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Petr Vítek

V současné době se u nás, jakožto moderní 

metoda, uplatňuje strojní ražba tunelů. S techno-

logií úzce souvisí tunelové ostění sestavené z jed-

notlivých segmentů. V minulosti i současnosti se 

ostění běžně vyrábělo a  vyrábí z  železobetonu. 

V  některých státech a  nyní i  u  nás se uplatňuje 

výroba tunelových segmentů z  betonu vyztuže-

ného ocelovou rozptýlenou výztuží. Na základě 

úvahy, numerické analýzy a experimentů bylo 

zjištěno, že některé vlastnosti tohoto materiálu 

jsou přínosné právě pro prvky tunelového ostění 

jak z hlediska technického, tak i  ekonomického. 

Využití materiálu je podmíněno možností predikce 

odezvy na zatížení pomocí analytické metody. 

Z toho důvodu byl vyvinut algoritmus pro analýzu 

drátkobetonové konstrukce založený na dvoufá-

zovém materiálovém modelu. Jednou fází je beto-

nová matrice a druhou fází je rozptýlená výztuž. 

Dvoufázový model ve své podstatě vystihuje vliv 

velikosti prvku (size effect). ❚ TBM excavation 

of tunnels is on the rise in the Czech Republic 

recently. There is a tight connection to segmental 

lining utilization. Typically the lining is made of 

steel-reinforced concrete. In several states, now 

in the Czech Republic too, segments made of 

steel fibre-reinforced concrete are produced. 

Based on consideration, numerical analysis and 

experiments, a discovery was made that some 

properties of this material are beneficial for tunnel 

lining from both technical and economical points 

of view. Utilization of this material is conditioned 

by the possibility to predict its behaviour by 

means of an analytical method. For this reason 

the SFRC structure analysis algorithm was 

developed, based on two-phase material model. 

The first phase comprises the concrete matrix, 

the second phase represents steel fibres. The 

two-phase model is a reasonable way to express 

also the size effect. 

Beton s rozptýlenou ocelovou výztuží, 

tzv. drátkobeton, se běžně a poměrně 

hojně využívá v oblasti nenosných prv-

ků, zejména podlah. Vzhledem k mno-

hým výhodám nachází v  poslední do-

bě uplatnění i  jako konstrukční materiál 

s  definovanými vlastnostmi. V  tunelo-

vém stavitelství se beton s rozptýlenou 

ocelovou výztuží (SFRC – Steel Fibre 

Reinforced Concrete) ujal ve velké míře 

pro výrobu segmentů skládaného ostě-

ní tunelů budovaných technologií TBM 

(Tunnel Boring Machine). 

Zatímco pro klasické železobetono-

vé prvky existuje řada normových pod-

kladů pro navrhování, v případě SFRC 

dosud není obecně platná metodika 

pro navrhování. Základem pro spoleh-

livé navrhování konstrukcí je pochopení 

odezvy konstrukce na zatížení a  mož-

nost predikce chování konstrukčního 

prvku zjištěné numerickou analýzou. 

Má-li numerická analýza dostatečně 

věrně vystihovat odezvu materiálu na 

zatížení, je třeba se soustředit na jed-

notlivé složky (fáze) a definovat jejich díl-

čí materiálové charakteristiky i  charak-

ter zastoupení ve výsledném materiálu. 

SOUČASNÝ,  BĚŽNĚ UŽÍVANÝ 

PŘÍSTUP K ANALÝZE

Analýza konstrukcí zhotovených ze 

SFRC obvykle využívá agregovaného 

pracovního diagramu obou základních 

fází – betonové matrice a rozptýlené vý-

ztuže (drátků). Vyjdeme-li z běžných po-

třeb stavební praxe, při využití SFRC 

rozhoduje chování materiálu v  tahu, 

příp. ve smyku, proto je rozhodující ta-

hová část pracovního diagramu. Typic-

ký pracovní diagram SFRC je znázorněn 

na obr. 1. Numerická analýza vycháze-

jící z uvedeného přístupu dává spolehli-

vé výsledky pro analýzu vzorku jednot-

né velikosti – např. pro zkušební trámec 

rozměru 150 × 150 × 700 mm. Pro ana-

lýzu konstrukce jiných (větších) rozměrů 

je zapotřebí tvar pracovního diagramu 

modifikovat, k čemuž se užívá empiric-

ky určený koeficient vlivu velikosti prvku.

Při využití uvedeného postupu může-

me za pomoci sofistikovaných výpočet-

ních metod simulovat odezvu na zatíže-

ní u rozličných konstrukcí. Nevýhodou 

tohoto přístupu je potřeba stanovit zá-

kladní pracovní diagram na základě ex-

perimentu pro daný druh betonu, typ 

drátků a jejich dávkování. Dále je po-

někud problematické správné stanove-

ní koeficientu zohledňujícího vliv velikos-

ti konstrukce. 

Vliv velikosti prvku se projevuje 

i v únosnosti prostého betonu, tedy má 

např. vliv i na maximální únosnost, kde 

v drátkobetonu rozptýlená výztuž pů-

sobí jen minimálně. Zmíněný vliv je dán 

strukturou betonu. Vliv struktury betonu 

je však oproti vlivu drátků výrazně men-

ší, a proto se pro konstrukce běžných 

rozměrů zanedbává a zavádí se dia-

gram podle obr. 1. Size effect prostého 

betonu je zapotřebí zohledňovat v kon-

strukcích mimořádně velkých rozměrů.

ANALYTICKÝ PŘÍSTUP 

K  MODELOVÁNÍ  SFRC

Stanovení množství aktivních 

drátků

Jak již bylo nastíněno v úvodu, cí-

lem výzkumu je vytvoření materiálové-

ho modelu, který zohledňuje jednotli-

vé složky SFRC zvlášť, tedy umožňuje 

podle druhu betonu, typu drátků a je-

jich dávkování predikovat odezvu kon-

strukce reálné velikosti. Tento text se 

věnuje výhradně konstrukcím zhotove-

ným ze SFRC namáhaným ohybovým 

momentem. 

Zavedeme předpoklad, že se beton 

poruší tahem za ohybu. S narů sta-

jícím zatížením se nejprve aktivuje be-

ton v  tahu, v němž drátky plně spo-

lu působí s  betonem, následně dojde 

k  vzniku mikrotrhlin, v nichž se drát-

ky postupně aktivují, a poté se jedna 

z mikrotrhlin začne rozvíjet a v ní se pl-

ně aktivují drátky, které se postupně 

vytahují z betonové matrice.

Prvním potřebným krokem je určení 

množství drátků, které se uplatňují při 

vzniku trhliny. Velmi jednoduchým vý-

počtem získáme množství drátků da-

ného profilu a  délky v  objemové jed-

notce, to je údaj, který uvádí většinou 

i výrobce. 

Dále zavedeme předpoklad, že drát-

Obr. 1 Typický 

pracovní diagram 

drátkobetonu ❚ 

Fig. 1 Typical load-

deflection diagram of 

SFRC
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ky jsou po celém objemu betonované-

ho konstrukčního prvku rozděleny rov-

noměrně. Tento předpoklad je v glo-

bálním měřítku splněn v případě, že 

se dodržuje s  potřebnou pečlivos-

tí technologie výroby a ukládání beto-

nu. Ale i při pečlivém zpracování roz-

dělení drátků nelze docílit úplné homo-

genity, vždy jsou místa s větší a menší 

hustotou drátků. Zásadní je však, aby 

tato místa byla rozdělena rovnoměr-

ně. Pokud je uvedené splněno a kon-

strukční prvek má dostatečnou veli-

kost, můžeme pro numerickou analý-

zu předpokládat homogenní rozdělení 

drátků.

Dalším důležitým ukazatelem je od-

klon drátků od roviny. Předpokládej-

me, že se jedná o deskový prvek be-

tonovaný ve vodorovné poloze. Zatížen 

bude kolmo na rovinu, takže nejprav-

děpodobnější pozice trhliny je svislá. 

Důležité je, kolik drátků bude v trhlině 

aktivováno. Odklon drátků od předpo-

kládané roviny trhliny při pohledu shora 

na prvek můžeme považovat za vcel-

ku nahodilý, úhly odklonu jednotlivých 

drátků jsou rovnoměrné, a to zejmé-

na pokud je prvek dostatečně velký 

a uspořádání drátků podél postranního 

bednění má bezvýznamný vliv. Naopak 

odklon drátků při pohledu ze strany vy-

kazuje značnou nerovnoměrnost, ne-

boť s ohledem na ukládání a hutnění 

betonové směsi drátky zaujímají svis-

lou nebo skoro svislou polohu jen oje-

diněle (obr. 2).

Rozhodujícím faktorem je rovněž po-

čet drátků aktivních v trhlině. Vyjde  -

me-li z  předpokladu rovnoměrného 

rozdělení drátků, je možné vypočí-

tat počet drátků v  objemové jednot-

ce. Z toho lze rovněž odvodit množ-

ství drátků, které mají střed ve vrstvě 

dané tloušťky a rozměru – např. vrstva 

tloušťky 10 mm a rozměru 1 × 1 m. Za 

předpokladu jednosměrně uspořáda-

ných drátků kolmo na uvedenou vrst-

vu se v této vrstvě uplatní drátky z po-

čtu vrstev odpovídajících délce drátků 

– např. vrstva 10 mm, drátek 60 mm, 

6 vrstev (obr. 3).

Obdobně lze vyřešit úlohu s ukloně-

nými drátky, kde participuje místo dél-

ky drátků průmět délky drátků kolmý 

na předpokládanou trhlinu. Uvedené 

lze realizovat pro různé orientace drát-

ků. Tímto postupem lze stanovit po-

čet drátků aktivních v předpokláda-

né trhlině:

nlay = dos tlay / mf , (1)

kde nlay [ks/m2] je počet drátků se stře-

dem ve vrstvě, tlay [m]  tloušťka vrstvy, 

dos [kg/m3] dávkování drátků a mf [kg] 

hmotnost jednoho drátku.

Množství drátků působících v daném 

směru se určí poměrem v závislosti na 

počtu tříd odklonů drátků. Dále se určí 

počet drátků daného sklonu participu-

jících v ploše nfib [ks/m2] (např. v před-

pokládané trhlině):

nfib = nlay,grad ∙ (lf /tlay) ∙ cos αy ∙ cos αz , (2)

kde nlay,grad [ks/m2] je počet drátků da-

ného sklonu α se středem ve vrstvě, 

lf [m] délka drátku, tlay [m] tloušťka vrst-

vy a αy, αz [rad] odklony drátku od svis-

lé a vodorovné roviny.

Síla přenášená drátky

Sílu, kterou drátky přenášejí, lze chara k  -

terizovat pull-out diagramem, což je 

vztah síly přenášené jedním drátkem 

v závislosti na jeho vytažení. Tento dia-

gram lze stanovit experimentálně pull-

-out testem, a to jak pro jednotlivé úhly 

odklonu drátku od roviny, tak pro různé 

kotevní délky. 

Kotevní délka drátku se může pohy-

bovat od 0 mm do délky rovné polo-

vině délky drátku. Delší kotevní dél-

ku nelze předpokládat, neboť pak roz-

hoduje kotevní délka drátku na druhé 

straně trhliny. U drátků umístěných šik-

mo vůči trhlině tahová síla nepůsobí ve 

směru drátku, nýbrž šikmo vůči drátku, 

a tomu odpovídá i jiný charakter lokál-

ního porušení. 

Mezní síla přenášená drátkem je zá-

vislá na druhu porušení. Drátek se mů-

že z betonové matrice vytáhnout, ne-

bo přetrhnout.

Odpor proti vytažení drátků je limi-

tován jeho soudržností s betonem po 

celé kotevní délce a dále pak účinkem 

zakotvení koncového háku. Někteří vý-

robci pro zvýšení kotevní síly u drátků 

vyšších pevností vyrábějí dvojitý kon-

cový hák. Z  uvedeného by se moh-

lo zdát, že v tomto případě není mez-

ní síla v drátku závislá na pevnosti po-

užité oceli. Odpor proti vytažení však 

ovlivněn pevností oceli je, neboť na ní 

je závislé množství energie potřebné 

na deformaci (narovnání) koncového 

háku.

Kotevní síla jednotlivých drátků je do 

značné míry ovlivněna složením beto-

nové směsi. Zejména jemné složky be-

tonové směsi zajišťují kvalitní „obalení“ 

drátků a dosažení vysoké soudržnos-

ti betonu a drátku (po délce i v kotev-

ních hácích). Složení betonové směsi 

ovlivňuje rovněž i  rovnoměrnost roz-

ptýlení drátků v konstrukci.

Numerická analýza

V současnosti je numerická analýza 

soustředěna na ohybové namáhání be-

tonové konstrukce (příp. vzorku), která 

se poruší tahem. Vlivem rostoucího za-

tížení v konstrukci vzniká síť mikrotrhlin 

a posléze malých trhlin, z nichž se ob-

vykle jedna začne rozvíjet. Předpokládá 

se tedy porušení jednou trhlinou. 

V předchozích odstavcích je popsá-

no, jakým způsobem lze stanovit po-

čet ideálních drátků v trhlině, které se 

podílejí na přenosu zatížení. Při ma-

lé deformaci, dokud nevznikne trhli-

na, se předpokládá působení drátků 

společně s  betonem – stejné relativ-

ní deformace. Po vzniku trhliny se drá-

tek nejprve lineárně pružně protahuje 

až do hodnoty dosažení mezní únos-

nosti soudržnosti drátku, poté se za-

čne postupně vytahovat z betonu a sí-

la v něm se stanoví podle pull-out dia-

gramu. V případě, že by byla soudrž-

2 3
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nost vyšší než pevnost oceli, řídí se 

síla v drátku pracovním diagramem 

oceli.

Beton v tahu je modelován standard-

ním pracovním diagramem s vlivem ta-

hového změkčení. 

Uvedený postup vychází z tvaru a ro-

zevření trhliny. Zjednodušeně se před-

pokládá trhlina tvaru písmene V s ost-

rým kořenem. Rozevření trhliny je ovliv-

něno trojúhelníkovými plochami vznik-

lými pružným odlehčením betonu. Cel-

kové rozdělení vnitřních sil je patrné ze 

schématu na obr. 4.

Rozevření trhliny se vypočítá ze zakři-

vení průhybové čáry:

u(z) = 2κ z (z – zct), (3)

kde u(z) [m] je rozevření trhliny – funk-

ce proměnné z, κ [m-1] křivost průhy-

bové čáry, z [m] souřadnice měřená od 

neutrální osy k taženému okraji průřezu 

a zct [m] souřadnice z dosažení tahové 

pevnosti betonu – kořen trhliny. 

Výsledkem numerického řešení je 

pra covní diagram ohýbaného prvku – 

ohybový moment / křivost. Tento dia-

gram lze pak již snadno přepočítat na 

běžný diagram síla/průhyb. Základ-

ní řídicí hodnotou je cyklus pro kři-

vost průřezu, z  které se vypočtou re-

lativní deformace betonu a rozevře-

ní trhliny v  závislosti na poloze neut-

rální osy. Iteračním postupem se pak 

stanoví poloha neutrální osy v závis-

losti na rovnováze vnitřních sil v  prů-

řezu a následně se dopočte celkový 

ohybový moment přenášený průřezem 

Mtot [kNm]:

Mtot = Mcc + Mct + Mf , (4)

kde Mcc [kNm] je moment přenášený 

betonem v tlaku – lineární průběh, Mct 

[kNm] moment přenášený betonem 

v tahu – zohledňuje tahové změkčení 

a Mf [kNm] moment přenášený drátky 

– odpovídá průběhu pull-out testu v zá-

vislosti na rozevření trhliny.

Metodika výpočtu zahrnuje vliv veli-

kosti prvku. Nejedná se však o empi-

rický vztah, ale o model zahrnující teo-

retické předpoklady.

Vliv velikosti prvku

Vliv velikosti prvku je přehledně zná-

zorněn na příkladu konstrukcí o  roz-

dílné tloušťce prvku. Pracovní diagram 

zkušebního trámce je nastaven tak, 

aby výsledky z  jednofázového a dvou-

fázového modelu byly téměř shod-

né (obr.  5a). Na dalších diagramech 

(obr. 5b,c) je patrný rostoucí rozdíl mezi 

hodnotami vypočtenými jednofázovými 

(červená křivka) a dvoufázovými mode-

ly (modrá křivka).

EXPERIMENTÁLNÍ  Č INNOST

Uspořádání pull-out testů

Nejběžnější forma uspořádání pull-out 

testů je drátek vyčnívající 1/2 své dél-

ky z betonu, uložený kolmo k povr-

chu vzorku, zatížený normálovou si-

lou. Takto uspořádaných testů lze vy-

hledat spoustu. V reál né konstrukci se 

obdobné uspořádání vyskytuje jen zce-

la náhodně. Pozice trhliny je nepředví-

datelná, drátky jsou umístěny vícemé-

ně náhodně. 

S cílem získat reprezentativní údaje 

byl realizován soubor testů pro různou 

kotevní délku a různé sklony drátků.

Zkušební tělesa byla vyrobena ve tva-

ru desky. Do dolní bednicí plochy byly 

upevněny jednotlivé drátky v pravidel-

ném rastru tak, aby ve stanovené dél-

ce (1/2 nebo 1/4 délky drátku) a v da-

ném úhlu (90° nebo 45°) vyčnívaly 

(obr. 6). Takto se vzorky zabetonovaly 

a zhutnily. Celkem bylo vyrobeno šest 

vzorků, přičemž dva vzorky obsahova-

ly drátky zabetonované kolmo do po-

loviny délky, dva vzorky drátky ulože-

né kolmo do 1/4 a poslední dva vzor-

ky byly s drátky v úhlu 45° zakotvený-

mi do poloviny délky. Každý vzorek ob-

sahoval 16 drátků. 

Po zatvrdnutí betonu byly realizová-

ny zkoušky únosnosti metodou říze-

né deformace, kdy byl jednotlivě každý 

drátek vytahován z betonu konstantní 

rychlostí deformace, přičemž byla mě-

řena silová veličina – odpor drátku pro-

ti vytažení (obr. 7). Celkem bylo testo-

váno šest vzorků o 16 drátcích, získa-

lo se tedy celkem 96 pracovních dia-

gramů drátků. Pro test byl použit běž-

ně užívaný beton třídy C45/55, drátky 

délky 60 mm, profilu 1 mm, nominální 

pevnosti 1 500 MPa. 
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Obr. 2 Odklon drátků od plochy trhliny ve svislém a vodorovném 
směru ❚ Fig. 2 Inclination of fibres from the crack surface in vertical 
and horizontal orientation

Obr. 3 Aktivní drátky v trhlině v závislosti na pozici a odklonu ❚ 
Fig. 3 Active fibres in a crack – dependence on position and inclination

Obr. 4 Schéma namáhání ohýbaného prvku z drátkobetonu ❚ 
Fig. 4 Stress distribution of an element made of SFRC subjected to 
bending

Obr. 5 Porovnání pracovních diagramů pro různé velikosti prvků: 
a) zkušební trámec 150 x 150 mm, b) segment tloušťky 250 mm, 
c) segment tloušťky 500 mm ❚ Fig. 5 Comparison of load-deflection 
diagrams – test samples of different size: a) test beam 150 x 150 mm, 
b) precast segment depth 250 mm, c) precast segment depth 500 mm

Obr. 6 Příprava vzorků – drátky ve sklonu 45° ❚ Fig. 6 Sample 
preparation – fibres inclined at 45°
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Současně s uvedeným byly realizová-

ny doplňkové standardní testy tlakové 

pevnosti, modulu pružnosti a pracov-

ních diagramů trámců namáhaných 

čtyřbodovým ohybem.

Výsledky testů

Výsledky jsou zobrazeny ve formě pra-

covních diagramů a jsou seřazeny pře-

hledně podle typu zkoušky.

Pracovní diagramy kolmo zabetono-

vaných drátků na různou hloubku jsou 

tvarově podobné (obr. 8a až c). Přes-

tože je hloubka zakotvení výrazně roz-

dílná – 30 a 15 mm –, je mezní taho-

vá síla rozdílná jen málo. Zakotvení 

30 mm – průměrná mezní síla 686 N, 

zakotvení 15  mm – průměrná mezní 

síla 650 N. Ve všech případech došlo 

k vytažení drátků. Z uvedeného vyplý-

vá, že pro stanovení únosnosti drátků 

má vliv koncové úpravy drátku rozho-

dující význam. 

Drátky zabetonované pod úhlem 45° 

dosahovaly vyšší únosnosti – průměr-

ná mezní síla 905  N. V řadě případů 

(cca 60  %) došlo k přetržení drátků 

(náhlý pokles únosnosti na pracovním 

diagramu, obr. 8c).

Patrná je menší tuhost skloněného 

drátku, kdy jeho únosnost odpovída-

jící mezní únosnosti kolmého drátku 

je dosažena při cca 2x větší deforma-

ci. Rovněž i rozptyl jednotlivých křivek 

je větší, zřejmě závisí na velikosti zrn 

při povrchu betonu v okolí testované-

ho drátku. 

Tento druh experimentu je zcela uni-

kátní, jelikož velká většina pull-out testů 

se zkouší tahem pouze ve směru drát-

ků. Výsledky znamenají posun v pří-

stupu k problematice, neboť se větši-

nou zavádí předpoklad úbytku únos-

nosti s odklonem drátku až do nulové 

hodnoty pro drátek rovnoběžný s po-

vrchem. Experimenty však ukazují, 

že pro některé hodnoty odklonů drát-

ků je únosnost naopak vyšší a že zá-

vislost na odklonu drátku je poněkud 

složitější.

Sadou pull-out experimentů byly pro-

kázány následující závěry:

• mezní únosnost není lineárně zá-

vislá na délce uložení, zřejmý je vliv 

koncové úpravy drátku,

• mezní únosnost drátků skloněných 

v úhlu 45° je vyšší oproti drátkům kol-

mým,
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Obr. 7  Uspořádání zkoušky ❚ Fig. 7 Test 

arrangement

Obr. 8  Graf vytažení drátku: a) kolmé drátky 

zakotvené ½ délky, b) kolmé drátky zakotvené 

¼ délky, c) drátky skloněné 45° zakotvené 

½ délky ❚ Fig. 8 Pull-out diagram: 

a) perpendicular fibres casted to ½ of their 

length, b) perpendicular fibres casted to ¼ of 

their length, c) fibres inclined at 45° casted to 

½ of their length

Obr. 9 Pracovní diagram zkušebního trámce 

– srovnání experimentu s analýzou ❚ 

Fig. 9 Test beam load-deflection diagram – 

comparison experiments vs. analysis

7

8a

8b

8c



7 14 / 2 0 1 7  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

• skloněné drátky vykazují nižší tuhost 

oproti drátkům kolmým.

Testy trámců namáhaných 

ohybem

Výsledky analýzy byly ověřeny porov-

náním s experimenty – trámce namá-

hané čtyřbodovým ohybem. Byly tes-

továny vzorky vyztužené různými typy 

drátků. Pro ilustraci je uveden repre-

zentativní vzorek (obr. 9).

 ZÁVĚR

Navrhování konstrukcí z betonu vyztu-

ženého rozptýlenou ocelovou výztuží 

začíná zaujímat v segmentu tunelové-

ho stavitelství své nezastupitelné místo. 

Výstavba efektivní konstrukce vyžaduje 

návrhový postup a numerické analytic-

ké metody, které umožní návrh bezpeč-

né, spolehlivé i ekonomické konstruk-

ce, přičemž budou vhodně využity před-

nosti příslušných materiálů. Uvedená 

metodika je jedním z  kroků navrhování 

konstrukcí ze SFRC a je použitelná pro 

základní namáhání konstrukčních prvků 

ohybovým momentem. 

Aby výsledky analýzy odpovídaly 

reál nému působení konstrukce, je za-

potřebí vstupní data získat ze soubo-

ru experimentů. Kromě běžně zjišťo-

vaných pracovních diagramů betonu je 

potřebné mít k dispozici výsledky pull-

-out testů pro kolmé i  skloněné drát-

ky. Uvedené testy na malých vzorcích 

jsou však velmi jednoduché oproti tes-

tům na reálné konstrukci. 

Cílem tedy je na základě jednodu-

chých testů na malých vzorcích a ná-

sledné numerické analýze navrhnout 

optimální konstrukci požadovaných 

vlastností. Výsledky lze pak již jen ově-

řit testem reálného prvku. 

Projekt je řešen za podpory programu Centra 

kompetence Technologické agentury České 

republiky (TAČR), číslo projektu: TE01020168.

Dr. Ing. Petr Vítek

Metrostav, a. s., Divize 5

e-mail: petr.vitek@metrostav.cz

Text článku byl posouzen odborným lektorem.

The text was reviewed.
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25. ROČNÍK SOUTĚŽE STAVBA ROKU 
PŘEDSTAVUJE STAVBY
Od června se na www.stavbaroku.cz prezentuje 52 staveb, z toho 5 objektů 
v zahraničí.  Soutěží stavby různých velikostí i druhů – komerční, bytové i historické 
stavby, liniové, dopravní, průmyslové i úpravy veřejného prostoru. 
Odborná osmičlenná porota a Sbor expertů s 18 specialisty zahájili hodnocení 
s cílem vybrat stavby do druhého kola pro osobní návštěvu a následně nominaci 
15 staveb na titul STAVBA ROKU. Nominace budou vyhlášeny 7. září a tím bude 
i odstartováno hlasování veřejnosti. Slavnostní udílení 5 titulů a 12 Zvláštních cen 
proběhne 5. října v Betlémské kapli v Praze.

HLASUJTE OD ZÁŘÍ O NEJLEPŠÍ STAVBU ROKU 2017 I VY!
WWW.STAVBAROKU.CZ 
* Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy se prezentuje v soutěži STAVBA ROKU 2017


