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ný pro masivní konstrukce resp. jejich 

vnitřní zóny, kde se nepožaduje vel-

ká pevnost betonu. Další předností je 

odolnost vůči povrchové i  vnitřní ero-

zi vody. Ve srovnání se sypanými hrá-

zemi, kde přelití popř. vytvoření sou-

středěné průsakové cesty v násypu má 

většinou za  následek celkové poruše-

ní, přívalovým povodním krátkodobě 

zatěžujícím ochranné hráze, popř. hrá-

ze suchých nádrží, odborně navržený 

a  provedený objekt na  bázi technolo-

gie CSG odolá.

To stojí za  pozornost z  hlediska vo-

dohospodářského, environmentálního 

a  hlavně bezpečnosti obyvatel a  pro-

středí.

Nebetonářská poznámka

Vodní dílo Tobetsu zahrnuje víceúčelo-

vou nádrž s povodím ~ 230 km2, která 

bude v západní části ostrova Hokkaido 

sloužit k ochraně před povodněmi, zá-

vlahám popř. pro další odběry vody ja-

ko státem zajišťované investice.

Japonsko je jedním z mála vyspělých 

států, kde v  současné době výstav-

ba nádrží a přehrad plynule pokračuje. 

Přitom environmentální a  ekologické 

problematice v  širokém spektru účin-

ků je věnována mimořádná pozornost, 

v  souvislosti s  novou výstavbou jsou 

realizována opatření v  zájmu omezení 

vlivu na prostředí. 

Bezpečnost přehrad má přitom ex-

klusivní postavení. V zemi s  tak vyso-

kou hustotou obyvatel a výskytem růz-

ných extrémních přírodních jevů to je 

nezbytné.
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Kniha nabízí čtenáři konzistentní přístup 

k  teorii konstrukcí na  základě aplikova-

né mechaniky. Svým obsahem pokrývá 

rámové konstrukce, deskové a  stěno-

vé konstrukce i skořepiny v oblasti pruž-

né a plastické, zdůrazňuje historický zá-

klad a využití v praktických inženýrských 

činnostech. Je to první vyčerpávající 

zpracování konstrukční školy budované 

na Swiss Federal Institute of Technology 

(ETH) v Curychu přes padesát let. 

Kniha obsahuje mnoho zpracovaných 

příkladů a cvičení vhodných pro hlubo-

ké pochopení chování konstrukcí. Kaž-

dá kapitola je zakončena shrnutím s do-

poručeními důležitých aspektů pro daný 

typ konstrukce. Speciální pojmy, použité 

v textu, jsou vysvětleny v příloze. 

Kniha rovněž obsahuje rozsáhlý index, který spolu s přehlednou strukturou 

a zdůrazněnými důležitostmi v textu výrazně zjednodušují její použití. Poznám-

ky a komentáře, vlastnosti materiálů, geometrické údaje k průřezům, stručný 

výklad maticové algebry, tenzorového a variačního počtu najde čtenář v přílo-

hách. 

Kniha je vyčerpávajícím návodem pro analýzu rámových konstrukcí, rovinných 

konstrukcí a skořepin v oblasti pružné i plastické teorie. Bude jistě užitečnou 

pomůckou pro studenty, vyučující i inženýry v praxi. Jejím cílem je ukázat čte-

nářům jak vhodně modelovat konstrukce a poskytnout jim podporu při jejich 

zodpovědném navrhování a posuzování. 
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Obr. 4 a) Křivky zrnitosti použitého přírodního kameniva z říčních 

náplavů (bez úpravy), b) ověřené meze obsahu vody v betonové 

směsi (CSG) při 80 kg pojiva v 1 m3;  Legenda: 1 – rozměr zrn 

[mm], 2 – propad [%],  3 – jemnozrnný materiál, 4 – hrubozrnný 

materiál, 5 – jednotkový obsah vody [kg], 6 – pevnost betonu 

[MPa], 7 – požadovaná pevnost betonu 2,3 MPa, 8 – stanovené 

rozmezí jednotkového obsahu vody (110 až 140 kg/m3), 9 – zóna 

přípustného obsahu vody v 1 m3 betonu ❚ Fig. 4 a) Grain-size 

curves of the aggregate from the natural river deposits (without 

treatment), b) verified limits of unit water content in the CSG mix 

(for 80 kg cement in 1 m3), 1 – sieve dimension, 2 – percent passing 

(weight), 3 – fine grain, 4 – coarse grain, 5 – unit water content 

[kg/m3],  6 – concrete strength [MPa], 7 – prescribed concrete 

strength 2.3 MPa, 8 – range of unit water content 110 – 140 kg/m3, 

9 – zone of possible variation of water content

Obr. 5 Dokončená přehrada Tobetsu (pohled proti vodě) 

❚ Fig. 5 Recently constructed Tobetsu Dam (view from 

downstream)


