.
Kľúčové slová: referenčný rok, vetrom-hnaný dážď, tepelno-vlhkostný režim, WUFI
Úvod:
Rozvoj výpočtovej techniky a používanie rôznych simulačných programov sa nevyhol ani
oblasti stavebníctva. Programy na simuláciu tepelno-vlhkostného stavu obalových
konštrukcií, zaoberajúce sa prenosom tepla a hmoty v stavebných konštrukciách a budovách
používajú ako vonkajšie okrajové podmienky súbory klimatických dát vo forme referenčných
rokov (v angličtine TRY- test reference year). Pre jednu lokalitu môže existovať viacero
referenčných rokov, výber veličín záleží od účelu zostrojenia referenčného roku. Týmto
účelom môže byť simulácia celoročnej spotreby energie, simulácie tepelno-vlhkostného
režimu obvodových stien atď. V súčasnosti sa pri výpočte energetickej potreby budov upúšťa
od korelačných a stacionárnych metód a viac sa využívajú simulačné metódy. Keďže
simulačné metódy pracujú s nestacionárnym tepelným stavom, potrebujú mať nestacionárne
vyjadrenú i vonkajšiu klímu s krátkym časovým krokom (zvyčajne 1 hodina) ako súčasť
okrajových podmienok. V doterajšej inžinierskej praxi na Slovensku absentuje používanie
dynamických simulačných metód. Historický vývoj a rôzne metodiky tvorby referenčných
rokov u nás opisuje článok [5]. Referenčný rok by mal zodpovedať požiadavkám Európskej
normy STN EN 15026:2009 [7]. V príspevku sú pre porovnanie uvedené hodnoty návrhového
referenčného roku (DRY – design reference year), ktorý vznikol podľa požiadaviek Annexu
24 [8]. Tento rok bol vytvorený zo súboru klimatických údajov z rokov 1971 - 1990.
Referenčný rok (ďalej len RR) v plnom rozsahu 365 dní (neskrátený) je tvorený 8760 údajmi
pre každý klimatický činiteľ. Referenčný rok predstavuje súbor celoročných hodinových
chodov uvažovaných veličín, zohľadňujúce náhodný charakter jednotlivých prvkov, osobitosti
ale aj vzájomné vzťahy medzi jednotlivými veličinami.
Rozsah klimatických údajov:
Výber meteorologických staníc, ktorých údaje sú využité pre vytvorenie RR musí spĺňať
určité predpoklady. Medzi kritériá výberu patria: hodinové údaje, minimálny počet rokov 10
(podľa [8] treba uvažovať s periódou opakovania 10 rokov), dostatočne reprezentatívna
poloha pre určitú oblasť a samozrejme meranie požadovaných klimatických činiteľov.
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Je preto potrebné zdôrazniť, že nie všetky meteorologické stanice majú rovnako rozsiahly
pozorovací program. Preto je napríklad súbor klimatických údajov zo zvolenej
meteorologickej stanice Bratislava – Letisko v rokoch 1996 – 2009 doplnený o sumy
globálneho a difúzneho žiarenia zo stanice Bratislava – Koliba. Hodnoty pre roky 2010 –
2012 sú zo stanice Bratislava – Letisko. Medzi meranými údajmi chýbajú hodnoty vetrom
hnaného dažďa, ktorý sa u nás štandardne nemeria na žiadnej meteorologickej stanici.
Metodiku získania jeho hodnôt sa zaoberali viacerí autori [2,4,7].
Úplný referenčný rok pozostáva z hodinových klimatických údajov (pre každý klimatický
prvok 8 760 hodinových údajov) pre dvanásť mesiacov: V tomto príspevku sú uvažované
nasledujúce klimatické prvky:
- teplota vonkajšieho vzduchu
- relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
- tlak vzduchu
- globálne solárne žiarenie
- difúzne solárne žiarenie
- úhrn zrážok
- rýchlosť a smer vetra
Tab. 1 Základné údaje o jednotlivých klimatických rokoch pre meteorologickú stanicu Bratislava - Letisko
1996

1997

1998

1999

2000

2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Teplota priem. 8.6
vzduchu max.
32.1
(°C)
min.
-19.9
Rel.
priem. 77
vlhkosť
100
vzduchu max.
(%)
min.
16
Úhrn zrážok
(mm/m2)
513

10.0

10.9

10.8

11.8

10.5

10.3

11.7

11.2

9.5

10.6

10.9

32.7

35.2

33.9

37.4

32.3

35.0

32.8

34.4

34.6

34.8

36.2

-13.6

-11.7

-10.2

-10.9

-14.1

-13.7

-7.9

-16.7

-13.8

-11.2

-16.7

74

73

74

69

73

73

71

72

76

72

69

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

22

22

22

15

24

22

23

18

17

18

17

477

520

558

521

528

534

582

587

1012

674

599

Zo súboru klimatických údajov (1996 – 2012) boli vyradené roky 2001, 2002, 2003, 2006
a 2007, nakoľko v čase písania článku neboli k dispozícii hodnoty globálneho a difúzneho
slnečného žiarenia. Pokiaľ sa jedná o ostatné roky, drobné výpadky v rámci jednotlivých
rokov v počte niekoľko desiatok hodín boli doplnené lineárnou interpoláciou.
Metodika analýzy:
Na analýzu vplyvu na obvodový plášť budov z tepelno-vlhkostného hľadiska bol použitý
simulačný program WUFI Pro vo verzii 5.0. Program počíta s nestacionárnym prenosom tepla
a vlhkosti a jeho matematický model spĺňa podmienky definované v norme STN EN
15026:2009 [7]. Pre porovnanie vplyvu jednotlivých rokov boli modelované dva klasické
obvodové plášte a jeden s kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou
z expandovaného polystyrénu. Skladby týchto obvodových plášťov sa nachádza v Tab. 2
a v Tab. 3 sú sumarizované základné materiálové charakteristiky.
Keďže v analyzovaných klimatických údajoch nie je vetrom hnaný dážď, simulačný program
interpoluje jeho intenzitu z údajov o smere a rýchlosti vetra, úhrnu zrážok a faktora
úmernosti. Faktor úmernosti sa mení v závislosti od výšky budovy a jej polohy. Pri simulácii
použitej pre tento príspevok bola použitá hodnota a = 0,07. Ďalej bol použitý faktor redukcie
zrážok (rain reduction factor), ktorý vyjadruje, že časť vody sa po dopade na povrch steny
odráža, a tak nie je ďalej kapilárne transportovaná do vnútra konštrukcie. Jeho hodnota bola
nastavená na 0,5. V prípade KZS bol uvažovaný vetrom-hnaný dážď iba pri roku 2010 na
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úrovni 10 % (mikrotrhliny v rámci silikónovej omietky spôsobené nedodržaním
technologického postupu atď.). Silikónová polymérna omietka je nenasiakavá, kapilárne
neaktívna preto sa v ostatných rokoch neuvažovalo s transportom vlhkosti na rozdiel od
klasickej omietky.
Tab. 2 Skladba referenčných stien
TEHLOVÁ STENA
(DIEROVANÁ
TEHLA)

TS

Vápenno‐cementová
omietka hr. 5 mm

Jadrová
omietka hr. 20
mm

Tehlová stena
hr. 365 mm

Vnútorná sadrová
omietka hr. 15 mm

Pórobetónová
stena

PS

Vápenno‐cementová
omietka hr. 5 mm

Pórobetón
hr. 365 mm

Vnútorná sadrová
omietka hr. 15 mm

KZS

ETICS

Silikónová omietka hr.
2 mm

Jadrová
omietka hr. 20
mm
Cem. lepidlo hr.
3 mm

EPS polystyrén
hr. 100 mm

Skladba tehlovej
steny (TS)

Tab. 3 Vybrané materiálové vlastnosti referenčných stien

OBJ. HMOTNOSŤ
(kg/m3)
PÓROVITOSŤ (‐)
SÚČ. TEPELNEJ
VODIVOSTI (W/(m.K)
DIFÚZNY FAKTOR
ABSORPČNÝ SÚČINITEĽ
(kg/m2s0,5)
KAPILÁRNY OBSAH
VLHKOSTI (kg/m3)

VÁP ‐ CEM.
OMIETKA
1361

JADROVÁ
OMIETKA
1580

TEHLA

PÓROBETÓN
400

SADROVÁ
OMIETKA
850

EPS
POLYSTYRÉN
30

600

0,18
0.5

0,23
0,9

0,77
0,12

0,81
0,1

0,65
0,2

0,95
0,04

25
0,0261

25
0,1583

16
‐

7,9
‐

8,3
‐

50
‐

170

222

188

380

400

‐

Výsledky a diskusia:
Jednotlivé roky (1996 – 2000, 2004, 2005, 2008- 2012) boli použité ako okrajové podmienky
simulácie v programe WUFI na troch zvolených typoch obvodového plášťa. Výsledky
simulácie sú na Obr. 1, 2 a 3. Pri zhotovení konštrukcie mokrým procesom dochádza
k zabudovaniu vlhkosti do konštrukcie, preto sa pre porovnanie jednotlivých rokov vybral
druhý rok po zhotovení stavby (počiatočné vysychanie muriva už prebehlo a lepšie vidno
ročný chod vlhkosti).
Na výsledkoch môžeme vidieť rozdiely v obsahu vody v nosnej časti referenčných stien (Obr.
1, 2 a 3). Pre väčšiu prehľadnosť boli z grafov vynechané roky s menšou vypočítanou
vlhkosťou. Zvýšený obsah vody v konštrukcii znamená zvýšenú tepelnú vodivosť, možnosť
ochladzovania muriva, premŕzania a možnosti vzniku plesní. Takisto nie je zriedkavým javom
rozrušovanie omietok, prípadne muriva pôsobením mrazu. Pokiaľ by bol výsledok simulácie
nepriaznivý (príliš vysoká objemová vlhkosť v konštrukcii, alebo stúpajúca tendencia,
akumulácia vody v konštrukcii z roka na rok), znamenalo by to nevhodný návrh konštrukcie
pre dané miesto a okrajové podmienky.
Ako môžeme vidieť z priebehov, najnepriaznivejší je rok 2010. Konkrétne pre tento rok sú
v grafe dve varianty s rozdielnym redukčným faktorom zrážok (0,5 a 0,7). V zimnom období
má tento rok najvyššiu hodnotu vlhkosti v konštrukcii. Nakoľko však rok neobsahuje
namerané údaje difúzneho žiarenia (pre simuláciu bolo prebraté difúzne žiarenie z roku 1997)
nejedná sa zatiaľ o výsledky s uspokojivou presnosťou. Po doplnení nameraných údajov bude
vhodné simuláciu zopakovať. Druhým najnepriaznivejším rokom je rok 2008, ktorý mal
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nadpriemerne teplý mesiac január a dostatok zrážok. Tretí najhorší rok sa javí rok 1997
s vlhkým letom vďaka čomu si konštrukcia zachovala vysoký obsah vody aj v zimnom
období. Celkovo môžeme vidieť rádové rozdiely v obsahu vody v jednotlivých konštrukciách.
Na variante s KZS (Obr. 3) môžeme vidieť minimálny rozdiel medzi jednotlivými rokmi.
Práve tento obrázok dokazuje aký veľký vplyv na jednotlivé chody pri stenách s tradičnou
vonkajšou povrchovou úpravou má vetrom hnaný dážď.

Obr. 1 Obsah vody v pórobetóne (PS) v priebehu 2.roka po zhotovení (začiatok grafu 1. október). Faktor
redukcie dažďa 0,5; pre rok 2010 aj 0,7

Obr. 2 Obsah vody v tehle (TS) v priebehu 2. roka po zhotovení (začiatok grafu 1. október). Faktor redukcie
dažďa 0,5; pre rok 2010 aj 0,7
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Obr. 3 Obsah vody v tehle pre stenu zateplenú KZS (ETICS) v priebehu 2. roka po zhotovení (začiatok grafu 1.
október). Vetrom hnaný dážď sa neuvažuje (silikónová omietka nie je kapilárne aktívna); pre rok 2010 sa
uvažuje aj s 10 % penetráciou vody do konštrukcie spôsobenej prípadnými mikrotrhlinami.

Záver:
Na Slovensku zatiaľ chýbajú komplexné referenčné roky aj s údajmi o vetrom hnanom daždi.
Tento nedostatok je významný v prípadoch simulácie tepelno-vlhkostného správania
nechránených konštrukcií, kde môže byť vplyv vetrom hnaného dažďa dominantný. Práve
preto treba vyzdvihnúť, že SHMÚ poskytol svoje namerané údaje bez ktorých by nebolo
možné pracovať na vytvorení referenčného roku, ktorý spĺňa požiadavky moderných
simulačných programov. V tomto príspevku bola vykonaná analýza jednotlivých
klimatických činiteľov a výber najhoršieho referenčného roku z pohľadu tepelno-vlhkostného
režimu obvodového plášťa z databázy 17 rokov. Problematika selekcie referenčného roku je
náročná a komplexná. Do úvahy netreba brať len absolútne hodnoty ale aj ročné obdobie kedy
k nim dochádza, či je to v zime alebo v lete. Dôležitú úlohu u niektorých stavieb môže
zohrávať aj možnosť vnútornej kondenzácie. Z porovnania výsledkov, dosiahnutých pomocou
simulačného programu WUFI vychádza najhoršie rok 2010, ktorý bol nadpriemerne vlhký
(takmer dvojnásobný úhrn ročných zrážok).
Abstrakt (v slovenskom jazyku): Príspevok sa zaoberá tvorbou referenčného roku so zameraním na
vetrom-hnaný dážď pre oblasť Bratislavy. Pomocou simulačného programu WUFI je porovnaný ročný chod
vlhkosti v troch typoch obvodových stien pre rôzne klimatické roky a nakoniec bol vybraný najhorší rok
z pohľadu tepelno-vlhkostného stavu.

Literatúra:
[1] BIELEK, M.: Model vonkajšej klímy – referenčný rok pre I. teplotnú oblasť SR.
Výskumná správa. Bratislava, 1993.
[2] KÜNZEL, H.M. – SCHMIDT, T.: Wetterdatem fur rechnerische
Feuchteschutzbeurteilungen. In IPB – Mitteilung 27, Teil 364, 2000.
[3] MATIAŠOVSKÝ , P. et al.: Komplexný prenos tepla, vzduchu a vody v konštrukciách
budov. Bratislava: STU, 2007.

82

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

[4] KORONTHÁLYOVÁ, O. – MATIAŠOVSKÝ, P.: Driving rain course simulation
based on daily data. In Journal of Thermal Enviroment & Building science, vol. 25 –
July 2001.
[5] JURÁŠ, P. – KAJABA, P. – ŽILINSKÝ, J.: Potreba a využitie klimatických
referenčných rokov stavebníctve. In Meteorologický časopis / Meteorological Journal.
č. 2/2011, roč. 14. s. 63-67. Bratislava: SHMÚ, 2011. ISSN 1335-339X
[6] STN EN 15026:2007 – Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných konštrukcií a ich
častí. Stanovenie šírenia vlhkosti numerickou simuláciou
[7] STN EN ISO 15927-3:2009 – Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet
a uvádzanie klimatických údajov. Časť 3: Výpočet indexu hnaného dažďa pre zvislé
povrchy z hodinových údajov vetra a dažďa
[8] Sanders, C.: IEA ANNEX 24, Final report, Vol. 2, Task 2: Environmental conditions.
Leuven, 1996. ISBN 90-75741-03-0
[9] ŠEBESTOVÁ, V. – ŠTUJBER, M.: Zásady tvorby referenčného roka. Referenčný rok
pre 5 reprezentatívnych lokalít SR.

Ing. Peter Juráš1, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave,
Radlinského 11, 813 68 Bratislava, peter_juras@stuba.sk
Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. 2, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Stavebná fakulta
STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, juraj.zilinsky@stuba.sk

83

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

APPLICATION OF UAV-PHOTOGRAMMETRY FOR TERRAIN AND
CONSTRUCTION MODELING IN LANDSCAPE
VYUŽITIE UAV-FOTOGRAMETRIE PRI MODELOVANÍ TERÉNU
A KONŠTRUKCIÍ V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
Ľuboš Moravčík - Martin Pikalík - Lukáš Štrba

Abstract:
Unmanned aerial vehicles (UAV) become on the present very important platforms for
monitoring, inspection, mapping and 3d-reconstruction. Fixed wing or rotary UAVs represent
low-cost and important alternative to classic aerial photogrammetry. Valuable outputs of
UAV-photogrammetry result into digital terrain models, contour maps, 3d-model
reconstructions and vector models. This contribution deals with application of UAVs for
digital terrain and 3d-objects modeling.
Kľúčové slová:, bezpilotovaný letecký prostriedok, UAV, digitálny model terénu, 3d
modelovanie
Úvod:
Podľa encyklopédie Wikipedia skratka UAV (Unmanned Aerial Vehicle) charakterizuje
motorový letecký prostriedok bez ľudskej posádky na palube. Let UAV je kontrolovaný buď
autonómne prostredníctvom riadiacej jednotky umiestenej priamo v UAV zariadení alebo
diaľkovo – pilotom, nachádzajúcim sa na zemi alebo v inom lietadle. Existujú rôzne typy
a druhy UAV zariadení rozdeľujúcich sa podľa rôznych kritérií ako je tvar, veľkosť,
konfigurácia, letecká charakteristika atp (Eisenbeiβ, 2009).
Podľa neziskovej organizácie UVS International, ktorá združuje výrobcov bezpilotných
lietajúcich systémov na celom svete (UVS = Unmanned Areal Systems), dodávateľov
komponentov pre UVS, výskum a akademický sektor sa principiálne zariadenia UAV
rozdeľujú do 3 základných kategórií:
-

Taktické
Strategické
Určené pre špecifické účely

Aj keď boli pôvodne UAV-systémy vyvinuté výhradne pre militaristické účely (taktické
a strategické), koncom 80-tych rokov minulého storočia sa začali používať pre riešenie
niektorých geodetických úloh (Remondino et al, 2011). V súčasnej dobe sa vďaka používaniu
finančne dostupných dronov („drone“ = synonymum pre UAV) vybavených navigačnými
RTK-GNSS systémami a zrkadlovými fotoaparátmi oblasť ich aplikácie rozširuje na:
-

Poľnohospodárstvo a lesníctvo, napr. presné farmárstvo, pestovanie a ohodnotenie
lesa, monitoring požiarov (Grenzdörffer, G. et al., 2008).
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-

Archeológia a kultúrne dedičstvo (digitálna vizualizácia a dokumentácia objektov
a konštrukcií).
Environmentálny prieskum (monitorovanie krajiny a vody, mapovanie prírodných
pohrôm).
3D-rekonštrucia existujúcich objektov.

Materiál a metódy:
Bezpilotované lietadlá môžu letieť pomocou diaľkového ovládania, kedy stroje reagujú na
okamžité príkazy pozemskej obsluhy alebo na princípe autonómnych letov. Lety UAV sa
plánujú prostredníctvom špeciálneho softwaru, ktorý je programátorsky vytvorený
k zariadeniu. V rámci tohto procesu sa určujú body oblasti záujmu (POI), požadovaná oblasť
mapovania zemského povrchu a definujú sa parametre používaného fotoaparátu
prostredníctvom kalibrácie. Operácie prislúchajúce riadeniu letu (vzlet, pilotáž, pristátie) sú
realizované zvyčajne zo zeme pilotom obsluhujúcim kontrolný systém. Počas letu je možné
kontrolovať letové údaje ako je GPS pozícia, rýchlosť UAV a vetra, výšku letu, vzdialenosť
od štartu, stav batérie alebo paliva, atď.
Testovací let sme uskutočnili 7.7.2013 v lokalite katastrálneho územia Sereď, pričom
vybranou lokalitou UAV snímkovania bol priestor v poľnohospodársky obrábanej krajine
v bezprostrednej blízkosti vedenia vysokého napätia 110 kV. Na akvizícii snímok sme použili
zariadenie UAV – Microdron MD4-1000 s inštalovaným fotoaparátom SONY NEX-7
s optickým rozlíšením 24,3 Mpx a objektívom 3,5-5,6/18-55 (obr. 1).

Obr. č. 1 UAV – Microdron MD4-100 s inštalovanou kamerou Sony NEX-7

Let bol realizovaný autonómnym spôsobom, pričom vstupné priestorové údaje pre vektor letu
a orientáciu fotogrametrického snímkovania záujmovej lokality boli stiahnuté z aplikácie
GoogleEarth.
Kontrolu rádiového riadenia letu sme zabezpečovali obslužným softwareom MD-Cockpit
nainštalovaným na notebooku (obr. 2)
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Obr. č. 2 Riadiaci pozemský systém Microdronu MD4-100 s inštalovaným softwareom MD-Cockpit

Trajektória letu bola orientovaná tak, aby sa snímkovaním zachytili záujmové objekty –
stožiar 110 kV vedenia vysokého napätia a terén pod vedením. Snímkovanie bolo realizované
v 2 pásoch s požiadavkou pozdĺžneho a priečneho prekrytia v hodnote 60%. Akvizičným
procesom sme získali celkom 72 fotografií vo formáte JPG s rozlíšením 24 Mpx.
Na postprocessing získaných fotogrametrických vstupov bolo použité štandardné
programové vybavenie:
- AgiSoft PhotoScan (kalibrácia fotoaparátu, tvorba digitálneho modelu terénu
a rekonštrukcia 3-modelov)
- GlobalMapper (spracovanie ortofotomáp a digitálneho modelu reliéfu)
- AutoCAD (spracovanie 3d-modelov vo vektorovom formáte).
Výsledky a diskusia:
Zo získaných vstupných údajov bol pre fotogrametricky snímkovanú oblasť
v geodeticko/grafickom systéme AgiSoft PhotoScan vytvorený digitálny model terénu
(obr.č.3). Pri tvorbe DMT sme použili algoritmus bez uvažovania kontrolných pozemských
bodov, čo vedie k miernemu zníženiu výslednej presnosti digitálneho modelu terénu.

Obr. č. 3 Renderovaný digitálny model terénu záujmovej lokality so zobrazením polohy fotoaparátu v prostredí
programu AgiSoft FotoScan
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V ďalšom kroku sme exportovali digitálny model terénu do vektorovej triangulovanej siete
(obr. č. 4) do formátu DXF (Data Exchange Format), ktorý nám umožní realizovať operácie
s digitálnym modelom terénu (rezanie DMT zvislým rovinami, analýzy povrchu DMT, atď.).
Vektorovými operáciami s plôškovo-reprezentovaným povrchom terénu vo forme
trojuholníkovej nepravidelnej siete (TIN = Triangulated Irregular Network) je možné vytvárať
rôzne geometricky derivované útvary ako napr. priečne a pozdĺžne rezy terénom.

Obr. č. 4 Ortogonálne pôdorysné zobrazenie časti modelu terénu vo forme trojuholníkovej nepravidelnej siete
(TIN) – použitý software AutoCAD

Exportovaný DMT je možné spracovávať v rôznych aplikačných počítačových programoch.
V tomto príspevku sme použili program GlobalMapper pre výpočet vrstevnicovej mapy
skúmaného územia (obr. č.5).

Obr. č. 5
Pôdorysné zobrazenie časti modelu terénu s vypočítanými vrstevnicami – použitý software
GlobalMapper
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Digitálny model terénu patrí medzi základné výstupy z UAV fotogrametrie, na ktorý
nadväzuje modelovanie konštrukcií a objektov umiestnených na DTM ako sú konštrukcie
pozemných a inžinierskych stavieb.
V ďalšom postupe plánujeme pokračovať s využitím UAV fotogrametrie a laserového
skenovania pre tvorbu 3d-modelov inžinierskych konštrukcií - stožiarov vedenia vysokého
napätia a lán fázových vodičov, čo nám v spojitosti s digitálnym modelom terénu umožní
presné určenie kritických stavov ako sú napr. nebezpečné priehyby, ktoré môžu ohrozovať
stroje a zdravie ľudí pracujúcich na poľnohospodársky obrábanej pôde.
Záver:
Veľkým prínosom zavedenia technológií UAV do poľnohospodárskej praxe je získavanie
snímok s vysokým rozlíšením a veľkou časovou efektivitou, ktoré je možné následne
spracovávať pomocou aplikačných programov. V určitých prípadoch sa stáva UAV
fotogrametria vhodným doplnením terestrického laserového merania, najmä v priestore, kde
na určité časti objektov nie je možné priame zameranie (strechy, neviditeľné roviny, atď.).
V porovnaní s leteckou fotogrametriou sa jedná o pomerne značné zníženie prevádzkových
nákladov. Súčasné trendy aplikácie UAV zariadení v rôznych oblastiach dávajú predpoklady
pre ich zdokonaľovanie po oboch stránkach – technického aj programového vybavenia.
V našom príspevku sme demonštrovali použitie bezpilotovaného leteckého prostriedku pre
tvorbu digitálneho modelu terénu pomocou UAV fotogrametrie v poľnohospodárskej krajine,
ktorá je v bezprostrednom kontakte so sieťou elektrického vedenia, kde v dôsledku vysokých
vonkajších teplôt (nad 50˚C) dochádza k enormným priehybom elektrických vodičov
a deformáciám oceľových konštrukcií.
Abstrakt (v slovenskom jazyku):
Bezpilotované letecké prostriedky (UAVs = Unmanned Areal Vehicles) sa v súčasnosti
stávajú významnými platformami pre monitoring, inšpekciu, mapovanie a tvorbu digitálnych
3d-modelov. Bezpilotné vrtuľové alebo krídľové stroje začínajú predstavovať významnú
nízko nákladovú alternatívu pre klasickú leteckú fotogrametriu. Hodnotnými výstupmi
z UAV fotogrametrie sú napr. digitálne modely terénu, vrstevnicové mapy, rekonštrukcie 3dmodelov a vektorové modelovanie. Článok pojednáva o možnosti aplikácie UAV – zariadení
v oblasti digitálneho modelovania terénu a 3d-objektov.
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CALCULATION OF APPROXIMATIONS
FOR CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION
OF STANDARDIZED NORMAL DISTRIBUTION
VÝPOČET APROXIMÁCII KUMULATÍVNEJ DISTRIBUČNEJ
FUNKCIE ŠTANDARDIZOVANÉHO NORMÁLNEHO ROZDELENIA
Dušan Páleš1

Abstract:
The paper presents calculation of four approximations of the cumulative distribution
function of the standardized normal distribution. This can not be expressed in a closed
mathematical form, therefore comparing the values obtained using the approximate formulas
with accurate results is done.
Kľúčové slová:
Aproximácia, kumulatívna distribučná funkcia, CDF, normálne rozdelenie.
Úvod:
Kumulatívna distribučná funkcia štandardizovaného normálneho rozdelenia sa zvykne
zapisovať v tvare

∫

(1)

√

Štandardizáciou sa myslí normálne rozdelenie so strednou hodnotou =0 a smerodajnou
odchýlkou =1. Jednoduchou transformáciou je potom možné vypočítať kumulatívnu
distribučnú funkciu pre normálne rozdelenie s ľubovoľnými parametrami  a . Keďže (1) má
tvar integrálu nedá sa vyjadriť pomocou uzavretej matematickej funkcie a často býva
tabuľkovaná. V rôznom matematickom softwari existujú funkcie na výpočet kumulatívnej
distribučnej funkcie, ktorá sa označuje anglickou skratkou CDF, cumulative distribution
function, a to nielen pre normálne rozdelenie, ale aj pre iné typy rozdelení. Okrem toho sú
v literatúre uvádzané rôzne približné vzorce na výpočet kumulatívnej distribučnej funkcie
štandardizovaného normálneho rozdelenia, ktoré v článku budeme porovnávať s presnými
hodnotami.
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Materiál a metódy:
Na obrázku 1 je nakreslená hustota pravdepodobnosti a kumulatívna distribučná funkciu
štandardizovaného normálneho rozdelenia.

Obrázok 1: Hustota pravdepodobnosti a kumulatívna distribučná funkcia
štandardizovaného normálneho rozdelenia 1.
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Podľa 2 uvádzame tri aproximačné vzorce pre výpočet kumulatívnej distribučnej funkcie
štandardizovaného normálneho rozdelenia ako sú uvedené v 3 a 4
1. aproximácia:
(2)

√

2. aproximácia:

(∑

√

)

(3)

kde t(u) = (1+0,2316419 u)-1
b1 = 0,319381530
b2 = -0,356563782
b3 = 1,781477937
b4 = -1,821255978
b5 = 1,330274429
 (u) 7,5 x 10-8
3. aproximácia

∑

(

)

(4)

kde t(u) = (1+0,2316419 u)-1
d1 = 0,0498673470
d2 = 0,0211410061
d3 = 0,0032776263
d4 = 3,80036 x 10-5
d5 = 4,88906 x 10-5
d6 = 0,53830 x 10-5
 (u) 1,5 x 10-7
Štvrtý aproximačný vzorec sme prebrali z 5
4. aproximácia:

∑

[
kde (u) =

√

(

]

(5)

) je funkcia hustoty pravdepodobnosti štandardizovaného

normálneho rozdelenia,
( )
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a1 = 1,280
a2 = 1,560
a3 = 1,775
a4 = 0,584
a5 = 0,427
 (u) 5 x 10-5
Numericky sme vyhodnotili uvádzané vzorce a porovnali získané hodnoty s presnou
matematickou funkciou, ktorú poskytujú rôzne druhy matematického softwaru.
Výsledky a diskusia:
1. aproximácia vzorec (2):
Porovnanie hodnôt aproximácie s presnými hodnotami pre celé vstupy od -1 po -7
uvádzame v tabuľke 1.
Tabuľka 1: Prvá aproximácia a jej porovnanie s presnými hodnotami.
u

Aproximácia

Presná hodnota

-1

0,2419707245

0,1586552539

-2

0,0269954833

0,0227501319

-3

1,477282804 x 10-3

1,3498980316 x 10-3

-4

3,3457556441 x 10-5

3,1671241833 x 10-5

-5

2,9734390295 x 10-7

2,8665157187 x 10-7

-6

1,0126471416 x 10-9

9,8658764491 x 10-10

-7

1,3049600583 x 10-12

1,2798095916 x 10-12

Ako vidno z tabuľky táto aproximácia nie je veľmi presná a je len dosť približná. Vzorec (2)
nemá udanú ani presnosť s akou je výpočet uskutočnený.
2. aproximácia vzorec (3):
Porovnanie hodnôt aproximácie s presnými hodnotami pre celé vstupy od 0 po 7 uvádzame
v tabuľke 2.
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Tabuľka 2: Druhá aproximácia a jej porovnanie s presnými hodnotami.
u

Aproximácia

Presná hodnota

0

0,5000000005

0,5

1

0,8413447404

0,8413447461

2

0,977249938

0,9772498681

3

0,9986500328

0,998650102

4

0,999968314

0,9999683288

5

0,9999997129

0,9999997133

6

0,999999999

0,999999999

7

1

1

Druhá aproximácia vzorca pre CDF štandardizovaného normálneho rozdelenia je pomerne
presná a odchýlka oproti presnej hodnote sa vyskytla až na siedmej platnej číslici. Uvádzaná
presnosť  (u) 7,5 x 10-8 platí len pre sumu v zátvorke výrazu (3) a nevzťahuje sa tak
podľa 2 na celkový výsledok.
3. aproximácia vzorec (4):
Porovnanie hodnôt aproximácie s presnými hodnotami pre celé vstupy od 0 po 7 uvádzame
v tabuľke 3.
Tabuľka 3: Tretia aproximácia a jej porovnanie s presnými hodnotami.
u

Aproximácia

Presná hodnota

0

0,5

0,5

1

0,8413446808

0,8413447461

2

0,9772497383

0,9772498681

3

0,9986501875

0,998650102

4

0,999968211

0,9999683288

5

0,9999996998

0,9999997133

6

0,9999999988

0,999999999

7

1

1
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Tretia aproximácia vzorca kumulatívnej distribučnej funkcie je pomerne presná a odchýlka
oproti presnej hodnote sa vyskytla podobne ako pri druhej aproximácii až na siedmej platnej
číslici. Uvádzaná presnosť  (u) 1,5 x 10-7 potvrdzuje náš vypočítaný výsledok.
4. aproximácia vzorec (5):
Porovnanie hodnôt aproximácie s presnými hodnotami pre celé vstupy od -1 po -7
uvádzame v tabuľke 4.
Tabuľka 4: Štvrtá aproximácia a jej porovnanie s presnými hodnotami.
u

Aproximácia

Presná hodnota

-1

0,1586527148

0,1586552539

-2

0,0227498947

0,0227501319

-3

1,3499151221 x 10-3

1,3498980316 x 10-3

-4

3,1672485614 x 10-5

3,1671241833 x 10-5

-5

2,8666325789 x 10-7

2,8665157187 x 10-7

-6

9,8662096118 x 10-10

9,8658764491 x 10-10

-7

1,2798458606 x 10-12

1,2798095916 x 10-12

Rozdiely aproximácie oproti presným hodnotám sa vyskytujú na štvrtej platnej číslici, čo je
v súlade s uvádzanou presnosťou vzorca  (u) 5 x 10-5.
Vzájomné porovnanie aproximácii ukazuje, že najpresnejšími sú druhá a tretia
aproximácia. Menej presnou je aproximácia číslo 4 a najnepresnejšou aproximácia číslo 1.
Prvá a štvrtá aproximácia majú zápornú hodnotu argumentu a druhá a tretia aproximácia majú
kladnú hodnotu argumentu. Z vlastnosti symetrie normálneho rozdelenia však vyplýva, že na
znamienku argumentu nezáleží, lebo jednoduchou transformáciou možno previesť kladnú
hodnotu na zápornú a obrátene.
Záver:
Porovnali

sme

štyri

aproximačné

vzorce

kumulatívnej

distribučnej

funkcie

štandardizovaného normálneho rozdelenia prebraté z literatúry. Dve z metód označené ako
druhá a tretia daváli vysokú zhodu s presnými hodnotami až po siedmu platnú číslicu. Štvrtý
spôsob poskytoval zhodu do štvrtej platnej číslice a tiež sa dá pokladať za dobrý odhad. Prvý
vzorec dával veľmi nepresné výsledky a je ho možné použiť len na veľmi hrubý odhad.
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Abstrakt:
Príspevok prezentuje výpočet štyroch aproximácii kumulatívnej distribučnej funkcie
štandardizovaného normálneho rozdelenia. Táto sa nedá vyjadriť v uzavretom matematickom
tvare, preto porovnávame hodnoty získané pomocou približných vzorcov s presnými
výsledkami.
Literatúra:
1 Schneider J: Introduction to Safety and Reliability of Structures, IABSE, Zurich, 1997,
ISBN 3-85748-093-9.
2 Melchers R. E.: Structural Reliability: Analysis and Prediction, Ellis Horwood Ltd., 1987,
ISBN 0-85312-930-4.
3 Abramowitz, M., Stegun I. A.: Handbook of Mathematical Functions, Applied
Mathematics Series No. 55, National Bureau of Standards, Washington DC, 1966.
4 Hastings, C., Jr.: Approximations for Digital Computers, Princeton University Press,
Princeton, NJ, 1955.
5 Rosenblueth, E., On Computing Normal Reliabilities, Structural Safety, 2, No. 3,
pp. 165-167, 1985.

Kontaktná adresa:
1

Ing. Dušan Páleš, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Technická fakulta,
Katedra stavieb, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko, tel.: +421376415695,
e-mail: duso0972@azet.sk

96

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

DIGITIZING THE WOODEN FIREHOUSE IN THE MUSEUM OF THE
SLOVAK VILLAGE VIA CLOSE RANGE PHOTOGRAMETRY
DIGITALIZOVANIE OBJEKTU POŽIARNEJ ZBROJNICE V AREÁLI
MÚZEA SLOVENSKEJ DEDINY V MARTINE POMOCOU BLÍZKEJ
DIGITÁLNEJ FOTOGRAMETRIE
Martin Pikalík - Lukáš Štrba - Ľuboš Moravčík

Abstract:
Photogrammetry in both forms – close-range and UAV, nowadays, takes a strong place within
various methods operating with high precision of the digital terrain model and 3d
reconstruction. This contribution deals with a usage of close range photogrammetry, whereby
a digital 3d reconstructing process (from photograph’s postprocessing to 3d modeling and
visualization) of the historical wooden firehouse located in the region Turiec/Slovakia is
presented.
Kľúčové slová: blízka fotogrametria, digitálny model, 3d rekonštrukcia objektu
Úvod:
Fotogrametria ako jedna z metód digitalizácie existujúcich priestorových objektov
zaznamenala za uplynulé roky výrazný vzostup popularity, čo je v neposlednom rade spojené
s miniaturizáciou a stále jednoduchšou dostupnosťou kvalitných digitálnych fotoaparátov,
neustále sa rozširujúcim portfóliom softvérov schopných do veľkej miery automatizovane
generovať virtuálne modely z fotografií a v neposlednom rade vysokým záujmom laickej
verejnosti o danú problematiku. Tradičná kategorizácia fotogrametrie sa vďaka novým
technológiam stáva čoraz nepresnejšou. Ako najvhodnejšia technológia bola vybraná blízka
fotogrametria, kde predmetové vzdialenosti nie sú veľké. V minulosti sa používali hlavne
analógové metódy - optické a geodetické merania. Keďže dnes je používaná predovšetkým
digitálna fotografia a súradnice sú spracúvané digitálne a on-line, môžeme tieto metódy
považovať za digitalizačné (Luhmann et al, 2011).
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Materiál a metódy:
Vybraný objekt požiarnej zbrojnice sa nachádza v Múzeu slovenskej dediny v Martine.
Snímky boli vytvorené 27.8. 2013 a na ich akvizíciu sme použili fotoaparát Nikon D70, bez
blesku, s nastavením času expozície 1/400s , ohniskovou vzdialenosťou 18mm, clonou F/9
a rozlíšením 2000 x 3008 pixelov.
Snímky boli vyhodnotené v prostredí fotogrametrického softvéru AgiSoft PhotoScan
a snímkové body boli merané manuálne, prípadne ak to šlo, tak automaticky. Pre určenie
priestorového modelu zbrojnice bolo použitých 26 snímok.
Odporúča sa orezať všetky rušivé prvky na fotografiách (pozadie, náhodné objekty v popredí,
atď.). Úpravy existujúcich výrezov je možné aktualizovať pomocou pridania alebo
odstránenia výberu (obr.1). Orezanie na fotografiách je vždy ignorované pri vytváraní
geometrie a textúr objektu.

Obr. č. 1 ArgiSoft PhotoScan – výrezy objektu na fotografií

V ďalšej fáze PhotoScan upresňuje pozíciu kamery pre každú snímu a vytvorí mračno bodov
(obr. 2).
Môžeme si vybrať z dvoch možností nastavenia presnosti:
1. vysoká – vyššia presnosť kamery
2. nízka- získanie nižšej presnosti kamery avšak v kratšom čase
Taktiež je možné obmedziť funkciu orezania, avšak len v prípade, že objekt nebol prekrytý
náhodným neželaným objektom v popredí.
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Obr. č. 2 ArgiSoft PhotoScan – zarovnávanie fotografií

Rekonštrukcia 3D modelu je výpočtovo náročná operácia a môže trvať veľmi dlhú dobu,
v závislosti na množstve a rozlíšení fotografií a na nastavení cieľovej kvality presnosti
(Shashi et al, 2007). My sme zvolili vyššiu kvalitu, napriek tomu že trvá pomerne dlho
a vyžaduje viac výpočtových operácií (obr.3).

Obr. č. 3 ArgiSoft PhotoScan – vytváranie geometrie objektu
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Obr. č. 4 ArgiSoft PhotoScan –vytvorená geometria objektu

Výsledky a diskusia:
Niekedy je pred exportovaním modelu nutné upraviť vygenerovanú geometriu. Tá môže
obsahovať malé nespojené súčasti modelu. V našom prípade sa nevyskytovalo mnoho
takýchto súčasti. Napriek tomu bolo potrebné pomocou funkcie „Closing holes“ uzatvoriť
diery na vygenerovanom modeli. Intenzita sa nastavuje v percentách z celkovej veľkosti
modelu (obr. 5).

Obr. č. 5 ArgiSoft PhotoScan –uzatváranie dier na vygenerovanom modeli pomocou funkcie Closing holes

Na obr. č.6 je vygenerovaný a upravený model rekonštruovaného objektu požiarnej zbrojnice
do formátu .OBJ, ktorý slúži ako univerzálny podklad pre ďalšie použitie v softvéroch
šepcializovaných pre priestorové modelovanie a vizualizáciu (obr. č.7), schopných s použitím
špecifických rendrovacích motorov dosahovať vysokú mieru realistických pohľadov.
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Obr. č. 6 Model požiarnej zbrojnice importovaný do Autodesk 3dsMax vo formáte . OBJ spoločne s textúrami
obsahujúcimi údaje o autoamtickom mapovaní na objekt generovanými priamo v softvéri ArgiSoft PhotoScan.

Obr. č. 7 Výsledná vizualizácia objektu s použitím scény dotvárajúcej realitický obraz. Rendrovací motor: VRay Adv 2.00.03

Záver:
Generovanie virtuálnych prietorových modelov využívaním metódy blízkej fotogrametrie ja
proces, ktorý sa od ostatných metód odlišuje hlavne relatívnou nenáročnosoťou na prístrojové
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a hardvérové vybavenie, pričom na získanie modelu vhodného pre použitie do vizualizácií, či
ako podklad pre rozkleslenie projektovej dokumentácie stačí digitálny fotoaparát s vyšším
rozlíšením snímacieho čipu, čo túto metódu digitalizácie objektov výrazne posúva smerom
k neodbornej verejnosti.
Abstrakt (v slovenskom jazyku):
Medzi modernými metódami digitálnej vizualizácie, ktorými sa dosahuje vysoká geometrická
presnosť digitálneho modelu terénu a priestorovej rekonštrukcie existujúcich objektov
zaujíma v súčasnosti pevné miesto fotogrametria v oboch svojich formách - blízka a UAV.
Tento príspevok sa zaoberá aplikáciou blízkej fotogrametrie, pričom na príklade rekonštrukcie
objektu historickej drevenej požiarnej zbrojnice z okolia Turca dokumentuje postup
spracovania fotografií, priestorového modelovania a fotorealistickej vizualizácie.
Poďakovanie:
Príspevok vznikol vďaka finančnej podpory z projektu agentúry KEGA č. 028SPU-4/2011.
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DIFFERENTIATION OF THE HYGROTHERMAL CONDITIONS IN
THE BARN DURING HOT WEATHER
Wacław Bieda, Piotr Herbut, Sabina Angrecka
Abstract
The paper discusses how changes of temperature and relative air humidity inside a free stall barn
influence the welfare of cows divided into 3 technological groups during a hot summer. The influence of
selected microclimate parameters in the barn has been determined with the help of THI index, which the
calculated values indicate that occurred cows heat stress. It also points out the need to determine THI index for
various zones related with staying by particular technological groups. The authors highlight that the THI index is
quite a useful tool for predicting heat stress in particular areas of the barn. Yet, it is necessary to improve the
methodology of THI calculation in order to include more microclimate elements.
Key words: summer, dairy cattle, barn, temperature and relative air humidity, THI

Introduction
Cattle are able to adapt well to changeable temperature conditions. The temperature
scope of -0.5 to +20°C has little influence on milk production; critical maximum temperature
for cows is assumed to be at the level of 25-26°C (West 2003) or 24-27°C (Brouček et al.
2009). The different values are attributed to the fact that operative temperature for cows is
influenced by a number of parameters, such as pregnancy, milk production, air movement
around the animal, relative air humidity and the level of acclimatization (Brouček et al. 2009).
High milk production results in increased production of heat by cows. The surplus of
produced heat needs to be emitted to the surrounding air. However, this is difficult when the
air temperature is already high and relative air humidity is at an increased level. As a result
bodily temperature of animals increases. Consequently, we run the risk of causing thermal
stress. In order to prevent overheating, cows consume less feed which leads to lower milk
production (West 2003).
The appearance of the concept of thermal stress necessitated the creation of index
which would reflect when thermal stress may occur. The most popular index here is THI,
temperature humidity index (Dikmen and Hansen 2008).
Material and methods
The aim of this study was to determine hygrothermal conditions during heat waves in
selected areas of a free stall barn occupied by three technological groups. Analysis the
obtained results was related to the THI index, which determine level of cows’ welfare.
The measurements were conducted in a modernized Fermbet-type free stall barn for
176 HF breed cows, situated in the village of Kobylany (N: 50° 8' 59" E: 19° 45' 12"). The
size of the main hall with stalls was 67.0 x 24.5 m.
The ventilation system included outlet ridge skylights and inlet openings with curtains
in longitudinal walls. The curtains were lowered at the time when the measurements were
taken.
Temperature and relative humidity were measured with 6-minute intervals in 3
selected points inside the barn and 1 point outside the barn. Inside the barn, the sensors were
placed in the occupied zone at the height of 1.0 m above the floor (Fig. 1).
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The study was conducted during three summer months of 2011 (July, August, and
September).To present the research results and analysis was assumed period between 13
August and 13 September when air temperature during days was above 20°C. During that
period highlights the results obtained in the days 22-27 August (6 days) when air temperature
exceeded 27°C.
Measurement results were presented with the help of the THI index, according to the
following formula:
THI = (1.8 × Tdb + 32) − (0.55 − 0.0055 × RH)× (1.8 × Tdb − 26)

(1)

where: Tdb – dry bulb temperature [°C], RH – relative humidity [%]
THI index was calculated as average hourly result for each technological group living
within the measurement area (Vitali et al. 2009).

Fig. 1. The distribution of measurement points inside the barn: 1- technological group 1 with highest milk
production, 2- technological group 2 with medium milk production, 3- technological group 3 with low milk
production, 4- meteorological mast

Results
Based on the conducted measurements, the authors created temperature and relative
humidity charts for 3 measurement points situated in three areas occupied by technological
groups.

Fig. 2. Air temperature and relative air humidity in measurement point 1 situated in the zone occupied by the
most productive technological group (group 1)
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Fig. 3. Air temperature and relative air humidity in measurement point 2 situated in the zone occupied by the
technological group with average production level (group 2)

Fig. 4. Air temperature and relative air humidity in measurement point 3 situated in the zone occupied by the
least productive technological group (group 3)

During the presented research period, air temperature and relative humidity in the zone
occupied by the first group of animals (with the highest milk production) (Fig. 2) were lower
by 2-4°C than in zones 2 and 3 as well as in the measurement point located outside the
building (Fig. 3-4). At night, air temperature in zone 1 was higher by 2-3°C than in zones 2
and 3 and by approx 4°C than the outside air temperature.
Relative air humidity in zone 1 (Fig. 2.) was at the level of 44-88%. In turn, humidity
in the zone 2 (Fig. 3) ranged between 35 and 90%. For zone 3 (Fig. 4), humidity varied
between the values 40 and 92%.
Fig. 5 presents changes in THI value in the studied zones during heat waves. In the
case of the most productive technological group (zone 1), only insignificant variations were
noted. THI value was higher at night (between 2 to 5 THI units) than in other zones; during
the day, THI was lower than the remaining values. Most significant THI variations occurred
in the zone occupied by the least productive cattle group.

105

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

Fig. 5. Average hourly THI values calculated for zones 1, 2 and 3 between 22 and 27 August 2011

Based on THI average hourly values during heat period, one could conclude that cows
from the most productive technological group (group 1) experienced most favourable welfare
conditions between 7 am and 6 pm. The reason for that is the localization of their living area
along the longitudinal wall, which protected from excessive temperature increase and
humidity decrease. Lack of sudden temperature changes during the day is very favourable for
the cattle. However at night, the conditions in this part of the barn not have improved, but
actually worsen.
Cows from the other two groups were exposed to significant temperature and relative
humidity variations in their living zones. These variations were mainly caused by the open
longitudinal wall, which did not provide sufficient protection from outside conditions.
Discussion
Highly productive cows are very vulnerable to thermal stress (Armstrong 1994).
THI limit value is 72 (Ravagnolo and Misztal 2000). Anything above that value leads
to first symptoms of thermal stress. According to Brouček et al. (2009), THI value of 70-72 is
like a warning before the thermal stress which is going to appear; milk production starts to
decrease. Therefore it is recommended to provide some cooling at such a situation. THI value
of 72-78 may cause very serious risk to milk production and requires efficient, usually
mechanical, ventilation. Akyuz et al. (2010) distinguishes three levels of thermal stress: mild
stress 72-79, moderate stress 79-89 and heavy stress >89.
THI index calculated for the 6-day heat wave remained in the range 76-82. This leads
to the conclusion that cows living in this barn experienced moderate thermal stress. On 26 and
27 August, THI value in all groups exceeded 80. Such a high result reveals that there was a
risk to cows' lives (Brouček et al. 2009; Vitali et al. 2009).
In the studies conducted by West et al. (2003), Bouraoui et al. (2002) and Dikmen and
Hansen (2008), parameter measurements were conducted in one spot inside the barn for
example two in the feeding area or in the central point of the barn. The authors consider that
the measurements made in only one place barn is insufficient to assess the risk of heat stress
in dairy cows. Besides, it should be agree with Mader et al. (2006) who claim that the THI
calculations should include so important factors as solar radiation and air movement in the
barn. The authors share the same opinion that the include of solar radiation and air movement
in the barn would give a fuller picture of hygrothermal conditions. This justifies the variation
of THI index in the studied barn zones resulting mainly from the location of the barn relative
to the side of the world.
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Conclusion
Based of the conducted research we can be concluded that the formation of
hygrothermal conditions is varied in each technological groups. Determination of the THI for
each zones of the barn (technological group), not so far for the whole building, would be
better to choose the areas of living cows in different stages of lactation.
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EVALUATION OF SELECTED MICROCLIMATIC PARAMETERS
IN STABLE FOR BREEDING HORSES
ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH MIKROKLIMATICKÝCH
PARAMETRŮ VE STÁJI PRO CHOV KONÍ
Jan Kalíšek1 – Ivana Knížková1 – Josef Knížek1

Abstract
Stable microclimate is usually measured in pigs, cattle and poultry, in breeding horses is monitored less
frequently. Therefore, this work deals with the measurement and evaluation of the microclimate in the stable of
the National Stud Farm in Kladruby nad Labem.
Measurements were carried out in the stable (mares with foals) of the National Stud Farm in Kladruby.
Following selected environmental parameters were measured: air temperature, relative air humidity and
concentration of stable gas (NH3, CH4, H2S, CO2).
The air temperature was in the optimum in May-September, months April and October were satisfactory. In the
rest of the year the temperature showed low values. Relative air humidity is unsatisfactory in the period from
October to February. Recommended maximum concentrations of stable gases were not exceeded.
Key word
horse stable, microclimatic parameters, stable gases

Úvod
Mikroklima stájí (kryptoklima) má velký vliv na ustájená zvířata. Zajištění doporučených
hodnot mikroklimatu ve stájích je jednou z podmínek úspěšného chovu hospodářských zvířat
(Edwards 1991). Utváří ho aktuální venkovní prostředí, fyziologické pochody zvířat, druh a
počet ustájených zvířat, typ použité technologie, činnost strojů, lidí a také dodržování
základních chovatelských zásad jako například pravidelné odklízení chlévské mrvy,
omezování prašnosti kropením chodeb či pravidelné větrání (Kic 1996). Účelem větrání je
přívod čerstvého vzduchu do stájí a odvod vydýchaného vzduchu nasyceného stájovými
plyny, prachem a vodní párou ven ze stáje (Kic a Brož 2000).
Stájové prostředí má významný vliv i na pracovníky, vlastní stavby i jejich technologické
vybavení (Kic 1996). Iniciátory degradace staveb jsou především vlhkost a zvýšený obsah
stájových plynů (Hujňák 1997).
Chov hospodářských zvířat má rovněž vliv na životní prostředí. Proto by v návrzích projektů,
vlastní výstavbě a provozu měla být zohledňována i ekologická hlediska. Technická opatření
pro tvorbu stájového prostředí by měla účinně napomáhat plnění těchto požadavků (Kic
1996). Dodržováním doporučených parametrů stájového prostředí je možné navíc zajistit i
úspory energie (Franěk a kol. 1965).
Mikroklima stájí včetně stájových plynů je nejvíce sledováno v chovech skotu, prasat a
drůbeže (Dolejš a kol. 1994), v chovech koní je méně časté. Proto cílem této práce bylo
změřit a vyhodnotit vybrané mikroklimatické parametry stáje pro chov koní.
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Materiál a metody
Měření bylo uskutečněno v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem, a to ve stáji pro
společné ustájení klisen a hříbat.
Byly měřeny následující vybrané mikroklimatické parametry: teplota vzduchu, relativní
vlhkost vzduchu a koncentrace stájových plynů (NH3, CH4, H2S, CO2).
Pro kontinuální měření teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu byly použity dva
kombinované přístroje commetr D3120. Pro měření koncentrace stájových plynů se použila
měřící ústředna ASEKO.
Jeden commetr D3120 byl instalován do stáje ve výšce 2,5 metru, druhý commetr D3120 byl
umístěn v exteriéru (nádvoří) ve výšce 2,2 metru. Přístroje zaznamenávaly v hodinovém
intervalu teplotu vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. Jedenkrát měsíčně bylo provedeno 24
hodinové měření stájových plynů. Záznam měření plynů byl nastaven na interval 10 minut.
Naměřená data byla jedenkrát měsíčně vyhodnocována a statisticky zpracovávána pomocí
programů Microsoft Excel a Statistica.Cz (StatSoft, USA).
Výsledky a diskuse
Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 1
Tab. 1: Průměrné hodnoty sledovaných parametrů
teplota vzduchu relativní vlhkost
[°C]
[%]
stájové plyny [ppm]
Měsíc
stáj
exteriér
stáj
exteriér NH3 CH4 H2S CO2
duben
14,3
13,2
62,0
58,4
x
x
x
x
květen
18,5
20,3
63,4
61,1
x
x
x
x
červen
19,9
21,3
64,0
59,4
5,7 14,8 0,8 735,6
červenec
18,3
20,2
67,0
67,0
5,8 13,3 0,8 742,8
srpen
20,9
21,3
70,0
69,9
5,7 15,2 0,8 748,9
září
17,5
17,1
74,9
74,0
5,5 14,9 0,8 743,9
říjen
11,7
9,9
76,6
79,7
5,6 14,3 0,8 734,9
listopad
6,7
3,7
80,0
84,7
5,7 15,2 0,8 827,3
prosinec
6,2
4,3
79,7
88,4
5,6 15,3 0,8 749,3
leden
5,6
2,2
81,7
84,1
5,6 18,3 0,8 704,2
únor
1,5
-3,2
87,6
78,9
5,6 15,9 0,8 686,2
březen
8,7
6,8
71,5
73,4
5,6 15,4 0,8 829,9
Pozn.: x -stájové plyny nebyly v dubnu a květnu z důvodů poruchy měřící techniky
zaznamenávány.
Teplota vzduchu ve stáji byla závislá na teplotě vzduchu v exteriéru. Vejčík (2001) uvádí
maximální letní teplotu ve stájích pro koně 25 °C a v zimě minimální 6 °C. Optimum je 10 až
14 °C. Podle ČSN 73 0543-2 (1998) je doporučená teplota vzduchu ve stáji s chovem klisen
s hříbaty 15 °C. Na základě měření ve vybrané stáji lze konstatovat, že v měsících květen až
září teplota vzduchu byla v optimu, doporučovaném pro klisny s hříbaty, v obecném
optimálním rozpětí teplot vzduchu pro koně (10 – 14 °C) pak lze za vyhovující považovat
měsíce duben – říjen. V období listopad – březen nelze již zjištěné hodnoty teploty vzduchu
považovat za vyhovující vzhledem k ustájeným kategoriím koní.
Chov koní je dále limitován maximální doporučenou vlhkostí vzduchu, která by podle ČSN
73 0543-2 (1998) neměla přesáhnout 75 % ve stájích pro klisny s hříbaty. Výsledky z měření
tohoto parametru ukázaly, že zcela nevyhovujíc relativní vlhkost vzduchu je ve stáji v období
říjen – únor, kdy zejména v měsících listopad, leden a únor dosáhla hodnot nad 80 %.
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Zjištění nízkých teplot v podzimním a zimním období v kombinaci s vysokou relativní
vlhkostí poukazuje na špatné větrání ve stáji v tomto období, vytváří pro ustájená zvířata
zcela nevhodné prostředí, které může vést k rozvoji patogenů, způsobujících zejména
respirační onemocnění (Sode 1992) a (Ende 2000).
Pokud se týká koncentrace stájových plynů, Navrátil (2007) uvádí doporučené maximální
koncentrace stájových plynů pro chov koní následovně: CO2 = 2500 ppm, NH3 = 25 ppm a
H2S = 10 ppm. Naproti tomu Kic a Brož (1995) uvádějí následující maximální doporučené
koncentrace: CO2 = 3000 ppm, NH3 = 25 ppm a H2S = 7 ppm. Z výsledků měření vyplynulo,
že limit koncentrací stájových plynů nebyl překročen v žádném měsíci roku.
Závěr
Na základě ročního měření vybraných mikroklimatických parametrů vč. stájových plynů ve
stáji s chovem klisen s hříbaty Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem bylo zjištěno, že
v období duben až září byly teploty vzduchu mimo doporučované optimum a relativní vlhkost
vzduchu byla nevyhovující v období říjen – leden.
Kombinace vysoké relativní vlhkosti a nízkých teplot vzduchu dokumentuje špatný
management větracího systému v tomto období.
Limity koncentrací stájových plynů pro chov koní nebyly překročeny.
Abstrakt
Mikroklima stájí se obvykle měří v chovech prasat, skotu a drůbeže, v chovech koní je
sledováno méně často. Proto se tato práce věnuje měření a vyhodnocení mikroklimatu ve stáji
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.
Měření probíhalo ve stáji s chovem klisen a hříbat Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem. Byly zjišťovány následující vybrané mikroklimatické parametry: teplota vzduchu,
relativní vlhkost vzduchu a koncentrace stájových plynů (NH3, CH4, H2S, CO2).
Teplota vzduchu byla v květnu až září v optimu, jako vyhovující lze označit i měsíce duben a
říjen. V ostatních měsících vykazovala teplota vzduchu nízké hodnoty. Relativní vlhkost byla
nevyhovující v období říjen až únor, v ostatních měsících byla v limitu. Doporučené
maximální koncentrace stájových plynů nebyly po celou dobu měření překročeny.
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THERMAL INSULATION QUALITIES OF HAIR
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI SRSTI
Petr Kunc1 – Ivana Knížková1 – Pavlína Jiroutová1 – Josef Knížek1 – Jana Lendelová2
___________________________________________________________________________
Abstract
The objective of the study was determined using the method of infrared thermography and thermal conductivity
thermal insulation qualities of hair in four breeds of calves in milk period (Holstein, Czech Pied Cattle, Czech
Red Cattle, Czech Red Pied Cattle). Total 100 calves were used in test. Thermal insulation of hair was
determined by infrared thermographic method and by using of thermal conductivity. Generally, the difference in
thermal insulation qualities of hair was showed between breeds. The best thermal insulation was found in
Holstein and Czech Pied Cattle.
Key words: hair, calves, breed, thermal insulation

Úvod
Úroveň výměny tepla mezi tělem a prostředím je determinována tepelnou izolací. Tepelná
izolace se skládá z izolace tkáňové a z izolace externí. Mezi externí izolaci patří mj. srst.
Obecně na její kvalitě i kvantitě závisí úroveň tepelně izolačních vlastností (Silanikove, 2000;
Berman, 2004). U zvířat se ztráty tepla obvykle zjišťují pomocí simulací a matematických
modelů (Turnpenny, 2000; Gebremedhin a Wu, 2004; Jiang et al., 2005). Podle Turnera a
Schlegera (1960) existují u skotu meziplemené rozdíly v kvalitě srsti.
Cílem práce bylo zjistit pomocí metody infračervené termografie a užitím součinitele teplené
vodivosti tepelně izolační vlastnosti srsti čtyř plemen telat na mléčné výživě.
Materiál a metodika
Do pokusu byla zařazena telata na mléčné výživě (do 60.dne věku) plemen holštýn,
zušlechtěné české strakaté, a dále česká červinka a původní český strakatý skot (genetické
zdroje). Telata byla odchovávána v areálu mléčné farmy ve venkovních boxech nebo v
boxech přístřeškového ustájení. Celkový počet sledovaných zvířat byl 100.
U každého sledovaného telete byla v oblasti plece vystříhána srst a ve tvaru čtverce 10 x 10
cm pro porovnávání tepelně izolačních vlastností. Měřenými parametry byly rektální teplota
telat (digitální rektální teploměr), teplota povrchu těla telat, a to jak v oblasti osrstěné, tak i
v na ostříhané ploše (termografické kamera P 45), teplota vzduchu v zóně zvířat (digitální
teploměr TESTO 415), relativní vlhkost v zóně zvířat (digitální vlhkoměr TESTO 415),
proudění vzduchu v zóně zvířat (digitální anemometr TESTO615).
Měření probíhalo v intervalu 1x 14 dní po dobu jednoho roku. Získané termogramy byly
zpracovány v programu ThermaCam 2000.
Ze získaných hodnot byl vypočten součinitel tepelné vodivosti λ pro jednotlivá plemena podle
modifikovaného vzorce pro zvířata a dále byla získaná data statisticky zhodnocena
programem Statistika Complet. cz (ANOVA) (StatSoft, USA).
Výsledky a diskuze
Pro jednotlivá plemena byly zjištěny následující součinitele tepelné vodivosti λ (Tab 1).
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Tab 1: Součinitel tepelné vodivosti srsti jednotlivých plemen

plemeno
holštýn
české strakaté zušlechtěné
česká červinka
české strakaté původní

λ [W·m-1·K-1]
0,02a,b,d
0,03a,c,e
0,046b,c
0,049d,e

a,b.c.d.e…. statisticky významné rozdíly mezi plemeny (P< 0,05)

Statisticky průkazný rozdíl (P< 0,05) nebyl zjištěn pouze mezi plemeny česká červinka a
české strakaté původní, ostatní hodnoty byly statisticky významné.
Čím nižší je hodnota λ, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti srsti. Z toho vyplývá, že
nejlepší tepelně izolační vlastnosti srsti u telat vykazuje plemeno holštýn a dále následuje
zušlechtěné české strakaté. Genetické zdroje (česká červinka a původní české strakaté)
vykázaly horší tepelně izolační vlastnosti srsti. Potvrdilo se tedy tvrzení Turnera a Schlegera
(1960) o existenci meziplemenných rozdílů v kvalitě srsti. Pomocí infračervené termografie
také Malá et al. ( 2004) a Knížková et. al. (2005) zjistili, že existují meziplemenné rozdíly u
ovcí, resp. jehňat v tepelně izolačních vlastnostech jejich povrchu těla (pokryvu těla).
Lze předpokládat, že telata prošlechtěných plemen využívají v termoregulaci resp. udržení
tepelné rovnováhy organismu více adaptační mechanismus délky a kvality srsti nežli plemena
původní, která pravděpodobně využívají více jiné termoregulační mechanismy v organismu
na udržení stálé tělesné teploty.
Závěr
Byl prokázán rozdíl v tepelné vodivosti srsti u telat čtyř plemen, a tím i v tepelně izolačních
vlastnostech této externí izolace zvířat. Výsledek slouží pro další výzkum termoregulačních
schopností skotu.
Abstrakt
Cílem práce bylo zjistit pomocí metody infračervené termografie a užitím součinitele teplené vodivosti tepelně
izolační vlastnosti srsti čtyř plemen telat na mléčné výživě. Na celkovém počtu 100 telat 4 plemen (holštýn,
zušlechtěné české strakaté, a dále česká červinka a původní český strakatý skot) byla pomocí měření metodou
infračervené termografie a s užitím součinitele tepelné vodivosti zjišťována tepelně izolační vlastnosti jejich
srsti. Obecně byl prokázán rozdíl v tepelné vodivosti srsti u telat čtyř plemen, a tím i v tepelně izolačních
vlastnostech této externí izolace zvířat. Nejlepší tepelně izolační vlastnosti srsti vykazuje plemeno holštýn a
zušlechtěné české strakaté.
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THE EFFECT OF SHEEP HOUSES RECONSTRUCTION ON THE
QUALITY OF REARING ENVIRONMENT
VLIV STAVEBNÍCH ÚPRAV NA KVALITU CHOVNÉHO
PROSTŘEDÍ V OVČÍNECH
1
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Abstract:
The most common reasons for reconstruction of sheep housing facility are directed in increasing or decreasing of
airspace object. The aim of this work was determine the effect of reconstruction on selected indicators of rearing
environment in two sheep houses during winter housing. The inside temperature and relative humidity of the air
were recorded in two sheep houses in the living zone of ewes in hourly intervals by digital data loggers during
four macroclimatic periods (moderate summer, transition period, moderate winter and frozen winter) for three
years (before, during and after the reconstruction of these objects). Detected values were statistically assessed by
methods of general linear model using the Statistica software. Based on the analysis of selected indicators of
rearing environment can be said that reconstruction of sheep house I has increased his capacity, but there are
worsened conditions of rearing environment because there is reduced the temperature of the air and the relative
humidity is increased simultaneously. Reduction of the airspace of sheep house II resulted in an increased the
temperature of the air and it also led to an increase in the relative humidity but the thermal comfort of housed
sheep was not improved.
Keywords: rearing environment, sheep, reconstruction, sheep house

Úvod:
Podmínky chovného prostředí významně ovlivňují welfare a zdraví, produkční a reprodukční
ukazatele zvířat, a tím i celkovou ekonomiku chovu. Chovné prostředí vytváří souhrn
fyzikálních, chemických a biotických mikroklimatických faktorů, včetně technologických
systémů ustájení, krmení, napájení, odklizu exkrementů i výměny vzduchu (Hartung
a Lymbery, 2002). Vhodné podmínky chovného prostředí minimalizují nejen frekvenci
výskytu tepelného i chladového stresu, ale i nemocí, úhynů, zranění a poruch chování zvířat.
Komplexní působení podmínek chovného prostředí na organismus se uplatňuje zvláště ve
velkochovech s vysokou intenzitou produkce, při velkých koncentracích zvířat, ustájených na
relativně malé ploše (Zeman, 1994).
Objekty pro ustájení ovcí by měly být navrženy a provozovány tak, aby byly splněny
požadavky na welfare zvířat, bezpečnost potravin a kvalitu produkce (Weeks, 2008). Tyto
faktory zahrnují požadavky na minimální plochu a prostor na jedno zvíře, ochranu ovcí před
nepříznivými podmínkami počasí, suché lože, kvalitu a kvantitu vzduchu (tj. větrání), hluk,
osvětlení vhodné pro sledování a kontrolu zvířat.
Nejčastější důvody stavebních úprav objektů pro ustájení ovcí jsou zaměřeny na zvětšení
nebo zmenšení kubatury objektu. Základní podmínkou při rekonstrukcích objektů i pro
výstavbu nových ovčínů na zelené louce je výběr projekční kanceláře s projektanty, kteří mají
nejen vysokou úroveň odborných znalostí, ale i praktické zkušenosti v oblasti navrhování
objektů pro ustájení zvířat. Projektanti musí mít na zřeteli, že každý hospodářský druh, plemeno
i věková kategorie zvířat má svoje specifické nároky, které je nutné při návrhu objektů pro
jejich ustájení zohlednit. Mimo jiné proto, že konstrukce a vlastní provedení stavby, včetně
115
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instalovaných technologických systémů a způsobu větrání má výrazný vliv na kvalitu chovného
prostředí a tím i na zdraví a pohodu ustájených zvířat. Větrání a konstrukční řešení obvodových
konstrukcí stavebního pláště ovčínů by mělo na straně jedné v průběhu chladného
makroklimatického období zamezit kondenzaci vodní páry na vnitřních konstrukcích stáje, na
straně druhé pak zabraňovat přílišnému průniku tepla do stáje z vnějšího prostředí v průběhu
horkých letních měsíců. Současně musí zajistit odpovídající kvalitu stájového vzduchu
(McGlone et al., 2010). Role výměny vzduchu v průběhu zimního ustájení se často podceňuje,
i když dochází ke zvýšení relativní vlhkost a tím i hladiny škodlivých plynů a prachových
částic ve vzduchu (Sevi et al., 2003). Účinné větrání není možné dosáhnout jen otvíráním oken
a dveří. Při větrání je povolený i pokles teploty maximálně o -5 oC (Margetín, Bullová, 2004).
Cílem práce bylo zjistit vliv stavebních úprav na vybrané ukazatele chovného prostředí v ovčínech.
Materiál a metody:
Pro hodnocení výsledného efektu stavebních úprav objektů pro zimní ustájení ovcí byly
vybrány 2 ovčíny ve dvou různých chovech. První ovčín se nachází v nadmořské výšce 536 m
nad mořem. Ovčín I. je využíván celoročně. Ovce jsou v průběhu dne paseny na pastvinách
přiléhajících k faremnímu areálu a na noc jsou uzavřeny v ovčíně s možností trvalého přístupu
do výběhu. V průběhu prvního zimního období zde bylo ustájeno120 bahnic plemene
východofríská ovce. Ovčín I. je bývalá zděná odchovna mladého skotu s betonovou vanou.
Prostor ovčína byl rozdělen na zádveří, manipulační chodbu, kotce a vestavěnou dojírnu. Přívod
vzduchu byl zajištěn výklopnými okny. Stropně-střešní plášť objektu byl tvořen neizolovanou
střešní krytinou a podstřešním prostorem. Rekonstrukce ovčína byla zaměřena na zvětšení
ustájovací plochy (odstraněním zádveří, krmné a manipulační chodby) a zvýšení kubatury
(odstraněním podstřešního prostoru), umožňující zvýšení celkové ustájovací kapacity objektu.
Druhý ovčín se nachází v nadmořské výšce 840 m nad mořem. Ovčín II. je využíván pouze pro
zimování ovcí plemene šumavská ovce a jejich kříženců s masnými plemeny. Kapacita ovčína
je 570 ks. Ovčín II. je novostavba, jejímž základem je betonová vana a obvodové zdivo je
tvořeno z betonových tvárnic. Dřevěná nosná konstrukce je umístěna na betonové patky.
Vzduch je do stáje přiváděn průběžnou štěrbinou v obou podélných stěnách stáje umístěnou
těsně pod dolním okrajem střechy. Vzduch je z ovčína odváděn průběžnou hřebenovou
štěrbinou. Stropně-střešní plášť ovčína je tvořen neizolovanou střešní krytinou
s prosvětlovacími prvky. Rekonstrukce ovčína byla zaměřena na zmenšení celkové kubatury
objektu s cílem zlepšit tepelnou pohodu ustájených ovcí.
Základní stavebně-hygienické a technologické parametry obou ovčínů jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1. Základní charakteristika ovčínů
Objekt
ovčín I.
ovčín II.
Stav
před úpravou
po úpravě
před úpravou
Rozměrové parametry [m]
délka
36,1
39,8
80,0
šířka
11,5
11,5
18,0
výška:
hřebene
5,4
12,5
stěny
2,8
2,9
2,0
kapacita ovčína
135
180
570
Kubatura [m3]
objektu
1487
1895
10440
Na kus
10,6
10,5
18,3
Plocha [m2]
objektu
343
457
1440
Na kus
2,5
2,5
2,5
větrání
přirozené
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po úpravě
80,0
18,0
3,5
570
5040
8,8
1440
2,5
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V ovčínech a chovatelských areálech byly nainstalovány digitální dataloggery, zaznamenávající
v průběhu zimního ustájení ovcí v životní zóně zvířat a ve vnějším prostředí v hodinových
intervalech teplotu a relativní vlhkost vzduchu. Měření se uskutečnilo v obou ovčínech v rámci
zimního ustájení ovcí v průběhu 3 let (před, při a po rekonstrukci těchto objektů).
Makroklimatická období byla rozdělena podle vypočtených průměrných denních teplot
venkovního vzduchu naměřeného ve venkovní meteorologické budce na období mírného léta
– ML (10,1-20,0 oC), přechodného období – PO (0,1-10,0 oC), mírné zimy – MZ (-9,9 až
0 oC) a mrazivé zimy – MRZ (pod -10,0 oC). Rozdělení teplotně-vlhkostního klimatu do
intervalů (optimum, tolerance, stres) navržené Novákem (1993), vychází ze zoohygienických
požadavků na stav stájového mikroklima v životní zóně ovcí (Kouďa et al., 1996) (tabulka 2).
Tabulka 2. Kritéria pro hodnocení mikroklimatických podmínek pro ovce
Pásmo
Nízká
Snížená
Optimální
Teplota (oC)
pod 1,0
1,0-5,9
6,0-18,0
Vlhkost (%)
pod 40,0
40,1-49,9
50,0-70,0

Zvýšená
18,1-22,0
70,1-85,0

Vysoká
nad 22,0
nad 85,0

Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny v programu Statistika. Teplotně vlhkostní
klima bylo vyhodnoceno neparametricky Kruskal-Wallisovou ANOVOU. Teplota a relativní
vlhkost vzduchu byly analyzovány obecným lineárním modelem (GLM).
Výsledky a diskuse:
V současnosti vycházejí minimální standardy podlahové plochy ve stájích pro ovce v české
republice z živé hmotnosti zvířat, na bahnici i na jehně připadá 0,15 m2 na 10 kg živé
hmotnosti, na plemenného berana chovaného ve skupinovém kotci 0,25 m2 na 10 kg živé
hmotnosti a na berana chovaného v individuálním kotci 0,30 m2 na 10 kg živé hmotnosti
(Vyhláška č.464/2009 Sb.). Plocha připadající na ovci by měla být zvýšena, pokud jsou ovce
ve vlně, nebo u rohatých plemen ovcí a rovněž u stád s plodností přesahující 170 % (McGlone
et al., 2010).
Odstraněním zádveří, krmné a manipulační chodby došlo ke zvětšení ustájovací plochy
ovčína I. o 114 m2, odstraněním podstřešního prostoru se zvýšila kubatury objektu o 408 m3.
Tyto stavební úpravy vedly ke zvýšení ustájovací kapacity ovčína I. ze 135 na 180 ovcí.
U ovčína II. se instalací mezipatra do tohoto objektu o polovinu snížila jeho kubatura.
Kubatura stáje je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na kvalitu stájového
vzduchu (Hartung, 1989). Horák et al. (2012) doporučují kubaturu ovčína pro bahnici
s jehnětem do odstavu a berana 4,5 m3 vzdušného prostoru a 3,0 m3 pro ustájení ostatních
věkových kategorií. Sevi et al. (2001) zjistili, že pokud je kubatura ovčína menší než
7 m3/ovci dochází k výraznému zvýšení relativní vlhkosti, koncentrace škodlivých plynů
a koncentrace mikroorganismů ve stájovém vzduchu.
Vzájemná závislost průměrné teploty a relativní vlhkosti vzduchu v průběhu zimního ustájení
ovcí v jednotlivých ovčínech je zpracována v tabulkách 3 a 4.
Tabulka 3. Průměrné hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu v ovčíně I.
Teplota vzduchu
Období ustájení
Místo sledování
N
[oC]
externí
Před úpravou
220
zóna zvířat
externí
Při úpravě
220
zóna zvířat
externí
Po úpravě
220
zóna zvířat
A,B,C,D
Hladina statistické významnosti:
(P<0,01)

průměr
2,1
9,4 A
2,5
9,6 B
0,2
6,4 A,B
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S.D.
4,8
4,0
6,3
5,5
5,8
5,0

Relativní vlhkost vzduchu
[%]
průměr
85,9
78,7 C
89,4
81,0 D
90,1
86,8 C,D

S.D.
6,8
7,4
6,4
12,0
4,2
9,5
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Nejnižší průměrná teplota vzduchu byla zjištěna v životní zóně zvířat po rekonstrukci ovčína
I. (P<0,01) v porovnání s hodnotami naměřenými v životní zóně ovcí před a v průběhu
stavebních úprav objektu (tabulka 3). Teplota vzduchu se pohybovala před a v průběhu
rekonstrukce v rozmezí optimálních hodnot (8-10 oC) (Horák et al., 2012). Po rekonstrukci
ovčína I. překračovaly hodnoty teploty vzduchu minimálních hodnot, doporučených Horákem
et al. (2012) pro ustájení ovcí (5 oC).
Současně byla prokázána statisticky významně vyšší průměrná relativní vlhkost vzduchu
(P<0,01) v průběhu zimního období po rekonstrukci ovčína I. v porovnání s hodnotami,
zjištěnými před a v průběhu stavebních úprav (tabulka 3). Relativní vlhkost vzduchu v ovčíně
I. přesahuje rozmezí optimálních hodnot (50-75 %) pro ustájení ovcí i pro odchov jehňat (do
75 %) (Horák et al., 2012).
Odstranění podhledu v ovčíně I. významně přispělo jednak ke snížení teploty vzduchu
a jednak ke zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v ovčíně a následné kondenzaci vodní páry na
kovové konstrukci krovu.
Tabulka 4. Průměrné hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu v ovčíně II.
Teplota vzduchu
Období ustájení
Místo sledování
N
[oC]
průměr
Před úpravou

Při úpravě

Po úpravě

externí

211

zóna zvířat
externí

211

zóna zvířat

zóna zvířat

Hladina statistické významnosti:

A,B,C

211

průměr

S.D.

0,4

5,9

84,5

10,4

1,9 A,B

6,7

83,3 a

12,1

-0,2

6,1

81,6

12,0

2,5

externí

S.D.

Relativní vlhkost vzduchu
[%]

A

0,3

4,6
(P<0,01); (P<0,05)

B

5,8

80,3

6,8

85,9

6,2

86,6

C

6,8
12,1

C,a

7,6

a

V ovčíně II. byly zaznamenány významně nižší průměrné teploty vzduchu během zimního
ustájení před zahájením stavebních úprav v porovnání s hodnotami naměřenými během
sledovaného období (v průběhu a po ukončení stavebních úprav). Teplota vzduchu v ovčíně II.
nedosahuje minimálních hodnot, doporučených Horákem et al. (2012) pro ustájení ovcí (5 oC)
a pro ustájení jehňat (8 oC).
Signifikantně vyšší relativní vlhkost vzduchu byla naměřena po ukončení stavebních úprav ovčína
II. v porovnání s hodnotami zjištěnými v obdobích před (P<0,05) a v průběhu rekonstrukce
(P<0,01) tohoto objektu. Relativní vlhkost vzduchu v ovčíně II. přesahuje rozmezí optimálních
hodnot (50-75 %) pro ustájení ovcí (Horák et al., 2012). Vyšší hodnoty relativní vlhkosti
vzduchu jsou přípustné jen v zimním období při poklesu teploty venkovního vzduchu (Kouďa
et al., 1996). Šoch et al. (2004) uvádějí, že za optimálních teplotních podmínek nemá vysoká
vlhkost vzduchu na organismus zvířat žádný nepříznivý vliv.
Toto významné zvýšení průměrné teploty, ale i relativní vlhkosti vzduchu přímo souvisí se
snížením kubatury ovčína instalací mezipatra za účelem zlepšení mikroklimatických podmínek
v ovčíně II.
Vyhodnocení teplotněvlhkostního klimatu v jednotlivých ovčínech v průběhu zimního ustájení
ovcí v jednotlivých fázích stavebních úprav je zachyceno v tabulce 5.
Analýzou teplotněvlhkostního klimatu ovčína I před rekonstrukcí bylo zjištěno, že ovce
pobývaly 63 % doby v optimálních podmínkách a 28 % doby v přijatelných podmínkách
z celkové délky zimního ustájení. Nevhodné mikroklima činilo pouze 9 % z celkové doby
zimního ustájení. Naproti tomu v průběhu stavebních úprav se teplotněvlhkostní klima
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v ovčíně I. zhoršilo, protože optimální a přijatelné podmínky činily 25 % (optimum) a 39 %
(tolerance) z celkové doby měření. Nevhodné podmínky makroklimatu dosahovaly až 36 %
z celkové doby sledování (tabulka 5). Zvýšení kubatury stáje odstraněním podstřešního
prostoru zhoršilo mikroklimatické ukazatele v tomto objektu v průběhu zimního ustájení.
Ovčín po rekonstrukci poskytuje ovcím a zvláště jehňatům nevhodné podmínky chovného
prostředí. Z celkové doby sledování připadalo na optimální mikroklima 33 % času, na
přijatelné mikroklima 34 % a doba pobytu ovcí v nevhodných mikroklimatických
podmínkách dosáhla pouze 33 %.
Tabulka 5. Teplotněvlhkostní klima v jednotlivých objektech pro zimní ustájení ovcí
Místo

ovčín I.

ovčín II.

Období
před úpravou
při úpravě
po úpravě
před úpravou
při úpravy
po úpravě

Délka zimního
ustájení

Relativní četnost výskytu kombinací
teplotněvlhkostního klimatu [%]

[den]

[hod.]

220

5280

211

5064

optimum
63
25
33
28
27
20

tolerance
28
39
34
16
26
28

stres
9
36
33
56
47
52

Ovčín II. před stavebními úpravami se jeví pro zimní ustájení ovcí a zvláště jehňat jako méně
vhodný, neboť zde ovce byly vystaveny nevhodnému mikroklimatu 56 % z celkové doby
zimního ustájení. Optimální a přijatelné mikroklima dosahovalo 28 % (optimum) a 16 %
(tolerance) z celkové doby sledování. V průběhu zimní období započaly práce zaměřené na
snížení kubatury ovčína II., instalací mezipatra. Následně došlo ke snížení pobytu ovcí
v prostředí nevhodného mikroklimatu na 47 % z celkové doby sledování (tabulka 5). Délka
pobytu ovcí v optimálních a přijatelných podmínkách se prodloužila na 53 % z celkového
zimního ustájení. Po dokončení instalace mezipatra v ovčíně II. s cílem snížit objem
ustájovacího prostoru se ukazatele teplotněvlhkostního klimatu v průběhu zimního ustájení
nezlepšily, neboť podíl nevhodných mikroklimatických podmínek dosahoval 52 %z celkové
délky zimního ustájení. Optimální a přijatelné podmínky mikroklima se podílely 20 %
(optimum) a 28 % (tolerance) z celkové doby sledování.
Závěr:
Na základě analýzy vybraných ukazatelů chovného prostředí lze konstatovat, že stavební
úpravy ovčína I. zvýšily jeho kapacitu o 45 ustájovacích míst. Na druhé straně však došlo ke
zhoršení podmínek chovného prostředí, protože se snížila průměrná teplota vzduchu
a současně se zvýšila relativní vlhkost vzduchu s následnou kondenzací vodní páry na kovové
konstrukci krovu. Cílem dalších stavebních úprav v ovčíně I. by mělo být zlepšení úrovně
výměny vzduchu za účelem snížení vysoké vzdušné vlhkosti.
Instalací mezipatra v ovčíně II. sice došlo ke zvýšení průměrné teploty vzduchu, ale současně
se zvýšila i průměrná relativní vlhkost vzduchu. Rovněž i na základě analýzy
teplotněvlhkostního klima nebylo prokázáno významné zlepšení chovného prostředí ovčína II.
Další úpravy ovčína II. by měly být zaměřeny jednak na snížení vyšší relativní vlhkosti
vzduchu zlepšením odvodu vzduchu hřebenovou štěrbinou, a jednak na izolaci mezipatra.
Abstrakt:
Nejčastější důvody rekonstrukce objektů pro ustájení ovcí jsou zaměřeny na zvětšení nebo zmenšení kubatury
objektu. Cílem práce bylo zjistit vliv stavebních úprav na vybrané ukazatele chovného prostředí ve dvou
ovčínech v průběhu zimního ustájení ovcí. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byly zaznamenávány ve dvou
ovčínech v životní zóně bahnic v hodinových intervalech digitálními dataloggery v průběhu čtyř
makroklimatických období (mírné léto, přechodné období, mírná zima, mrazivá zima) po dobu tří let (před, při
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a po rekonstrukci těchto objektů). Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou obecného lineárního
modelu v programu Statistica. Na základě analýzy vybraných ukazatelů chovného prostředí lze konstatovat, že
stavební úpravy ovčína I. sice zvýšily jeho kapacitu, ale došlo ke zhoršení podmínek chovného prostředí, protože
se snížila teplota vzduchu a současně se zvýšila relativní vlhkost vzduchu. Snížením kubatury ovčína II. se
zvýšila teplota vzduchu a současně se zvýšila i relativní vlhkost vzduchu, ale nezlepšila se tepelná pohoda
ustájených ovcí.
Klíčová slova: chovné prostředí, ovce, rekonstrukce, ovčín

Příspěvek vychází z řešení výzkumného záměru MZE 0002701404.
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VPLYV HLUKU A HLUČNOSŤ OBJEKTOV V CHOVE ZVIERAT
INFLUENCE OF THE NOISE IN FARMS ANIMALS
Jaroslav Šottník

Abstract
Aim of the paper was to introduce noise level in cow stables and their influence on milk yield and behavior of
the cows at noise reproduction on different levels during feeding and milking period. Animals themselves
produced noise 50-60 dB (A), tractor and chopper from outside was generated 59-78 dB (A), vacuum pump 70
dB(A),implements generated 65- 93 dB (A).Tractor at low speed produced 80-82 dB (A), and at high speed 100102 dB (A), with horn it rose by 4 dB (A). Influence on milk yield was recorded at 90 dB(A)(3,66–2,2 %), and
greater decrease was at 105 dB (A) at direct application without previous habituation-average 5,27%, at
individually differences (as 8,5 to 12% ). Reaction of milk cows to noise was very significant on their behavior,
at 90 dB was shortly disturbed at food intake. Very significant was reaction at 105 dB without habituation, with
nervous and frequently faeces than usually, with individual reactions of cows. The knowledge resulting was
cows react to acoustic loud individually, some more negatively.
Keywords: Noise environment, impact on behavior, the amount of the production

1

Vplyv hluk a hlučnosť prostredia pre chov zvierat

Hlavnou motiváciou definovania vplyvu hluku na zvieratá bola zvyšujúca sa intenzifikácia
ich chovu, technologická a technická vybavenosť v procese spriemyselňovania objektov a
fariem. V danom procese bol vysoký predpoklad zvyšovania hlučnosti, ako negatívny dopad
zvyšujúcej sa emisie hluku na chované zvieratá, ich produkciu a správanie sa. V dobe
experimentálneho riešenia problematiky bolo pomerne málo exaktných poznatkov o vplyve
hluku na jednotlivé druhy a kategórie zvierat, ich produkciu a správanie. Jednotlivé druhy
zvierat majú rozdielne anatomické a fyziologické danosti a z toho plynúce rozdielne reakcie
na hlukovú záťaž. Samotné zvieratá sa rozdielne prejavujú z hľadiska vydávania zvuku, jeho
hlasitosti, intenzity zvuku. Tým je daná i reakcia na skutočné, resp. simulované záťaže.
Významným zdrojom hlukových emisií bol rozvoj dopravnej infraštruktúry, zvlášť v leteckej
doprave. Nástupom reaktívnych motorov boli definované vysoké nárazové hlukové emisie a
ich spätné negatívne pôsobenie na chované zvieratá. Uvedené názory boli deklarované zvlášť
pri významných dopravných uzloch v leteckej doprave.
2

Hlučnosť maštaľného prostredia

V časovej nadväznosti, pred začiatkom experimentov sme zistili hlučnosť maštaľného
prostredia ambulantným meraním zdrojov hluku v maštali a mimo maštaľného prostredia. V
našich meraniach sme zistili hlučnosť z mimo maštaľných zdrojov v rozsahu 59-78 dB (A),
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táto bola podmienená vzdialenosťou zdroja od miesta merania, resp., meraním pri
zatvorených dverách a oknách, čím sa znížila hladina hluku v objekte o 3-10 dB (A).
Hlavným zdrojom hluku v maštali pre kravy je traktor, v prejazdných objektoch, pri
kŕmení, odstraňovaní hnoja, a podstielaní. V závislosti na druhu prevádzky bol hluk traktora
Zetor S 50 pri vysokých otáčkach až 100 dB (A), pri nízkych otáčkach o 20 dB (A) menej.,
pri použití klaksónu bol hluk zvýšený max., až na 106 dB (A).
Hluk spôsobený vývevou bol 65 až 74 dB (A) , v strojovni a pri výfuku až 92-98 dB (A).
Pri použití pracovného náradia bola zistená hlučnosť 65-93 dB (A), vyššie hodnoty boli pri
použití lopaty na čistenie kŕmneho žľabu ..
3

Metodika - vplyv hluku na kravy

Metodika simulovaných experimentov vplyvu hluku na mliekovú úžitkovosť a správanie sa
kráv bola stanovená na základe zistenej úrovne hladín hluku jednotlivých zdrojov, formou
párových testov na tej istej skupine kráv. Testované boli vybrané skupiny kráv v pred
pokusnom a pokusnom období bez a so stanovenou hladinou hluku.
Hladiny hluku v pokusných skupinách :
3.1
Hladiny hluku v pokusných skupinách boli nasledovné :
1. Pokusná skupina 80 - 90 - 105. dB (A),
2. Pokusná skupina
90 - 105 dB (A),
3. Pokusná skupina
105 dB (A).
Hluk bol reprodukovaný zo záznamu pokusným skupinám a zosilňovaný na stanovenú
hladinu hluku počas dojenia.

Obr. 1 Bloková schéma zdroja hluku
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Obr. 2 Tlakové reproduktory v experimentálnej sekcii

Obr. 3 Skupina pokusných zvierat - kráv
4

Výsledky

4.1
Z výsledkov experimentov vyplýva, že kravy – dojnice sa svojimi zvukovými
prejavmi negatívne neovplyvňujú (50-60 dB).
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4.2

Vplyv hluku na úžitkovosť

Hladina hluku 80 dB nevplýva na ne rušivo.
Pri hladine hluku 90 dB už bol pozorovaný určitý dopad na úžitkovosť ( 3,66%, resp.2,20% ).
Pri priamej aplikácii 105 dB bol výsledný pokles 5,27% s výraznými diferenciami medzi
zvieratami (až o 8,5 %-12%), teda reakcie jednotlivých zvierat boli významne - individuálne
odlišné.
To znamená, že z komplexného pohľadu bol negatívny vplyv, najvyšší dopad na mliekovú
úžitkovosť pri priamej aplikácii hladiny hluku 105 dB. Pri uvedenej hladine hluku bola
znížená spotreba krmív a zhoršená intenzita spúšťania mlieka.
4.3

Vplyv hluku na správanie sa kráv

Správanie sa zvierat má svoje špecifiká i za štandardných podmienok. Každá ich
významnejšia zmena, najmä taká ktorá rušivo pôsobí, má za následok zmeny v ich správaní sa
a v narušení pravidelnosti ich životných prejavov. Uvedenú problematiku študovali viacerí
autori z pohľadu vnímavosti hovädzieho dobytka (Porzig , E.:1969 ). HD dokáže vnímať
zvuky a hluky dobre. Po návyku organizmu sú menej škodlivé hluky, ktoré pôsobia trvalo,
ako tie ktoré sú zriedkavé aj keď ich hladina akustického tlaku je rovnaká. Nepriaznivo
pôsobia hluky, ktoré majú vysokú intenzitu i pri ich krátkodobom pôsobení.
4.4

Výsledky pozorovaní správania sa kráv

Pri definovaných hladinách hluku bolo zistené, že reakcia kráv na hluk bola veľmi vysoká.
V dobe, dňoch reprodukcie hluku dojnice dlhšie žrali, prežuvali, doba ležania sa skrátila.
Pri hladine hluku 90 dB, sa dojnice vyrušili od žrania najviac na 5 min., po treťom dni už na
spustenie hluku už nereagovali.
Veľmi výrazná bola reakcia na priamu aplikáciu hluku 105 dB, bez predchádzajúceho
návyku. Pri jeho aplikácii zvieratá boli veľmi nervózne, častejšie močili a kalili. Väčšina
zvierat sa upokojila po piatich minútach, ale časť z nich (15% ) trvalo vyrušenie cca 25 min.,
pri jednej až hodinu. Podobná reakcia sa u tých istých zvierat opakovala pri pozorovaniach
počas ďalších dni. Boli to tie isté dojnice u ktorých bol zistený najväčší pokles dojivosti (
Kovalčík, K., and J. Šottník 1971)
Autori považovali za najdôležitejšie zistenie, že dojnice reagujú na akustickú záťaž
individuálne, niektoré výrazne negatívne .Pri čom možno predpokladať, že takéto reaktívne
zvieratá znášajú i ďalšie záťaže ťažšie.
5

Záver

Zistená bola hlučnosť podľa druhu zariadenia a vzdialenosti od miesta zdroja hluku. Zdroje
mimo maštale mali hlučnosť v rozsahu 59-78 dB (A). Hlavným zdrojom hluku bol traktor,
pri vysokých otáčkach 100 dB (A), pri nízkych o 20 dB(A) menej, s použitím klaksónu bol
zistený hluk 106 dB (A). Od vývevy bol hluk 65 až 74 dB (A), v strojovni a pri výfuku až
92-98 dB (A). Pri práci s pracovným náradím bola hlučnosť 65-93 dB (A).
Stanovený bol vplyv hluku v troch skupinách formou párových testov, v čase bez
a s reprodukciou hluku.
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Hladiny hluku v pokusných skupinách boli nasledovné:
1. Pokusná skupina 80 - 90 - 105. dB (A),
2. Pokusná skupina
90 - 105 dB (A),
3. Pokusná skupina
105 dB (A).
5.1
z výsledkov experimentov vyplýva, že kravy svojimi zvukovými
negatívne neovplyvňujú ( 50-60 dB ).
5.2

prejavmi sa

Vplyv hluku na úžitkovosť a správanie sa kráv

Hladina hluku 80 db nevplýva na ne rušivo. Pri hladine hluku 90 dB už bol pozorovaný
určitý vplyv na úžitkovosť ( 3,66%, resp. 2,20% ). Pri priamej aplikácii 105 dB bol výsledný
pokles 5,27% s výraznými diferenciami medzi zvieratami (až o 8,5 %-12%), teda reakcie
jednotlivých zvierat boli významne - individuálne odlišné. Najvyšší dopad na mliekovú
úžitkovosť bol pri priamej aplikácii hladiny hluku 105 dB. Pri uvedenej hladine hluku bola
znížená spotreba krmív a zhoršená intenzita spúšťania mlieka.
Pri hladine hluku 90 dB, sa dojnice vyrušili od žrania najviac na 5 min., po treťom dni už na
spustenie hluku už nereagovali. Veľmi výrazná bola reakcia na priamu aplikáciu hluku 105
dB, bez predchádzajúceho návyku. Pri jeho aplikácii zvieratá boli veľmi nervózne, častejšie
močili a kalili. Väčšina zvierat sa upokojila po piatich minútach, ale časť z nich (15% ) trvalo
vyrušenie cca 25 min., pri jednej až hodinu. Podobná reakcia sa u tých istých zvierat
opakovala pri pozorovaniach počas ďalších dni. Boli to tie isté dojnice u ktorých bol zistený
najväčší pokles dojivosti ( Kovalčík, K., and J. Šottník 1971)
6
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HODNOTENIE SYSTÉMU OCHLADZOVANIA VZDUCHU V OBJEKTE PRE
USTAJNENIE PRASNÍC
EVALUATION OF AIR COOLING SYSTEM IN STABLE FOR HOUSING OF SOWS
Botto, Ľ.1, Lendelová, J.2
Abstract
The aim of this work was to evaluate the cooling air system in stable for pregnant sows housed in strawless
gestation crates during moderate and hot summer period. Exhaust cross-ventilation was used in the stable. The
high-pressure system was used for evaporative cooling. Pipeline with nozzles was installed outside the building.
Cooling system was evaluated by comparing the measured values of indoor and outdoor temperature, and indoor
and outdoor relative humidity of air. Those parameters were recorded at time before starting the cooling (phase
D1) and subsequently during its operation (phase D2) in the moderate period. Simultaneous measurements in
section without and with cooling (S1 and S2) were performed in the hot period. Basic statistic parameters were
calculated, measured data were analysed by One-Way AOV, and significant differences were tested by Tukey
HSD All-Pairwise Comparisons by the STATISTIX 9.
In the moderate period, when the outdoor air temperature ranged from 22.1 to 28.1°C, average indoor
temperature during phase D1 was lower by 0.65°C than outside (p<0.01). During phase D2 this difference
(0.43°C) was not significant. Indoor relative humidity was lower than in the external environment during phase
D1 by 20.48% and during phase D2 by 8.15% (p<0.001). In the hot period, when the outdoor air temperature
ranged from 29.7 to 33.9°C, average temperature in the section S1 was higher by 0.47°C and in the section S2
was lower by 2.41°C than outside temperature (p<0.001). Air temperature in the section with cooling was lower
by 2.88°C than in section without cooling (p<0.001). The relative humidity in the sections S1 and S2 were
higher by 6.99 and 22.71% than outside (p<0.001). In the moderate period average and maximum values of the
indoor temperature and relative humidity were lower than the external values. In the hot period average and
maximum indoor air temperature was lower only in the section with cooling than outside, to which contributed
installed evaporative cooling system.
Key words:
evaporative cooling system, pregnant sows, air temperature, relative humidity, moderate and hot period

Úvod
Teplota vzduchu ako najdôležitejší faktor prostredia významne ovplyvňuje produkciu a
výdaj tepla ošípaných vzhľadom k stavu ustajňovacieho prostredia. Pri teplotách mimo pásma
termoneutrálnej zóny, zvlášť pri prekročení hornej kritickej teploty, dochádza k zhoršeniu
konverzii krmiva a zníženiu rastovej schopnosti ošípaných (Novák a kol., 2003b). Pre ošípané
sa za kritické teploty považujú teploty 26 °C a vyššie (Christianson a kol., 1982, Quiniou,
2001). Vysoké teploty v letnom období spôsobujú zníženie úžitkovosti zvierat a veľké straty v
produktivite chovu. Tepelný stres u ošípaných zhoršuje welfare zvierat a podmienky
prostredia (Huynh, 2005). Pri vysokej teplote a vlhkosti vzduchu sa ošípané zbavujú
prebytočného telesného tepla zvýšením frekvencie dýchania (Novák a kol., 2003a) alebo
ležaním na podlahe zvlhčenej vodou alebo vlastnými výkalmi (Aarnink a kol., 1996, Huynh
a kol., 2006). Následne stres z tepla pokračuje zníženým príjmom krmiva a vedie k zvýšeniu
rektálnej teploty (Huynh, 2005). Pre zapúšťané a prasné prasnice sa ako optimum uvádza
rozsah teplôt 12-20 °C (Pulkrábek a kol., 2005; Botto, 2012). Vystavenie prasníc tepelnému
stresu v období pred pripustením a počas ich ranej prasnosti môže spôsobiť zníženie
úspešnosti pripúšťania a zvýšenú embryonálnu úmrtnosť (Renaudeau a kol., 2003), a preto
negatívne ovplyvňuje následnú reprodukčnú výkonnosť (Suriyasomboon a kol., 2006).
Barbari a Conti (2009) zistili, že počas najteplejšieho obdobia prasnice uprednostňovali
zvýšenú rýchlosť prúdenia vzduchu v kombinácii s mokrou podlahou.
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Relatívna vlhkosť vzduchu v ustajňovacom priestore je tradičným kritériom pre
stanovenie minimálnej intenzity vetrania. Pre zapúšťané a prasné prasnice sa ako optimum
relatívnej vlhkosti vzduchu uvádza pásmo 50-75 % s maximom 80 % (Pulkrábek a kol., 2005,
Botto, 2012). Príliš nízka vlhkosť vzduchu vysušuje sliznicu a zvyšuje prašnosť v maštali
(Novák a kol., 2003a). Vysoká relatívna vlhkosť spolu s vysokou teplotou vytvárajú dusné
prostredie, ktoré je nepriaznivé nielen pre zvieratá ale aj pre ošetrujúci personál. Vlhkosť
vzduchu zohráva dôležitú úlohu aj v procese ochladzovania (Myer a Bucklin, 2001). Čím
nižší je obsah vlhkosti vo vzduchu, tým viac efektívny je proces evaporačného ochladzovania.
Platí, že čím vyššia je relatívna vlhkosť vzduchu, tým nižšia musí byť jeho teplota pre
dosiahnutie rovnakého pocitu pohody (Líkař, 2005). Evaporačné spôsoby ochladzovania, ako
je sprchový systém, systém s kvapkajúcou vodou alebo so zvlhčovacím panelom, sú v praxi
bežné a efektívne (Bull a kol., 1997), ale často sú limitované vysokou relatívnou vlhkosťou
vzduchu, pretože zvyšujú obsah vodnej pary v zóne pobytu zvierat (Lucas a kol., 2000).
Cieľom práce bolo zhodnotiť systém evaporačného ochladzovania vzduchu v objekte pre
ustajnenie prasných prasníc v miernom a horúcom letnom období.
Materiál a metodika
Experimenty sa uskutočnili v objekte pre chov prasných prasníc s bezpodstielkovou
prevádzkou. Prasnice boli ustajnené v individuálnych boxoch s celkovou kapacitou 120 miest.
Podtlakové priečne vetranie s reguláciou zabezpečovalo 7 ventilátorov (4000 m3/h)
inštalovaných v juhovýchodnej obvodovej stene. V opačnej stene objektu bolo 10 nasávacích
klapiek. K ochladzovaniu sa využíval vysokotlakový systém s 11 tryskami pre rozprašovanie
vody, ktoré boli inštalované zvonku na obvodovej stene objektu zo severozápadu. Systém
ochladzovania vzduchu sme hodnotili na základe porovnania nameraných parametrov
vnútornej a vonkajšej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Uvedené parametre sme
registračne zaznamenávali v čase medzi 1200 a 1600 h. V miernom období sme uvedené
parametre v objekte zaznamenávali dataloggermi HDL v dvojhodinových úsekoch pred
spustením ochladzovania (doba D1) a následne počas jeho činnosti (doba D2) v 10
minútových intervaloch na troch miestach v objekte. V horúcom období sme uskutočnili
súbežné ambulantné merania v sekcii bez ochladzovania (S1) a v sekcii s ochladzovaním (S2)
na dvanástich miestach. Ako doplnkový parameter sme zaznamenávali aj rýchlosť prúdenia
vzduchu v zóne zvierat a vo vonkajšom prostredí. K meraniu uvedených parametrov sme
použili prístroje Testo 435-2 a ALMEMO 2290-4. Pri vyhodnotení nameraných údajov sme
uviedli priemerné hodnoty, smerodajné odchýlky (SD), minimálne a maximálne hodnoty.
K štatistickému vyhodnoteniu nameraných údajov sme použili jednofaktorovú analýzu
rozptylu štatistického programu STATISTIX, verzia 9.0. Preukaznosť rozdielov medzi
parametrami mikroklímy sme zisťovali Tukeyovým viacnásobným testom.
Výsledky a diskusia
V miernom období pri teplotách vonkajšieho vzduchu 22,1-28,1 °C priemerná vnútorná
teplota vzduchu počas doby D1 bola nižšia o 0,65°C ako vonkajšia (25,52±0,72 °C oproti
26,12±0,74 °C, p<0,01, tab. 1). V priebehu doby D2 sa rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou
teplotou vzduchu zmenšil na 0,43 °C (26,54±1,93 °C a 26,11±0,90 °C, p>0,05), pritom
v porovnaní s dobou D1 vnútorná teplota vzrástla iba o 0,59 °C (p<0,01) a vonkajšia len
o 0,37 °C (p>0,05). Z uvedeného vyplýva, že vnútorná priemerná teplota v dobe pred
spustením ochladzovania (D1) bola mierne nižšia, ale počas ochladzovania mierne vyššia ako
kritická teplota pre ošípané, t.j. 26 °C (Christianson a kol., 1982, Quiniou, 2001).
Priemerné hodnoty vnútornej relatívnej vlhkosti vzduchu počas doby D1 a D2 (33,38±2,12 %
a 44,32±4,13 %) boli nižšie ako vo vonkajšom prostredí (53,86±1,92 % a 52,47±5,27 %)
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o 20,48 % a o 8,15 % (p<0,001, tab. 2). Počas ochladzovania sa priemerná relatívna vlhkosť
vzduchu zvýšila o 10,94 % v porovnaní s dobou pred spustením ochladzovania (p<0,001).
Tabuľka 1

Vyhodnotenie vnútornej a vonkajšej teploty vzduchu v časových úsekoch pred
a počas ochladzovania v miernom období
Rozdiely
Pred ochladzo- Počas ochladzoTeplota vzduchu Ukazovateľ
vaním (D1)
vania (D2)
D2 – D1
0,59**
25,52
26,11
⎯x
- v objekte (θi), °C
SD
0,72
0,90
Min / Max
24,2 / 26,7
24,5 / 27,7
0,37NS
26,17
26,54
⎯x
- vonku (θe), °C
SD
0,74
1,93
Min / Max
25,3 / 27,2
22,1 / 28,1
**
-0,65**
-0,43NS
p<0,01, NSp>0,05
Rozdiely (θi – θe)
⎯x

Tabuľka 2

Vyhodnotenie vnútornej a vonkajšej relatívnej vlhkosti vzduchu v časových
úsekoch pred a počas ochladzovania v miernom období
Rozdiely
Relatívna vlhkosť
Pred ochladzo- Počas ochladzoUkazovateľ
vzduchu
vaním (D1)
vania (D2)
D2 – D1
10,94***
33,38
44,32
⎯x
- v objekte (φi), %
SD
2,12
4,13
Min/Max
30,4 / 39,9
36,8 / 52,2
-1,39NS
53,86
52,47
⎯x
- vonku (φe), %
SD
1,92
5,27
Min/Max
50,9 / 55,9
47,8 / 64,2
***
***
-20,48
-8,15***
p<0,01, NSp>0,05
Rozdiely (φi – φe)
⎯x

V horúcom období pri teplotách vonkajšieho vzduchu 29,7-33,9 °C priemerná vnútorná
teplota vzduchu v sekcii bez ochladzovania S1 (32,31±0,58 °C) bola vyššia o 0,47 °C
a v sekcii s ochladzovaním S2 (29,43±0,52 °C) naopak nižšia o 2,41 °C ako vonkajšia teplota
(31,84±1,22 °C, p<0,001, tab. 3).
Tabuľka 3

Vyhodnotenie vnútornej a vonkajšej teploty vzduchu v časovom úseku bez
a s ochladzovaním sekcií v horúcom období
Rozdiely
Sekcia bez ochla- Sekcia s ochladzoUkazovateľ
Teplota vzduchu
dzovania (S1)
vaním (S2)
S2 – S1
-2,88***
32,31
29,43
⎯x
- v sekcii (φi), %
SD
0,58
0,52
Min / Max
31,06 / 33,17
28,04 / 30,41
31,84
⎯x
- vonku (φe), %
SD
1,22
Min / Max
29,69 / 33,91
***
***
0,47
-2,41***
p>0,001
Rozdiely θi - θe
⎯x

Ochladzovaním vzduchu sa teplota v sekcii S2 znížila o 2,88 °C oproti sekcii S1 (p<0,001).
Hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu v sekciách S1 a S2 (50,68±3,74 % a 66,40±3,28 %) boli

128

OBSAH

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

vyššie o 6,99 % a 22,71 % ako vo vonkajšom prostredí (43,69±7,55 %, p<0,001, tab. 4).
V sekcii S2 sa počas ochladzovania relatívna vlhkosť vzduchu zvýšila o 15,72 % v porovnaní
so sekciou S1 (p<0,001). Z nameraných hodnôt rýchlosti prúdenia vzduchu vyplynulo, že pri
vonkajšej priemernej hodnote 1,136±0,890 m/s vnútorná hodnota v sekcii S1 bola len
0,092±0,090 m/s (p<0,001) a v sekcii S2 iba 0,175±0,046 m/s (p<0,001).
Tabuľka 4

Vyhodnotenie vnútornej a vonkajšej relatívnej vlhkosti vzduchu v časovom
úseku bez a s ochladzovaním sekcií v horúcom období

Relatívna vlhkosť
vzduchu
- v sekcii (φi), %

- vonku (φe), %
Rozdiely (φi - φe)

Ukazovateľ
⎯x
SD
Min/Max
⎯x
SD
Min/Max
⎯x

Sekcia bez ochla- Sekcia s ochladzozovania (S1)
vaním (S2)
50,68
66,40
3,74
3,28
43,9 / 61,7
59,7 / 75,0
43,69
7,55
33,9 / 56,4
6,99***
22,71***

Rozdiely
(S2 – S1)
15,72***

-

***

p<0,001

Z uvedeného vyplýva, že v miernom období pri vonkajších teplotách 22,1-28,1 °C
a relatívnej vlhkosti vzduchu 47,8-64,2 % sa nasávaný vzduch nasycoval vodnými parami len
nepatrne, čo sa odzrkadlilo len na miernom zvýšení priemernej vnútornej relatívnej vlhkosti
vzduchu. Táto hodnota bola nižšia ako dolná hranica optima 50 % (Pulkrábek a kol., 2005,
Botto, 2012). Počas horúceho obdobia, pri vonkajších teplotách 29,69-33,91 °C a relatívnej
vlhkosti vzduchu 33,9-56,4 %, nasycovanie vonkajšieho vzduchu bolo intenzívnejšie, čo sa
prejavilo na výraznejšom zvýšení relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu (takmer o 16 %).
Jeho priemerná hodnota bola vyššia ako dolná hranica optima, ale nižšia ako jeho horná
hranica, t.j. 75 % (Seedorf a kol., 1998, Pulkrábek a kol., 2005, Haeussermann a kol., 2007,
Botto, 2012). Zvýšeným odparovaním vody sa vnútorný vzduch ochladzoval, čo sa prejavilo
znížením jeho priemernej teploty o 2,88 °C v porovnaní s dobou pred spustením
ochladzovania rozprašovaním vody vo vonkajšom prostredí. Túto skutočnosť je možné
pripísať ochladzovaciemu účinku inštalovaného systému pri danej vlhkosti vzduchu, ktorá
zohráva dôležitú úlohu v procese ochladzovania (Myer a Bucklin, 2001, Líkař, 2005).
Všetky vnútorné teploty v horúcom i miernom období prekračovali 20°C, hornú hranicu
optima pre prasné prasnice. Je to teplota, pri ktorej prasnice začínajú cítiť negatívny vplyv
tepelného stresu (Myer a Bucklin, 2001). V miernom období uvedené hodnoty boli vyššie ako
24 °C a v horúcom období vyššie ako 28 °C.
Zlepšenie účinku by bolo možné zabezpečiť zvýšením rýchlosti prúdenia vzduchu
v objekte v priečnom smere, t.j. od nasávacích klapiek k ventilátorom s prípadným
usmernením vzdušných prúdov v zóne zvierat ustajnených v individuálnych boxoch.
Záver
Z uskutočneného experimentu v miernom období možno usudzovať, že priemerné
a maximálne hodnoty vnútorných teplôt a relatívnej vlhkosti vzduchu boli nižšie ako
vonkajšie hodnoty. Z uskutočneného experimentu v horúcom období možno usudzovať, že
priemerná a maximálna hodnota vnútornej teploty vzduchu v sekcii s ochladzovaním boli
nižšie ako vo vonkajšom prostredí a v sekcii bez ochladzovania. Lepšie výsledky počas
ochladzovania by bolo možné dosiahnuť zlepšením vetracej výkonnosti a tým zvýšením
rýchlosti prúdenia vzduchu naprieč objektu.
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Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu „CEGEZ č. 26220120042“, na základe
podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
Abstrakt
Cieľom práce bolo zhodnotiť systém ochladzovania vzduchu v objekte pre chov prasných prasníc
ustajnených v bezpodstielkových individuálnych boxoch v miernom a horúcom letnom období. V objekte
s kapacitou 120 miest a podtlakovým vetraním sa k ochladzovaniu vzduchu využíval vysokotlakový systém
s tryskami inštalovanými zvonku na obvodovej stene. Systém ochladzovania sme hodnotili na základe
porovnania nameraných hodnôt vnútornej a vonkajšej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. V miernom období
sme uvedené parametre zaznamenávali v dobe pred spustením ochladzovania (D1) a následne počas jeho
činnosti (D2). V horúcom období sme uskutočnili súbežné merania v sekcii bez ochladzovania (S1) a s
ochladzovaním (S2). K štatistickému vyhodnoteniu údajov sme použili jednofaktorovú analýzu rozptylu
štatistického programu STATISTIX 9. Preukaznosť rozdielov sme zisťovali Tukeyovým viacnásobným testom.
V miernom období pri vonkajších teplotách 22,1-28,1°C priemerná vnútorná teplota vzduchu v čase D1
bola nižšia o 0,65°C ako vonkajšia (p<0,01). Počas doby D2 tento rozdiel (0,43°C) nebol preukazný. Vnútorná
relatívna vlhkosť vzduchu bola nižšia ako vo vonkajšom prostredí vo fáze D1 o 20,48% a v čase D2 o 8,15%
(p<0,001). V horúcom období pri vonkajších teplotách 29,7-33,9°C priemerná vnútorná teplota vzduchu v sekcii
S1 bola vyššia o 0,47°C a v sekcii S2 nižšia o 2,41°C ako vonkajšia teplota (p<0,001). Teplota vzduchu v sekcii
s ochladzovaním bola nižšia o 2,88°C ako v neochladzovanej sekcii (p<0,001). Hodnoty relatívnej vlhkosti
vzduchu v sekciách S1 a S2 boli vyššie o 6,99% a 22,71% ako vo vonkajšom prostredí (p<0,001). V miernom
období priemerné a maximálne hodnoty vnútorných teplôt a relatívnej vlhkosti vzduchu boli nižšie ako vonkajšie
hodnoty. V horúcom období vnútorná priemerná a maximálna teplota vzduchu bola nižšia ako vo vonkajšom
prostredí len v sekcii s ochladzovaním, k čomu prispel inštalovaný systém evaporačného ochladzovania.
Kľúčové slová:
evaporačný systém ochladzovania, prasné prasnice, teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, mierne a horúce obdobie

Literatúra
AARNINK, A.J.A., van den BERG, A.J., KEEN, A., HOEKSMA, P., VERSTEGEN,
M.W.A.: Effect of slatted floor area on ammonia emission and on the excretory and lying
behaviour of growing pigs. Journal of Agricultural Engineering Research, 64, 1996 (4):
299-310.
BARBARI, M., CONTI, L.: Use of different cooling systems by pregnant sows in
experimental pen. Biosystems engineering, 103, 2009 (1): 239-244.
BOTTO, Ľ.: Ustajnenie a prostredie ošípaných. In: Brouček, J. a kol.: Návrh
optimalizovaných parametrov ustajnenia pre hovädzí dobytok, ovce, kone a ošípané.
Úloha odbornej pomoci. CVŽV Nitra, 2012.
BULL, R.P., HARRISON, P.C., RISKOWSKI, G.L., GONYOU, H.W.: Preference among
cooling systems by gilts under heat stress. Journal of Animal Science, 75, 1997 (8): 20782083.
HAEUSSERMANN, A., HARTUNG, E., JUNGBLUTH, T., VRANKEN, E., AERTS, J.-M.,
BERCKMANS, D.: Cooling effects and evaporation characteristics of fogging systems in
an experimental piggery. Biosystems Engineering, 97, 2007 (3): 395–405.
HUYNH, T.T.T.: Heat stress in growing pigs. PhD. Thesis, Wageningen Institute of Animal
Science. Wageningen University, The Netherlands, 2005, 167 pp., ISBN 90-8504-156-2.
HUYNH, T.T.T., AARNINK, A.J.A., TRUONG, C.T., KEMP B., VERSTEGEN, M.W.A.:
Effects of tropical climate and water cooling methods on growing pigs’ responses.
Livestock Science, 104, 2006 (3): 278-291.
CHRISTIANSON, L., HAHN, G.L., MEADOR, N.: Swine performance model for summer
conditions. International Journal of Biometeorology, 26, 1982: 137-143.
LÍKAŘ, K.: Zásadní vliv prostředí a technologických prvků ventilace na zdravotní stav selat
a běhounů. In: Sborník referátů z celostátní konference Aktuální problémy chovu prasat -

130

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

Sele a běhoun, klíčový faktor ekonomiky chovu prasat. Praha, ČZU, 2005, 81-94,
http://kchpd.af.czu.cz/akce/p05/09_likar.pdf (2005-09-08).
LUCAS, E.M., RANDALL, J.M., MENESES, J.F.: Potential for evaporative cooling during
heat stress periods in pig production in Portugal (Alentejo). Journal of Agricultural
Engineering Research, 76, 2000 (4): 363-371.
MYER, R., BUCKLIN, R.: Influence of Hot-Humid Environment on Growth Performance
and Reproduction of Swine. EDIS, University of Florida, 2001, 10 pp.:
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/AN/AN10700.pdf.
NOVÁK, P., NOVÁK, L., ŠLÉGEROVÁ, S., VOKŘÁLOVÁ, J., ODEHNAL, J., SOVJÁK,
R., LUKEŠOVÁ, D.: Welfare prasat a stájové prostředí. In: Výstavba a provozování stájí
pro prasata s cílem zabezpečení welfare při plném využití produkčních schopností prasat.
Kostelec nad Orlicí, ČR, 27.11.2003, VÚŽV, Praha-Uhříněves, 2003a, 10-14, ISBN 8086454-37-1.
NOVÁK, P., PASEKA, A., NOVÁK, L., ŠLÉGEROVÁ, S., VOKŘÁLOVÁ, J., OPATŘIL,
M., ZEMAN, L.: Požadavky na podmínky stájového prostředí při ustájení prasat. In:
Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2003, Brno, Česká republika, 8.12.2003, VFU
Brno, 2003b, 77-82, ISBN 80-7305-480-9.
PULKRÁBEK, J. a kol.: Chov prasat. 1. vydanie, vydalo nakl. Profi Press, s.r.o. Praha, 160
s., 2005, ISBN 80-86726-11-8.
QUINIOU, N.J., RENAUDEAU, D., MILGEN, J., DUBOIS, S.: Modelling heat production
and energy balance in group-housed growing pigs exposed to cold or hot ambient
temperatures. British Journal of Nutrition, 85, 2001: 97-106.
RENAUDEAU, D., NOBLET, J., DOURMAD, J.Y.: Effect of ambient temperature on
mammary gland metabolism in lactating sows. Journal of Animal Science, 81, 2003 (1):
217-231.
SEEDORF, J., SCHRÖDER, M., LINKERT, K.-H., WATHES, C.M.: Concentrations and
emissions of airborne dust in livestock buildings in Northern Europe. Journal of
Agricultural Engineering Research, 70, 1998: 59-77.
SURIYASOMBOON, A., LUNDEHEIM, N., KUNAVONGKRIT, A., EINARSSON, S.:
Effect of temperature and humidity on reproductive performance of crossbred sows in
Thailand. Theriogenology, 65, 2006: 606-628.
Kontaktná adresa:
1
Ing. Ľubomír Botto, CSc., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41
Lužianky, Slovensko, (e-mail: botto@cvzv.sk), 2Ing. Jana Lendelová, PhD., Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

131

OBSAH

VIDIECKE STAVBY
V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH

ÚČINOK POUŽITIA STEREDU K ZVUKOVEJ IZOLÁCII
PRACOVNÉHO PRIESTORU
Jana Lendelová - Ján Plesník - Miroslav Žitňák

Úvod
Osobitne vyvíjaný textilný materiál na výrobu autodielov spĺňa vysoké nároky na zvukovo-izolačné,
tepelné a protivibračné vlastnosti. Výhodou oproti iným tradičným materiálom je aj vyššia odolnosť
voči vlhkosti, plesniam, znížená horľavosť, mechanická odolnosť a v neposlednom rade hygienická
nezávadnosť a priateľskosť k ľudskému organizmu.
Vďaka technológii STERED sa podarilo zostaviť prvú komplexnú technologickú linku, spôsobilú
zvyškovú časť pri výrobe automobilov ako odstrižkový, ale hodnotný textilný materiál opäť spracovať
a zhodnotiť na nové výrobky. Nakoľko je energetická náročnosť spracovania textílií z automobilového
sektoru na výrobky STERED 3 až 5 x energeticky úspornejšia, ako výroba izolačných materiálov na
báze kameňa, resp. skla., vzniknutý produkt z recyklovanej suroviny v plnom súlade s Akčným
plánom Európskej komisie pre energetickú účinnosť, ako i s cieľmi smernice 2010/31/EU v oblasti
energetickej hospodárnosti. K napĺňaniu cieľov Akčného plánu energetickej účinnosti prispievajú aj
finálne výrobky STERED aplikované v stavebných výrobkoch, keď prispievajú k znižovaniu účinkov
tepelných únikov budov. Pre svoje vynikajúce a výnimočné akustické vlastnosti prináša produkt
STERED široké uplatnenie pri aplikácii Smernice EU 2003/10/EC o hluku.
Za hluk je podľa Nariadenia vlády č. 115/2006 považovaný každý nežiaduci, rušivý, nepríjemný alebo
škodlivý zvuk. Hluk zo systémov techniky prostredia budovy môže obťažovať užívateľov
a obmedzovať určené užívanie priestoru alebo budovy. Hluk v priestore sa v zmysle STN EN 150251
môže hodnotiť používaním ekvivalentnej hladiny akustického tlaku váhového filtra A, čo bolo využité
i v metodike predkladaného príspevku. Cieľom práce bolo posúdiť zvukoizolačnú priečku medzi
dvoma miestnosťami s rôznou hlukovou záťažou z hľadiska efektívnosti použitého recyklovaného
materiálu vo forme zvukoizolačných dosiek zo STEREDU.

Materiál a metódy
Posúdenie zvukoizolačnej priečky medzi dvoma miestnosťami s rôznou hlukovou záťažou
z hľadiska efektívnosti použitého recyklovaného materiálu vo forme zvukoizolačných dosiek
zo STEREDU bolo spracované v dvoch etapách: pred a po vyhotovení zvukovej izolácie
medzi pracovňou a polyfunkčnou miestnosťou. Pôvodná priečka z drevotrieskových panelov
hrúbky 10 mm mala dĺžku 6,2 m a výšku 3,1 m. Funkčne delí priestor medzi pracovňou
a sekretariátom, resp. polyfunkčnou miestnosťou (navštevovanou denne mnohými stránkami,
vybavenou kancelárskou počítačovou technikou, kuchynským kútom pre zamestnancov
a kopírovacími strojmi a trezorom s meracou a didaktickou technikou). Po prvých dvoch
meraniach hladiny hluku, ktoré zachytávali stav pred akustickou úpravou, boli k pôvodnej
priečke pripevnené profily UD-75 a CD-75 vyplnené zvukoizolačnými doskami STERED
150/50 hrúbky 50 mm s rozmermi 1200 x 600 mm a sadrokartónové dosky hrúbky 12,5 mm
k uzavretiu sendvičového profilu zo strany sekretariátu. Zo strany pracovne ostala priečka
v pôvodnom stave.
Merania boli robené pri piatich zaťažovacích stavoch:
1 - Kľud v mimopracovnom čase
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2 - Bežný pracovný ruch 1 nehovoriacej osoby*
3 - Hovorené slovo 1 osoby, CD - segment zvuku č. 1, intenzita č. 30
4 - Hovorené slovo viac osôb, CD - segment zvuku č.2, intenzita č. 30
5 - Zmiešané hlasy a zvuky, CD - segment zvuku č. 3, intenzita č. 45
Zdroj hluku (Bumblaster JVC-DP 200, 50 Hz, AC 230 W, 44 V) sme uložili do stredu
polyfunkčnej miestnosti rovnako pri všetkých meraniach. Pred začiatkom rekonštrukcie boli
urobené merania hladiny hluku pri stanovených typoch hlukovej záťaže 1 až 5 v polyfunkčnej
miestnosti (A1, A2,A3, A4, A5 – v tab.1 s označením A1, A2,...), kedy bol snímač hluku
umiestnený 2,5 m od zdroja hluku. Potom bol prístroj so snímačom hluku presunutý do
pracovne a hluková záťaž v polyfunkčnej miestnosti zopakovaná presne podľa
predchádzajúcich zvukových segmentov ( so zhodným typom zvuku, intenzitou aj dĺžkou
trvania zvuku), ich prenos do pracovne bol snímaný v strede miestnosti (ako B1, B2, B3, B4,
B5 - v tab.1 s označením B1 , B2, ...). Tie isté merania boli po zaizolovaní priečky zopakované
pri rovnako stanovených typoch hlukovej záťaže opäť v polyfunkčnej miestnosti (ako C1, C2,
C3, C4, C5 v tab.2 s označením C1 , C2, ...) a taktiež v pracovni (ako D1, D2, D3, D4, D5 v tab.2 s označením D1 , D2, ...).
Parametre hladiny zvuku boli merané integračným zvukomerom firmy Brüel Kjaer
typu 2240, ktorý priamo meria štyri parametre hladiny zvuku: LAF, LAeq, LAFmax a LCpeak .
Počas meraní bol kontrolovaný okamžitý akustický tlak LAeq, t.j. priebežná efektívna hodnota
tlaku ako rozdiel medzi celkovým tlakom a statickým tlakom v určitom okamihu ti v danom
bode prostredia (Nariadenie vlády 115/2006). Okamžitý akustický tlak sa s časom menil.
Časová závislosť okamžitého tlaku (časová funkcia p(t)) bola spracovaná štatisticky
s výsledkami uvedenými v tabuľke 1.
Ďalej bola vyhodnotená hladina zvuku s frekvenčným vážením A s označením LA (dB) ako
priebežná hladina akustického tlaku, v ktorom bola použitá časová funkcia okamžitého
akustického tlaku korigovaného frekvenčnou váhovou funkciou A (STN IEC 61 672-1:2004.
Zvukomery).
Vážená hladina A zvuku bola vypočítaná z hladín akustického tlaku vo frekvenčných
pásmach podľa vzťahu pre súčet hladín

kde Li je hladina akustického tlaku v i-tom frekvenčnom pásme,
KAi je frekvenčná váhová korekcia filtra A pre i-té frekvenčné pásmo,
n je počet frekvenčných pásiem
Ekvivalentná hladina A zvuku s označením LAeq (dB), je veličina definovaná vzťahom

kde pA(t) je časová funkcia okamžitého akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou
funkciou udávaná v Pa,
T je trvanie integrácie, T = t2-t1, s
p0 je frekvenčný akustický tlak, p0=2.10-5 Pa
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Maximálna hladina A zvuku LAmax (dB) ako najvyššia hladina A zvuku bola určená vo
zvolenom časovom intervale pri použití časovej váhovej funkcie F, pričom uplatnenie
exponenciálnej časovej váhovej funkcie je násobenie druhej mocniny časovej funkcie
fyzikálnej veličiny exponenciálnou funkciou s definovanou časovou konštantou. Časová
váhová funkcia F (Fast) má časovú konštantu 0,125 s. Vrcholová hladina C akustického tlaku
LCPk (dB) bola uvažovaná v zmysle legislatívy ako hladina určená z maximálneho okamžitého
akustického tlaku s frekvenčným vážením C počas meraného intervalu podľa vzťahu
,
kde pc(t) je časová funkcia akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou funkciou C.
Hladina sa získala meraním hladiny C akustického tlaku na zvukomeri pri použití funkcie
Peak.
V závere bola zameraná postupná výkonová gradácia hluku simulovaného v polyfunkčnej
miestnosti s analýzou jeho prenosu do pracovne a charakteristiky v intenzitách v siedmich
sledovaných úrovniach.
Výsledky a diskusia
Podľa kritérií STN EN 15251 by sa hladina akustického tlaku LAq v typickom rozsahu
v kabinetoch škôl pri zvolenej návrhovej hodnote 35 dB mala pohybovať od 30 do 40 dB (A).
Z nameraných údajov pred rekonštrukciou bolo zistené, že zvuky bežných aktivít
vznikajúcich v polyfunkčnej miestnosti boli v pôvodnom stave drevenej deliacej priečky
nedostatočne tlmené pre typ činnosti v pracovni (kabinete) s rozsahom priemerných hodnôt
hladín LAq od 34,6 dB po 54,6 dB. Pôvodná konštrukcia deliacej priečky dokázala pri
meraniach tlmiť hladinu hluku LAq maximálne o 28,7 dB, čím sa však hladina hluku
nachádzala stále nad limitnou hodnotou 40 dB (49,3 až 54,6 dB). Maximálna hladina
A zvuku LAmax sa v pôvodnej pracovni pohybovala od 68,2 dB do 68,6 dB, vrcholová hladina
C akustického tlaku LCPk pri použitých zaťažovacích vzoroch bola v rozpätí od 80,9 po 90,9
dB (Tab. 1)
Tab. 1 Namerané hladiny zvuku pred izolovaním deliacej priečky
A
Číslo
Polyfunkčná miestnosť bez izolácie / Bpracovňa bez
Špecifikácia
zaťaž.
izolácie
zaťažovacieho stavu
stavu
LAq, dB
LAmax, dB
LCPk
Kľud v mimopracovnom
1
1
A1
B1
A1
1
32,5/ 32,4
52,9/ 53,3
74,8/ B175,5
čase, miestnosť bez ľudí
Bežný ruch 1
A1
A1
A1
2
55,2/ B149,3
73,2/ B168,2
98,7/ B180,9
nehovoriacej osoby*
Hovorené slovo 1 osoby,
A1
A1
A1
3
CD segment č.1, intenzita
75,7/ B147,4
87,2/ B157,0
99,2/ B182,2
č. 30
Hovorené slovo viac
A1
A1
A1
4
osôb, CD segment.č.2,
76,6/ B147,9
89,8/ B158,3
99,2/ B179,7
intenzita č. 30
Zmiešané hlasy a hluk,
A1
A1
A1
5
CD segment č. 3,
83,2/ B154,6
98,3/ B168,6
105,8/ B190,9
intenzita č. 45
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Po vyhotovení akustickej bariéry zvuky bežných aktivít vznikajúcich v polyfunkčnej
miestnosti boli po rekonštrukcii deliacej priečky dostatočne tlmené pre typ činnosti
v pracovni
s rozsahom priemerných hodnôt hladín LAq od 25,7 dB po 42,4 dB.
Zvukoizolačné dosky z recyklátu autotextílií stlmili hladinu hluku LAq maximálne o 43,5 dB,
čím sa hladina stala väčšinovo podlimitná. Maximálna hladina A zvuku LAmax sa v pracovni
pohybovala po rekonštrukcii od 45,8 dB do 65,5 dB, vrcholová hladina C akustického tlaku
LCPk pri použitých zaťažovacích vzoroch bola v rozpätí od 79,8 po 80,4 dB (Tab. 2).
Tab. 2 Namerané hladiny zvuku po izolovaní deliacej priečky
C
Číslo
Polyfunkčná miestnosť s izoláciou / Dpracovňa s
Špecifikácia zaťažovacieho
zaťaž.
izoláciou
stavu
stavu
LAq, dB
LAmax, dB
LCPk
Kľud v mimopracovnom
C1
C1
C1
1
30,3/ D125,7
56,7/ D148,8
68,3/ D162,6
čase, miestnosť bez ľudí
Bežný ruch 1 nehovoriacej
C1
C1
C1
2
56,5/ D128,5
76,8/ D145,8
97,1/ D179,8
osoby*
Hovorené slovo 1 osoby,
C1
C1
C1
3
CD segment č.1, intenzita
73,9/ D132,9
86,32/ D147,0
97,6/ D170,5
č. 30
Hovorené slovo viac osôb,
C1
C1
C1
4
74,6/ D131,1
86,9/ D153,8
96,7/ D165,1
CD segment.č.2, intenzita
č. 30
Zmiešané hlasy a hluk, CD
C1
C1
C1
5
segment č. 3, intenzita č.
81,9/ D142,4
92,8/ D165,5
104,7/ D180,4
45
Záver:
Vnútorné prostredie budov ovplyvňuje zdravie, výkonnosť a komfort užívateľov budov
(Nariadenie vlády 115/2006). Dobrá kvalita vnútorného prostredia môže zvýšiť celkovú
pracovnú a vzdelávaciu výkonnosť , preto je potrebné definovanie a akceptovanie kritérií pri
návrhu i prevádzkovaní budov, i keď očakávanie užívateľov v rôznych podmienkach sa líši
(Olsen, 2007; Alexandre et al., 2011).
Skúmaný výrobok vo forme dosiek s protihlukovou ochranou preukázal nielen jeho vhodnosť
pri použití v priemysle, ale i v školstve a civilnom sektore, a teda v relatívne malých
užívateľských priestoroch s pobytom ľudí.
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ASSESSMENT OF A DAYLIGHT FACTOR IN THE ORIGINAL
STABLE K 96 USING THE SOFTWARE WDLS 4.1
POSÚDENIE ČINITEĽA DENNEJ OSVETLENOSTI V PÔVODNOM
USTAJŇOVACOM OBJEKTE K 96 POMOCOU SOFTWARU WDLS 4.1
Milada Balková

Abstract:
In the article is reviewed daylight in the type stall K 96 by the daylight factor. Values are calculated and
graph in the program Wdls 4.1. The results show that in terms of the working environment inconvenient daylight
especially in the central part of the stall. In terms of animal accomodated this value depending on the species of
animals. For any species daylight is sufficient for other species is not species. Improve daylight in a stall is
possible by reconstruction of openigs structures on the sides of the stall, or if it would be possible proposal sky
lights.
Key words:
daylight, daylight factor, software Wdls, stall K 96

Úvod:
V 50-tych až 60-tych rokoch minulého storočia sa stavali typové ustajňovacie objekty.
Jeden z objektov, aký sa využíval na ustajnenie zvierat bol typový objekt K 96. V súčasnej
dobe prechádzajú mnohé objekty rekonštrukciou a modernizáciou.
Okrem zmeny mikroklimatických a technologických parametrov je potrebné sa pri
rekonštrukcii, respektíve modernizácii zamerať aj na denné osvetlenie, ktoré je dôležitým
činiteľom nielen pre človeka, ale aj pre ustajnené zvieratá. Denné osvetlenie neumožňuje len
vizuálnu orientáciu zvierat v priestore, ale aj iné fyziologicky dôležité funkcie (Richtlinie
800.106.02 (4) Tierschutz). Aké je rozloženie svetla vo vnútornom priestore, sa zisťuje
pomocou hodnôt činiteľa dennej osvetlenosti v kontrolných bodoch rozmiestnených
v pravidelnej sieti na vodorovnej zrovnávacej rovine. Hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti sa
môžu zistiť pomocou softwaru Wdls 4.1, ktorý sa používa ako univerzálny program
k výpočtom denného osvetlenia podľa ČSN 73 0580.
Materiál a metódy:
Pre posúdenie činiteľa denného osvetlenia (D) sa zobral typový objekt K 96. Pôvodná
maštaľ pozostávala z ustajňovacieho priestoru a prípravovne s celkovou vnútornou dĺžkou
74900 mm a šírkou 10500 mm. V priestore boli železobetónové stĺpy nosnej strešnej
konštrukcie s modulom 4700 mm v pozdĺžnom smere s priemerom 200 mm. Súčasťou
budovy boli miestnosti, situované z vonkajšej časti budovy a z hľadiska denného osvetlenia
tvoria prekážky. Prípravovňa a ustajňovací priestor boli od seba oddelené priečkou širokou
200 mm. Vnútorný podhľad bol rovný. Výška vnútorného priestoru maštale bola 3350 mm.
Denné svetlo do maštale bolo zabezpečené cez okenné otvory, ktorých rozmery boli 900 x
1200 mm. Počet okien na jednej strane ustajňovacieho priestoru bol 23, oproti 25 okien. Na
konci maštale boli otvorené vráta, ktorých rozmer bol 1400 x 2800 mm. V prípravovni sa
nachádzalo 5 okien tých istých rozmerov. Keďže predpokladáme, že dvere a vráta v ostatných
častiach maštale boli plné, zatvorené, tak s nimi pri výpočte osvetlenia nerátame. Miestnosti,
ktoré boli z vonkajšej strany maštale tvoria prekážku pri osvetlení vnútorného priestoru. Ich
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rozmery boli: dve prekážky mali rozmery 3625 mm x 9775 mm a jedna prekážka mala rozmer
4800 x 3625 mm. Výška prekážky bola 3350 mm.
Pre výpočet činiteľa dennej osvetlenosti bolo potrebné ešte zadať nasledovné údaje:
činiteľ odrazu stropu má hodnotu 0,7; činiteľ odrazu stien – 0,5; činiteľ odrazu podlahy – 0,3;
činiteľ odrazu terénu – 0,2; Zníženie odraznosti interiéru – 0,72; zníženie odraznosti exteriéru
– 0,87; čistota prostredia interiéru priemerná; čistota prostredia exteriéru – čistá. Výplň okien
bolo číre dvojsklo. Na záver sa ešte navrhla sieť kontrolných bodov, kde sa vypočítali
hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti. Po zadaní všetkých údajov do programu Wdls 4.1 sa
pristúpilo k samotnému výpočtu.
Z hľadiska pracovného prostredia, podľa vyhlášky 541/2007 Z.z. so zmenou 206/2011
Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, by hodnota činiteľa dennej
osvetlenosti (D) mala byť pri dennom bočnom osvetlení minimálne 1,5 %.
Požadovaná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti pre rôzne druhy ustajnených zvierat
v maštaľných priestoroch by mala byť, podľa druhu zvierat, 0,5 – 2 % (Chloupek, Suchý,
2008).
Výsledky a diskusia:
Výsledné hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti v kontrolných bodoch sú uvedené
v tabuľke 1 v percentách, pričom:
- minimálna hodnota činiteľa dennej osvetlenosti Dmin = 0,3 %,
- stredná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti Dstr. = 1,4 %,
- maximálna hodnota činiteľa dennej osvetlenosti Dmax = 2,8 %,
- rovnomernosť denného osvetlenia (to je pomer najmenšej a najväčšej hodnoty,
činiteľa dennej osvetlenosti) rdenne = 0, 096.
Tab. 1 Hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti v kontrolných bodoch
Y\X
2675
8025
13375 18725 24075 29425 34775 40125
vzdial. od počiatku
súr. sústavy (mm)
Hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti v kontrolných bodoch , %
1.2
0.3
0.3
1.9
2.0
2.4
2.2
1.8
1050
1.6
0.3
0.4
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
3150
1.6
0.3
0.5
1.0
1.1
1.0
1.1
1.1
5250
1.6
0.3
0.4
1.2
1.5
1.5
1.5
1.4
7350
1.2
0.3
0.3
1.9
2.0
2.4
2.2
1.7
9450
Y\X
vzdial. od počiatku
súr. sústavy (mm)
1050
3150
5250
7350
9450

50825

56175

61525

66875

Hodnoty čdo v kontrolných bodoch , %
2.2
1.9
2.2
2.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.0
1.2
1.2
1.2
1.4
1.5
1.6
1.6
2.3
2.1
2.1
2.4

45475
2.2
1.4
0.8
0.8
0.5

72225
2.1
1.5
2.8
1.5
2.2

Pre lepšiu názornosť slúži v programe Wdls zobrazovacia oblasť, kde je zobrazená
maštaľ, miestnosti, sústava otvorov, výpočtových bodov, prekážok a výsledkov v grafickej
forme. Zobrazenie výsledkov v grafickej forme je vidieť na obrázkoch 1 – 3.
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Obr. č. 1 Grafické zobrazenie činiteľa dennej osvetlenosti v prípravovni a ustajňovacom priestore maštale

Obr. č. 2 Pohľad do ustajňovacieho priestoru maštale

Obr. č. 3 Grafické zobrazenie činiteľa dennej osvetlenosti v pohľade do prípravovne a ustajňovacieho priestoru

Záver:
Z hľadiska pracovného prostredia denné osvetlenie nevyhovuje v prípravovni
predovšetkým pri priečke. Vyhovujúce hodnoty sú iba v blízkosti okien. V maštaľnom
priestore sú nevyhovujúce hodnoty v strednej časti maštale. V týchto miestach je hodnota
činiteľa dennej osvetlenosti (D) < 1,5 %.
Aká je požadovaná hodnota pre ustajnené zvieratá závisí od druhu zvierat. Požiadavky
na činiteľa dennej osvetlenosti uvádza norma STN 360088 (1993). Najvyššie nároky sú pre
pôrodne a dojárne pre hovädzí dobytok a pôrodne pre kone, kde Dmin = 2,0 %.
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Požadovaná hodnota rovnomernosti denného osvetlenia r v maštaľných priestoroch by
mala byť väčšia alebo rovná 0, 15 – 0,20 (Chloupek, Suchý, 2008). V našom prípade je táto
hodnota rdenne = 0, 096. Z tohto hľadiska je denné osvetlenie v maštali nevyhovujúce.
Aby sme vedeli správne navrhnúť opatrenia na zlepšenie denného osvetlenia, musíme
predovšetkým vedieť, aký druh zvierat bude v maštali po rekonštrukcii. Zlepšiť denné
osvetlenie v maštali môžeme rekonštrukciou otvorových konštrukcií na bočných stranách
maštale, prípadne, ak by to bolo možné, návrhom strešných svetlíkov.
Abstrakt:
V článku je posúdené denné osvetlenie v typovej maštali K 96 pomocou činiteľa dennej osvetlenosti.
Hodnoty sú vypočítane a graficky znázornené v programe Wdls 4.1. Z výsledkov vyplýva, že z hľadiska
pracovného prostredia je nevyhovujúce denné osvetlenie predovšetkým v strednej časti maštale. Z hľadiska
ustajnených zvierat táto hodnota závisí od druhu zvierat. Pre niektorý druh denné osvetlenie je postačujúce, pre
iný druh nie je postačujúce. Zlepšiť denné osvetlenie v maštali je možné rekonštrukciou otvorových konštrukcií
na bočných stranách maštale, prípadne, ak by to bolo možné, návrhom strešných svetlíkov.
Kľúčové slová:
denné osvetlenie, činiteľ dennej osvetlenosti, program Wdls, maštaľ K 96
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THE MICROCLIMATIC PARAMETERS ANALYSIS
OF THE INDOOR ENVIRONMENT IN BROILER HOUSES
TOWARDS MAKING HARMFUL GASES
ANALÝZA MIKROKLIMATICKÝCH PARAMETROV VNÚTORNÉHO
PROSTREDIA CHOVU BROJLEROV
VO VZŤAHU K TVORBE ŠKODLIVÝCH PLYNOV
Ingrid Karandušovská – Monika Sauter – Štefan Mihina
Abstract
The aim of the research was analysis of microclimatic parameters of the internal environment in relation
to the formation of ammonia and other gases in the house for fattening broilers on deep litter in the summer.
Climatic parameters were monitored indoor air and formation of harmful gases depending on humidity and
temperature conditions of the object. It was also measured amount of exhaust air emission calculation. The
results of measurements and calculations suggest that the ammonia concentration did not exceed the
recommended limit, but the concentration of carbon dioxide several times during the fattening period exceeded
the permissible limit of 2500 ppm (4582 mg.m-3) , which was caused by intense heating in the first days of
fattening. Has been shown that the air temperature and the litter is an important factor for the development of
livestock microflora, thereby releasing ammonia litter. Has been demonstrated low as distinguished dependence
of production of ammonia, CO2 and N2O to air temperature. Dependence of the concentration of ammonia at a
temperature of litter was moderate to high. For this reason the site is an effort to prevent overheating of internal
space and increasing litter moisture.
Key words
ammonia, carbon dioxide, broiler housing, relative air humidity, air temperature

Úvod
Zvyšujúce sa nároky na kvalitu živočíšnej produkcie vyvolávajú nutnosť zaoberať sa
skvalitňovaním ustajňovacích podmienok hospodárskych zvierat, medzi ktoré patria hlavne
mikroklimatické vlastnosti prostredia ako sú teplota, a vlhkosť vzduchu (Balková, Pogran,
2009). Podľa všeobecných technických požiadaviek kladených na stavby musia byť objekty
určené pre chov hospodárskych zvierat zhotovené tak, aby zabezpečovali zdravé vnútorné
prostredie a neohrozovali chov zvierat. Okrem zásadných nedostatkov chovu, ako je
nedostatočná kubatúra objektu, poddimenzované vetranie, je to hlavne vyššia teplota vzduchu
spolu s vlhkosťou, ktoré vo vnútri objektu vytvárajú optimálne podmienky pre zvýšenú
aktivitu mikroorganizmov, čím sa rozklad exkrementov urýchľuje a tým sa zvyšuje množstvo
emitovaného amoniaku (Novák a kol., 2005). Emisie amoniaku v závislosti na teplote
privádzaného vzduchu podrobne skúmal Mannebeck a Oldenburg (1991) pri ustajnení
rôznych druhov zvierat v rôznych technologických systémoch. Výsledky jeho skúmania
potvrdili nárast emisií amoniaku so zvyšovaním teploty. Wheeler a kol. (2003) uvádzajú, že
stav podstielky môže mať oveľa dramatickejší vplyv na koncentráciu amoniaku v chovnom
priestore, než počet a hmotnosť ustajnených zvierat. Prchavosť amoniaku z podstielky sa
zvyšuje so stúpajúcou teplotou podstielky, vlhkosťou, pH, zvýšenou aktivitou ureázy,
koncentráciou močoviny, prúdením vzduchu a dobou ponechania exkrementov v maštali.
Tieto hodnoty maštaľnej klímy, ako uvádza Redwine et al. (2002), predstavujú práve
optimálne podmienky pre proces uvoľňovania amoniaku z podstielky.
Materiál a metódy
Meranie koncentrácií amoniaku a ďalších škodlivých plynov sa vykonávalo v objekte
pre výkrm brojlerov na hlbokej podstielke. V hale s kapacitou 25000 ks kurčiat ustajnených
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na hlbokej slamenej podstielke boli pomocou zariadenia 1312 Photoacoustic Multi-gas
Monitor s analyzátorom plynov Multipoint Sampler 1309 získané hodnoty koncentrácií
amoniaku (NH3) a skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O, H2O) na dvoch sledovaných
miestach V1 a V2. Súčasne na týchto miestach bola zaznamenávaná teplota vzduchu
a podstielky a prietok vzduchu cez dve stropné meracie ventilačné jednotky V1 a V2.
Namerané údaje boli ukladané do databázy kontinuálne v 15-minútových intervaloch počas
celého turnusu od naskladnenia jednodňových kurčiat až po ich vyskladnenie pred porážkou,
t.j. vo veku 40 dní. Brojlery sú chované na hlbokej podstielke zo sekanej slamy v množstve
asi 1,6 kg.m-2, ktorá je po každom turnuse vyvážaná na jestvujúce spevnené hnojisko.
Zvieratá majú k dispozícii 1128 m2 chovnej plochy, čo zodpovedá hustote 18 – 24 ks.m-2. Po
oboch pozdĺžnych stranách haly sú umiestnené klapky pre prívod vzduchu, aplikované je
schladzovanie vzduchu systémom zvlhčovania vložiek - systém PAD. Odvod vzduchu je
zabezpečený 6 šachtovými vetracími otvormi s ventilátormi priemeru 830 mm s vetracou
kapacitou 6 x 12 000 m3.h-1. Pri zvýšenej požiadavke na vetraciu výkonnosť sa redukuje
vetranie stropnými ventilátormi a postupne sa pripájajú 4 ventilátory čelné (tunelový systém
vetrania). Spúšťanie ventilátorov je zabezpečené cez programovateľný systém vetrania
v závislosti od nastavenej teploty. Vykurovanie haly je zabezpečené dvoma plynovými
agregátmi z nerezovej ocele s výkonom 70 a 120 kW. Pre kŕmenie a napájanie slúžia
automatické výškovo nastaviteľné tanierové kŕmitká priemeru 400 mm usporiadané v troch
radoch a napájacie šálky.
Výsledky a diskusia
Výsledky meraní boli spracované na priemerné hodinové koncentrácie plynov na
jednotlivých miestach merania. Výsledky meraní v mieste prvého meracieho ventilátora V1
sú uvedené v tabuľke 1 a v mieste merania V2 sú uvedené v tabuľke 2. Koncentrácie NH3 sa
pohybovali v rozmedzí 0,6 - 8,0 mg.m-3. Priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie
amoniaku bola 1,92 mg.m-3. Koncentrácia N2O vo vzduchu sa pohybovala v rozmedzí od 1,7
do 2,7 mg.m-3 a priemerná hodnota bola 2,1 mg.m-3. Koncentrácie CH4 boli v rozmedzí od
47,8 do 149,0 mg.m-3. Priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie CH4 bola 81,8 mg.m-3.
Koncentrácia CO2 sa pohybovala v rozmedzí od 2069,5 do 17055,7 mg.m-3, pričom priemerná
hodnota bola 5022,9 mg.m-3, čo je viac ako je povolená hranica. Hladina koncentrácie oxidu
uhličitého viackrát počas výkrmu prekročila povolenú hranicu 2 500 ppm (4582 mg.m-3).
Nadmerná tvorba CO2 bola hlavne na začiatku turnusu, čo bolo spôsobené intenzívnym
vykurovaním v prvých dňoch výkrmu. Vykurovanie haly bolo riešené spaľovaním zemného
plynu priamo v chovnom priestore. Na zvýšenej koncentrácii CO2 sa podieľali aj minimálna
úroveň ventilácie po naskladnení malých kurčiat a uzatvorené vetracie klapky, kvôli
zamedzeniu tepelných strát. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozmedzí od 18,7 do 38,2 °C.
Priemerná teplota bola 24,7 °C. Teplota v chovnom priestore bola regulovaná intenzitou
vetrania a postupne sa znižovala podľa požiadaviek zvierat v jednotlivých vývinových
štádiách. Teplota podstielky mala opačný trend ako teplota vzduchu, hlavne v neskorších
fázach rastu, kedy sa samotné kurčatá stávajú výdatným zdrojom tepla. Teplota podstielky sa
postupne zvyšovala z 25,5 °C na 36,3 °C.
Na druhom mieste merania V2 sa koncentrácia NH3 vo vzduchu pohybovala
v rozmedzí od 0,67 mg.m-3 do 9,84 mg.m-3. Priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie
amoniaku bola 2,9 mg.m-3. Priebeh hmotnostnej koncentrácie N2O mal počas celého turnusu
vyrovnaný charakter. Koncentrácia N2O v ovzduší sa pohybovala v rozmedzí od 1,57 do 2,66
mg.m-3. Priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie N2O bola 2,1 mg.m-3. Koncentrácia
CH4 sa pohybovala v rozmedzí od 50,16 do 146,25 mg.m-3. Priemerná hodnota hmotnostnej
koncentrácie CH4 bola 86,5 mg.m-3. Koncentrácia CO2 sa pohybovala v rozmedzí od 2216,46
do 17014,64 mg.m-3. Priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie CO2 bola 5871,0 mg.m-3,
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čo je viac ako je povolená hranica. Aj v tomto prípade koncentrácie oxidu uhličitého viackrát
počas výkrmu prekročili povolenú hranicu 2 500 ppm (4582 mg.m-3). Teplota vzduchu
sledovaná pri ventilátore V2 sa pohybovala v rozmedzí od 19,4 do 36,4 °C. Priemerná teplota
za celé sledované obdobie bola 25,2°C. Teplota podstielky sa v priebehu merania pohybovala
v rozmedzí 25,5 - 36,3°C, pričom najnižšia teplota bola na začiatku turnusu a najvyššia ku
koncu turnusu.
Tabuľka 1 Vyhodnotenie priemerných hodinových výsledkov merania V1
Počet
Meraný
Variačný
meraní, Priemer Minimum Maximum Rozptyl Sm.odch.
parameter
koef.
hod.
konc. NH3,
938
1,9
0,6
8,0
1
0,9
48,9
mg.m-3
konc. CO2,
938
5022,9
2069,5
17055,7
6801229
2607,9
52,0
mg.m-3
konc. N2O,
938
2,1
1,7
2,7
0
0,2
7,6
mg.m-3
konc. CH4,
938
81,8
47,8
149,0
349
18,7
22,9
mg.m-3
konc. H2O,
938
10810,3
6934,6
18024,8
3569916
1889,4
17,5
mg.m-3
teplota V1, °C
938
24,8
18,7
38,2
12
3,4
13,7
teplota
938
30,1
25,5
36,3
10
3,1
10,5
podstielky, °C
množstvo
938
2946,6
1067,5
9813,6
1441698
1200,7
40,4
vzduchu, m3.h-1
emisie NH3, g.h-1
938
5,6
1,04
30,9
14
3,7
66,5
-1
emisie CO2, g.h
938
14528,6
2749,9
84577,6 103777670 10187,1
69,8
emisie N2O, g.h-1
938
6,2
2,1
22,6
7
2,7
42,7
emisie CH4, g.h-1
938
240,0
69,5
816,8
13320
115,4
47,6
Tabuľka 2 Vyhodnotenie priemerných hodinových výsledkov merania V2
Počet
Meraný
Variačný
meraní, Priemer Minimum Maximum Rozptyl Sm.odch.
parameter
koef.
hod.
konc. NH3,
938
2,9
0,67
9,84
3
1,72
58,84
mg.m-3
konc. CO2,
938
5871,0
2216,46
17014,64
6854983
2618,20
45,13
mg.m-3
konc. N2O,
938
2,1
1,57
2,66
0
0,16
7,72
mg.m-3
konc. CH4,
938
86,5
50,16
146,25
342
18,50
21,56
mg.m-3
konc. H2O,
938
11354,0
7134,30
17783,25
3447010
1856,61
16,46
mg.m-3
teplota V2, °C
938
25,2
19,4
36,4
9
3,0
12,1
teplota
938
30,1
25,5
36,3
10
3,1
10,5
podstielky, °C
množstvo
938
3157,4
1322,02
5315,00
1268528
1126,29
36,03
vzduchu, m3.h-1
-1
emisie NH3, g.h
938
9,1
1,15
45,06
40
6,29
70,10
-1
emisie CO2, g.h
938
18843,6
3436,59
80374,73 167276632 12933,55
70,49
emisie N2O, g.h-1
938
6,6
2,57
13,73
7
2,56
39,08
emisie CH4, g.h-1
938
275,9
89,14
711,33
16057
126,72
46,84
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Pre posúdenie závislosti tvorby amoniaku a ostatných plynov od teploty vzduchu,
podstielky a množstva vodnej pary (H2O) v ovzduší a posúdenie závislosti množstva emisií
od prietoku vzduchu ventilátorom bola použitá metóda korelačnej analýzy v programe
Statistica. Z výsledkov vyplýva, že medzi produkciou amoniaku a mikroklimatických
vlastností vzduchu (teplota vzduchu, množstvo vodnej pary) sa prejavil len nízky stupeň
závislosti. Prejavila sa však mierna závislosť produkcie amoniaku na teplote podstielky,
r = 0,361. U ostatných plynov CO2, N2O, CH4 sa prejavil mierny až veľmi vysoký stupeň
závislosti na teplote vzduchu a podstielky ako aj na množstve vodnej pary v ovzduší.
Pri skúmaní množstva emisií sa preukázala význačná a u N2O až veľmi vysoká
závislosť od množstva odvádzaného vzduchu, čím sa potvrdilo, že zvýšené vetranie spôsobuje
aj väčšie úniky škodlivín do okolitého prostredia.
Tabuľka 3 Závislosť množstva koncentrácií od teploty vzduchu (V1)
Pozn. *P ≤ 0,05

Tabuľka 4 Závislosť množstva koncentrácií od teploty podstielky (V1)
Pozn. *P ≤ 0,05

Tabuľka 5 Závislosť množstva koncentrácií od množstva vodnej pary (V1)
Pozn. *P ≤ 0,05
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Tabuľka 6 Závislosť množstva emisií od množstva odvádzaného vzduchu (V1)
Pozn. *P ≤ 0,05

V mieste merania druhého meracieho ventilátora sa prejavil význačný stupeň
závislosti produkcie amoniaku na teplote vzduchu, koeficient korelácie r = 0,653 a veľký
stupeň závislosti na teplote podstielky r = 0,767. Prejavila sa však nízka závislosť produkcie
amoniaku na množstve H2O v ovzduší, r = 0,268. U ostatných plynov CO2, N2O, CH4 sa
prejavil mierny až veľmi vysoký stupeň závislosti na teplote vzduchu a podstielky ako aj na
množstve H2O v ovzduší. Pri skúmaní závislosti množstva emisií na množstve odvádzaného
vzduchu sa preukázala mierna závislosť amoniaku, r = 0,376 a veľmi vysoká závislosť N2O
(r = 0,974). Dolejš vo svojom výskume riešil vplyv mikroklimatických podmienok
maštaľného vzduchu na tvorbu amoniaku. Zistil, že bežne dosahované hodnoty maštaľnej
mikroklímy (teplota, vlhkosť a prúdenie vzduchu) ležia v rozsahu pre optimálny rozvoj
mikrobiálnej sféry pre rozklad močoviny na NH3 a látky tvoriace zápach. Tieto procesy
prebiehajú za aerobných i anaerobných podmienok. Bežné maštaľné teploty a vlhkosť pôsobia
na uvedené procesy veľmi progresívne (Dolejš, 2003).
Tabuľka 7 Závislosť množstva koncentrácií od teploty vzduchu (V2)

Tabuľka 8 Závislosť množstva koncentrácií od teploty podstielky (V2)
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Tabuľka 9 Závislosť množstva koncentrácií od množstva vodnej pary (V2)

Tabuľka 10 Závislosť množstva emisií od množstva odvádzaného vzduchu (V2)

Záver
V závere je možné skonštatovať, že bola dokázaná nízka až význačná závislosť
produkcie amoniaku, CO2 a N2O na teplote vzduchu. Stupeň závislosti koncentrácií amoniaku
na teplote podstielky bol mierny až veľký. Závislosť množstva emisií NH3, CO2, N2O a CH4
na prietoku vzduchu cez jednotlivé ventilátory bola mierna až veľmi vysoká. Výsledky
dosiahnuté meraním a vyhodnocovaním závislosti tvorby amoniaku od teplotných podmienok
v našich vybraných objektoch korešpondujú s výsledkami uvádzanými v literárnych
prameňoch.
Abstrakt
Cieľom výskumu bola analýza mikroklimatických parametrov vnútorného prostredia vo vzťahu
k tvorbe amoniaku a ostatných plynov v objekte pre výkrm brojlerov na hlbokej podstielke v letnom období.
Boli sledované mikroklimatické parametre vnútorného vzduchu a tvorba škodlivých plynov v závislosti od
vlhkostných a teplotných podmienok daného objektu. Súčasne bolo merané množstvo odvádzaného vzduchu pre
výpočet emisií. Z výsledkov meraní a výpočtov vyplýva, že koncentrácie amoniaku neprekročili doporučenú
hranicu, ale koncentrácie oxidu uhličitého viackrát počas výkrmu prekročili povolenú hranicu 2 500 ppm (4582
mg.m-3), čo bolo spôsobené intenzívnym vykurovaním v prvých dňoch výkrmu. Bolo preukázané, že teplota
vzduchu a podstielky je dôležitým faktorom pre rozvoj maštalnej mikroflóry, čím dochádza k uvoľňovaniu
amoniaku z podstielky. Bola dokázaná nízka až význačná závislosť produkcie amoniaku, CO2 a N2O na teplote
vzduchu. Stupeň závislosti koncentrácií amoniaku na teplote podstielky bol mierny až veľký. Z tohoto dôvodu
je na mieste snaha zamedziť prehrievanie vnútorného priestoru a zvyšovanie vlhkosti podstielky.
Kľúčové slová
amoniak, oxid uhličitý, ustajnenie brojlerov, relatívna vlhkosť vzduchu, teplota vzduchu
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THE METHODS FOR CALCULATING OF FIRE BUILDING RISKS
METODIKA VÝPOČTU POŽIARNEHO RIZIKA BUDOV
Matúš Bošanský – Miroslav Žitňák – Štefan Pogran
Abstract
The article deals with problems of building fire risk assessment, which is essential part in determining
the safety and health protection at work, estate and building users. Determination of building fire risk is a very
complicated process, in which it is necessary to follow the standardized requirements. The size of this risk can be
expressed by computational fire load. This procedure is possible applied to any building.
Key words: Fire, fire load, fire risk

Úvod
Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je jednou zo základných požiadaviek
určených európskymi a slovenskými právnymi predpismi a slovenskými technickými
normami (Olbřímek a kol. 2010). Požiarna bezpečnosť stavieb sa v poslednej dobe dostáva do
popredia záujmu našej spoločnosti. Dôvodom je najmä vplyv a zvyšovanie zmien technického
pokroku, vedúceho k nárastu rizika vzniku požiaru vo výrobných objektoch (Kupilík, 2006).
Týmito zmenami sú predovšetkým:
- rozvíjanie výstavby do výšky a do hĺbky
- realizácia komplexných stavieb (napr. monoblokov a polyfunkčných stavieb)
- pribúdanie technologických a technických zariadení, ktoré môžu citlivejšie reagovať
na požiar
- hromadné používanie plastov, koncentrácia výroby do veľkých celkov
- zavádzanie nebezpečných výrobných procesov, ich automatizácia a značné zníženie
počtu pracovníkov (Kucbel, 2002).
Materiál a metódy
Požiarna bezpečnosť stavebného objektu: Schopnosť stavebného objektu zabrániť v prípade
požiaru stratám na životoch a zdraví osôb, zvierat a stratám na majetku
Výrobný objekt: Objekt alebo časť objektu určený na výrobu, opravy alebo služby výrobného
charakteru vrátane priestorov technologicky alebo funkčne súvisiacich s výrobou (napr.:
príručný sklad materiálu, elektrorozvodňa, akumulátorovňa)
Požiarne riziko: pravdepodobná intenzita požiaru v požiarnom úseku alebo jeho časti (STN 92
0101)
Požiarne zaťaženie je prepočítaná hmotnosť dreva v kg na jednotku pôdorysnej plochy
požiarneho úseku v m2, ktorého výhrevnosť je rovnaká, ako výhrevnosť všetkých horľavých
látok.
Požiarne zaťaženie:

priemerné

- sa skladá z: - náhodného požiarneho zaťaženia pn (2)
- stáleho požiarneho zaťaženia ps (4)
- dostaneme ho zo vzťahu:

(1)

kde: Si je pôdorysná plocha v m2 na ktorej sa vyskytuje
i – té požiarne zaťaženie
sústredené pm sa určuje samostatne (Kucbel, 2002).
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Náhodné požiarne zaťaženie
Predstavuje hmotnosť a výhrevnosť všetkých horľavých látok v požiarnom úseku. Patria sem
najmä horľavé zariaďovacie predmety (nábytok, izolácie... ) a horľavé látky a výrobky.
Nezapočítavame hmotnosť a výhrevnosť náterov s hrúbkou menej ako 2 mm. Hodnota tohto
zaťaženia pre niektoré priestory je uvedená v norme STE EN 92 0201-1 v tabuľke A. 1
v prílohe A alebo je možné ju určiť zo vzťahu 2.
kg . m-2
kde:
Mi
Ki
j
S

(2)

- hmotnosť i – tej horľavej látky v kg
- súčiniteľ ekvivalentného množstva dreva i – tej horľavej látky s hmotnosťou
Mi podľa STN 73 0824 bez rozmeru
- počet druhov horľavých látok
- pôdorysná plocha v m2, na ktorej sa vyskytuje náhodné požiarne zaťaženie pn

pričom:
(3)
kde:
mi
Sfi

- hmotnosť odhoreného množstva i – tej horľavej látky z jedného m2 jej povrchu za
minútu podľa STN 73 0866 v kg . m-2 . min-1
- skutočná povrchová plocha i – tej horľavej látky, na ktorej môže pri požiari dôjsť
k odhorievaniu v m2

Stále požiarne zaťaženie
Predstavuje hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok, ktoré sa vyskytujú v konštrukciách
požiarnych úsekov (horľavé priečky podlahy) okrem nosných častí, ktoré zabezpečujú
stabilitu stavby alebo jej časti; požiarnych deliacich konštrukcií; povrchových úprav
konštrukcií s hrúbkou menšou ako 2 mm. Nezapočítava sa do priemerného zaťaženia.
Určuje sa podľa STN 92 0201 – 1 alebo výpočtom podľa vzťahu:
kg . m-2

(4)

Sústredené požiarne zaťaženie:
Považujeme ním zaťaženie, ktoré spĺňa podmienky:
ak
ak

(5)
(6)

kde:
Ss

k

- pôdorysná plocha, na ktorej sa nachádza sústredené požiarne zaťaženie v m2
- súčin hodnoty priemerného požiarneho zaťaženia v kg . m-2 a súčiniteľa horľavých
látok bez rozmeru podľa vzťahu (8) celého požiarneho úseku okrem častí, kde sa
vyskytuje sústredené požiarne zaťaženie
- súčiniteľ výhrevnosti podľa STN 92 0201 kapitola 3.7
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Požiarne riziko
Požiarne riziko vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením alebo ekvivalentným časom
trvania sa určuje: - v rámci požiarneho úsek pre priemerné požiarne zaťaženie
- pre vymedzenú časť požiarneho úseku určenú sústredeným požiarnym
zaťažením pm.
Výpočtové požiarne zaťaženie pv
kg . m-2
(7)
kde:
a
b

- súčiniteľ horľavých látok bez rozmeru (8)
- súčiniteľ odvetrania (10)

Súčiniteľ horľavých látok a
Je relatívnym vyjadrením ich rýchlosti odhorievania, t.j. úbytku hmotnosti horľavej látky za
časovú jednotku z hľadiska charakteru horľavých látok (druh, tvar, rozmery, zoskupenie,
uloženie).
Súčiniteľ horľavých látok a
an – určuje sa pre náhodné pož. zaťaž. an = 0,7 1,2
alebo podľa vzťahu (9)
as – určuje sa pre stále požiarne zaťaženie. as =
0,9
- hodnota an a as sa môže znížiť o 30 % ak je požiarny úsek vybavený stabilnými hasiacimi
prístrojmi
Súčiniteľ a pre celý požiarny úsek alebo jeho časť sa vypočíta:
(8)
kde:
pni
psi
ani
j

- i – te náhodné požiarne zaťaženie v kg . m-2
- i – te stále požiarne zaťaženie v kg . m-2
- súčiniteľ horľavých látok prislúchajúci i – tému náhodnému požiarnemu zaťaženiu
- počet miestností, resp. priestorov požiarneho úseku alebo jeho časti

Súčiniteľ horľavých látok an
(9)
kde:
ami

- súčiniteľ horľavých látok bez rozmeru

Súčiniteľ odvetrania b
Vyjadruje rýchlosť odhorievania z hľadiska vplyvu stavebných podmienok (veľkosť
horiaceho priestoru, plocha okenných otvorov, teplotechnické vlastnosti stavebných
konštrukcií).
(10)
k
Soi

- súčiniteľ geometrie otvorov (12)
- plocha i – tého otvoru v obvodových konštrukciách a konštrukciách striech
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ohraničujúcich požiarny úsek alebo jeho časť
- výška itého otvoru v m, v obvodových konštrukciách konštrukciách striech
ohraničujúcich požiarny úsek alebo jeho časť
- počet otvorov v obvodových konštrukciách a konštrukciách striech ohraničujúcich
požiarny úsek alebo jeho časť

hoi
j

Pre požiarne úseky alebo ich časti, ktoré nemajú v obvodových konštrukciách ani
v konštrukciách striech otvory alebo sú odvetrávané iba nepriamo (vzduchotechnickým
zariadením, potom b vypočítame:
(11)
Súčiniteľ geometrie otvorov k:
a) určí sa hodnota n.
(12)
kde:
So
S
ho
hs

- celková plocha otvorov v m2
- celková pôdorysná plocha v m2
- výška otvorov v m (13)
- svetlá výška priestorov v m (14)

b) v závislosti od hodnoty n sa určí hodnota súčiniteľa k v prílohe E.1 alebo E.2 STN
920201
Priemerná výška otvorov ho:
Ak je výška jednotlivých otvorov v požiarnom úseku alebo jeho častiach rozdielna, určí sa
výška otvorov priemernou hodnotou ho podľa rovnice:
m
kde:
hoi

(13)

- je výška jednotlivých otvorov v m

Priemerná svetlá výška miestností hs:
Ak je svetlá výška miestností alebo priestorov v požiarnom úseku rozdielna
(14)
kde:
hsi

- je svetlá výška priestorov (miestností) v m

Výsledky a diskusia
Po rozdelení stavebného objektu na požiarne úseky je potrebné postupovať vyššie
uvedeným spôsobom. Tento postup je možné aplikovať na budovy s kancelárskymi
priestormi. Je potrebné postupovať podľa normy STN 92 0201, ktorá sa zameriava aj na iné
budovy, pretože tento postup nieje možné aplikovať pri určovaní požiarneho rizika všetkých
stavebných objektov. Na obrázku vidíme vývojový diagram výpočtu požiarneho rizika.
Vstupnými parametrami pre výpočet požiarneho rizika sú:
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• Hmotnosť odhoreného množstva ítej horľavej látky z 1m2 jej povrchu za
minútu závislej od druhu horľavej látky uvedenej v prílohe normy STN
920201
• Súčiniteľ ekvivalentného množstva dreva závislý od druhu horľavej látky
uvedenej v norme STN 730824
• Súčiniteľ horľavých látok pre náhodné požiarne zaťaženie závislý od
horľavých látok uvedený v norme STN 920201, alebo sa vypočíta podľa
uvedeného vzťahu
• Súčiniteľ horľavých látok pre stále požiarne zaťaženie, ktorému prislúcha
hodnota 0,9. Hodnoty týchto dvoch súčiniteľov sa môžu znížiť o 30 %, ak je
požiarny úsek vybavený stabilným hasiacim zariadením
• Podrobná výkresová dokumentácia, z ktorej zistíme parametre pre výpočet
priemernej výšky otvorov a priemerných svetlých výšok miestností.

Obrázok 1: Vývojový diagram výpočtu požiarneho rizika

Záver
V predkladanom príspevku sme sa zaoberali sprehľadnením výpočtu požiarneho rizika
stavebných objektov. Snažili sme sa najmä o sprehľadnenie výpočtu a prispôsobenie
metodiky pre budovy s kancelárskymi priestormi. Metodiku je možné použiť aj pri výpočte
požiarnej bezpečnosti obytných priestorov, ale je potrebné počítať s koeficientami uvedenými
v prílohe normy STN 92 0201 – 1.
Abstrakt
Článok sa venuje problematike hodnotenia požiarneho rizika budov, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou
pri stanovení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, majetku a užívateľov stavieb. Určovanie požiarneho rizika
budov je veľmi komplikovaný postup pri ktorom je potrebné postupovať podľa normatívnych požiadaviek.
Veľkosť tohto rizika môže byť vyjadrená výpočtovým požiarnym zaťažením. Tento postup je možné aplikovať
pre akékoľvek budovy.
Kľúčové slová: Požiar, požiarne zaťaženie, požiarne riziko
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ANALYSIS OF ACCIDENT RATE IN BUILDING INDUSTRY
ANALÝZA ÚRAZOVOSTI V STAVEBNÍCTVE
Miroslav Žitňák - Jana Lendelová - Slávka Jankovičová - Matúš Bošanský
Abstract
We addressed this paper to security in building organizations, we pointed out the evidence that it is important to
respect legislation on safety and health at work in terms of preventing occupational accidents. Building industry
is managed by the quality and leading principle is the realization of high-quality building and building projects,
therefore, should be taken great attention to control analysis relate to employee safety, finding the causes of
proposals and measures to improve working conditions and complement the new legislation.
Based on the results statistical survey, we compared the data of occupational accidents for the years 2009 and
2010, which have occurred at the building sector in the Slovak Republic.
Key Words
building, health and safety at work, a work related injury risk.

Úvod
Stavať dobre znamená v súčasnosti nielen pracovať rýchlo a kvalitne, ale
predovšetkým lacnejšie ako konkurenti. Nevyhnutne však treba prihliadať aj na to, aby
výstavba bola bezpečná a pracovníci boli pri práci chránení, rovnako ako aj okolie stavieb.
Stavebníctvo je jedno z významných priemyselných odvetví v Európe. Žiaľ, popredné miesto
má aj v štatistikách týkajúcich sa pracovných úrazov. Zanedbať bezpečnosť pri práci
predstavuje pre každú spoločnosť či investora veľké finančné straty, prípadne až správne
konanie na súde. V súčasnom období dochádza neustále k legislatívnym zmenám a úpravám,
ktoré súvisia s implementáciou legislatívy Európskej únie do našich právnych predpisov.
Cieľom práce bolo na základe štatistického spracovania údajov porovnať úrazovosť
v stavebnom odvetví v Slovenskej republike za rok 2009 a 2010 a poukázať na zistené
nedostatky, na základe ktorých došlo k vzniku pracovných úrazov v tomto odvetví.
Materiál a metódy
Pracovné úrazy sú často dôsledkom nevhodných pracovných podmienok a pracovného
prostredia a vznikajú ako následok nedostačujúceho vytvárania predpokladov pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci. Úspešné preventívne pôsobenie proti pracovným úrazom si
vyžaduje poznať všetky aktuálne súvislosti, ktoré podmieňujú vznik týchto udalostí. Preto je
nevyhnutné zisťovať najmä príčiny vzniku úrazových dejov a zdroje úrazových iniciácií. Na
základe takto získaných informácií je možné úrazy analyzovať a následne prijímať cielené
opatrenia na odstránenie príčin ich vzniku.
Analýzu úrazovosti v stavebníctve sme robili podľa vyhlášky č. 500/2006 Zb. Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny o registrovanom pracovnom úraze.
Objektom skúmania a pozorovania v oblasti úrazovosti bol sektor stavebníctva za rok 2009
a 2010.
Výsledky a diskusia
Porovnanie úrazovosti v stavebníctve za roky 2009, 2010 v Slovenskej republike
Na obr. 1 sú graficky znázornené porovnania úrazovosti v stavebnom odvetví za roky 2009
a 2010 v Slovenskej republike, kde je znázornené, že v roku 2009 sa na území SR stalo až 14
smrteľných pracovných úrazov a v roku 2010 sa stali 3 smrteľné pracovné úrazy, ďalej sú
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znázornené údaje z ťažkej ujmy na zdraví za rok 2009 a to 12 prípadov a v roku 2010 to bol
počet 23 prípadov. Pracovných úrazov, ktorých pracovná neschopnosť zamestnancov trvala
najmenej 42 dní, bol počet 194 úrazov roku 2009 a 149 úrazov v roku 2010. Z obrázku
vidíme, že spolu závažných pracovných úrazov, ktoré sa stali v roku 2009 bolo 219 prípadov
a v roku 2010 bolo 175 prípadov a nakoniec sú znázornené registrované pracovné úrazy. Sú to
úrazy, ktorými bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako 3 dni,
a to 527 úrazov v roku 2009 a 483 úrazov v roku 2010.

Obr. 1 Porovnanie pracovnej úrazovosti za rok 2009, 2010 v SR
Fig. 1 Comparison of Occupational Injuries in 2009, 2010 SR
V ďalšej časti sme porovnávali pracovné úrazy v stavebníctve rozdelené podľa zdrojov
úrazov za roky 2009 a 2010. Najviac smrteľných pracovných úrazov, ktoré sa stali v roku
2009, bolo zaradených medzi zdroje č. IV – pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako
zdroje pádov osôb, úrazov ťažkej ujmy na zdraví v rokoch 2009 a 2010 sa tiež najviac stalo
tých, ktoré sú zaradené medzi zdroje č. IV. Závažných pracovných úrazov, medzi ktoré patria
smrteľný pracovný úraz, ťažká ujma na zdraví a úrazy, ktorých pracovná neschopnosť
zamestnanca trvala najmenej 42 dní sa stali úrazy, ktoré sú zaradené najviac medzi zdroje č.
IV a III.
Porovnali a vyčíslili sme počty úrazov v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky, kde je
vyčíslené, že smrteľných pracovných úrazov (ďalej SPÚ) sa v roku 2009 najviac stalo
v Bratislavskom kraji v počte 4 SPÚ, v Banskobystrickom kraji 3 SPÚ a v roku 2010 sa stal
SPÚ v Bratislavskom kraji, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Úrazy ťažkej ujmy na
zdraví sa v roku 2010 vyskytli v počte 4 úrazy v Trenčianskom kraji a 5 prípadov ťažkej ujmy
na zdraví v roku 2009 sa vyskytli v Košickom kraji. Z toho vyplýva, že najviac závažných
pracovných úrazov spolu za roky 2009 a 2010 sa stalo v Bratislavskom kraji. Porovnali sme
pracovné úrazy podľa veku zamestnancov, kde sme na základe štatistického porovnania
zistili, že najviac smrteľných pracovných úrazov sa v roku 2009 stalo zamestnancom vo veku
od 50 do 60 rokov v počte 5 SPÚ, ťažká ujma na zdraví sa stala najviac v roku 2010
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zamestnancom vo veku od 18 do 30 rokov v počte 8 úrazov a tiež zamestnancom vo veku od
50 do 60 rokov v počte 8 úrazov.
Pomocou štatistického zisťovania sme porovnali aj jednotlivé pracovné úrazy, ktoré sa stali
zamestnancom na území SR podľa jednotlivých dní v týždni. Najviac závažných pracovných
úrazov, medzi ktoré patria smrteľný pracovný úraz, ťažká ujma na zdraví a úrazy
zamestnancov, ktorým bola spôsobená PN najmenej 42 dní sa v roku 2009 stali v stredu
a v roku 2010, to bol deň utorok. Registrovaných PÚ sa v roku 2009 stalo najviac v utorok
a to 109 úrazov a v roku 2010 to bol deň pondelok s počtom úrazov 111.
Na základe štatistického zisťovania informácií o pracovnej úrazovosti v stavebnom
odvetví sa v oblasti BOZP prejavuje nedostatočná znalosť platnej legislatívy a nedôsledné
napĺňanie požiadaviek, ktoré sú dané právnymi predpismi. Práve táto legislatíva ale vytvára
rámec a systém, ktorý má byť v praxi aplikovaný za účelom zaistenia bezpečného staveniska.
V právnych a ostatných predpisoch je určená zodpovednosť za toto zistenie. Sú určené
problematické miesta, ktoré sú nebezpečné a ukladajú sa povinnosti pre kolektívne aj
individuálne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôležitým
aspektom v tomto legislatívnom rámci je jeho aplikácia do praxe. Systém môže fungovať iba
vtedy, keď sa reálne, fyzicky a pravidelne vyhodnocuje pracovisko a preverí sa, čo konkrétne
môže ublížiť ľuďom. Na stavenisku musia byť podľa legislatívy lokalizované nebezpečné
miesta, ktoré ohrozujú pracovníkov, tieto miesta musia byť zabezpečené a riziko
minimalizované spôsobom, akým nariaďujú právne predpisy a v minimálnej bezpečnostnej
úrovni odporúčajú STN a musia byť dodržiavané správne pracovné postupy.
Negatívnym javom je vysoká miera formálnosti pri zabezpečovaní BOZP, a to hlavne
v malých a stredných subjektoch. Takéto subjekty majú potrebný systém a dokumenty
ohľadom BOZP vypracované len doslova kvôli kontrole, čím takýto dokument nespĺňa svoj
účel. Stáva sa, že systém BOZP vypracuje bezpečnostno-technická služba a firma ho nevie
použiť v praxi. Spolupráca manažmentu a zamestnancov v oblasti BOZP je nedostatočná.
Zamestnávatelia preferujú predovšetkým podnikateľské aktivity pred starostlivosťou
o zamestnancov neuvedomujúc si podmienenosť týchto oblastí. K spracovaniu dokumentácie,
ako je politika BOZP, či hodnotenie nebezpečenstiev, pristupujú len vtedy, keď im to nariadia
dozorné orgány. Dokumentácia pritom neslúži pre systémové riešenie BOZP, ale je len
formálna, často vypracovaná u rôznych dodávateľov za nemalé finančné prostriedky. Samotné
hodnotenie rizík nie je vypracované na skutočné podmienky firmy v spolupráci so
zamestnancami, ale je vypracované formálne len autorizovaným bezpečnostným technikom.
V sektore stavebníctva existuje veľa rizík. V tejto oblasti je potrebné uplatniť dobrú prax,
ktorej cieľom je prevencia úrazov. Prvý a dôležitý krok spočíva vo vhodnom a dostatočnom
posúdení rizík. Nevhodným prípadom je, keď hodnotenie rizík vypracuje bezpečnostný
softwér, pričom takéto umelé spracovanie má byť len odrazovým mostíkom pre proces
hodnotenia, ale nemá tento proces nahrádzať.
Je potrebné dosiahnuť reálne zníženie v expozícii robotníkov a iných osôb škodám,
posudzovanie rizík by sa malo vzťahovať na všetky ohrozenia a nebezpečenstvá na
pracovisku. Všetky riziká musia byť identifikované, vrátane tých, ktoré vyplývajú
z pracovných činností a z iných faktorov pracovného prostredia ako sú napr. dispozície
staveniska.
V stavebníctve je špecifickým problémom, že generálny dodávateľ stavby uzatvára
čiastkové zmluvy na subdodávky stavebných prác s firmami, ktoré si následne na výkon prác
najímajú živnostníkov, prostredníctvom ktorých realizujú samotný výkon prác. Tieto koncové
subjekty nemajú absolútne žiadne právne vedomie a nepoznajú základné povinnosti vo
vzťahu k BOZP. Veľkým nedostatkom je aj skutočnosť, že na staveniskách, kde sa na jednom
pracovisku naraz vykonáva činnosť niekoľkých subjektov, nie je taktiež vyriešená
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zodpovednosť za BOZP. Dodávatelia stavebných prác nekoordinujú spoločne svoju činnosť
a neinformujú sa vzájomne o vykonaných opatreniach, ktorými sa zmenili podmienky
z hľadiska BOZP. Koordinátori a pracovníci, ktorí by mali dbať na BOZP, majú tieto úlohy
ako sekundárne a nedoceňujú ich význam. Určite je to spôsobené aj skutočnosťou, že samotní
štatutári a majitelia stavebných firiem neberú BOZP vážne, celú oblasť vnímajú ako zbytočný
výdavok, ktorý zabezpečujú len v minimálnom a formálnom rozsahu.
Lepšia situácia je vo veľkých firmách, ktoré majú vymenovaných zástupcov
zamestnancov pre BOZP a bezpečnostno-technickú službu, ktorá účinnejšie zabezpečuje
plnenie úloh v oblasti BOZP, vyplývajúcich z bezpečnostných prepisov vrátane kontroly. Vo
veľkých firmách je zväčša snaha, ktorá musí byť taktiež kľúčovou pri zabezpečovaní BOZP,
systematicky zapájať zamestnancov pri riešení problematiky BOZP, najmä v súvislosti
s posudzovaním rizík. Avšak ani veľké firmy nie sú zárukou bezproblémového zabezpečenia
a fungovania BOZP. Negatívnou skutočnosťou je to, že systém riadenia BOZP je natoľko
zložitý, že aj riešenie pomerne jednoduchých vecí je komplikované, časovo náročné
a nedostatočne operatívne.
Dobré meno stavebnej firmy v budúcnosti by nemala robiť len kvalitná
a v optimálnom čase realizovaná stavba, ale aj bezpečnosť pracovníkov, teda to, že pri stavbe
sa nikto nezranil a dôsledne sa dbalo na bezpečnosť všetkých, ktorí sa podieľali na
stavebných prácach. Pri posudzovaní pôsobiacich rizík treba dbať hlavne na bezpečnosť
zamestnancov, u ktorých je dôležité budovať povedomie o ich vlastnej bezpečnosti a ochrane
zdravia pri pracovnej činnosti, ktorú majú vykonávať tak, aby dbali v prvom rade na svoju
bezpečnosť, používali dostatočne ochranné pomôcky, dodržiavali predpísané pracovné
postupy a nebrali predpisy BOZP na obtiaž, ale ako ochranu ich zdravia pri práci.
Záver
Na základe porovnania údajov vidieť relatívny pokles pracovných úrazov na území
Slovenskej republiky, avšak v celosvetovom meradle majú stavební robotníci v porovnaní
s inými povolaniami trojnásobnú pravdepodobnosť smrteľného úrazu.
Odvetvie stavebníctva je vzhľadom na svoju povahu dlhodobo rizikové. Pri znižovaní
alebo obmedzení pracovných úrazov je preto potrebné:
a)
dôsledne aplikovať v praxi právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci na staveniskách – zisťovanie, čo presne, v akom rozsahu a kedy
ohrozuje ľudí na stavbe a pri stavebných prácach,
b)
každodenne dohliadať na dodržiavanie BOZP a prehodnocovať aktuálnu
úroveň – systém kontroly a analýzy,
c)
zainteresovať a motivovať pracovníkov k dobrovoľnému dodržiavaniu BOZP –
vytvárať dobré pracovné podmienky pre ďalšie zvyšovanie úrovne bezpečnosti práce na
pracoviskách všetkými zamestnancami.
Na tomto sa zhodujú všetci odborníci. Častým problémom však je:
1)
ignorancia legislatívy zo strán firiem,
2)
podceňovanie oblasti BOZP v praxi.
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Abstrakt
V práci sme sa zaoberali bezpečnosťou v stavebných organizáciách, poukázali sme na to, ako je dôležité
dodržiavanie legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z hľadiska zabránenia vzniku
pracovných úrazov.
Stavebníctvo sa riadi kvalitou a hlavnú zásadu predstavuje realizácia vysokokvalitnej výstavby a stavebných
projektov, preto je potrebné venovať veľkú pozornosť rozboru kontrol, ktoré sa týkajú bezpečnosti
zamestnancov, hľadanie príčin, návrhov a opatrení k zlepšeniu pracovných podmienok a doplnenia novej
legislatívy.
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PROPOSAL FOR CONSTRUCTION DETAILS IMPROVE THE
WELFARE OF ANIMAL HOUSING IN THE SUMMER TIME
NÁVRH KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV PRE ZLEPŠENIE
POHODY USTAJNENÝCH ZVIERAT V LETNOM OBDOBÍ

Lendelová1, Botto2, Boďo1, Pogran1, Piterka, Bošanský1

Abstract:
The paper is devoted to the evaluation of structural details that affect heat stress in dealing with animals. In
research were evaluated differences between a combination of evaporative cooling without and with effect of
adding fans, surface temperature of sunned cubicles, climatic conditions with shaded area and without
shading, as well as various material types of lying area. The results show that the combination of a sprinkler
system and additional fans to the increased air flow to ensure better cooling, which had a positive effect on
eliminating heat stress of dairy cows. This resulted extending of the total period of lying and shortening the
total standing time. Less cooled animals in the group without fans lied into the passage way, and even in the
night time when the in group with fans they were not activated. Option located, lying cubicles out of direct
sunlight in summer significantly reduces the surface temperature of lying area, which positively affects the
time lying. Shaded space with natural ventilation openings has a significant effect on climatic conditions in
the breeding area, but there is necessary to minimize the side effects caused by construction in the specific
solutions.

Kľúčové slová: pohoda zvierat, tepelná záťaž, konštrukčné detaily
Úvod
Množstvo výskumných štúdií a experimentov dáva výpoveď o nepriaznivom účinku
vysokých teplôt na celkovú produkciu, mliečnu a reprodukčnú úžitkovosť, rastové
schopnosti, ale i náchylnosť k chorobám, zmenu v správaní, ale predovšetkým ekonomické
straty (Brouček et al., 2009; Doležal et al., 2010). Ak nastane kombinácia vysokej teploty
s výskytom zvýšenej vlhkosti vzduchu, zvieratá nemôžu odvádzať prebytočné teplo
bežným spôsobom (radiáciou, kondukciou, konvekciou a evaporáciou) a dochádza
k poklesu produkcie a reprodukcie (Wiersma, 1976, Goméz, Cook, 2007). Prospešnosť
postrekv k zmierneniu tepelného stresu je známa už viac ako 60 rokov. Prvotné štúdie
venované rozprašovaniu vody v kombinácii s núteným vetraním zistili preukazné zníženie
rektálnej teploty u dojníc (Seath, Miller, 1948). Neskôr sa skúmali automaticky riadené
chladiace systémy využívajúce kombináciu rozprašovania vody a motorického vetrania
(Flamenbaum et al., 1986). Skúmaním účinku krátkodobého ochladzovania na tepelnú
odozvu, reprodukčné parametre a produkciu mlieka dojníc počas letného obdobia sa
zaoberali Her et al. (1988). Zistili, že dojnosť ochladzovaných zvierat bola na konci
ochladzovacieho obdobia o 3 kg.d-1 vyššia ako u neochladzovaných zvierat. Dojnosť kráv
ovplyvňuje nielen tepelná záťaž, ale aj zdravotný stav zvierat, kde býva dominantné
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ochorenie končatín. Dobrý zdravotný stav je spätý s komfortom, ktorý chovateľ vytvorí
prostredníctvom správneho systému ustajnenia a jeho prevádzkovaním. V našej štúdii sme
skúmali účinok jednotlivých možností znižovania tepelnej záťaže dojníc
v rekonštruovaných štvorradových objektoch.
Materiál a metódy:
V dvoch pôdorysne zhodných objektoch umiestnených od seba vo vzdialenosti 27 m sme
skúmali účinok sprchového evaporačného ochladzovania (tzv. „S“) nainštalovaného
v prvom rekonštruovanom objekte a sprchového systému používaného za spolupôsobenia
ventilátorov („SV“) v druhom rekonštruovanom objekte. V experimente bolo sledovaných
celkovo 86 zvierat v 86 ležiskových boxoch podstielaných separovaným kalom hnojovice,
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po 43 dojníc so 43 ležiskovými boxami. Boxy boli
v čase raňajšieho dojenia rovnako pristlané na úroveň výšky stelivového prahu s rovnakým
obsahom sušiny. V oboch skupinách bolo v kŕmisku inštalované zariadenie
k evaporačnému ochladzovaniu (sprchový systém), ktoré pozostávalo zo 4 automatických
riadiacich jednotiek s teplotným a pohybovým identifikátorom. Každá jednotka aktivovaná
počas 24 hodín denne od 1.5.2011 do 30.9.2011 riadila dve výtokové miesta vzdialené od
seba 4 m. Boli vyhodnocované dve informácie: prvá - prekročenie interiérovej teploty
vzduchu nad 21°C v úrovni zvierat pri riadiacej jednotke a druhá – pohyb, resp. prítomnosť
zvieraťa pod sprchou. Ak boli splnené obe podmienky, bola aplikovaná sprchová dávka
s ťažkými kvapkami prenikajúcimi cez srsť až na kožu zvierat. Výdaj vody trval 8 sekúnd
a v jednej dávke bolo vydané 0,2 litra vody s následným 100 sekundovým blokovaním
ďalšieho výdaja vody k zamedzeniu zhromažďovania zvierat v tomto priestore.
K ochladzovaniu zvierat v skupine S bol k dispozícii len sprchový systém. V skupine SV
sa využívali okrem spŕch aj dodatočne inštalované ventilátory aktivované denne počas
teplôt vyšších ako 21°C. Ventilátory s výkonom 21000 m3.h-1 (4 ks v skupine) boli
diagonálne radené s usmernením prúdenia vzduchu smerom od kŕmiska ku ležiskovým
boxom. Ležiskové boxy mali šírku 1200 mm, dĺžku 2600 mm a výšku stelivového prahu
250 mm. Pred betónovou hrudnou doskou vzdialenou od zadnej časti prahu 1950 mm, bola
nainštalovaná plastová potrubná zábrana priemeru 75 mm k prísnejšiemu vymedzeniu
zvierat pri ležaní a státí v boxe. Šikmá vzdialenosť od zadnej hrany stelivového prahu po
kohútikovú zábranu bola 1850 mm. Zvieratá boli dojené v rybinovej dojárni (2x10) ráno
medzi 4:00 hod až 6:00 hod a popoludní medzi 16:00 až 18:00 hod. Aktivity a odpočinok
zvierat boli registrované v 10 minútových intervaloch pomocou kamerového systému po
dobu 24 hodín. Správanie zvierat bolo zaznamenávané aj priamym pozorovaním
identickými osobami v oboch skupinách v tých istých časových intervaloch.
Z prejavov správania sa sledovalo ležanie v boxe (Lb), státie v boxe prednými nohami (Sp)
a státie v boxe všetkými 4 nohami (Sb). Ďalej bolo sledované ležanie v chodbách (Lch),
státie v chodbách (Sch), pohyb v chodbách (C), žranie (Ž) a pitie (P). Pri vyhodnotení dát
bolo obdobie 24 hodín rozdelené na štyri hlavné obdobia: raňajšie dojenie (RD), denné
obdobie (D), ktoré predstavovalo čas od príchodu zvierat z dojárne po raňajšom dojení do
odchodu zvierat na večerné dojenie, večerné dojenie (VD) a nočné obdobie (N), ktoré
predstavovalo čas od príchodu zvierat z dojárne po večernom dojení do odchodu zvierat na
raňajšie dojenie. K štatistickému vyhodnoteniu získaných údajov bola použitá ANOVA
(metóda General AOV/AOCV) štatistického programu STATISTIX 9. Preukaznosť
rozdielov jednotlivých prejavov správania medzi skupinami dojníc bola zisťovaná
Tukeyovým testom na základe 95, 99 a 99,9 %-nej pravdepodobnosti.
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V čase sledovania bola zaznamenávaná teplota a relatívna vlhkosť vzduchu v zóne zvierat
v oboch skupinách a vo vonkajšom prostredí. K registrácii boli použité dataloggery
COMET s 10 minútovým intervalom záznamu.
Výsledky a diskusia:
Z výsledných hodnôt sledovaných prejavov správania dojníc za 24 hodinový cyklus (tab.
1) vyplynulo, že zvieratá v skupine SV ležali v boxoch dlhšie ako v skupine S (10,76 h.d1
.ks-1 oproti 7,71 h.d-1.ks-1, P<0,001). Ležanie v chodbe bolo naopak dlhšie v skupine S ako
v skupine SV (2,52 h.d-1.ks-1 oproti 0,56 h.d-1.ks-1, P<0,001). Celkový čas strávený ležaním
v boxoch a v chodbe tvoril v skupine SV 11,31 h.d-1.ks-1 a v skupine S 10,22 h.d-1.ks-1.
Naše výsledky sú v súlade so štúdiou Goméza et al. (2010), v rámci ktorej sa skúmaním
denného rozdelenia aktivít dojníc na šestnástich Wisconských farmách zaznamenala dĺžka
ležania medzi 10,0 až 14,3 h.d-1.ks-1, pričom lepšie výsledky v letnom období boli
dosahované v ležoviskách s pieskom ako s matracmi. Ito et al. (2010) vo svojich
výskumoch zaznamenali čas ležania 9,0 až 14 h.d-1.ks-1, pričom práve extrémne najdlhšie
časy ležania viedli vo viacerých prípadoch k identifikácii ochorení nôh.
Vyskytlo sa aj státie v boxoch len prednými nohami, ktoré bolo dlhšie v skupine S ako
v SV (1,84 h.d-1.ks-1 oproti 1,47 h.d-1.ks-1, P<0,01). Dojnice skupiny SV stáli v boxoch 4
nohami dlhšie ako v skupine S (0,62 h.d-1.ks-1 oproti 0,02 h.d-1.ks-1, P<0,001), ale celkovo
v chodbách stáli dojnice dlhšie v skupine S ako v skupine SV (3,82 h.d-1.ks-1 oproti 1,76
h.d-1.ks-1, P<0,001). Celkový čas strávený státím v skupine SV predstavoval 3,85 h.d-1.ks-1
a v skupine S 5,69 h.d-1.ks-1. Priemerný čas ležania dojníc v jednom boxe v skupine SV bol
645,3 min a v skupine S 462,3 min, čo z 24 h cyklu predstavovalo v skupine SV 44,82%
a v skupine S 32,11% (obr. 1). Sledovaním obsadzovania ležiskových boxov za 24 hodín
(Lb+Sb+Sp) sme zistili, že dojnice v skupine SV v priemere obsadzovali box 770,7 min
(53,52% z 24 h) a v skupine S 574,2 min (39,87% z 24 hodín).
Tabuľka 1 Výsledné hodnoty prejavov správania dojníc za 24 h cyklus (D+N)
Skupina Trvanie prejavov
Lb
Lch
Sb
Sch
Sp
Z
P
C
Spolu, min
27750 1440 1610 4540 3780 11280 3590 2770
Na 1 kus, min
645,3 33,5 37,4 105,6 87,9 262,3 83,5 64,4
Podiel z 22 h, %
SV
48,89 2,54 2,84 8,00 6,66 19,87 6,32 4,88
Podiel z 24 h, %
44,82 2,33 2,60 7,33 6,10 18,22 5,80 4,47
Za deň na kus, h
10,76 0,56 0,62 1,76 1,47 4,37 1,39 1,07
Spolu, min
19880 6500
50 9860 4760 9830 3940 2370
Na 1 kus, min
462,3 151,2 1,2 229,3 110,7 228,6 91,6 55,1
Podiel z 22 h, %
S
34,76 11,37 0,09 17,24 8,32 17,19 6,89 4,14
Podiel z 24 h, %
32,11 10,50 0,08 15,92 7,69 15,88 6,36 3,83
Za deň na kus, h
7,71
2,52 0,02 3,82 1,84 3,81 1,53 0,92
Preukaznosť
***
***
*** ***
**
NS
NS NS
Lb - ležanie v boxe, Lch - ležanie v chodbách, Sb - státie v boxe všetkými 4 nohami, Sp státie v boxe prednými nohami, Z – žranie, P – pitie, C - pohyb v chodbách
SV - sprchy a ventilátory, S - sprchy
*** P<0,001, ** P<0,01, NS = nepreukazné
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Ležanie v boxoch negatívne ovplyvnila aj pozícia jednotlivých ležísk, pretože v boxoch
situovaných popri obvodových otvorených stenách pozostávajúcich v lete iba zo 600 mm
vysokého muriva spôsobovalo intenzívne slnečné žiarenie extrémne zahrievanie boxov,
ktoré sme charakterizovali v tepelnotechnických rozboroch prostredníctvom simulačného
programu FEMLAB (obr. 3).
Pri simulačných procesoch boli skúmané rôzne typy podlahových konštrukcií počas
trojhodinového slnečného žiarenia o intenzite 430 W.m-2. Sumárny graf časovej závislosti
teploty od hĺbky znázorňuje obrázok xy1. Najmenej sa v sledovanom čase vyhriala
betónová podlaha, ktorá nepresiahla teplotu zvieraťa, a teda nehrozilo u nej pôsobenie
spätného vyhrievania dojníc od podlahy. Medzi najviac rozhorúčené patrili prehĺbené
ležiskové boxy plnené so slamou, resp. pilinami a boxy s matracmi zo Styroporu.
Aj v reálnych praktických meraniach na farme pomocou bezkontaktných meraní
povrchových teplôt v ležisku termovíziou a povrchovými snímačmi sme zistili vysoko
preukazný rozdiel (P<0,001) medzi teplotami podlahy vo vonkajších radoch (θsv = 51,61°C
±0,34) v porovnaní s povrchovými teplotami vo vnútorných ležiskách (θsv = 27,52°C
±0,34). Pogumovaná povrchová vrstva dosahovala teplotu θsv = 24,52°C ±0,34. Nejedná sa
pritom len o použitý povrchový materiál podlahy, ale aj o dobu, počas ktorej sú jednotlivé
časti podlahy vystavené priamemu slnečnému žiareniu (príklad alternatívneho usporiadania
1 (obr. 1) a alternatívneho usporiadania 2 (obr. 2).
450
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14000
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3
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14000

3
1
2
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Oslnená plocha od 6.00 hod

1 LEŽISKOVÉ BOXY, L = 2500 mm, Š = 1200 mm
2 HNOJNÁ CHODBA, Š = 2200 mm
3 KŔMISKO, Š = 3250 mm
4 PREJAZDNÁ KŔMNA CHODBA, Š = 7150 mm

Oslnená plocha od 7.00 hod
Oslnená plocha od 9.00 hod

Obrázok 1 Pozícia oslnenej plochy s usporiadaním ležísk v dvoch samostatných radoch v júli a auguste
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Obrázok 2 Pozícia oslnenej plochy s usporiadaním jedného dvojradu ležísk v júli a auguste

Teplota, °C

↑

←

Hĺbka, m

Obrázok 3 Závislosť výsledných teplôt od sledovanej hĺbky skúmaných podlahových konštrukcií
získané zosumarizovaním všetkých hodnôt z vyznačených zvislých rezov po 3 hodinách
simulovaného zahrievania ležísk slnečným žiarením.
Na vodorovnej osi sú znázornené hĺbky, m, kde hodnota 0 označuje povrch.
Na zvislej osi sú uvedené teploty, °C

Využívanie ležiskových boxov môže byť podľa Voighta et al. (2007) indikátorom
preferencií dojníc a preferencie môžu byť interpretované ako miera komfortu dojníc.
Komfort dojníc je aj dôležitý faktor súvisiaci so zdravotným stavom zvierat. Sledovanie
komfortu kráv preto prispieva k dosiahnutiu vysokej hospodárnosti na mliekových
farmách. Správanie dojníc súvisiace s ležaním môže poskytnúť obraz o interakcii zvierat
s ich životným prostredím (Ledgerwood et al., 2010), pričom ležanie je ovplyvnené
mnohými technickými i prevádzkovými faktormi.
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Záver:
V sledovanom horúcom letnom období bolo zistené, že kombináciou sprchového systému
a prídavných ventilátorov sa zvýšeným prúdením vzduchu zabezpečilo lepšie
ochladzovanie, čo malo pozitívny účinok na elimináciu tepelného stresu dojníc. Prejavilo
sa to preukazným predĺžením celkovej doby ležania a skrátením doby státia. Menej
ochladzované zvieratá v skupine bez ventilátorov viac zalíhali do chodby, a to aj v nočnom
období, kedy v skupine s ventilátormi neboli ventilátory aktivované.
Zo štúdie vyplynulo, že ak majú dojnice počas dňa možnosť zvýšeného odvádzania tepla,
v nočnom období je možné uplatňovať úsporný režim, čo sa prejaví v nižšej hlučnosti a
v šetrení energie. Navyše znížením zalíhania do hnojných chodieb sa zvýši hygiena
a zdravotný stav zvierat. Zrýchlením odvádzania vzduchu z objektu prostredníctvom
ventilátorov sa upraví aj teplotno-vlhkostný index, ktorého hodnota počas sprchových
dávok môže narastať. Zvýšené prúdenie vzduchu pozitívne pôsobí aj na vysušovanie
povrchu neobsadených ležiskových boxov podstielaných separovaným kalom hnojovice,
čím sa podstielaný materiál stáva akceptovateľnejším pre dojnice. Pri individuálnom
sledovaní ležiskových boxov boli zistené aj skutočnosti, ktoré negatívne ovplyvňovali
dĺžku ležania zvierat, ako bola napríklad disharmónia v prevádzkových úkonoch a priame
slnečné žiarenie do priestoru ležovísk v krajných radoch otvorených objektov.
Možnosť situovania ležiskových boxov mimo priameho dosahu slnečného svitu v letnom
období preukazne znižuje povrchovú teplotu ležísk, čo pozitívne ovplyvňuje dobu ležania.
Tienením priestoru pri otvoroch prirodzeného vetrania má významný účinok pre
klimatické podmienky v chovnom priestore, no v konkrétnych riešeniach je potrebné
minimalizovať vzniknuté vedľajšie účinky konštrukcií.
Abstrakt (v slovenskom jazyku):
Príspevok je venovaný hodnoteniu konštrukčných detailov, ktoré majú vplyv pri riešení tepelnej záťaže
zvierat. Boli hodnotené rozdiely medzi systémom kombinácií evaporačného ochladzovania bez a s pridaním
účinku ventilátorov, povrchové teploty oslňovaných a neoslňovaných ležísk, klimatické podmienky so
zatienením priestoru a bez zatienenia, ako i rôzne materiálové typy ležísk. Z výsledkov vyplýva, že
kombináciou sprchového systému a prídavných ventilátorov sa zvýšeným prúdením vzduchu zabezpečilo
lepšie ochladzovanie, čo malo pozitívny účinok na elimináciu tepelného stresu dojníc. Prejavilo sa to
preukazným predĺžením celkovej doby ležania a skrátením doby státia. Menej ochladzované zvieratá v
skupine bez ventilátorov viac zalíhali do chodby, a to aj v nočnom období, kedy v skupine s ventilátormi
neboli ventilátory aktivované. Možnosť situovania ležiskových boxov mimo priameho dosahu slnečného
svitu v letnom období preukazne znižuje povrchovú teplotu ležísk, čo pozitívne ovplyvňuje dobu ležania.
Tienením priestoru pri otvoroch prirodzeného vetrania má významný účinok pre klimatické podmienky
v chovnom priestore, no v konkrétnych riešeniach je potrebné minimalizovať vzniknuté vedľajšie účinky
konštrukcií.

Keywords: animal welfare, heat load, construction details
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Textil v dome inak: syntetický textilný materiál izoluje hluk
a teplo v automobile, objav jeho vlastnosti pre novú kvalitu
vidieckeho bývania.
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ÚVOD
Na trh je uvádzaný nový konštrukčný zvukovo a tepelnoizolačný materiál STERED®.
Vznikol recykláciou textilných dielov z automobilového priemyslu. Konkrétne recykláciou auto
kobercov, čalúnení, či iných textilných dielov vyseparovaných z áut po skončení životnosti, ako
aj technologických zvyškov z výroby týchto dielov do nových áut a využitím textilnej drviny
z recyklácie pneumatík.
Môžeme si položiť otázku, čo vlastne tento nový materiál je, aké má vlastnosti a ako
môže jeho použitie prispieť k novej kvalite vidieckeho bývania?
Vidiecke bývanie si verejnosť spája s kľudnejším životným tempom a zdravším
životným prostredím, ako je v mestách. To sa v prvom rade týka hluku. Mestské prostredie
človeka zaťažuje hlukom v miere, ktorá môže byť v určitých prípadoch aj zdraviu škodlivá.
Prostredie vidieka je preto vítaným útočiskom pre ľudí, ktorí chcú žiť zdravo, bez
hlukovej záťaže. Územný rozvoj však neobišiel ani vidiek. Diaľnice, rýchlostné cesty a hustá
železničná sieť vytvárajú trvalú hlukovú záťaž vidieka. Eliminácia škodlivých vplyvov prichádza
vo forme protihlukových stien, ktoré majú odraziť hluk od sídelných aglomerácii.
Tradičné protihlukové steny sú vysoké nepriehľadné bloky, vyrobené zväčša z betónu a
jeho kombinácie s inými materiálmi. Tieto neforemné, vysoké prvky nepriaznivo vplývajú na
krajinotvorbu a okrem základnej funkcie odraziť či pohltiť hluk so sebou neprinášajú nijakú
pridanú hodnotu.
Jedinečné zvukopohltivé vlastnosti materiálov Stered, v kombinácii s ich výbornou
odolnosťou voči poveternostným vplyvom, otvárajú v danej problematike celkom nové
možnosti. Použitie izolačných dosiek Stered umožňuje pri protihlukových opatreniach prijať
oveľa citlivejšie riešenia, menej rušivé voči krajinotvorbe a architektúre intravilánu obce.
Pritom dosiahnutý účinok protihlukového opatrenia môže byť neraz lepší, ako pri konvenčnej
stene, vysokej aj štyri metre.
Vráťme sa k základom – čo to vlastne STERED® je .
KDE MÁ STERED® SVOJE KORENE?
Rodný list STEREDu® napísali vlastne už pri zrode pôvodného výrobku – textilných
dielov pre nové autá. Materiál na ich výrobu bol osobitne vyvíjaný pre náročné potreby

automobilového priemyslu, najmä na izoláciu zvuku, tepla a vibrácií, na odolnosť proti
vlhkosti, plesniam, na zníženú horľavosť, mechanickú odolnosť a v prvom rade na hygienickú
nezávadnosť a priateľskosť k ľudskému organizmu. Na uvedené vlastnosti je materiál
textilných dielov aj certifikovaný. Stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti sú v textilných
dieloch dosiahnuté použitím syntetických vlákien, najmä polypropylénu (PP), polyamidu (PA),
polyestra (PET) a doplnkových materiálov, ako polyetylén (PE) a polyuretánové ľahké a tuhé
peny (PUR).
Z týchto textilných materiálov sú vyrábané diely v automobile ako autokoberce, poťahy
sedadiel, akustické a tepelné izolácie interiéru. Materiály porovnateľnej kvality doposiaľ neboli
využívané v iných priemyselných odvetviach.
RODÍ SA STERED®
Produkt STERED®, ktorého značka je medzinárodne registrovanou ochrannou známkou, je
vyrábaný na báze patentovo chránenej mechanickej recyklácie syntetických textílií
používaných v automobilovom priemysle. Materiál pre výrobu Steredu tvoria technologické
odstrižky a odrezky z výroby vozidiel, ako aj kusy kobercov, čalúnenia, či poťahov
z rozoberania vozidla po ukončení jeho životnosti. Podielovú zložku neraz tvorí aj textilná
drvina z recyklácie pneumatík. Technológia výroby vstupný materiál neznehodnocuje, preto
možno povedať, že špecifické vlastnosti pôvodného materiálu sú STEREDu® dané do vienka.
Dovezený materiál je po starostlivom vytriedení delený na menšie časti a v špeciálnom
zariadení rozvláknený . Následne sú rôzne druhy rozvlákneného textilného recyklátu
zmiešavané – homogenizované. Vytvára sa tak zmes textilných častí a vlákien s vlastnosťami
pôvodného vstupného materiálu.
ČÍM JE CHARAKTERIZOVANÝ STERED®?
Nový izolačný a konštrukčný materiál STERED® sa vyznačuje:
- viac ako 90 % tvoria syntetické látky
- materiál má stabilné fyzikálne a mechanické vlastnosti
- dlhá životnosť
- je chemicky a mechanicky odolný i pre zaťaženejšie prostredie (zásadité, kyslé,
minerálne oleje)
- je vode odolný
- netoxický, odolnosť voči plesniam a hlodavcom
- má zníženú horľavosť
- priateľský k ľudskému organizmu
- opätovne recyklovateľný
- zhodnocuje materiál, ktorého vlastnosti (tepelno izolačné, zvukovo izolačné,
mechanická pevnosť, stálosť) sa ani po ukončení životnosti v pôvodnom výrobku
nemenia
Produkt STERED® vykazuje v porovnaní s bežne dostupnými a používanými izolačnými
materiálmi nadštandardné vlastnosti v oblasti zvukovej pohltivosti, nepriezvučnosti a tlmenia
vibrácii a štandardné tepelnoizolačné vlastnosti.
Frekvenčná charakteristika zvukovej pohltivosti STERED®u aplikovaná na spektrum
dopravného hluku podľa STN EN 1793-3 potvrdzuje, že tento materiál je vhodný na výstavbu

protihlukových bariér ako zariadení na znižovanie hluku z dopravy s vysokou pohltivosťou
(kategória A4).

Tepelná vodivosť STEREDu®s polyuretanovým pojivom ako STERED® ID v rozmedzí 150250 kg/m3 vykazuje kompaktné vlastnosti súdržnosti materiálu i pri dynamickom zaťažení,
priemerná hodnota = 0,06 W/mK.

STERED® sa vyznačuje tým, že zmes, ktorá ho tvorí, sa voľne nerozsýpa, a už i bez
pridania ďalšieho pojiva je schopný držať tvar vyplňovaného priestoru. STERED® tak môže byť
použitý aj bez pridávania ďalších pojív ( ukladanie do uzavretej formy).

Pridaním pojiva na báze polyuretánu môže byť STERED® tvarovaný do plošnej formy na
konečný tvar výrobku.

Pri vyšších objemových hustotách ( cca 250 kg/m3 až 300 kg/m3) má STERED® výborné
vibračné útlmové vlastnosti, keď i pod vysokým zaťažením si zachováva nízku dynamickú
tuhosť a tvarovú pamäť. Výrobky STERED® v sebe naviac vhodne kombinujú tepelné a zvukovo
izolačné vlastnosti.
Materiál (typ)
Doska STERED ID 190/30
Doska STERED ID 190/50

Hrúbka ( mm)
30
50

Dynamická tuhosť s´(MN/m3)
18,3
12,5

KDE VŠADE MÔŽE BYŤ STERED® UŽITOČNÝ
Uvedené vlastnosti STERED® predurčujú na viaceré možnosti použitia.
Svojimi zvukopohltivými vlastnosťami STERED® umožnil predstaviť nové technické
riešenia pre znižovanie hlukovej záťaže, a to aj v bezprostrednom styku s intravilánom obce.
Nízke protihlukové clony neobmedzujú výhľad z vlaku, nemajú nepriaznivý vplyv na
okolité pozemky a nespôsobujú ich zatienenie.

Izolačné dosky STERED® je možné použiť aj ako hlukové absorbéry na bežných stenách.
Prekrytie materiálu STERED® zvuko priepustnými omietkami tak umožňuje znižovanie hlukovej

záťaže i tam, kde klasické protihlukové steny, alebo akustické obklady stien nie sú možné,
alebo vítané.

So zvukopohltivou vložkou STERED® môžu gabionové konštrukcie tvoriť plnohodnotné
zvukopohlitvé a vzduchonepriezvučné steny pri podstatne subtílnejšej konštrukcii.

BUDE STEREDU® DOSTATOK?
Aj keď základ STERED®u tvorí syntetický textilný materiál, vyrábaný z neobnoviteľnej
prírodnej suroviny ropy, STERED® nevzniká ako ďalšie drancovnie tohto vyčerpateľného zdroja.
Len vtipne využíva základnú vlastnosť syntetiky - jej dlhodobú stálosť a stabilitu. Zmysluplne
využíva to, čo pri výrobe automobilu ostáva nespracované, alebo by bolo po skončení jeho
užívania vyhodené, opomínajúc fakt , že ide o vynikajúci materiál, ďalej využiteľný.
Preto pokiaľ bude ľudstvo žiadať stále nové a nové automobily, je našou povinnosťou
takúto hodnotnú surovinu vracať späť do ďalšieho života...
V tomto prípade hovoriť o recyklovaní odpadu nie je adekvátne, lebo odpadom by
malo byť až to, čo už nevieme ďalej využiť, zhodnotiť, spracovať.
Cesta STERED®u do nových riešení je otvorená. Naša spoločnosť PR Krajné, s.r.o. verí,
že partneri pre riešenia výstavby a architektúry objavia svet STERED®u. Nielen pre zvýšenie
svojej konkurencieschopnosti, ale najmä pre ponuku novej kvality ich užívateľom. Takejto
spolupráci je STERED® otvorený.
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