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Mluví-li se o  udržitelném rozvoji – termínu, který v  součas-

nosti slýcháme stále častěji – existuje všeobecný souhlas, že 

je zapotřebí vzít v úvahu nejen otázku životního prostředí, ale 

i otázky sociální a ekonomické. Stejné tři „pilíře“ je nutné vzít 

v  potaz při diskusích o  stavebních materiálech – v  oblasti, 

v které se někdy používá příliš zjednodušený přístup k vyvolá-

ní určitého cíleného dojmu na netechnicky zaměřené jedince, 

kteří pak na jeho základě docházejí k nesprávným závěrům.

V  tomto příspěvku prozkoumáme tři stavební materiály – 

dřevo, ocel a beton – z hlediska zmíněných tří aspektů (pilí-

řů) udržitelného rozvoje:

• společenského (bezpečnost obyvatelstva),

• životního prostředí (emise CO2)

• ekonomického (náklady).

Pokusíme se oddělit fakta od názorů, které můžeme na-

zvat mýty, tj. od konceptů, které zní dobře, přestože jsou za-

loženy na mylných závěrech. 

Pro potřeby a  pro názornost tohoto příspěvku používám 

extrémně zjednodušený příklad – ideální sloup, navržený 

podle odpovídající Evropské technické normy. Budou zde 

rovněž stručně popsány důsledky uvažovaných reálných 

příkladů. V případě železobetonu jsou zohledněny „zvýhod-

ňující“ faktory tak, aby odpovídaly přítomnosti jak oceli, tak 

betonu v jakémkoliv konstrukčním řešení.

MÝTUS O  POMĚRU PEVNOST /  OBJEMOVÁ 

HMOTNOST

Následující data jsou převzata z přednášek o navrhování dře-

věných prvků z italské univerzity 1.

Il legno è il materiale da costruzione che ha il maggior rapporto

resistenza/peso specifico: molto efficiente!

Resistenza Peso specifico Modulo elastico

kg/cm2 kg/m3 kg/cm2

Legno circa 400 500–700 100 000

Cemento Armato circa 400 2 500 300 000

Acciaio 4 000–5 000 7 800 2 100 000

Una struttura in legno razionalmente dimensionata avrà

sezioni simili a quelle della corrispondente struttura in cemento

e peso simile alla corrispondente struttura in acciaio.

Věta nad tabulkou říká: „Dřevěný trám („legno“) je staveb-

ní materiál s nejlepším poměrem pevnost/objemová hmot-

nost: velice účinné!“ Věta pod tabulkou dodává: „... dobře 

navržená dřevěná konstrukce má podobný průřez jako (že-

lezo)beton („cemento armato“) a  hmotnost podobnou jako 

ocel („acciaio“) ...“ 

Úvodní tabulka udává hodnotu síly („resistenza“) 2, objemo-

vou hmotnost („peso specifico“) 3 a modul pružnosti („mo-

dulo elastico“) všech tří materiálů. Mýtus, podložený čísly, 

zní dobře, pojďme se na to ale podívat podrobněji. Citova-

né dvě věty se dotýkají dvou naprosto odlišných věcí, prv-

ní se týká materiálů jako takových a druhá komentuje vlast-

nosti materiálů až v okamžiku, když jsou použity ve  vlast-

ní konstrukci.

První věta říká, že by měla být měřena „efektivita“ kon-

strukčních materiálů – a materiály by měly být porovnává-

ny – na  základě poměrů pevnost/objemová hmotnost. 

Proč? Je za  tím schována myšlenka vytvořit ideální sloup 

konstantního průřezu tak vysoký, jak nám jen dovolí pevnost 

v tlaku daného materiálu, a maximálně využít jeho vlastností 

na základě idey „čím vyšší sloup, tím lepší materiál“. 

Abychom mohli spočítat tyto výšky a  porovnat je, musí-

me určit tlakovou pevnost základního materiálu f a plochu 

průřezu A. Maximální rovnoměrné osové zatížení – síla, kte-

ré je schopna plocha A odolat, je F = f A. Hmotnost m trám-

ce o výšce h je získána vynásobením jeho objemu V = A h 

objemovou hmotností materiálu: m = ρ V = ρ A h. Pokud řek-

neme, že m = F, pak maximální výška hmax vychází z násle-

dujícího:

F = m →  f A = ρ A hmax →  hmax = f /ρ .

Na první pohled toto kritérium vypadá dobře – čím lehčí 

(nízké ρ) a pevnější (vysoké f ) je materiál, tím lépe. Vyjádře-

ním hmax v metrech a užitím písmen „s“ pro ocel, „c“ pro be-

ton a „t“ pro dřevo, vyjdou ve výše uvedené italské tabulce 

následující údaje: 

hmax,s = (4 000.104) /7 850 = 5 100 [m]

hmax,c = (400.104) /2 500 = 1 600 [m]

hmax,t = (400.104) /500 = 8 000 [m]

Při takto jednoduše vypočtených kritériích „efektivity“ jsou 

hodnoty dřeva ze všech tří materiálů jasně nejlepší: skuteč-

ně atraktivní stavební materiál! 

Někde však musí být něco špatně, nebo v  tomto přístu-

pu musí někde něco chybět, pokud se ve skutečném světě 

nejvyšší budovy staví z betonu (Burj Dubai je vysoký 830 m) 

a pokud je londýnský Stadthaus (nejvyšší budova postave-

ná výhradně ze dřeva – nejlepšího materiálu z hlediska po-

měru pevnost/objemová hmotnost) vysoký pouhých devět 

podlaží 4 a  nejvyšší strom v  kalifornském Redwood Parku 

– Hyperion (sequoia sempervirens) – je pouze 116 m vyso-

ký. Proč nejsou inženýři světa se všemi počítači, které mají 

dnes k dispozici (a to včetně toho nejlepšího, samotné Mat-

ky přírody), schopni využívat přirozených vlastností mate-

riálů? Je to jejich chyba nebo je sloup s teoretickou výškou 

hmax a s konstantním průřezem A zavádějícím indikátorem, 

mýtem? Pojďme se podívat na fakta.

Porovnání na základě pevností materiálů

I v tom nejjednodušším návrhu konstrukčního prvku (ideální 

sloup uvedený v příkladu výše) musí být použita správná čís-

la: hodnoty tlakových pevností všech tří materiálů mohou být 

vyjádřeny ne jedním číslem jako v italské tabulce výše, ale in-

tervalem charakteristických pevností fk (dolní index „k“ zna-

mená charakteristický, tj. hodnocený na  základě statistiky). 

Tyto hodnoty fk označující „třídu pevnosti“ jednotlivých mate-

riálů jsou uvedeny v příslušné výrobkové normě a/nebo v pří-

slušné normě pro navrhování (Eurocode). 

Protože by u konstrukce navržené na únosnost na zákla-

dě charakteristické pevnosti materiálu byla vyšší pravdě-

podobnost kolapsu či zřícení vlivem přirozených imperfekcí 
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ve struktuře hmoty, používají inženýři návrhové (výpočtové) 

pevnosti fd = fk/γ, které jsou nižší, než jsou hodnoty charak-

teristických pevností. Hodnotu návrhové pevnosti získáme, 

podělíme-li charakteristickou pevnost součinitelem spolehli-

vosti daného materiálu. Ten obecně zohledňuje jak materiál 

jako takový, tak i způsob a spolehlivost výroby, míru ovlivně-

ní vnějším prostředím, metodu návrhu apod. Tyto součinite-

lé jsou v každé zemi odlišné, ale minima a maxima lze jed-

noduše identifikovat.

Rozsah charakteristických pevností v  tlaku fk uvažované-

ho sloupu, součinitelé spolehlivosti, návrhové pevnosti v tla-

ku fd a další mechanické vlastnosti dřeva, oceli a betonu jsou 

uvedeny v  tab. 1. Na základě návrhových pevností v  tlaku 

jsou pak přepočteny maximální výšky: předchozí obraz vý-

sledků se obrací, ocel vychází jako nejlepší, následuje dře-

vo a pak beton.

Konstrukce „Uniform resistance“ 

Přestože jsou už realističtější, zůstávají tyto nové výsledky 

vzdáleny reálnému světu, což znamená, že stále něco chy-

bí. První pravidlo pro udržitelné využívání jakéhokoliv mate-

riálu je omezit množství potřebného materiálu na abso-

lutní minimum. 

Jak říkají inženýři, „konstrukce jsou navrhovány odsho-

ra dolů a  budovány odspoda nahoru“, protože odshora 

dolů se pochopitelně hmotnost celé konstrukce m zvyšu-

je. Máme-li maximální návrhovou pevnost fd, plocha průře-

zu prvku A vzrůstá od teoretické nuly na vrcholu konstruk-

ce k Amax u její paty. Geometrie tohoto sloupu („uniform re-

sistance structure“), který má proměnnou plochu průřezu A 

a při osovém tlakovém namáhání působí ve všech částech 

všech průřezů stejné napětí, je velmi dobře známá. Objevuje 

se ve velkém počtu přírodních i člověkem navržených a po-

stavených konstrukcí (obr. 1).

Štíhlost konstrukce

Jak je vidět na  obr. 1, ani při použití proměnného průřezu 

nemůže sloup „uniform resistance“ reálně dosáhnout výšky 

hmax, protože by byl příliš štíhlý a zkolaboval by kvůli nesta-

bilitě stejně, jako zkolabovala Babylónská věž. Štíhlost je za-

pracována do návrhových norem tím, že je stanoven její li-

mit, tzv. „součinitel štíhlosti“, který je pro ideální sloup kon-

stantního kruhového průřezu (tzn. takový, který není náchylný 

k vybočení v jednom konkrétním směru) vyjádřen vzorcem:

λ = K h/r → r = K h/λ,

kde K je parametr, který závisí na účinnosti omezení extrém-

ních případů sloupu a může být, ve zjednodušeném příkladu, 

nezávislý na druhu materiálu. Čím vyšší je součinitel štíhlos-

ti λ, tím menší je poloměr průřezu potřebný pro danou výš-

ku sloupu, a tím méně materiálu je potřeba. Poměr h/λ tudíž 

zavádí do výpočtu ekonomii, pevnost a stabilitu – tři aspek-

ty, které je nutné vzít v úvahu.

Na základě výšky hmax a součinitelů štíhlosti λ převzatých 

z odpovídajících Eurocodů pro dřevo, ocel a beton je spo-

čtena štíhlost h/λ (tab. 1). Pro vysvětlení je potřeba uvést, že 

v případě dvou sloupů stejného průřezu bude mít ten, kte-

rý má vyšší štíhlost, nižší výšku, nebo-li, nemůže být tak vy-

soký, jako druhý sloup, protože by se zřítil vlivem vyboče-

ní. Výsledné štíhlosti nám ukazují, že není zásadního rozdílu 

mezi ocelí a betonem, zatímco štíhlost dřevěného sloupu je 

dramaticky vyšší. A to je důvod, proč nemohou být dřevěné 

konstrukce příliš vysoké.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, 

že pouhé porovnávání poměrů pevnost / objemová hmot-

nost u konstrukčních materiálů je zavádějící, přinejmenším 

v případech tlakových namáhání. To dává smysl i  u  jiných 

konstrukcí: vesmírných raket, lodí, letadel, vozů Formule 1 

apod., kde váha je opravdový problém. Z tohoto důvodu by-

ly pro jejich výrobu v minulosti používány slitiny hliníku, kdež-

to v současnosti kompozitní materiály. Situace se pravděpo-

dobně v budoucnosti změní vlivem pokroku ve  vědeckém 

výzkumu a ve výrobních technologiích, které nám přinesou 

nové pevnější a lehčí materiály. 

Tab. 1 Materiálové vlastnosti, výška hmax a štíhlost ❚ Tab. 1 Material properties, height hmax and slenderness radius

Materiál

Charakteristická 

pevnost v tlaku

fk

[N/mm2]

Objemová

hmotnost

ρ
[kg/m3]

Součinitel

spolehlivosti 

γ
[-]

Návrhová

pevnost

fd

[N/mm2]

Výška 

hmax = fd / ρ
[m]

Součinitel

štíhlosti 

λ
[-]

Štíhlost

h / λ
[m]

dřevo 5 19 až 29 350 až 550 2,4 7,9 až 12 2 025 až 2 210 20 101 až 111

beton 20 až 55 2 300 až 2 400 1,4 až 1,5 13,3 až 36,7 566 až 1 560 50 11 až 31

ocel 390 až 550 7 850 1,05 224 až 524 2 850 až 6 670 150 19 až 45

Obr. 1 Umělé a přírodní „uniform resistance“ konstrukce ❚ Fig. 1 Man-made and natural uniform resistance structures

1a 1b 1c 1d
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OD  MATERIÁLŮ KE  KONSTRUKČNÍM PRVKŮM

Uvedené příklady ukazují, že ve  stavebnictví a  stavebních 

konstrukcích je jakékoli porovnání prováděné jen na  zákla-

dě vlastností materiálů zavádějící. Některé materiály, jako be-

ton a dřevo, mají navíc odlišné vlastnosti při namáhání v tlaku 

(sloupy) a při ohybu či v tahu za ohybu (stropní desky a trá-

my); ocel není nikdy použita pro prvky plného kruhového ne-

bo čtyřúhelníkového průřezu. 

Otázka, kterou si musíme položit, zní: jaké funkce má sta-

vební / konstrukční prvek plnit? Deska musí přenést požado-

vané zatížení (včetně vlastní tíhy), sloup musí převzít a pře-

nést zatížení od desky a od vlastní tíhy a předat ho do zá-

kladů, základy musí unést zatížení ze sloupů a včetně vlast-

ní tíhy je předat do základové spáry. Pro stavební prvky je 

nosná kapacita (load capacity) základním kritériem, ale mo-

hou být přidána i další, např. trvanlivost (schopnost udržet si 

nosnou kapacitu po celý předpokládaný životní cyklus), ro-

bustnost, údržba atd.

Obecně řečeno požadovaná „výkonnost“ (konstrukční, 

teplotní apod.) definuje „konstrukční prvek“ v jakékoli struk-

tuře. Tento „konstrukční prvek“ musí být vybrán nejdříve – ať 

už je to ten nejmenší, např. samostatný sloup, nebo ten nej-

větší, např. celá stavba.

Pro správnou definici konstrukčních prvků musíme vzít 

v  úvahu i  „hraniční / omezující podmínky“. Příklad: každá 

konstrukce musí pevně spočívat na zemi. Optimálně navrže-

ný sloup by měl mít ve své patě napětí blízké návrhové pev-

nosti materiálu fd. 

Avšak s výjimkou hornin je pevnost v tlaku základové ze-

miny zlomkem návrhové pevnosti v tlaku fd běžně užívaných 

stavebních materiálů. V důsledku toho nemohou být sloupy 

založeny přímo na zemině, ale je zapotřebí, aby mezi sloup 

a podloží byl vložen konstrukční prvek – základ, který roz-

prostře tlak do větší plochy. Pokud tedy má být provedeno 

srovnání různých materiálů, je nutné sloup posuzovat buď 

odděleně od základu, nebo naopak spolu se základy. Ostat-

ně v reálném životě jsou základy většinou z betonu.

Další „hranice“ či omezení závisí na způsobu připojení kon-

strukčního prvku do většího celku: sloup může být na kon-

cích zúžen, čímž je upravena jeho štíhlost. Limit může být 

dán i nabídkou trhu – průmyslově vyráběné prvky, jako jsou 

sloupy a trámy, mají většinou předem dané rozměry, popsa-

né v  katalozích. V  těchto případech je pak konstruktérem 

vybrán prvek nikoli ten „nejvíce se blížící ideálu“, ale ten, kte-

rý je momentálně dostupný 6. 

Pokud mají být materiály srovnávány, měl by konstrukč-

ní prvek být:

• stanoven jako první, a jsou-li pro něj nějaká omezení či hra-

nice, rovněž je zahrnout,

• optimálně navržen s využitím svých specifických návrho-

vých vlastností, včetně toho, je-li dostupný na trhu.

Jakmile jsou tato kritéria splněna, může být u konstrukčního 

prvku, v našem případě sloupu, vypočteno maximální zatížení 

s uvažováním specifik konkrétního materiálu, který bude slou-

žit jako referenční, a to včetně vlastní tíhy samotného prvku. 

Vypočtené maximální zatížení pak může být použito ke sta-

novení rozměrů stejného prvku navrženého z  jiného staveb-

ního materiálu, přičemž je nutné vzít v úvahu jeho specifické 

vlastnosti i jeho chování při zatížení. 

Jakmile jsou k dispozici různá řešení, která splňují veškeré 

funkční požadavky, je možné zahájit hodnocení „udržitelného 

rozvoje“ sloupů, které už bylo zmíněno. Tento postup je aplikován 

i v následujícím.

Konstrukční prvek: sloup

Uvažujme ideální, 1 m vysoký, sloup zatížený dlouhodobě 

teo reticky přesně centrickou tlakovou silou. Limitovanou výš-

ku použiji proto, abych nemusel uvažovat vliv štíhlosti, pro-

tože ta by mohla být velkým problémem pro dřevěné prvky.

Nemáme-li zde vliv štíhlosti a sloup je vyroben z  „homo-

genního“ materiálu (v  tomto případu dřeva nebo oceli, ni-

koliv betonu), je síla na mezi únosnosti NRd dána již zmíně-

ným vztahem:

NRdt = At ftd = At ftk /γt 

NRds = As fsd = As fsk /γs,  (1)

kde index t označuje dřevo, s ocel, At a As plochy příčných 

řezů dřeva a oceli a ftd a fsd jejich návrhové pevnosti v tlaku.

Síla na mezi únosnosti železobetonového sloupu, při stej-

ném namáhání, vyplývá z plochy betonu Ac v průřezu a plo-

chy ocelové výztuže As a je součtem pevností v tlaku těchto 

dvou materiálů, ze kterých je průřez vyroben. Proto:

NRdrc  = (Ac – As) fcd + As fyd =

= Ac fcd [1 – (As /Ac) + (As /Ac)(fyd /fcd)] =

= Ac fcd [1 – ρ + ρ (fyd /fcd)],

NRdrc  = Ac αc fcd = Ac αc fck /γc,

αc = 1 – ρ + ρ (fyd /fcd) = 1 + ρ (fyd /fcd – 1) 7,  (2)

kde ρ = As /Ac je „stupeň vyztužení“ (nezaměňovat se stej-

ně označovaným symbolem ρ jako symbolem hustoty) a αc 

> 1 je „součinitel zvýšení pevnosti” (železo)betonu, součini-

tel, který umožňuje odhadnout „efektivní“ (ideálně zvýšenou) 

pevnost betonu, která přinese stejný efekt z  hlediska pev-

nosti v tlaku sloupu jako vyztužení ocelovými pruty.

Síla na  mezi únosnosti NRdrc železobetonového sloupu 

proto závisí na (relativním) množství výztuže As a na návrho-

vé pevnosti fcd a fyd betonu a výztuže. Minimální a maximál-

ní hodnoty stupně vyztužení ρ, 0,3 až 4 %, jsou pro sloupy 

stanoveny příslušným Eurocodem.

Rovnice (1) a  (2) stanovují pravidlo číslo 1 udržitelného 

návrhu konstrukce: ať už použijeme jakýkoliv materiál, tak 

z hlediska hospodárnosti i z hlediska životního prostředí vy-

užijme jeho technicky nejmenší možné množství (plocha 

průřezu A) za  maximálního využití jeho vlastností (cha-

rakteristická pevnost fk), se zárukou odpovídající bezpeč-

nosti díky použití součinitele spolehlivosti γ.
„Funkcí“ sloupu je přenést osovou sílu od  vnějšího zatí-

žení NEd. Předpokládejme, že to je splněno pro všechny tři 

porovnávané materiály, z kterých může být sloup vyrobený. 

Potom platí následující rovnice:

NEd = NRdt = NRds = NRdc → At ftd = As fsd = Ac αc fcd . (3)

Teoretické porovnání všech materiálů může být poté zís-

káno vydělením „únosnosti“ NRd každého materiálu „únos-

ností“ jednoho ze tří uvažovaných, který se tím stane mate-

riálem referenčním. Pokud je referenčním materiálem dře-

vo, potom:

1 .
A f

A f

A f

A f

A

A

f

f

A

A

f
s sd

t td

c c cd

t td

s

t

td

sd

c

t

td

c
ff
cd

Rovnice udává relativní množství betonu a oceli ve srovná-

ní s množstvím dřeva, potřebným pro danou úroveň spolehli-

vosti, přičemž pro každý materiál uvažuje minimální teoretic-

kou plochu průřezu, která je schopná se vypořádat s účin-
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ky daného vnějšího zatížení. Nicméně i tento přístup, přesto-

že je lepší než pouhé porovnání poměru pevnost / objemová 

hmotnost, je znovu částečně zavádějící a je možné jej použít 

jen pro první hrubý odhad. Je totiž založený na teoreticky mi-

nimálním nutném příčném průřezu každého materiálu, který 

může být použit. Jak jsme viděli, existují běžná omezení pro 

každou část dřevěného i ocelového průřezu. V případě žele-

zobetonu je to minimální a maximální stupeň vyztužení.

Jak bylo zmíněno, správné porovnání sloupů by mělo být 

založeno na výpočtu síly na mezi únosnosti Nrd a na příč-

ném průřezu referenčního materiálu. Tato síla Nrd by pak 

měla být použita k stanovení optimálních rozměrů průřezu 

při použití jiných materiálů. Pokud existují specifická ome-

zení pro některé z uvažovaných materiálů, musí být zahrnu-

ta do výpočtu.

Uvedené skutečnosti se dotýkají „sociálního“ aspektu udr-

žitelného rozvoje, protože se zabývají bezpečností. Pokud 

budeme mluvit o  aspektu ekonomickém, je nutné spočí-

tat náklady C na konstrukční prvek včetně jeho zabudová-

ní do stavby.

Máme-li určeny optimalizované plochy příčných řezů pro 

jednotlivé materiály, můžeme snadno dopočítat objem slou-

pu (má výšku 1 m). Při znalosti jednotkových cen materiálů 

v dané lokalitě můžeme spočítat cenu řešení pro dřevo Ct, 

ocel Cs a železobeton Crc 
8:

Ct = ct (At . 1)

Cs = cs (As . 1)

Crc = crc (Ac . 1)  (4)

Vztahy (3) a  (4) zohledňují sociální (bezpečnost) a  eko-

nomický aspekt udržitelného rozvoje. Zbývá zahrnout vliv 

na životní prostředí.

Environmentální profil každého materiálu může být sesta-

ven velmi detailně, s uvážením velkého množství paramet-

rů 9. Pro zjednodušení v  této studii použiji jen jeden, který 

má vztah ke skleníkovému efektu a zejména k emisím CO2.

Tato energetická a emisní data, určená jako část životního 

cyklu (LCI – Live Cycle Inventory) každého stavebního ma-

teriálu, mohou být vyhodnocena za  použití metody „svá-

zaných emisí CO2“ (ECO2) a metody „od narození po vjezd 

na  staveniště“, zavedením do  vztahu (4). Svázané emise 

CO2 jsou stále předmětem debat a je nezbytné věnovat vel-

kou pozornost při porovnávání údajů sebraných v jedné ze-

mi s údaji z jiného regionu nebo jiných zemí 10. To je důvod, 

proč různé zdroje udávají různé hodnoty. Jakákoliv standar-

dizovaná data jsou proto velmi netrpělivě očekávána (např. 

Environmental Product Declaration – EPD).

Pro optimalizované řešení provedeme v rovnici (4) substitu-

ci ceny za jednotku c jednotkou svázaných emisí CO2 „eCO2“ 

[kg/m3]:

ECO2t = eCO2t (At . 1)

ECO2s = eCO2s (As . 1)

ECO2rc = eCO2rc (Arc . 1)  (5)

Abychom mohli aplikovat vztahy (4) a (5) na železobeton, mu-

síme započítat jak náklady (cenu), tak i svázané emise CO2 to-

hoto kompozitního materiálu. Z rovnice (1) vyplývají plochy oceli 

As a betonu (Ac – As) v příčném řezu. Při délce sloupu 1 m je 

snadné určit objem oceli i betonu. Vynásobením těchto objemů 

jednotkovou cenou betonu cc a betonářské výztuže crs [€/m3] 

nebo svázanými emisemi CO2 pro beton „eCO2“ a  betonář-

skou výztuž „eCO2rs“ [kg/m3] obdržíme cenu crc a svázané emi-

se CO2 eCO2rc pro 1m dlouhý železobetonový sloup. Tudíž platí:

Crc  = crc Ac = (Ac – As) cc + As crs = 

= Ac cc [1 +ρ (crs /cc – 1)],

crc = αcc cc, αcc = 1 + ρ (crs /cc – 1)  (6)

ECO2rc  = eCO2rc Ac = (Ac – As) eCO2c + As eCO2rs =

= Ac eCO2c [1 + ρ (eCO2rs /eCO2c – 1)]

eCO2rc = αcCO2 eCO2c, αcCO2 = 1 + ρ (eCO2rs /eCO2c – 1), (7)

kde αcc je „součinitel zvýšení ceny“ železobetonu a  αcCO2 

je „součinitel zvýšení ECO2“ železobetonu. Srovnáním rov-

nic (2), (6) a (7) zjistíme, že mají stejný formát, všechny koefi-

cienty jsou > 1 a závisejí na pevnosti, základní ceně a sváza-

ných emisích CO2 betonu a oceli a na relativním množství ka-

ždého materiálu, vyjádřeným stupněm vyztužení ρ.

Součinitelé zvýšení pro železobeton

V případě železobetonu mohou být s použitím rovnic (2), (6) 

a (7) stanoveny tři referenční součinitelé zvýšení α: pevnos-

ti, ceny, svázaných emisí CO2 a jejich relativního množství.

Součinitel zvýšení pevnosti αc

Možnosti železobetonového průřezu z  hlediska únosnos-

ti uvádí rovnice (2) pomocí návrhové pevnosti betonu fcd 

a oceli fyd. V Evropě nejčastěji pro železobeton používaná tří-

da oceli B500 má charakteristickou pevnost fyk = 500 N/mm2 

a nejčastěji používaný součinitel spolehlivosti γs = 1,15. Tudíž 

fyd = 500/1,15 = 435 [N/mm2].

Ačkoliv je u betonu, zejména prefabrikovaného, možné po-

užívat i vyšších pevnostních tříd, běžně se používají pevnosti 

nižší než C40/50. V Evropě široce používaný součinitel spo-

lehlivosti pro beton γc má hodnotu 1,5. Návrhová pevnost 

betonu se pak stanoví jako fcd = fck /γc = fck /1,5.

Součinitel zvýšení ceny αcc

Ceny betonu a  betonářské výztuže se v  každé zemi liší. 

V konkrétní zemi je cena oceli B500 víceméně stálá, zatím-

co cena betonu vždy roste s  jeho pevnostní třídou. Při od-

hadu nákladů se většinou opíráme o veřejně dostupná da-

ta, vydávaná státními úřady tak, aby byl umožněn standard-

ní odhad cen pro tendry na veřejné zakázky 11. Veškeré ná-

klady se počítají „ke vstupu na staveniště“, náklady na zabu-

dování do konstrukce nejsou uvažovány (tab. 2).

Součinitel zvýšení svázaných emisí CO2 : αcCO2

Množství svázaných emisí CO2 u  betonářské výztuže závi-

sí na výrobním procesu. Pokud využívá elektrickou klenutou 

pec a šrot, jak je to v Evropě obvyklé, hodnoty se pohybu-

jí v rozmezí 0,7 až 1 kg/kg (5 500 až 7 850 kg/m3, v průmě-

ru 6 700 kg/m3).

Svázané emise CO2 betonu závisí na druhu cementu a pří-

měsí a na  jejich množství v betonu. V minulosti zveřejněné 

údaje říkají, že hodnoty svázaných emisí CO2 pro prostý be-

ton se pohybují od  0,12 kg/kg (290 kg/m3) pro beton niž-

ších tříd až po cca 0,2 kg/kg (480 kg/m3) pro betony vyšších 

tříd 12. Hodnoty pro beton třídy C20/25 jsou pro účely člán-

ku uvažovány jako minimální, hodnoty pro C40/50 jako ma-

ximální a pro mezilehlé třídy je použita interpolace.

Na  základě těchto předpokladů jsou hodnoty součinitelů 

zvý šení αc, αcc a αcCO2 počítány pro konkrétní beton: tři pevnost-

ní třídy C20/25, C30/37 a C40/50, XC1, dmax 31,5 mm, a stu-

peň vyztužení ρ mezi 0,5 až 3 % (tab. 3). Hodnoty pro ocel 

B500 jsou: fyd = 435 N/mm2, cena 0,8 €/kg (6  280 €/m3), 
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svázané emise CO2 jsou 0,85 kg/kg (6 700 kg/m3) (tab. 3).

Poměrem αc /αcc preferujeme řešení pevnost/cena a  po-

měrem αc /αcCO2 řešení pevnost / svázané emise CO2, při-

čemž můžeme říci, že čím vyšší hodnoty, tím lépe (tab. 3).

V konkrétní zemi neexistuje jednoznačné řešení, které by 

minimalizovalo jak náklady, tak i dopad na životní prostředí. 

Poměr pevnost / cena vychází lépe pro nižší stupně vy-

ztužení – jinak řečeno, pro osové zatížení je výhodněj-

ší zvětšit rozměry průřezu sloupu než zvětšit množství 

výztuže. Obráceně je tomu u  poměru pevnost / sváza-

né emise CO2, kdy vychází lépe vyšší stupeň vyztužení. 

Tyto závěry, založené z velké části na lokálních datech, 

bohužel, nemohou být zevšeobecňovány.

NUMERICKÝ PŘÍKLAD

Vezměme dřevo jako referenční materiál, aplikujme popsanou 

metodiku na  sloup omezené výšky, abychom nemuseli brát 

v úvahu možnost zhroucení / vybočení, které, jak bylo zmíně-

no, může být pro dřevěné sloupy problém. Sloup je vystaven 

stálému, centrickému tlaku (abychom se vyhnuli vlivu štíhlos-

ti a ohybu).

Uvažujeme běžně dostupný dřevěný trám 300 × 300 mm. 

Na  sloupy se obvykle používá vyšší pevnostní třída dřeva 

C30, s pevností v tlaku fc0,k = 23 N/mm2 (EN 338) 13. Souči-

nitel spolehlivosti γt = 2,4 (tab. 1), z toho plyne návrhová pev-

nost fc0,d = fc0,k/2,4 = 9,6 [N/mm2], takže síla na mezi únos-

nosti (včetně vlastní tíhy prvku) je:

NRd = At fc0,d = 90 000 . 9,6 . 10-3 = 864 [kN] (86,4 t) .

Objem dřevěného sloupu je 0,09 m3. Na základě jednotko-

vé ceny dřeva 300 €/m3 14, je cena sloupu 27 €/m. Množství 

svázaných emisí C02 se pro dřevo udává hodnotou 0,2 kg/kg. 

V  1  m vysokém dřevěném sloupu s  objemovou hmotností 

ρ = 400 kg/m3 je množství svázaných emisí CO2 (0,2 . 400 . 

0,09) = 7,2 [kg/m].

Ocel může být dodávána ve čtyřech pevnostních třídách – 

S235, S275, S355 a S450. Ocel třídy S355 má charakteris-

tickou pevnost fyk = 355 N/mm2. Průměrný stupeň spolehli-

vosti γs = 1,05 (tab. 1), z toho plynoucí návrhová pevnost fyd 

= 355/1,05 = 338 [N/mm2]. Minimální potřebná plocha oceli 

k přenesení výše spočítané síly na mezi únosnosti NRd slou-

pem je:

As  = NRd / fsd = Aw (fc0,d / fsd) =

= 90 000 . (9,6 / 338) = 2 555 [mm2] .

Stejně jako dřevo, i ocel je pro sloup k dispozici jako stan-

dardizovaný profil, např. HEA, nebo kruhový profil (trouba). 

Použijme kruhový profil o rozměrech d × s = 168,3 x 5 [mm] 

(obr. 2), ploše As = 2 570 > 2 555 mm2. Podle rovnice (1) je 

síla na mezi únosnosti pro ocelový sloup:

NRd,s = As fyd = 2 570 . 338 . 10-3 = 869 [kN] (86,9 t),

což je asi o 1 % vyšší hodnota, než je nejnižší nutná. Jednotko-

vá cena stavební oceli je 1,6 €/kg3, objemová hmotnost oceli 

ρ = 7 850 kg/m3. Cena za 1 m sloupu je tedy 32,3 €. Sváza-

né emise CO2 (započítané k „vjezdu na staveniště“) stavební 

oceli se pohybují od 0,43 do 2,75 kg/kg v závislosti na množ-

ství recyklovaného šrotu v oceli 15. Za předpokladu 1,2 kg/kg 

vychází výsledek (2 570.10-6. 1,2 . 7 850) = 24,2 [kg/m].

V tab. 2 se hodnoty „součinitele zvýšení“ pevnosti železo-

betonu αc pohybují mezi 1,08 až 1,95; což je dobrým příkla-

dem toho, jak flexibilním materiálem železobeton je. Uvažuj-

me běžně užívanou třídu betonu C30/37 (fck = 30 N/mm2, 

fcd = 20 N/mm2) a průměrnou hodnotu stupně vyztužení ρ 

= 1,5 % . αc = 1,31 (tab. 3). Potom:

Ac  = NRd /(αc fcd) = Aw (fc0,d /αc fcd) =

= 90 000 . (9,6 / 20) = 4 320 [mm2] ,

což odpovídá teoretickému čtvercovému příčnému průře-

zu se stranami dlouhými 207 mm. Počítejme s rozměry 200 

× 200  mm. V  železobetonových sloupech jsou požadová-

ny výztužné pruty o min. průměru 12 mm, v každém rohu je-

den. Tomu odpovídá plocha minimální výztuže As = 4 . 113 

= 452 [mm2].

Tab. 2 αc, αcc, αcCO2, f (třída betonu, ρ), ocel B500 ❚ 

Tab. 2 αc, αcc, αcCO2, f (concrete class, ρ), steel B500

Concrete class C20/25 C30/37 C40/50

fck 20 30 40

fcd 13,3 20 26,7

αc for ρ = 

0,5 % 1,16 1,1 1,08

1 % 1,32 1,21 1,15

1,5 % 1,47 1,31 1,23

2 % 1,63 1,41 1,31

2,5 % 1,79 1,52 1,38

3 % 1,95 1,62 1,46

Concrete class C20/25 C30/37 C40/50

cc [€/m3] 110 126 145

αcc for ρ = 

0,5 % 1,28 1,24 1,21

1 % 1,56 1,49 1,42

1,5 % 1,84 1,73 1,63

2 % 2,12 1,98 1,85

2,5 % 2,40 2,22 2,06

3 % 2,68 2,47 2,27

Concrete class C20/25 C30/37 C40/50

ECO2 [kg/m3] 290 385 480

αcCO2 for ρ = 

0,5 % 1,11 1,08 1,06

1 % 1,22 1,16 1,13

1,5 % 1,33 1,24 1,19

2 % 1,44 1,33 1,26

2,5 % 1,55 1,41 1,32

3 % 1,66 1,49 1,39

Tab. 3 αc / αcc, αc / αcCO2, f (třída betonu, ρ), ocel B500 ❚ 

Tab. 3 αc / αcc, αc / αcCO2, f (concrete class, ρ), steel B500

Concrete class C20/25 C30/37 C40/50

fck 20 30 40

fcd 13,3 20 26,7

αc / αcc for ρ = 

0,5 % 0,9 0,89 0,89

1 % 0,84 0,81 0,81

1,5 % 0,8 0,76 0,75

2 % 0,77 0,72 0,71

2,5 % 0,75 0,68 0,67

3 % 0,73 0,66 0,64

αc / αcCO2 for ρ = 

0,5 % 1,04 1,02 1,01

1 % 1,08 1,04 1,02

1,5 % 1,11 1,05 1,03

2 % 1,13 1,07 1,04

2,5 % 1,15 1,08 1,05

3 % 1,17 1,09 1,05

Obr. 2 Kruhový ocelový profil 

❚ Fig. 2 Steel tube
3
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ρ = As / Ac = (452 / 2002) . 100 = 1,13 [%]

αc = 1 + ρ (fyd / fcd – 1) = 1 + 0,011 3 (435 / 20 – 1) = 1,23 .

Z  rovnice (1) je síla na  mezi únosnosti železobetonového 

sloupu:

NRd,c  = Ac αc fcd = 40 000 . 1,23 . 20.10-3 =

= 987 [kN] (98,7 t).

To je asi o  14  % více, než požadovaných 864 kN. Jed-

notková cena (tab. 2) betonu C30/37 je cc = 126 €/m3 

a oceli B500 crs = 6 280 €/m3. Z rovnice (6) vyplývá součini-

tel zvýšení ceny pro železobeton:

αcc  = 1 + ρ (crs / cc – 1) = 

= 1 + 0,011 3 (6 280 / 126 – 1) = 1,55 .

Náklady potom jsou: Ccrc = Ac αcc cc = 40 000 . 1,55 . 126.10-6 

= 7,81 [€/m].

Na základě dat z  tab. 2 je množství svázaného CO2 pro 

beton C30/37 eCO2c = 385 kg/m3 a pro ocel B500 eCO2rs = 

6 700 kg/m3. Z rovnice (7) potom vyplývá součinitel zvýšení 

ECO2 pro železobeton:

αcCO2  = 1 + ρ (eCO2s / eCO2c – 1) = 

= 1 + 0,011 3 (6 700 / 385 – 1) = 1,19.

Množství svázaných emisí CO2 v sloupu vysokém 1 m je:

ECO2rc  = Ac αcC02 eCO2c = 

= 40 000 . 1,19 . 385.10-6 = 18,3 [kg/m]

Souhrn vypočítaných dat pro všechny tři materiály je uve-

den v tab. 4.

Poznámky a diskuze

Uvedený příklad používá dřevo jako referenční materiál. Jest-

liže je dřevěný sloup navržen na hranici svých možností (by-

ly použity maximální rozměry a třída pevnosti), řešení ze že-

lezobetonu může být dále rozvíjeno ovšem za předpokladu, 

že budou uvažovány i další aspekty (tj. vzpěr/štíhlost a vlast-

ní tíha prvku).

Pro konstrukční prvek v jedné konkrétní zemi platí:

• jak ocel, tak i železobeton mají menší plochy průřezu než 

dřevo při stejné nosnosti,

• jak ocel, tak železobeton mají menší „plochu paty“ než dře-

vo, tzn. že konstrukční prvek zabírá menší plochu podla-

hy, což je významné kritérium všude tam, kde je plocha za-

braná konstrukčními prvky důležitá z hlediska ekonomiky 

(např. při prodeji či pronájmu bytů a kanceláří se uvažuje 

„čistá podlahová plocha“),

• cena: ocel vychází o 20 % dražší a železobeton o 71 % lev-

nější než dřevěný sloup,

• svázané emise CO2: ocel o  226  % více a  železobeton 

o 154 % více než dřevěný prvek.

Na  základě uvedených hodnot se zdá, že emise z beto-

nu jsou 1,5krát vyšší než emise ze dřeva a emise z oceli do-

konce 2,2krát vyšší. Nezapomeňme ale, že údaje o  dřevě 

by měly být o něco vyšší proto, aby byla zohledněna spoje-

ní na každém konci. Každopádně v tomto konkrétním přípa-

dě se zdá, že dřevo je materiál opravdu „přátelský k životní-

mu prostředí“. To ale má svou cenu.

V posledním řádku tab. 4 (řádek 5) jsem se pokusil vyjádřit 

dohromady jak aspekt ekonomický, tak i aspekt udržitelné-

ho rozvoje životního prostředí. Náklady na 1 m vysoký sloup 

jsou vyděleny kilogramy svázaných emisí CO2. Tím získáme 

náklady C(ECO2) na 1 kg svázaných emisí CO2 v 1 m uvažo-

vaného sloupu. Čím nižší je toto číslo, tím lépe.

Při tomto porovnání je dřevo překvapivě tím nejhorším ma-

teriálem. Ocel a železobeton vycházejí o mnoho lépe, čísla 

pro ocel jsou 3krát lepší a pro železobeton až 10krát lepší 

než pro dřevo. Rozhodnutí, zda preferovat hledisko eko-

nomické nebo environmentální, je věc politická a spo-

lečenská, a to zejména v době nouze o finanční prostřed-

ky. Pokud jsou ale brány v úvahu jak technické, tak i ekono-

mické aspekty, je optimální řešení zjevné.

Přestože se náklady (ceny) v jednotlivých zemích liší a hod-

noty ECO2 nejsou ani náhodou obecně porovnatelné, má to-

to relativní srovnání všeobecnou platnost a vysvětluje, proč 

železobeton byl a stále je nejpoužívanějším stavebním ma-

teriálem: jednoduše proto, že za daných konstrukčních 

a  environmentálních podmínek je to materiál nejefek-

tivnější.

Dalším důležitým aspektem je, že na  rozdíl od  druhých 

dvou konkurenčních řešení je možné železobeton v případě 

potřeby dále optimalizovat složením směsi. Producenti dře-

va nemohou snižovat množství svázaných emisí CO2 ve dře-

vě. U betonu je to možné jednak výběrem cementu (směs-

né cementy jsou jak technicky, tak i environmentálně přívě-

tivým řešením) a jednak jeho množstvím, které přímo ovliv-

ňuje pevnost betonu. Pokud použijeme termín ze staveb-

ní mechaniky „nemechanickým“ způsobem, můžeme říct, 

že výrobci betonu mají k dispozici více „stupňů volnosti“ 

v návrhu a použití svého produktu. Neboli konkurence ne-

má stejný prostor pro technická vylepšení, jaký je v případě 

betonu k dispozici.

Na příklad, pokud je hlavním cílem snížení obsahu sváza-

ných emisí CO2 a z  toho důvodu je akceptovatelné zvýše-

ní ceny, může být v případě betonu velmi jednoduše naleze-

no řešení „přátelské k životnímu prostředí“: třeba použití niž-

ší třídy betonu (méně cementu) s vyšším stupněm vytužení 

(tab. 2) a větší plochou průřezu. Toto je pouze jedna z mož-

ností, existují i další alternativní řešení.

Zde předložená studie je založena na  optimálním dřevě-

ném příčném průřezu. Toto řešení však může být jako tako-

vé zavádějící, protože existují silná omezení týkající se ma-

ximálního možného zatížení, které je dřevěný prvek schop-

ný přenést. Výše popsaný dřevěný sloup o průřezu 300 × 

300 mm pevnostní třídy C30 přenese maximální osovou sílu 

velikosti 860 kN (86 t). Tato únosnost může vyhovovat pouze 

stavbám s omezeným počtem podlaží – tj. přesně tam, kde 

je dřevo skutečně používáno. Pokud je však potřeba vyšší-

ho počtu podlaží a/nebo přenesení většího osového zatíže-

ní, neexistuje pro dřevo odpovídající technické řešení. V ta-

Tab. 4 Analýza udržitelného rozvoje na 1 m vysokém sloupu, porovnání 

výsledků ❚ Tab. 4 Sustainability analysis of 1 m high column, 

comparison of results 

Jednotky Dřevo Ocel Železobeton

Průřezová plocha 

prvku

m2 0,09 0,003 0,04

% 100% 3% 44%

Plocha základu
m2 0,09 0,02 0,04

% 100% 25% 44%

Cena C
€/m 27 32,3 7,8

% 100% 120% 29%

ECO2

kg/m 7,2 24,2 18,3

% 100% 336% 254%

C (ECO2)
€/kg 3,8 1,3 0,4

% 100% 36% 11%
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kovém případě je pro architekta dostupná pouze varianta 

ocelová a železobetonová.

Dalším aspektem může být velikost ideálně navrženého 

průřezu x unifikované rozměry dřevěných a ocelových prv-

ků dostupných na trhu.

Komerčně dostupné rozměry trámu se zvyšují po stano-

vených krocích, stejně jako jejich nosnost. To platí i u oce-

li: ocelové sloupy jsou obvykle navrhovány z  HEA profilů 

(obr. 3), jejichž rozměry průřezu rostou po 20 mm. Z toho vy-

plývá, že plocha průřezu, a tím i jeho únosnost, se v jednom 

kroku mění přibližně o 20 %.

ZÁVĚRY

Příklad popsaný v  tomto příspěvku, věnující se uplatnění 

„koeficientů zlepšení“ pevnosti, nákladů a  svázaných emisí 

CO2 pro železobeton, přináší optimalizaci návrhu konstrukce 

a jednoduché vyhodnocení ceny a množství svázaných emisí 

CO2. Získané výsledky ukazují, že železobeton je skutečně 

výhodný materiál jak z hlediska nákladů, tak i z hlediska 

životního prostředí.

Přestože jsme uvažovali jednoduchý a „ideální“ konstrukč-

ní prvek – centricky zatížený masivní sloup (bez vlivu vzpě-

ru/štíhlosti), může být podobný postup použit i na vyhodno-

cení komplexnějších případů železobetonových prvků, např. 

excentricky zatížených sloupů, desek, trámů apod. 

U  těchto prvků řídí množství materiálu, jejich cenu a do-

pad na životní prostředí nejenom jejich nosnost, ale i další 

aspekty (např. průhyby od užitného zatížení, geometrie prů-

řezu atd.). Díky možnosti flexibilního návrhu, výroby/montáže 

a použití můžeme předpokládat, že železobeton bude velmi 

dobře skórovat i v případě zahrnutí všech otázek udržitelné-

ho rozvoje do návrhu konstrukčních prvků.

Při navrhování betonových konstrukcí musíme ocenit a po-

chopit, že v případě dvousloužkových kompozitních mate-

riálů, jako je železobeton, jsou vždy možné alternativy, kte-

ré jsou spojeny s požadovanou únosností a/nebo dopadem 

na životní prostředí. Můžeme:

• měnit plochu průřezu betonu a/nebo betonářské oceli;

• optimalizovat složení betonu tak, aby vyhovělo jakýmko-

li specifickým požadavkům na  inženýrské vlastnosti nebo 

požadavkům na udržitelný rozvoj.

Tyto „stupně volnosti“ dělají ze železobetonu velmi 

atraktivní stavební materiál, který může být vyroben přes-

ně „na míru“ ve smyslu rozměrů i  technických vlastností – 

a to znamená nižší spotřebu materiálu, nižší náklady a nižší 

zátěž pro životní prostředí.

Pokud uvažujeme další přirozené vlastnosti betonu, do-

stupné bez jakýchkoli dalších nákladů – odolnost při požár-

ní situaci, tepelná akumulace = tepelná stabilita, závěr je jed-

noznačný: ignorujte mýty, soustřeďte se na fakta a pro 

opravdu udržitelnou stavbu použijte beton.
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