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Základní evropská norma pro navrhování stavebních
konstrukcí prEN 1990 uvádí alternativní postupy pro
stanovení účinku zatížení, o nichž se má rozhodnout v ná-
rodních přílohách jednotlivých členských zemí CEN.
Jednou z důležitých otázek je stanovení základní kombi-
nace zatížení a dílčích součinitelů zatížení pro trvalou 
i dočasnou návrhovou situaci, pro kterou se v prEN 1990
uvádějí tři alternativní postupy. Příklady železobetonové
desky a ocelového táhla naznačují, že postupy dopo-
ručené v prEN 1990 vedou k rozdílným úrovním spo-
lehlivosti konstrukcí, které jsou však většinou vyšší než
spolehlivost při postupu podle současné ČSN PENV 1991-1.
Ukazuje se, že pro zpracování národní přílohy k prEN 1990
jsou nezbytné další kalibrační studie. 

1. Úvod
Nové operativní eurokódy pro navrhování stavebních

konstrukcí budou již od příštího roku postupně nahrazovat
předběžné normy ENV. V současnosti jsou již dokončeny
dva základní dokumenty prEN 1990 [1] a prEN 1991-1-1
[2] a probíhá transformace dalších norem. Během několika
let by tedy měla téměř celá Evropa navrhovat konstrukce
podle jednotných metodických předpisů. Nové eurokódy
budou zavedeny s doplňujícími národními přílohami jako
platné národní normy (u nás jako ČSN EN). Dosud platné
předpisy, které jsou v rozporu s dokumenty CEN, se budou
postupně měnit nebo rušit. Prostřednictvím národních
příloh bude umožněna národní volba numerických hodnot
řady ukazatelů spolehlivosti, hodnot některých druhů za-
tížení a také výběr z alternativních postupů výpočtu.
Půjde tedy o závažná rozhodnutí, na která je třeba se dob-
ře připravit.

V současné době se u nás i v dalších evropských zemích
CEN zpracovávají podkladové materiály, na jejichž základě
bude možné doporučit do národních příloh alternativní po-
stup výpočtu a stanovit ukazatele spolehlivosti. Porovnáním
spolehlivosti konstrukcí navržených podle předběžných
eurokódů a kalibrací dílčích součinitelů spolehlivosti se v roz-
boru [3] zabývají severské země CEN. Na rozbor pak nava-
zuje studie [4] alternativních postupů kombinace zatížení
podle prEN 1990 [1]. 

V současné době uvádí prEN 1990 [1] tři alternativní po-
stupy kombinace zatížení pro trvalou i dočasnou návrhovou
situaci. První dva jsou převzaty z předběžné ENV 1991-1 [5],

třetí alternativa je doporučena na základě rozboru [4]. Zjed-
nodušenou kombinaci zatížení pro budovy již prEN 1990
[1] neuvádí. V české národní příloze k prEN 1990 [1] bude
tedy nutné zvolit vhodný postup kombinace stálých a
nahodilých zatížení pro trvalou i dočasnou návrhovou
situaci a ověřit hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti
doporučených v [1]. Předmětem tohoto článku, který
navazuje na studie [6] až [9], je ukázat vliv výběru alterna-
tivní kombinace zatížení a volby hladiny součinitelů stálých
a nahodilých zatížení γG a γQ na ukazatele spolehlivosti
dvou základních konstrukčních prvků, železobetonové
desky a ocelového táhla. 

2. Základní kombinace zatížení
V následujícím rozboru se uvažuje kombinace zatížení

stálého G, užitného Q a větru W. Zatížení větrem se zde před-
pokládá jako zatížení nedominantní. Symboly G, Q a W
označují v celé studii dílčí složky účinku zatížení (např. ohy-
bové momenty, osové síly). Konečné znění prEN 1990 [1]
uvádí pro základní kombinaci těchto zatížení v trvalé i do-
časné návrhové situaci tři alternativní postupy:

A. podle vztahu (6.10) v prEN 1990 [1] se návrhová hodno-
ta Ed účinku zatížení stanoví ze vztahu 

Ed = γG Gk + γQ Qk + γW ψW Wk ;                   (1)

B. podle dvojice rovnic (6.10a) a (6.10b) v prEN 1990 [1] je
možné alternativně použít výrazy

Ed = γG Gk + γQ ψQ Qk + γW ψW Wk ,             (2)

Ed = ξ γG Gk + γQ Qk + γW ψW Wk .              (3)

Při výpočtu rozhoduje méně příznivý ze vztahů (2) a (3);

C. alternativní postup se liší od postupu B pouze tím, že se
v rovnici (2) uvažuje pouze stálé zatížení a zjednoduší se
tedy na tvar

Ed = γG Gk .                                   (4)

Při výpočtu pak rozhoduje méně příznivý ze vztahů (3) a
(4).

Jestliže by byl dominantní vítr W, pak se v rovnicích (1) a
(2) zatížení větrem neredukuje a uplatní se redukce užitného
zatížení Q součinitelem ψQ.

Pro stanovení vlivu nahodilých zatížení na spolehlivost des-
ky a táhla jsou charakteristické hodnoty Gk, Qk, Wk vyjádře-

Vliv alternativních postupů v EN 1990 
na spolehlivost konstrukcí

doc. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc., PhD.
Ing. Jana MARKOVÁ, PhD.

ČVUT – Kloknerův ústav
Praha



34 STAVEBNÍ OBZOR 2/2002

ny prostřednictvím poměru χ nahodilých zatížení Qk +Wk
k celkovému zatížení Gk + Qk + Wk a poměrem nahodilých
zatížení k. Tedy

χ = (Qk + Wk)/(Gk + Qk + Wk), k = Wk/Qk .         (5)

Pro danou hodnotu účinku návrhových hodnot zatížení Ed
lze charakteristické hodnoty zatížení Gk, Qk, Wk vyjádřit na
základě veličin χ a k ve tvaru 

Veličiny v závorce se v prvním vztahu rovnice (6) uplat-
ňují v souladu s jejich použitím v rovnicích (1) až (4) pro
postupy A, B a C.

Při postupu A platí rovnice (1) v celém oboru poměru za-
tížení χ, 0 ≤ χ ≤ 1, zatímco při postupu B je rovnice (2)
rozhodující v části intervalu 0 ≤ χ ≤ χlim,B a rovnice (3)
v intervalu χlim,B ≤ χ ≤ 1. Hodnota χlim,B vyplývá ze vztahů
(2), (3) a (5) podle vzorce

kde pro poměr k ≤ (1 –ψQ)/(1 –ψW) pomocná veličina a = 1
a b = ψW (zatížení Q dominantní) a pro k > (1 – ψQ)/(1 – ψW)
jsou veličiny a = ψQ a b = 1 (W dominantní).

Rozbory spolehlivosti konstrukcí navržených postupem C
ukazují, že při nižších poměrech zatížení χ jsou výsledné
hodnoty indexů spolehlivosti výrazně nižší, než je dopo-
ručená hodnota β = 3,8. Proto se v tomto příspěvku alterna-
tiva C neuvažuje, příklad rozboru spolehlivosti železobeto-
nové desky a sloupu navržených postupem C je uvedený
v příspěvku [9]. 

3. Odolnost konstrukčních prvků
Návrhová hodnota Rd odolnosti ohýbané železobetonové

desky jednotkové šířky se uvažuje podle vztahu

Rd = As fyk /γs [h – d1 – 0,5 As (fyk/γs)/(α fck /γc)] ,    (8)

kde As je plocha výztuže, fyk a fck charakteristické pevnosti
výztuže a betonu, h výška průřezu, d1 osová vzdálenost vý-
ztuže od tažených vláken, α součinitel vyjadřující nepříznivé
vlivy způsobu zatížení na pevnost betonu v tlaku, γs a γc sou-
činitele materiálových vlastností podle ČSN P ENV 1992-1-1
[10], γG, γQ a γW součinitele zatížení G, Q a W. Při návrhu
výztuže desky se předpokládají dva poměry zatížení k1 = 0
(působí pouze stálé a užitné zatížení) a k2 = 1 (působí všech-
na zatížení G, Q a W, vítr je nedominantní). 

Při rozboru spolehlivosti desky se vychází z podmínky, že
odolnost desky R je větší, než jsou účinky vnějších sil E, jež
jsou vyjádřené součtem dílčích účinků G, Q a W. Potom

KR1 As fy [h – d1 – 0,5 Asfy /(α fc)] > KE1(G + Q + W) ,  (9)

kde KR1 a KE1 jsou součinitele modelových nejistot odolnos-
ti R a účinku zatížení E.

Návrhovou hodnotu Rd odolnosti ocelového táhla o průře-
zové ploše A lze stanovit jako Rd = As fyk /γs. Součinitel γs se
uvažuje doporučenou hodnotou 1,1, resp. 1,15 podle ENV
1993-1-1 [11], resp. českého národního aplikačního doku-
mentu k [11]. Při rozboru spolehlivosti táhla se vychází
z podmínky

KR2 A fy > KE2 (G + Q + W) .                (10)

Při rozboru spolehlivosti se zjiš�uje pravděpodobnost po-
ruchy Pf, že podmínky (9) a (10) nejsou splněny. Místo prav-
děpodobnosti Pf se však v dalším rozboru uplatňuje běžně
používaný index spolehlivosti β definovaný na základě
pravděpodobnosti Pf

β = Φ–1(1 – Pf ) ,                         (11)

kde Φ je distribuční funkce normálního rozdělení. Doporu-
čená hodnota indexu spolehlivosti β = 3,8 odpovídá pravdě-
podobnosti poruchy Pf = 7,24 ⋅ 10–5.

4. Modely základních veličin
Pravděpodobnostní modely základních veličin jsou sou-

hrnně uvedeny v tab. 1. 
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Druh Značka Základní veličina Rozdělení Jednotka Charakteristická hodnota Průměr Směrodatná odchylka

G stálé N MN/m2 G k G k 0,1 G k

Q užitné (50 let) GUM MN/m2 Q k 0,6 Q k 0,21Q k

W vítr (1 rok) GUM MN/m2 W k 0,4 W k 0,2W k

W vítr (50 let) GUM MN/m2 W k 0,7 W k 0,245W k

A s plocha výztuže DET m2 nom nom 0

α součinitel DET – 1 1 –

f c pevnost betonu LN MPa 20 30 5

f y pevnost výztuže LN MPa 435 560 30

f yt pevnost táhla LN MPa 235 280 0,08µy

h výška desky N m 0,2 0,2 0,005

A průřezová plocha táhla N m nom nom 0,01µy

d 1 osová vzdálenost výztuže GAM m 0,03 0,03 0,01

K E 1 zatížení desky N – 1 1 0,05

K E 2 zatížení táhla N – 1 1 0,1

K R 1 odolnosti desky N – 1 1 0,1

K R 2 odolnosti táhla N – 1 1,1 0,1

zatížení

materiálové 
vlastnosti

geometrické 
údaje

modelové 
nejistoty

Tab. 1. Pravděpodobnostní modely základních veličin

–

γ
γ γ γ

(7)
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5. Výsledky rozboru spolehlivosti
Spolehlivost železobetonové desky a ocelového táhla byla

stanovena na základě zjednodušených časově nezávislých mo-
delů zatížení s využitím Turkstrova pravidla (pro užitné zatí-
žení se uvažuje rozdělení extrémních hodnot po dobu před-
pokládané životnosti padesát let, pro zatížení větrem rozdělení
ročních maxim). Výsledky rozboru spolehlivosti vyjádřené
prostřednictvím indexu spolehlivosti β [11] jsou zachyceny
pro železobetonovou desku na obr. 1 až obr. 3, pro ocelové
táhlo na obr. 4 a obr. 5. Pro oba prvky se uvažují poměry za-
tížení k1 = 0 a k2 = 1, podíl vyztužení desky ρ hodnotou 0,5 %,
popř. 1 %. Na obrázcích jsou v závislosti na poměru zatížení
χ znázorněny indexy spolehlivosti β pro alternativní postu-
py A, B a pro doporučené hodnoty dílčích součinitelů 
γG = 1,35 a γQ = 1,5 podle prEN 1990 [1].

Obrázky 1 až 5 dále ukazují alternativu D odpovídající
postupu A a alternativu E odpovídající postupu B, jestliže by
se při návrhu uplatnily snížené hodnoty dílčích součinitelů
γG = 1,2, γQ = 1,4 podle Změny 1 k ČSN P ENV 1991-1 [5]
a součinitel pro ocel γs = 1,15. Je však třeba zdůraznit, že
přestože postup B (tedy i alternativa E) odpovídá pravidlům
platné ČSN P ENV 1991-1 [5], není uveden v evropských
normách pro navrhování betonových a ocelových konstruk-

cí, které byly vydány dříve než dokument [5]. Proto ani obě
uvažované české normy [10], [11] postup B neumožňují.

Obr. 1. Index spolehlivosti β pro desku (ρ = 1 %) vzhledem k po-
měru zatížení χ a pro poměr k1 = 0; A, B – kombinace podle prEN
1990 [1] (γG = 1,35, γQ = 1,5), D, E – kombinace podle 

ČSN P ENV 1991-1 [5] (γG = 1,2, γQ = 1,4)

Obr. 2. Index spolehlivosti β pro desku (ρ = 1 %) vzhledem k po-
měru zatížení χ a pro poměr k2 = 1; A, B – kombinace podle prEN
1990 [1] (γG = 1,35, γQ = 1,5), D, E – kombinace podle 

ČSN P ENV 1991-1 [5] (γG = 1,2, γQ = 1,4)

Obr. 3. Index spolehlivosti β pro desku s nižším stupněm vyztužení
(ρ = 0,5 %) vzhledem k poměru χ a pro poměr k2 = 1; A, B – kom-
binace podle prEN 1990 [1] (γG = 1,35, γQ = 1,5), D, E – kombi-

nace podle ČSN P ENV 1991-1 [5] (γG = 1,2, γQ = 1,4)

Obr. 4. Index spolehlivosti β pro ocelové táhlo vzhledem k poměru
zatížení χ a pro poměr k1 = 0; A, B – kombinace podle prEN 1990
[1] (γG = 1,35, γQ = 1,5 a γs = 1,15), D, E – kombinace podle 

ČSN P ENV 1991-1 [5] (γG = 1,2, γQ = 1,4 a γs = 1,15)

Obr. 5. Index spolehlivosti β pro ocelové táhlo vzhledem k poměru
zatížení χ a pro poměr k2 = 1; A, B – kombinace podle prEN 1990
[1] (γG = 1,35, γQ = 1,5 a γs = 1,1), D, E – kombinace podle 

ČSN P ENV 1991-1 [5] (γG = 1,2, γQ = 1,4 a γs = 1,15)
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Spolehlivost desky i táhla ovlivňuje poměr nahodilých a
celkových zatížení χ a poměr nahodilých zatížení k, u desky
má také vliv stupeň vyztužení. Oba konstrukční prvky navr-
žené podle alternativy A, popř. B, mají pro stejné poměry za-
tížení χ a k téměř shodnou spolehlivost. Ve všech případech
je spolehlivost obou prvků navržených postupem A větší než
při postupu B. Postupem A lze v některých případech dosáh-
nout podstatně vyšších indexů spolehlivosti, než je hodnota
3,8 doporučená podle prEN 1990 [1]. Návrh konstrukce po-
stupem A může být však v těchto případech neekonomický.

Ukazuje se, že nejvyrovnanější indexy spolehlivosti β pro
běžné hodnoty poměru χ (v rozmezí poměru zatížení od 0,1
do 0,6) poskytuje postup B, který je tedy vhodnější než sou-
časně zavedený postup D. Při zavedení prEN 1990 [1] do
soustavy českých norem lze tedy doporučit postup B (γG = 
= 1,35, gQ = 1,5).

6. Závěrečná poznámka
Rozbory spolehlivosti konstrukcí navržených z různých

materiálů a kalibrací ukazatelů spolehlivosti v národních
normách se nyní nezabývají jen členské země CEN, avšak
provádějí se i v dalších mimoevropských státech [12]. Je
zřejmé, že zpracování soustavy operativních evropských no-
rem, jež se budou používat pro navrhování konstrukcí téměř
v celé Evropě, je velmi složité. Při probíhající transformaci
přednorem (ENV) na operativní evropské předpisy EN se
totiž uplatňují národní tradice, nové poznatky a také zájmy
jednotlivých členských zemí CEN. Ukazuje se, že si bude
moci každá země stanovit národní úroveň spolehlivosti kon-
strukcí navrhovaných podle eurokódů prostřednictvím
svých národních příloh, a to na základě výběru z alternativ-
ních postupů, doporučením hodnot různých druhů zatížení a
ukazatelů spolehlivosti. Dosud provedené národní i mezi-
národní rozbory však naznačují, že by se hodnoty různých
druhů zatížení a ukazatelů spolehlivosti, jež doporučuje no-
vá generace eurokódů, měly národně měnit teprve po pečli-
vých rozborech. Nové eurokódy totiž poskytují v mnoha pří-
padech vyšší spolehlivost konstrukcí než národní normy.

Uvedené příklady dvou prvků vyrobených z betonu a oce-
li potvrzují výsledky studií [7] až [9], že spolehlivost kon-
strukcí navržených podle EN je vyšší než spolehlivost při
návrhu podle stávajících ČSN i ČSN P ENV. Očekávaný
národní výběr základní kombinace zatížení, dílčích souči-
nitelů a charakteristických hodnot některých druhů zatížení
pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci může však tuto
okolnost změnit. Jde o náročné rozhodnutí, které může mít
také širší obchodní a ekonomické důsledky [8]. Proto je
třeba dosud provedené rozbory doplnit o další studie spo-
lehlivosti složitějších konstrukčních prvků vyrobených
z různých materiálů a získané výsledky porovnat s dostup-
nými mezinárodními poznatky. Cílem těchto rozborů je při-
pravit potřebné podklady pro zpracování národní přílohy
k EN 1990 [1], jejíž zavedení do soustavy ČSN EN lze oče-
kávat již v příštím roce. 

Tato studie vznikla jako součást řešení výzkumného
záměru CEZ: J04/98:210000029 „Rizikové inženýrství a
spolehlivost technických systémů“ podporovaného
z prostředků MŠMT. 
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Holický, M. – Marková, J.: The Influence of Alternative
Procedures in EN 1990 on Structural Reliability

The basic European standard for the design of building
structures prEN 1990 presents alternative procedures
for the determination of effects of loading which should
be solved in national annexes prepared by CEN member
states. Determination of the basic combination of loa-
ding and partial coefficients of loading for the perma-
nent as well as transient design situations appears to be
one of the major issues. PrEN 1990 gives three
alternative procedures for such situations. Examples of a
reinforced concrete slab and a steel tie suggest that
procedures recommended by prEN 1990 lead to
differing levels of reliability of structures. They are,
though, usually higher than reliability levels achieved
with the use of the current ČSN P ENV 1991-1. Further
calibration studies have proved to be necessary for the
preparation of the national annex to prEN 1990. 

Holický, M. – Marková, J.: Einfluss alternativer
Verfahren in der EN 1990 auf die Zuverlässigkeit von
Konstruktionen

Die grundlegende europäische Norm für den Entwurf
von Baukonstruktionen, die prEN 1990, führt alter-
native Verfahren für die Bestimmung der Wirkung einer
Belastung an, über die in nationalen Anlagen der
einzelnen Mitgliedsländer der CEN entschieden werden
soll. Eine wichtige Frage ist die Bestimmung der
Grundkombination der Belastung und der Teilbelastungs-
faktoren für eine dauernde und auch eine zeitweilige
Entwurfssituation, für die in der prEN 1990 drei
alternative Verfahren angegeben sind. Die Beispiele
einer Stahlbetonplatte und eines Stahlzugstabs deuten
an, dass die in der prEN 1990 empfohlenen Verfahren zu
unterschiedlichen Niveaus der Zuverlässigkeit der
Konstruktion führen, die jedoch in den meisten Fällen
höher als die Zuverlässigkeit beim Verfahren nach der
gegenwärtigen ČSN P ENV 1991-1 liegen. Es erweist sich,
dass für die Bearbeitung der nationalen Anlage zur prEN
1990 weitere Kalibrierungsstudien unerlässlich sind.
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Příspěvek je zaměřen na analýzu zákonitostí odezvy
cihelné příčkové konstrukce při výbuchu metano-
vzdušné plynné směsi za jejím rubem. Předpokládá se,
že doba působení přetlaku od výbuchu plynné směsi je
srovnatelná se základní vlastní periodou zatížené zděné
konstrukce příčky a tlaky generované výbuchem jsou
blízké mezi porušení konstrukce. Příspěvek je založen
na variantních dynamických výpočtech odezvy obdél-
níkové konstrukce zděné příčky pro experimentální
ověřování její únosnosti. Jsou odvozeny principy po-
rušování zděné konstrukce pro tento typ relativně dlou-
hého působení výbuchu plynovzdušných směsí v návaz-
nosti na výsledky experimentů na zděných konstrukcích
při zatížení relativně velmi krátkou rázovou vlnou.

1. Úvod
Při výbuchu náloží nebo plynovzdušných směsí nej-

různějšího typu jsou stavební konstrukce zatěžovány rázo-
vou vlnou s velmi strmým čelem rázové vlny a dobou trvání
řádově v milisekundách až desetinách sekundy. Tato za-
tížení působí na přehradní konstrukce, které jsou zatíženy
dynamicky, a to bu� vysoko nad mezí jejich únosnosti,
jehož důsledkem je jejich havarijní destrukce, nebo pod me-
zí únosnosti při rozvoji pružných a trvalých deformací, popř.
současně se vznikem nehavarijních poruch (trhlin). Z hle-
diska poznání je významná především nehavarijní odezva
těchto přehradních konstrukcí, zaměřená na zefektivnění
navrhování konstrukcí odolných teroristickému ohrožení,
havarijním výbuchům v průmyslových objektech i v byto-
vých konstrukcích, např. při výbuších propan-butanových
směsí. 

Předmětem příspěvku je analýza zákonitostí přetváření a
porušování jednoduché cihelné zdi klasického formátu při
výbuchu plynné metanovzdušné směsi za jejím rubem,
odpovídající např. výbuchu plynu v domácnosti. Předpo-
kládá se, že cihelné příčky budou v další etapě prací ově-
řovány, a to jak při výbušných přetlacích způsobujících pou-
ze jejich pružné přetváření, tak postupně i při tlacích
vedoucích až k porušení zdiva a destrukci příčky. Proto byly
i rozměry v příspěvku analyzované příčkové zdi přizpůsobe-
ny možnostem experimentálního ověření stejné příčky
v další etapě prací.  

V již publikovaných pracích [2], [3], [5] byla řešena
především problematika zatížení zdiva účinky výbuchu pev-
ných náloží v relativně malé (několikametrové) vzdálenosti
výbuchu od přehradní konstrukce, které jsou charakteri-
zovány velmi krátkým působením přetlaku v řádu několika
milisekund. Cílem současných studií je analýza odezvy kon-
strukce při působení přetlaku od výbuchu plynné směsi,

jehož trvání je srovnatelné se základní vlastní periodou za-
tížené cihelné konstrukce příčky, tedy v desetinách, popř.
setinách sekundy, a tlaky generované výbuchem jsou variant-
ně v pružné oblasti až postupně v blízkosti meze porušení
konstrukce.

Na základě variantních výpočtů jsou odvozeny závěry ve-
doucí k prohloubení poznání charakteristik celého jevu a
parametrů odezvy jednoduché cihelné příčkové konstrukce.

2. Mechanické charakteristiky cihelné zdi
Pro stanovení pevnostních charakteristik zdiva byla po-

užita ustanovení ČSN 73 1101 [7]: Cihly plné (CP): formát
290 × 140 × 65 mm, objemová hmotnost 1 800 kg/m3, pev-
nostní označení cihel P10, pevnost v tlaku 10 MPa, pevnost
v tahu za ohybu 1,7 MPa. Malta vápenná značky 0,4 ~ 0,5,
pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4 ~ 0,5 MPa.

Výsledné charakteristiky zdiva:
a) pevnost v dostředném a mimostředném tlaku při poru-

šení ve spárách

Rd = 0,9 MPa;

b) pevnost v tahu za ohybu v rovné spáře

Rtfd = 0,02 MPa;

c) pevnost ve smyku

Rqd = 0,02 MPa,

pro α = 500 … podle tab. 6 ČSN 73 1101,
km = 2,1 … podle čl. 38 ČSN 73 1101;

d) tečnový modul přetvárnosti pro σ = Rd (napětí na mezi
pevnosti)

e) sečnový modul přetvárnosti pro rozmezí napětí

0,66 · km· Rd ≤ σ ≤ km· Rd …  1,25 MPa ≤ σ ≤ 1,89 MPa,

f) modul pružnosti neporušené nové konstrukce (velmi přibližně)

E = (1 ~ 0,5) · Edef2 = (1 ~ 0,5) · 536 = 536 ~ 268 MPa;

g) modul přetvárnosti zdiva ve smyku

Gdef = 0,4 · Edef2 = 0,4 · 536 = 214 MPa;

Dynamická odezva a způsob porušování cihelných
příček při výbuchu plynu uvnitř budovy
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h) Poissonovo číslo
ν = 0,15.

Rozměry cihelné příčky byly uvažovány 2 200 × 2 575 × 140 mm.

3. Zatížení
Pro geometrii místnosti (prostoru, určeného k zaplynová-

ní a odstřelu) za rubem analyzované zdi byla v rámci spolu-
práce na řešeném projektu výpočtem stanovena intenzita a
časový průběh tlakového zatížení na rubu analyzované zdi
od výbuchu metanové směsi [6]. Výbuchový tlak pro danou
konfiguraci dosáhl 18,01 kPa. Časový průběh v normali-
zovaném tvaru je uveden na obr. 1 jako funkce g1(t). Pro alter-
nativní výpočty odezvy byl použit stejný maximální přetlak
18,01 kPa, ale s časově kratším průběhem g2(t) a g3(t) (ve
skutečnosti výsledný přetlak samozřejmě závisí nejen na
konfiguraci prostoru za rubem analyzované zdi, ale také na
koncentraci plynné směsi, zaplnění místnosti apod. [4]).

4. Dynamická odezva zděné konstrukce
Při dynamickém působení zatížení kolmo na střednici des-

kostěnové konstrukce zděné příčky se tato konstrukce chová
jako ohýbaná deskostěna. O velikosti odezvy kromě charak-
teristik zatížení rozhoduje tuhost konstrukce, jež je charak-
terizována, kromě tlouš�ky zdiva a ostatních rozměrů kon-
strukce a jejích okrajových podmínek, také velikostí modulu
pružnosti E zdiva, který však podle normy pro navrhování je
znám ve značně širokých mezích na rozdíl od ostatních
veličin, tedy rozměrů konstrukce, jejích okrajových podmí-
nek apod. Z tohoto důvodu byl sledován vliv modulu E na
naladění konstrukce (rozložení vlastních frekvencí, zvláště
nejnižší první vlastní ohybové frekvence – mísovitý tvar prů-
hybu deskostěny) pro dva různé typy okrajových podmínek
(vetknutí po celém obvodu zdi a variantně kloubové uložení
rovněž po celém obvodu zdi, viz obr. 2). 

Obr. 1. Variantní zatížení cihelné zdi – závislost normalizovaného
přetlaku p* působícího zatížení od účinků výbuchu na čase t

Obr. 2. Závislost první vlastní frekvence f(1) na modulu pružnosti E
a způsobu podepření

Obr. 3. Časový průběh odezvy v napětí σ deskové konstrukce cihel-
né zdi kloubově podepřené po celém obvodu pro vybrané tři body
ve střední části zdi a maximální přetlak 18,01 kPa 
a – pro zatížení, popsané funkcí g1, b – pro funkci zatížení g2, 
c – pro funkci zatížení g3
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Na absolutní velikost odezvy konstrukce má vliv její
útlum. I tato charakteristika bývá značně proměnlivá v zá-
vislosti na kvalitě zdiva (zejména na kvalitě vyplnění spár
mezi cihlami, míře lokálních poruch, a tím i homogenitě
konstrukce, apod.). V našem případě jsme uvažovali podle
doporučení ČSN 73 0032 logaritmický dekrement útlumu
hodnotou θ = 0,12 a variantně hodnotou poloviční θ = 0,06
pro kvalitní homogenní konstrukci. 

Na obrázku 3 je vynesen časový průběh odezvy v napětí
σx pro kloubové podepření desky po celém obvodu, útlum 
θ = 0,06, maximální přetlak 18,01 kPa, ale různá doba půso-
bení zatížení (podle obr. 1):

– pro funkci g1 cca 1,90 s,
– pro funkci g2 cca 0,95 s,
– pro funkci g3 cca 0,19 s.

Časový průběh odezvy v napětí σx (kolmo na vodorovnou
spáru mezi cihlami) je vynesen ve střední části konstrukce
(bod č. 325 je ve středu stěny, bod č. 246 v polovině výšky
a levé čtvrtině šířky, bod č. 289 v dolní čtvrtině výšky a
v polovině šířky). 

Dominantní první vlastní frekvence pro tento model je 12,5 Hz
a této frekvenci odpovídající vlastní perioda 0,08 Hz. Z po-
rovnání doby působení zatížení s vlastní periodou je zřejmé,
že pokud vlastní perioda je značně malá (proti době půso-
bení zatížení), je pro odezvu konstrukce dominantní kvazi-
statická složka působení zatížení kopírující časový průběh
zatížení – tvar zatěžujícího impulsu [2], [3], [5]. Na tento
kvazistatický průběh je superponovaná dynamická složka
odpovídající svou frekvencí dominantní vlastní frekvenci
konstrukce – viz vliv funkce g1. U funkce g3 je doba půso-
bení zatížení srovnatelná s dominantní vlastní periodou kon-
strukce, a tak ve tvaru odezvy převládá dynamická složka
odezvy právě s frekvencí této dominantní vlastní frekvence
konstrukce, zatímco vliv tvaru zatěžujícího impulsu na ve-
likost a tvar odezvy je zanedbatelný.

Z obrázku 5 je zřejmé, že velikost odezvy konstrukce
v napětí ovlivňuje především naladění konstrukce, tedy po-
měr vlastní periody a doby působení zatížení, vyjádřené
funkcemi zatížení g1 až g3. Vliv tuhosti konstrukce na veli-
kost odezvy je vynesen na obr. 5 jako závislost modulu
pružnosti E na napětí ve zdivu σx a σy (σx je napětí kolmo na
vodorovnou spáru mezi cihlami, tedy ve svislém směru, 
σy je napětí kolmo na svislé zalomené spáry mezi cihlami,
tedy ve vodorovném směru). Je zřejmé, že na rozdíl od
výchylky y (obr. 4) je napětí relativně nezávislé na míře při-
bližnosti určení modulu pružnosti E (samozřejmě pro ro-
zumné rozmezí modulů v desítkách procent).

5. Porušení zdiva
Při dynamickém zatížení zděná konstrukce zakmitá v ně-

kterém ze svých vlastních tvarů nebo v jejich superpozici.
Pro velmi dlouhé časové průběhy zatížení je ve srovnání
s nejnižší vlastní frekvencí konstrukce dominantním vlast-
ním tvarem právě tato nejnižší frekvence. 

V kolmém směru na rovinu styku vznikají ve spárách me-
zi jednotlivými cihlami tahová nebo tlaková napětí v důsled-
ku ohybu konstrukce, samozřejmě s výjimkou uzlových linií
příslušného tvaru kmitání. Ve směru rovin styků mezi cihla-
mi (vodorovné i svislé) pak smyková napětí v maltě mezi
cihlami. Dynamická tahová, tlaková a smyková napětí ve
spárách mezi cihlami zděné příčky, způsobená účinkem
tlakové vlny, jsou superponována na statické předpětí zdiva
(v tlaku) tíhou nadložního zdiva, popř. dalších konstrukcí na
zdivu osazených. Z oddílu 2 je zřejmé, že statická únosnost
zdiva v tahu je velmi malá. Pro dynamická napětí můžeme
uvažovat s vyšší dynamickou mezí pevnosti, nicméně podle
závěrů již provedených experimentů je při tomto typu zatí-
žení dynamická mez pevnosti malty v tahu nižší než 0,1 MPa.
O porušení zdiva – vzniku prvních trhlin ve spárách mezi
cihlami – rozhoduje hlavní tahové napětí v maltě ve spáře.
Do vzniku prvních trhlin je vztah napětí/deformace téměř li-
neární (tato linearita byla potvrzena experimentálně v pra-
cích [1], [2], [5]). Mezní tahové napětí, které rozhoduje o po-
rušení konstrukce při tomto typu zatížení, je významně nižší
v porovnání s únosností v tlaku, takže chyba vyplývající
z možné nelinearity funkce napětí/deformace je malá (po-
kud je konstrukce dostatečně předepnuta velkou vlastní tí-
hou nadložního zdiva). 

Před vznikem trhlin ve spárách je konstrukce dostatečně
přesně popsána fyzikálními charakteristikami dpovídajícími
pružným deformacím konstrukce a průhybová plocha odpo-
vídá dominantním vlastním tvarům kmitání a jejich super-
pozici. Při prvních trhlinách dojde ke skokové změně veli-
kosti vlastních frekvencí jako důsledek změny okrajových
podmínek konstrukce. Dále dochází k významné změně mo-
dulu pružnosti, jeho hodnota klesne přibližně o 20 % proti
počáteční hodnotě [2], [5]. Tento postup se opakuje při vzni-
ku další série mikrotrhlin až do okamžiku kolapsu kon-
strukce. Díky i malému předpětí zdiva vlastní tíhou nezpů-
sobí zpravidla první skupiny trhlin ve spárách kolaps zděné
konstrukce. 

Z porovnání jednotlivých časových průběhů odezvy na
obr. 3 je zřejmé, že charakter odezvy pro dlouhé versus krát-
ké doby působení zatížení má významný vliv na okamžik
porušení zdiva. Pro zdivo je nejnebezpečnější srovnatelná

Obr. 4. Závislost maximální výchylky y na modulu pružnosti zdiva
E pro kloubové podepření po obvodu zdi a maximální 

přetlak 18,01 kPa a funkce zatížení g1 až g3

Obr. 5. Závislost napětí σx a σy na modulu pružnosti zdiva E pro
kloubové podepření po obvodu zdi a maximální přetlak 18,01 kPa

a funkce zatížení g1 až g3
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velikost doby dominantní vlastní periody konstrukce a doby
působení zatížení. Při vzniku této rezonance nebo v jejím
blízkém okolí dochází k rozkmitání konstrukce se střídavým
tahovým a tlakovým namáháním zdiva při obou površích,
které vede k oboustrannému rozevírání trhlin. Únosnost
konstrukce při takovémto způsobu zatížení je nejmenší.

Jak již bylo řečeno, vznik prvních trhlin zpravidla nevede
ke kolapsu (destrukci) zdiva. K havárii zděné konstrukce [1]
dochází při dosažení nebo překročení úhlu ψ natočení ohy-
bové čáry ve středu rozpětí nebo v blízkosti podpor (obr. 6)
daného mezní hodnotou ψ ≈ 0,6 až 1,0. (Tento úhel je tvo-
řen tečnami ke střednici deformované konstrukce. Pro nesy-
metricky působící zatížení, např. pro dlouhé stěnové příčky
nebo pro vyšší tvary kmitání s kmitnami ve více bodech
konstrukce, nemusí platit ψ2 = 2 ψ1, jak to je splněno pro
první vlastní tvar kmitání pro oboustranně vetknutou krát-
kou konstrukci.) V našem případě při kloubovém uložení
okrajů příčkové deskové konstrukce mezní úhel ψ odpovídá
průhybu ve směru působícího zatížení ve středu příčkové
desky 30 až 50 mm.

Na obrázku 7 je vyznačeno do lineární závislosti napětí σ
na průhybu y a ve vztahu k modulu pružnosti konstrukce E,
vyjadřující společně s tlouš�kou konstrukce vliv její tuhosti,
meze odpovídající vzniku prvních trhlin (podle hlavních na-
pětí) ve spárách a mez odpovídající kolapsu konstrukce po-
dle úhlu ψ. Údaje pro obr. 7 byly vypočítány pro pružné na-
máhání konstrukce – po vzniku prvních trhlin je tedy velikost
napětí σ hodnotou pouze idealizovanou – neskutečnou, od-
povídající neporušené konstrukci. Přesto však je zřejmé, že
při nejistotě ve stanovení modulu pružnosti zdiva v rozmezí

268 až 536 MPa podle naší normy se zděná konstrukce
příčky nezhroutí při dosažení napětí 0,1 MPa, zjištěného
lineárně pružným výpočtem, ale až při napětí 2 až 5 MPa,
tedy řádově vyšším. Spolehlivost výpovědi o havárii celé
konstrukce tedy závisí na vlivu skutečných vlastností kon-
strukce, popsaných zejména modulem pružnosti zdiva E.  

6. Závěr 
Příspěvek je zaměřen na analýzu odezvy zděné cihelné

konstrukce při zatížení přetlakem od výbuchu plynovzduš-
ných směsí s dobou působení přetlaku srovnatelnou s nej-
nižší vlastní periodou kmitání cihelné příčkové konstrukce.
Je porovnán způsob odezvy konstrukce při relativně dlou-
hém působení přetlaku s odezvou na krátký impuls od vý-
buchu pevných náloží v blízkosti zděné konstrukce. Dále je
porovnán vliv okrajových podmínek a vliv přesnosti sta-
novení materiálových charakteristik, zejména pak modulu
pružnosti zdiva na velikost průběhů napětí ve spárách cihel-
ného zdiva a velikost průhybů. Konečně je diskutován způ-
sob porušení, a to jak vznik prvních trhlin v konstrukci, tak
kolaps celé konstrukce v závislosti na tahovém napětí ve
spárách a na průhybech konstrukce. Společně s předchozími
teoreticko-experimentálními pracemi je studie zaměřena na
zkvalitnění poznání porušování zděných konstrukcí při
rázovém zatížení účinky výbuchu.

Práce na této problematice je podporována grantovým
projektem č. 103/01/0039 GA ČR „Modelování účinků
tlakových polí při havarijních výbuších plynů v uzav-
řených objektech na stavební konstrukce“.
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Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Dynamic Response
and a Way of Damaging Brick Partitions by Gas
Explosion Inside Buildings

This paper analyzes the laws of response of brick
partition structures during explosion of methane and air
mixture behind their back. The time of overpressure
action after the gas mixture explosion is assumed to be
comparable with the basic period of the loaded brick
structure of the partition. Also, explosion-generated
pressures are assumed to be close to the limit of failure of

Obr. 6. Úhel natočení střednice příčky ψ (popř. ψ1 nebo ψ2) 
od účinku zatížení vedoucí k havárii konstrukce

a – kloubové uložení, b – vetknutí

Obr. 7. Závislost ohybového napětí σ deskové konstrukce cihelné
příčky na jejím průhybu y ve středu rozpětí a modulu pružnosti E
zdiva včetně zakreslení kritérií pro vznik prvních trhlin a porušení

konstrukce jejím zhroucením
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the structure. This paper is based on alternative
dynamic calculations of the response of the rectangular
structure of the brick partition for testing its load-
bearing capacity. Principles of damaging brick
structures are derived for this type of relatively long
effects of gas and air mixture explosion. Results of
earlier experiments made with brick structures loaded
by a relatively very short shock wave are also used. 

Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Dynamische
Antwort und die Art und Weise der Beeinträchtigung
von Ziegeltrennwänden bei einer Gasexplosion
innerhalb eines Gebäudes

Der Beitrag ist auf die Analyse der Gesetzmäßigkeit der
Antwort einer Ziegeltrennwandkonstruktion bei der
Explosion eines Methan-Luft-Gemisches an deren
Rückseite ausgerichtet. Es wird angenommen, dass die
Einwirkungsdauer des Überdrucks ab dem Moment der
Explosion des Gasgemisches mit der eigentlichen
Grundperiode der Belastung der gemauerten
Konstruktion der Trennwand vergleichbar ist und dass
die durch die Explosion generierten Drücke nahe der
Bruchgrenze der Konstruktion liegen. Der Beitrag
basiert auf Varianten dynamischer Berechnungen der
Antwort einer Rechteckskonstruktion der gemauerten
Trennwand für die experimentelle Überprüfung ihrer
Tragfähigkeit. Es werden Prinzipien der Störung der
Mauerwerkskonstruktion für diesen Typ einer relativ
langen Wirkung der Explosion des Gas-Luft-Gemisches
in Abhängigkeit von den Ergebnissen früherer
Experimente an Mauerwerkskonstruktionen bei
Belastung durch eine relativ sehr kurze Stoßwelle
abgeleitet. 

Úspěšná mediální společnost působící v oblasti reklamy
se sídlem v Praze
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Článek uvádí konzervativní aproximaci mezní plochy
vysokocyklové časované pevnosti  vrubované součásti se
zřetelem k velikosti vrubového činitele a asymetrie cyklů
namáhání. Vychází z klasické aproximace Wöhlerovy
křivky napětí s požadovanou pravděpodobností přežití
při souměrném střídavém cyklu namáhání, Good-
manovy lineární aproximace vlivu zmíněné asymetrie
cyklů namáhání a z předpokladu nezávislosti vrubového
činitele na počtu cyklů. Jako příklad grafické interpre-
tace jsou uvedeny Haighovy diagramy vrubovaných
součástí z ušlechtilé uhlíkové oceli, namáhaných perio-
dickým tahem/tlakem při různé únavové životnosti a
různé velikosti vrubového činitele. Navržených pod-
kladů lze užít k rychlé analýze řady problémů v kon-
strukční a výpočtářské praxi, a tedy i při zajiš�ování
vyšší inherentní spolehlivosti konstrukčních částí
v oblasti vysokocyklové časované pevnosti.

1. Úvod 
Článek je věnován konzervativnímu výpočtu vysoko-

cyklové časované pevnosti vrubovaných konstrukčních částí
při mechanické únavě se zřetelem k asymetrii cyklů jedno-
stupňového deterministického periodického namáhání, jehož
střední napětí zkracuje únavovou životnost, resp. snižuje
únosnost. Východiskem je znalost Wöhlerovy křivky úna-
vové životnosti s požadovanou pravděpodobností přežití při
měkkém zatěžování hladkého vzorku souměrným střídavým
cyklem požadovaného způsobu namáhání. Vliv asymetrie
cyklů je respektován, při monolineární aproximaci příslušné
části zmíněné křivky, v rámci Goodmanovy lineární aproxi-
mace a se zřetelem k citlivosti materiálu k této asymetrii, 
tj. zavedením fiktivní pevnosti σF. Vliv vrubů je respektován
volbou konstantní velikosti vrubového činitele β, který je te-
dy zaveden stejně jako v oboru pevnosti trvalé, tj. jako 
β = σc/σc*, kde σc je trvalá pevnost hladkého vzorku a σc* = 
= trvalá pevnost konstrukční části s vruby. 

2. Základní závislosti 
Matematický model vysokocyklové časované pevnosti

σa* vrubovaných konstrukčních částí, formulovaný za uve-
dených zjednodušujících předpokladů, lze odvodit ve tvaru
[2]

je únavová životnost (počet cyklů namáhání
do porušení),

– střední napětí cyklu namáhání,

β ≥ 1 – vrubový činitel (obecněji, redukční čini-
tel respektující vliv vrubů, jakost  povrchu
a velikost součásti),

σF = ζ . σPt – fiktivní pevnost [7] (tah/tlak ζ = 1, 
ohyb ζ = 1,5 – 1,7, kroucení ζ = 0,7 – 0,8);

σKt – mez kluzu. 

Význam ostatních veličin je zřejmý z obr. 1, kde σa(N; 0) =
= σa(N; σm = 0) je mezní amplituda kmitu napětí hladkého

vzorku materiálu při σm = 0, N1 = 104 ÷ 105 a NC = 107 ÷108

je báze počtu kmitů při jednostupňovém deterministickém
periodickém namáhání. Prostorové znázornění uvažované
mezní plochy vysokocyklové časované pevnosti uvádíme
v obr. 2, 

Konzervativní aproximace mezní plochy 
vysokocyklové časované pevnosti vrubované
součásti a její grafická interpretace

prof. Ing. Milan HÝČA, DrSc. 
ČZU – Technická fakulta
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Obr. 2. Prostorové znázornění konzervativní aproximace (1) – (5)
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Na základě matematického modelu (1) – (5) lze řešit
mnoho úloh při posuzování i konzervativní predikci
únavové životnosti, únosnosti a bezpečnosti vrubovaných
konstrukčních částí v oblasti vysokocyklové časované pev-
nosti při jednostupňovém deterministickém periodickém
namáhání s různou nesymetrií cyklu. Tyto úlohy lze rozdělit
do několika skupin: 
– parametrická analýza vlivu vstupních dat z hlediska

únosnosti, životnosti a bezpečnosti,
– určení mezní velikosti charakteristik cyklů namáhání při

předepsané životnosti a bezpečnosti,
– určení mezní velikosti vrubového činitele při předepsané

životnosti a bezpečnosti, 
– určení životnosti při předepsané bezpečnosti a dané

velikosti vrubového činitele,  
– určení bezpečnosti při požadované životnosti a dané

velikosti vrubového činitele. 

Početní řešení jednotlivých úloh poskytují rychlou rám-
covou odpově� na řadu otázek ve výpočetní i konstrukční
praxi a lze jich využít k zajištění vyšší inherentní spolehlivosti
konstrukčních částí. Přehlednou informaci umožňuje grafic-
ká interpretace těchto řešení ve formě nomogramů.  

Formulace podkladů k řešení všech uvedených úloh, resp.
jejich nomografická interpretace, jsou podmíněny znalostí
pouze šesti charakteristických hodnot materiálu a veličin
popisujících jeho Wöhlerovu křivku při uvažovaném sou-
měrném střídavém namáhání, a to

σKt,   σF,   N1,   σa(N1; 0),        NC,  σa(NC; 0).       (6)

V závislosti na typu úlohy je třeba dále zadat i některé z veličin
σm,   σa,   σh,   σm /σa,   σd /σh ,   β ,   N,   k,          (7)

kde    σh = σm + σa,  σd = σm – σa a  k = bezpečnost.

3. Konstrukce Haighových diagramů 
Dále uvedeme podklady pro konstrukci Haighových dia-

gramů pro periodicky namáhané vrubované součásti při růz-
né únavové životnosti N a různé velikosti vrubového činitele
β v souřadnicích σm, σa, resp. σm /σa a σh. Pro kartézské
souřadnice vrcholů A, B a D Haighova diagramu lze na zá-
kladě (1) – (5) a při označení podle obr. 2 a obr. 3 odvodit 

Jako příklad sestrojme Haighovy diagramy vrubovaných
součástí z ušlechtilé uhlíkové oceli 12060.6, namáhaných
periodickým tahem/tlakem, kdy pro veličiny (6) platí [8]

σKt = 440 MPa, σ = 620 MPa,
N1 = 105, σa(N1; 0) = 260 MPa,      (11)
NC = 107, σa(NC; 0) = 210 MPa.

Tyto diagramy, sestrojené pro 

N = 105,   106,   107 ,                     (12)

β =  1,   1,5,   2,   3,   4                   (13)

a doplněné izoliniemi parametrů

σm–––– ∈ 〈0; 20〉                               (14)
σa

a
σh ∈ 〈50; σKt〉                               (15)

uvádíme v obr. 4. Poznamenejme, že pro poměr σm /σa platí

je obvykle uváděný součinitel nesymetrie cyklu namáhání.
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Obr. 3. Haighovy diagramy při pevném β při N = N1, N ∈ 〈N1; NC〉
a N = NC – vymezení oblasti vysokocyklové časované pevnosti 
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Obr. 4. Haighovy diagramy pro N ∈ 〈N1 ; NC〉 a β ∈ 〈1 ; 4〉 
a izolinie σm /σa a σh v souřadnicích σm, σa

Obr. 5. Haighovy diagramy pro N ∈ 〈N1 ; NC〉 a β ∈ 〈1 ; 4〉 
v souřadnicích σm /σa, σh
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Uvedené diagramy, transformované do souřadnic (14), (15),
jsou znázorněny v obr. 5. Izolinie  

σm ∈ 〈50; 400〉                               (18)

a                            σa  ∈ 〈50; 250〉                               (19)

jsou v těchto souřadnicích znázorněny v obr. 6. 

Na základě uvedených Haighových diagramů lze provést
kvalitativní i kvantitativní analýzu vysokocyklové časované
pevnosti, životnosti i bezpečnosti uvažovaných kontruk-
čních částí z hlediska vlivu velikosti vrubového (resp. re-
dukčního) činitele a stupně nesymetrie cyklů namáhání. Pří-
slušné podklady i jejich nomografická interpretace budou
uveřejněny v samostatných publikacích. 

4. Závěr 
Navržené teoretické podklady umožňují rovinné grafické

znázornění konzervativní aproximace mezní plochy vysoko-
cyklové časované pevnosti vrubované součásti při různé
velikosti vrubového, resp. redukčního činitele a různé ne-
symetrii cyklů namáhání. Tyto podklady lze použít k rychlé
analýze řady úloh při určování únosnosti, únavové životnos-
ti, bezpečnosti, mezní velikosti charakteristik cyklů namá-
hání i mezní velikosti vrubového, resp. redukčního činitele
vrubovaných konstrukčních částí při jednostupňovém deter-
ministickém namáhání s různým stupněm nesymetrie cyklu.
Mohou být též východiskem k formulaci některých kvanti-
tativních i kvalitativních závěrů, jež z Haighových diagramů
přímo nevyplývají. 
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Obr. 6. Izolinie σa a σm v souřadnicích σm /σa, σh (pro Haighovy
diagramy v obr. 5)

Hýča, M.: Conservative Approximations of the Limit Area of

High-Cycle Timed Strength of a Notched Component and its

Graphic Interpretation

This article presents a conservative approximation of the limit

area of high-cycle timed strength of a notched component with

a focus on notch factor values and assymetry of loading cycles.

It is based on the classical approximation of Wöhler´s stress

curve with the required probability of survival under a

symmetric intermittent loading cycle; further, it is based on

Goodman´s linear approximation of the effect of the asymmetry

of loading cycles and the expected independence of the notch

agent on the number of cycles. Haigh´s diagrams of notched

components made of high-quality carbon steel loaded by

periodic tension/pressure with differing fatigue service life and

notch agent value serve as a graphic sample interpretation. The

proposed source materials may facilitate analysis of numerous

problems in structural and calculation practice. They can also

be used as a starting point in parametric analyses within the

above simplifying assumptions. 

Hýča, M.: Konservative Approximation der Grenzfläche der
hochzyklischen zeitgesteuerten Festigkeit eines gekerbten
Bauteils und ihre grafische Interpretation

Der Artikel behandelt die konservative Approximation der
Grenzfläche der hochzyklischen zeitgesteuerten Festigkeit eines
gekerbten Bauteils unter Berücksichtigung der Größe der
Kerbwirkungszahl und der Asymmetrie der Beanspruchungs-
zyklen. Er geht von der klassischen Approximation der Wöhler-
Spannungskurve mit der geforderten Wahrscheinlichkeit des
Überlebens bei einem symmetrischen wechselnden Bean-
spruchungszyklus, der Goodmanschen linearen Approximation
des Einflusses der genannten Asymmetrie der Beanspruchungs-
zyklen und von der Annahme der Unabhängigkeit der
Kerbwirkungszahl von der Anzahl der Zyklen aus. Als Beispiel
einer grafischen Interpretation werden die Haighschen
Diagramme gekerbter Bauteile aus veredeltem Kohlenstoffstahl
angeführt, die bei unterschiedlicher Ermüdungslebensdauer
und unterschiedlicher Größe der Kerbwirkungszahl durch
periodischen Zug/Druck beansprucht werden. Die entworfenen
Unterlagen können die Analyse vieler Probleme in der
Konstruktions- und Berechnungspraxis erleichtern. Sie können
auch der Ausgangspunkt für Parameteranalysen im Rahmen
der genannten vereinfachenden Annahmen sein.  
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Větrací systémy podloží jsou celosvětově považovány za
jedno z nejúčinnějších a nejefektivnějších protiradono-
vých opatření. Jejich úkolem je snižovat koncentraci ra-
donu pod základovou deskou a vytvářet podtlak v podloží
vůči tlaku vzduchu v kontaktních podlažích. Závislost
účinnosti těchto systémů na různých faktorech se zkou-
mala u více než šedesáti rodinných domků, do nichž byl
systém instalován dodatečně. Ukázalo se, že se účinnost
pohybuje mezi 70 až 98 %, což je dvakrát více, než je
dosahováno při dodatečném vkládání protiradonové izo-
lace. Účinnost je ovlivňována především vertikálním pro-
filem plynopropustnosti podloží a těsností kontaktních
konstrukcí. 

Větrací systémy ve stávajících stavbách
U stávajících staveb je půdní vzduch z podloží odsáván bu�

z odsávacích bodů (obr. 1), nebo z perforovaných trub zavrta-
ných pod podlahy (obr. 2) [1]. Odsávací body vzniknou tak,
že se do podlahy nebo suterénní stěny zapustí odvětrávací
trubka, kolem níž se vytvoří jímka ve tvaru polokoule o polo-
měru cca 0,3 m. Protože se podtlak v tomto případě šíří pouze
z jediného bodu, dává se odsávacím bodům přednost v objek-
tech s relativně těsnou betonovou podlahou (nemusí obsaho-
vat hydroizolaci), která nevede k velkým ztrátám podtlaku. 

Odvětrávací perforované trouby zajiš�ují lepší rozšíření
podtlaku, a proto jsou použitelné i pro objekty s méně těsný-
mi podlahami (např. prkennými na škvárovém loži). Nejčas-
těji se instalují zavrtáním bu� z prostoru sklepa, nebo skrz
sokl z vnější strany domu (je-li objekt nad terénem). U objek-

tů nepodsklepených, s podlahou na úrovni okolního terénu,
lze postupovat i tak, že v centrální chodbě nebo hale se vy-
hloubí montážní jáma (se dnem 200 mm pod spodním lícem
podlah), z níž se provedou vrty pod podlahu sousedních míst-
ností. Tato varianta je však dražší o novou podlahu v chodbě.
Proto se vždy snažíme, aby bouracích prací bylo co nejméně. 

Délku a počet vrtů volíme tak, aby pod každou obytnou
místností byly, v závislosti na její velikosti, jeden až dva vrty.
Zároveň na 1 m vrtu připadá plocha místnosti cca 10 m2.
V rodinném domku se zastavěnou plochou kolem 100 m2 vy-
stačíme tedy s celkovou délkou vrtů cca 10 m [1]. 

V jednom objektu je možné v závislosti na dispozičním
řešení, druhu a těsnosti podlah volit různé typy odsávacích
prostředků (body, zavrtané trubky), které lze zpravidla vzá-
jemně spojit ve sběrné potrubí. To může být situováno bu� ve
sklepě, nebo na půdě. Nejčastějším materiálem pro konstruk-
ci sběrného potrubí je PVC průměru 100 až 140 mm. Dimen-
zuje se v závislosti na množství dopravovaného vzduchu, tj.
s rostoucím množstvím vzduchu se zvětšuje průměr potrubí.
Do jednotlivých větví se osazují škrticí klapky k seřízení
množství vzduchu odváděného z odsávacích prostředků
v závislosti na propustnosti podloží, koncentraci radonu atd.

Spolehlivé účinnosti během celého roku se dosahuje osa-
zením ventilátoru na sběrné potrubí, nejčastěji v prostoru
půdy, kde neruší uživatele hlukem. Přenosu hluku do interiéru
i exteriéru se předchází instalací tlumičů hluku na potrubí.
Zkušenosti ukazují, že stačí ventilátory s výkonem do 70 W.
Ventilátor včetně elektrické instalace musí být osazen s vědo-
mím, že v potrubí může docházet ke kondenzaci vodní páry.

Vyhodnocení účinnosti systémů odvádějících radon
z podloží stávajících staveb

Ing. Martin JIRÁNEK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Odsávání půdního vzduchu z odsávacího bodu

Obr. 2. Odsávání půdního vzduchu prostřednictvím perforovaných
trub zavrtaných ze sklepa
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Otáčky se regulují změnou napětí elektronickými nebo trans-
formátorovými regulátory, a to bu� plynulou, nebo poloho-
vou. Počet otáček i cyklický režim se nastaví v závislosti na
koncentraci radonu v interiéru.

Hodnocené objekty
Faktory ovlivňující účinnost větracích systémů podloží by-

ly zkoumány na 62 rodinných domcích různého stáří (100 let
až 20 let). Většina domů byla postavena na pozemcích za-
řazených do kategorie vysokého radonového rizika (průměrná
hodnota třetího kvartilu souboru hodnot koncentrace radonu v
podloží je 138 kBq/m3). Průměrná ekvivalentní koncentrace
radonu v pobytových místnostech domů před opatřením
dosahovala 738 Bq/m3. Ve výběru se nacházely všechny
typy domů – nepodsklepené, částečně podsklepené i pod-
sklepené, s podlahami prkennými, betonovými s hydro-
izolací i bez ní. 

V objektech jsme se nespokojili jen s výsledky standardně
prováděné radonové diagnostiky. Pro objektivní posouzení
účinnosti bylo nutné v každém objektu provést řadu doplň-
kových měření. Nezbytné bylo zjištění vertikálního profilu
propustnosti podloží, propustnosti vrstvy ležící pod podlaha-
mi a koncentrace radonu pod podlahami před opatřením a po
něm. Propustnost se měřila přístrojem RADON-JOK.

Ve všech objektech byl realizován větrací systém podloží
bez výměny podlah, tj. pomocí vrtů nebo odsávacích bodů.
Až na tři výjimky je všude osazen ventilátor CK 125 pracující
na třetí výkonový stupeň, tj. 45 W. Abychom omezili vliv ta-
kových faktorů, jakým je rozdílná kvalita provedených prací,
pocházejí všechna opatření od stejného řešitelského týmu.
Projekty vypracoval autor článku, doplňková měření zajiš�o-
vala firma Radon, v.o.s., a instalaci systémů do všech domů
firma Schreyer. 

Účinnost opatření
Účinnost opatření byla hodnocena v souladu s ČSN 73 0601

[3] procentním vyjádřením poklesu koncentrace radonu k pů-
vodní hodnotě před opatřením. Pro jednotlivé objekty se účin-
nost pohybovala v intervalu 70 až 98 %, což znamená, že
koncentrace radonu klesla na 30 až 2 % původní hodnoty.
Pravděpodobnost dosažení konkrétní hodnoty je zřejmá
z grafu na obr. 3. Tak například existuje téměř 41 % pravdě-
podobnost, že u instalovaného systému se bude účinnost
pohybovat mezi 80 až 90 %. Důležité ovšem je, že ani u jed-
noho domu nebyla zjištěna účinnost menší než 70 %. U stá-
vajících staveb tedy jde o nejúčinnější a nejefektivnější
opatření proti radonu.

V praxi to znamená, že po instalaci větracích systémů
klesla průměrná hodnota ekvivalentní koncentrace radonu
před opatřením ze 738 na 71 Bq/m3, což je zhruba na dese-
tinu. Tento pokles je s příslušným rozptylem hodnot vyzna-
čen na obr. 4, ze kterého také vyplývá, že ve všech sledova-
ných domech klesla ekvivalentní koncentrace radonu po
opatření pod směrnou hodnotu 200 Bq/m3 danou vyhláškou
184/97 Sb. [2].

Faktory ovlivňující účinnost opatření
Studie ukázala, že účinnost větracích systémů podloží

závisí především na poklesu koncentrace radonu pod podla-
hou kontaktních místností a na velikosti podtlaku vytvoře-
ného pod domem. Právě podtlak v podloží způsobuje, že
koncentrace radonu pod podlahami může být poměrně vy-
soká, aniž by byly překročeny směrné hodnoty v interiéru.
Podtlak totiž brání nasávání půdního vzduchu do domu. To
je ostatně dobře patrné z obr. 5, který udává závislost ekvi-
valentní koncentrace radonu v interiéru na koncentraci ra-
donu v podloží pod podlahami v době činnosti větracího sys-
tému. Z obrázku je zřejmé, že ani při koncentraci 50 kBq/m3

není překročena směrná hodnota v interiéru 200 Bq/m3.
Přitom v budovách, pod nimiž není vytvořen podtlak, bývá
v závislosti na propustnosti podloží překročena směrná hod-
nota běžně již při koncentraci radonu v podloží 10 až 
30 kBq/m3. 

Obr. 3. Pravděpodobnost dosažení účinnosti

Obr. 4. Rozptyl ekvivalentní koncentrace radonu v interiéru sledo-
vaných domů před opatřením a po něm (chybové úsečky udávají 

minimální, průměrnou a maximální koncentraci)

Obr. 5. Závislost ekvivalentní koncentrace radonu v interiéru na
koncentraci v podloží pod podlahami v době činnosti větracího 

systému (vynesen průměr ± směrodatná odchylka)
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V obecné rovině dochází vlivem odsávání půdního vzdu-
chu k velmi razantnímu snížení koncentrace radonu pod
podlahami, což je velmi dobře patrné z obr. 6. Průměrná
koncentrace po opatření dosahuje osminy hodnoty před
opatřením, výrazně se také snižuje její rozptyl.

Pokles koncentrace radonu pod podlahou je v jednotli-
vých případech ovlivněn zejména poměrem propustnosti
zeminy ležící bezprostředně pod podlahou kd a propustnosti
níže situovaného podloží kp. Významný je také vliv těsnosti
samotné podlahové konstrukce. S vědomím složitosti
určování těsnosti podlahových konstrukcí jsme se ve studii
spokojili s pouhým dělením podlah na prkenné a betonové.
Vliv obou zmíněných parametrů na násobnost poklesu kon-
centrace radonu pod podlahami je patrný z obr. 7. 

Nejvyšší násobnosti poklesu bylo dosaženo v případech,
kdy pod podlahami byla vysoce propustná zemina, zatímco
níže situované podloží mělo propustnost nízkou. Tuto
situaci pro oba typy podlah zobrazuje první dvojice chy-
bových úseček na obr. 7 zleva. Na druhé straně nejnižší ná-
sobnost poklesu byla zaznamenána pod domy, pod jejichž
podlahami měla zemina menší propustnost, než jaká byla
v následném podloží (poslední dvojice chybových úseček na
obr. 7 vpravo). Zřejmé také je, že pod prkennými podlahami
je dosahováno vždy nižší násobnosti poklesu než pod beto-
novými. Rozdíl mezi prkennou a betonovou podlahou se
však snižuje s klesajícím poměrem propustností kd /kp.
Podobná závislost, tentokrát však na poměru propustností
kd /kp, je opět pro oba typy podlah vynesena na obr. 8.

Vyšší hodnoty směrodatných odchylek na obr. 5 a obr. 7
jsou způsobeny tím, že každý z hodnocených objektů je jiný.
Je situován v jiných povětrnostních podmínkách, spočívá na
jiném podloží, má jinou těsnost podlahových konstrukcí, ji-
nou násobnost výměny vzduchu, různý půdorysný tvar a dis-
poziční řešení, odlišný způsob vytápění atd. Všechny tyto
parametry se ovšem na rozdíl od laboratorních zkoušek
mění najednou. I přes tyto interferující faktory je však
možné určit dominantní závislosti – těsnost podlahové kon-
strukce a poměr propustnosti vrstev pod podlahami. 

Studie v tomto smyslu přinesla nové poznatky. Až dosud
se totiž mělo zato, že účinnost závisí pouze na propustnosti
vrstvy ležící bezprostředně pod podlahou, nebo� vrstev-
natost podloží se opomíjela. Nebylo tak např. možné vysvět-
lit, proč u dvou podobných domů, pod jejichž podlahami se
nachází přibližně stejně propustná vrstva a do kterých byl
instalován obdobný větrací systém, je dosahováno diamet-
rálně odlišné účinnosti. Pochopení umožnily až výsledky sou-
časné studie, nebo� jak vyplývá z výše uvedeného textu,
stačí, aby např. pod prvním domem bylo podloží v celé
hloubce vysoce propustné, zatímco u druhého domu bude
pod vrchní propustnou vrstvou následovat podloží nepro-
pustné. Větrací systém pod prvním domem bude mít nízkou
účinnost, nebo� kd ≈ kp, zatímco pod podlahou druhého do-
mu naměříme mnohem vyšší podtlak a nižší koncentraci
radonu, protože je v tomto případě kd > kp. 

Nepropustné podloží omezuje totiž zespo-
du velikost odsávaného prostoru. Čím menší
je objem tohoto prostoru pod domem, tím je
dosahováno vyššího podtlaku a nižší kon-
centrace radonu ve vrstvě pod podlahou.
Mají-li vrstvy podloží pod domem přibližně
stejnou propustnost, je objem odsávaného
prostoru v podstatě nekonečný, a tím i výmě-
na vzduchu pod objektem je malá (ventilátor
má stále stejný výkon).

Závěr
Dosavadní zkušenosti z více než šedesáti

realizací ukazují, že větrací systémy podloží
můžeme oprávněně považovat za vůbec nej-
účinnější protiradonové opatření, a to i v pod-
mínkách ČR. Účinnost neklesá pod 70 %,
běžně se pohybuje nad 90 %. Měřeno podí-

Obr. 6. Rozptyl koncentrace radonu pod podlahami sledovaných
domů před opatřením a po něm (chybové úsečky udávají minimální,

průměrnou a maximální koncentraci)

Obr. 7. Násobnost poklesu koncentrace radonu pod podlahou v závislosti na těsnosti
podlahy (prkenná, betonová) a na poměru propustnosti zeminy pod podlahou kd a

následného podloží kp (vynesen průměr ± směrodatná odchylka)

kp nízká, kp nízká, kp < kd, kp < kd, kp >= kd, kp >= kd
kd vysoká, kd vysoká, prkna beton prkna beton

prkna beton

Obr. 8. Násobnost poklesu koncentrace radonu pod podlahou 
v závislosti na těsnosti podlahy ( ––––– prkenná, –  –  – betonová)
a na poměru propustnosti zeminy pod podlahou kd a následného

podloží kp
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lem domů, v nichž ekvivalentní koncentrace radonu klesla
po realizaci opatření pod směrnou hodnotu 200 Bq/m3, je
účinnost dokonce 100 %. 

Pomocí studie byly definovány faktory, které se význam-
ně podílejí na výsledné účinnosti opatření. Mezi ně patří
především poměr propustnosti zeminy pod podlahou k pro-
pustnosti hlubších vrstev. Větší účinnosti a efektivnosti je
dosahováno v případech, kdy vrstvy pod podlahou jsou pro-
pustnější než vrstvy níže situované. V takovém případě je
možné provádět větrací systémy s menší celkovou délkou
drenážních trub, či jen s odsávacími body. Postačí rovněž
ventilátory nižších výkonů, a tím i s nižší spotřebou elektric-
ké energie. V málo propustných nebo zvodnělých zeminách
je však nutné počítat s menší účinností, větší hustotou drenáž-
ních trub, a tím i s větší pracností a vyšší pořizovací cenou.

Dříve než navrhneme geometrii větracího systému, měli
bychom proto nejprve změřit vertikální profil propustnosti
podloží a propustnost vrstev ležících přímo pod podlahami.
Bez znalosti těchto parametrů nelze vytvořit správný návrh
systému. Při návrhu musí být přihlédnuto k těsnosti podla-
hových konstrukcí. Studie potvrdila, že při netěsných pod-
lahách je nutná větší hustota drenážních trub a vyšší výkon
ventilátoru. 

Výsledky studie by měly přispět k větší důvěře projektan-
tů v tuto variantu protiradonové ochrany. Nedostatečná
informovanost je totiž pravděpodobně příčinou, proč nejsou
u nás větrací systémy podloží uplatňovány v širším měřítku.
Důsledkem je skutečnost, že ochrana stávajících staveb proti
radonu se stále řeší dodatečným vkládáním protiradonové
izolace, jejíž průměrná účinnost se pohybuje pouze kolem
40 % [4]. Měřeno podílem domů, v nichž koncentrace kles-
ne po pokládce izolace pod směrnou hodnotu 200 Bq/m3, je
účinnost dokonce ještě menší, a to pouhých 22 %. Příčinou
je většinou netěsné napojení izolace v podlaze na stávající
stěny. Po určitém čase od realizace se netěsnosti objevují
téměř u všech způsobů napojení. Je to důsledek nekvalitní
práce dodavatelských firem, špatné přilnavosti nových hmot
k nesoudržnému pojivu starých stěn, smrštění podkladního
betonu pod izolací a sednutí celé podlahy na nezhutněném
podsypu. 

Navíc položení nové izolace představuje poměrně značný
zásah do objektu i do života jeho obyvatel. Je třeba vystěho-
vat uživatele, vyklidit místnosti, odstranit staré podlahy, sní-
žit povrch zeminy, a teprve poté může následovat uložení
nové podlahové konstrukce s protiradonovou izolací. Takový-
to rozsah prací se v běžném rodinném domku zpravidla ne-
stihne dříve než za tři týdny a vyžaduje minimálně 250 tis. Kč
(samozřejmě bez podříznutí stěn). Přínosem jsou nové za-
teplené podlahy.

Naproti tomu instalace větracích systémů podloží se vět-
šinou obejde bez zásahu do podlah, a tím i bez omezení pro-
vozu v domě. Délka realizace se pohybuje mezi dvěma až
čtyřmi dny. Pořizovací náklady včetně projektu a všech do-
plňkových měření jsou v nejjednodušších případech 60 tis.
Kč a nepřesahují 150 tis. Kč. Větrací systémy podloží jsou
tedy minimálně dvakrát účinnější a přinejmenším o polo-
vinu levnější než protiradonová izolace. Nevýhodou mohou
být provozní náklady, i když nejsou nijak velké. Při nepře-
tržitém provozu ventilátoru a při ceně 3,20 Kč/kWh jde
o necelých 1 300 Kč ročně. 

Článek byl zpracován za částečné podpory výzkumného
záměru MSM 210 000 005 „Aspekty životního prostředí
ve stavebnictví“. 
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Jiránek, M.: Assessment of Efficiency of Systems
Eliminating Radon from Building Substructures

Sub-slab depressurization systems are considered as one
of the most effective and cheapest radon remedial
measures for existing buildings. The influence of various
factors on the effectiveness of these systems has been
verified in more than 60 single-family houses. It was
determined that the effectiveness varies between 70 and
98 %, which is two times more than  in case of
additionally applied radon-proof insulation. The
effectiveness is mainly influenced by the vertical profile
of soil permeability and by the air tightness of the
building substructure. 

Jiránek, M.: Auswertung der Wirksamkeit von
Systemen zur Ableitung von Radon aus dem Untergrund
von Bauwerken 

Entlüftungssysteme gelten weltweit als eine der
wirksamsten und effektivsten Antiradonmaßnahmen.
Ihre Aufgabe ist eine Verringerung der Radon-
Konzentration unter der Fundamentplatte und die
Schaffung eines Unterdrucks im Untergrund gegenüber
dem Luftdruck in den Kontaktgeschossen. Die
Abhängigkeit der Wirksamkeit dieser Systeme von
verschiedenen Faktoren wurde bei mehr als sechzig
Einfamilienhäusern untersucht, in die das System
nachträglich installiert worden war. Es stellte sich
heraus, dass sich die Wirksamkeit zwischen 70 und 80 %
bewegt, was zweimal mehr ist als bei einem
nachträglichen Einbau einer Antiradonisolierung
erreicht wird. Die Wirksamkeit wird vor allem durch
das vertikale Gasdurchlässigkeitsprofil des Unter-
grundes und die Dichtigkeit der Kontaktbauteile
beeinflusst.

Mě� v architektuře
V polovině září uspořádala Hungarian Copper Promotion
Centre (HCPC) ve spolupráci s Fakultou architektury VUT
Brno v pražském hotelu Don Giovanni konferenci věno-
vanou možnostem využití mědi v architektuře. HCPC je
ma�arská organizace průmyslu mědi založená v roce 1992
a podporovaná International Copper Association. Jako
člen Evropského institutu mědi se v Ma�arsku, České
republice a Slovenské republice zaměřuje na širší uplatnění
tohoto materiálu, plánování a řízení programů napomáha-
jících odbornému využití měděných výrobků. Účastníci
konference vyslechli přednášky odborníků z pořádajících
organizací i z německého KM Europa Metal AG.

www.hcpcinfo.org
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Článek se zabývá experimentálním stanovením vlhkost-
ních parametrů stavebních materiálů, které mají být
použity ve vnitřních tepelně izolačních systémech. Jsou
studovány různé typy kapilárně aktivních izolačních
materiálů, stěrek, retardérů vodní páry a materiálů nos-
né konstrukce. Na základě měření je možné konstatovat,
že vlastnosti všech sledovaných materiálů jsou pro daný
účel vyhovující.

1. Úvod
Obvodové pláště s vnitřní tepelnou izolací mají vzhledem

k obvyklejšímu řešení s vnější izolací svá specifika, protože
v zimním období může vést nesprávný postup jejich apli-
kace ke kondenzaci vodní páry v původní konstrukci. Jed-
ním z funkčních řešení může být použití parotěsné zábrany
na vnitřním povrchu, což ovšem přináší riziko mechanic-
kého poškození a ztráty funkčnosti systému. Jinou možnos-
tí je použití retardéru vodní páry mezi stávající konstrukcí a
tepelnou izolací, jak bylo ukázáno např. v práci [1], kde byl
řešen problém přenosu tepla, vody a vodní páry v tomto ty-
pu konstrukce. Podmínkou funkčnosti takového systému je
ovšem použití kapilárně aktivní tepelné izolace, která zajistí
rychlou redistribuci zkondenzované vody. 

Pro posouzení funkčnosti systémů s vnitřní tepelnou izo-
lací je účelné použít některý z výkonných počítačových mo-
delů přenosu tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech, ja-
ko je např. DELPHIN [2] či WUFI [3]. K získání dostatečně
přesných výsledků je ovšem třeba zjistit některé materiálové
parametry přenosu tepla a vlhkosti, zejména nových mate-
riálů. V práci [4] byla uvedena řada výsledků měření tepel-
ných a vlhkostních parametrů kapilárně aktivních materiálů
na bázi kalcium silikátu a minerální vlny. V tomto článku se
zaměříme na další materiály systémů s vnitřní tepelnou izo-
lací, a to na další kapilárně aktivní materiály na bázi mi-
nerální vlny, materiály retardérů vodní páry, nově navržené
stěrkové materiály a také na některé materiály nosných kon-
strukcí, u nichž je pravděpodobné, že by zde mohla být
vnitřní tepelná izolace aplikována. Hlavním materiálovým
parametrem, kterým se budeme v rámci této práce zabývat,
bude součinitel vlhkostní vodivosti, který budeme určovat
přibližným způsobem na základě měření vlhkostního ab-
sorpčního koeficientu.

2. Parametry přenosu kapalné vlhkosti 
Nejjednodušším způsobem, jak popsat přenos kapalné vo-

dy ve stavebních materiálech, je pomocí vlhkostního absorpč-
ního koeficientu A [kg/m2s1/2], definovaného vztahem

I = A t1/2,                                      (1)

kde I je celková hmotnost vody na jednotku plochy, která je
v přímém styku s vodou, t čas od počátku experimentu ne-
boli od chvíle, kdy se měřený vzorek dostal do styku s vodou.

Absorpční koeficient ovšem dává informaci v podstatě
pouze o tom, jak rychle dokáže voda do materiálu pronikat,
ale neumožňuje získat přímé poznatky o vlhkostním poli
v materiálu. Proto je pro popis přenosu kapalné vlhkosti vhod-
nější použít základní fenomenologické vztahy vyplývající
z lineární nevratné termodynamiky. 

Nejjednodušším vztahem, který předpokládá gradient vlh-
kosti jako jedinou zobecněnou termodynamickou sílu, je ana-
logie Fickova zákona ve tvaru

kde
→
j je hustota toku vlhkosti [kg/m2s]), ρs je objemová hmot-

nost pevné fáze a u je hmotnostní vlhkost,

mv je hmotnost vlhkého a ms suchého vzorku. Dosazením
rovnice (2) do základní bilanční rovnice hmotnosti

dostáváme nelineární difúzní rovnici ve tvaru

Součinitel κ se určuje obvykle na základě naměřeného
prostorového a časového rozložení vlhkosti v daném materiá-
lu za známých počátečních a okrajových podmínek [5], [6].
Stačí-li pouze orientační přibližná hodnota κ, je možné ji ur-
čit za zjednodušujících předpokladů na základě vlhkostního
absorpčního koeficientu A. Nejjednodušší takovou relací [7]
je

kde wc je obsah nasycené vlhkosti [kgm–3].

Absorpční koeficient vody se určuje přímo z přímkové po-
čáteční závislosti kumulativního obsahu vody v materiálu
[kgm–2] na odmocnině z času [s1/2].

Hodnotu obsahu nasycené vlhkosti lze spolu s dalšími
materiálovými parametry získat měřením vakuové nasáka-
vosti daného vzorku. Z hmotnosti suchého vzorku ms, hmot-
nosti vodou nasyceného vzorku mv a hmotnosti ponořeného
vodou nasyceného vzorku, tzv. Archimédovy hmotnosti ma,
se vypočítá objem vzorku podle rovnice 

kde ρv je hustota vody.

Vlhkostní parametry materiálů pro obvodové pláště
s vnitřní tepelnou izolací

Ing. Milena JIŘIČKOVÁ
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
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Základní vlastnosti, jako jsou obsah nasycené vlhkosti wc,
objemová hmotnost ρ a hustota materiálu ρmat, se určují z rovnic

kde ψ0 je otevřená porozita materiálu definovaná jako po-
měr objemu otevřených pórů v materiálu k celkovému obje-
mu tohoto materiálu.

3. Uspořádání pro měření vlhkostního
absorpčního koeficientu a vakuové
nasákavosti

Měřicí aparatura pro stanovení vlhkostního absorpčního
koeficientu (obr. 1) sestává z nádoby na vodu, nad niž se na
kovovou konstrukci zavěsí na automatickou digitální váhu
vzorek s parotěsně a vodotěsně izolovanými bočními stěna-
mi. Vzorek se ponoří 1 až 2 mm pod hladinu v nádobě. Auto-
matické váhy připojené k počítači zaznamenávají časový
průběh navlhání vzorku. Program vytvořený speciálně pro
toto měření umožňuje libovolné nastavení intervalů pro ode-
čtení aktuální hmotnosti vzorku. Ze zjištěných hodnot se se-
strojí závislost kumulativního obsahu vlhkosti (na jednotku
plochy) na odmocnině z času, ze které se lineární regresí pří-
mo určí vlhkostní absorpční koeficient. 

Jediným úskalím tohoto měření je udržování stálé výšky
vodní hladiny v nádobě během nasákávání. Ta se udržuje
pomocí „Mariottovy láhve“ (obr. 1), což je vodou naplněná
láhev se zapuštěnými kapilárami. Jedna kapilára s vnitřním
průměrem 2 mm dosahuje pod vodní hladinu v nádobě, dru-
há s vnitřním průměrem 5 mm se hladiny dotýká. Pokud
klesne v nádobě vodní hladina, vnikne do kapiláry vzducho-
vá bublina, která vytlačí druhou kapilárou množství vody
dostatečné pro vzestup hladiny na původní úroveň. Tímto
jednoduchým mechanizmem jsou zajištěny podmínky pro
zachování konstantních podmínek měření.

Experimentální zařízení pro měření vakuové nasákavosti
(obr. 2) sestává z exsikátoru připojeného hadicí na vakuovou
pumpu. Vysušené vzorky jsou vloženy do exsikátoru, ten je
zaplněn vodou a v průběhu tří hodin evakuován. Vzorky
jsou ponechány ve vodě 24 hodin. Archimédova hmotnost

(obr. 3) se určuje vážením zcela nasycených vzorků po-
nořených ve vodě. 

4. Použité vzorky
Zkoumaly se jednak vzorky materiálů, vyvinutých spe-

ciálně pro účely projektu G5RD – CT – 2000 – 00197, kon-
krétně kapilárně aktivních tepelně izolačních materiálů na
bázi minerální vlny TA, AR a DU (fy Rockwool), tepelně
izolačního materiálu CS250 na bázi kalcium silikátu (fy
Calsitherm), dále různých typů omítkových materiálů (FFP,
FSP, MAP-L fy Sakret) a retardérů vodní páry (KAM fy
SAKRET, B2 fy Karlomix), a jednak vzorky materiálů nos-
né konstrukce běžně užívaných ve stavebnictví (pórobeton,
cihla, opuka). Tepelně izolační materiál DU je speciální
dvouvrstvý systém, kde jedna z vrstev, určená pro interié-
rovou stranu obvodového pláště, je mechanicky odolná a má
vyšší hustotu (DU t), druhá vrstva je vlastní tepelně izolační
s nižší hustotou (DU m). Proto jsme měřili obě vrstvy sa-
mostatně. Rozměry vzorků závisely na druhu materiálu a
pohybovaly se mezi 20 – 50 x 20 – 50 x 8 – 40 mm3.

5. Výsledky a diskuse
Měření vlhkostních parametrů probíhala za konstantních

podmínek v klimatizované laboratoři při 25 ˚C a relativní
vlhkosti 35 %. Jednorozměrný přenos vlhkosti byl zaručen
izolací vzorků fólií a vodovzdorným silikonovým tmelem.
Jako počáteční hmotnost byla brána hmotnost vysušeného
materiálu. Naměřené a vypočítané hodnoty vlhkostních a

V
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Obr. 1. Aparatura pro měření vlhkostního absorpčního koeficientu

Obr. 2. Experimentální uspořádání pro měření vakuové
nasákavosti

Obr. 3. Experimentální uspořádání pro měření Archimédovy 
hmotnosti
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základních materiálových parametrů jsou prezentovány
v tab. 1. Na základě těchto údajů můžeme konstatovat, že
součinitel vlhkostní vodivosti kapilárně aktivních materiá-
lů z minerální vlny a na bázi kalcium silikátu byl velmi
vysoký, na úrovni 10–6m2s–1. Tato vlastnost je pro tepelně
izolační materiály, určené pro vnitřní tepelné izolace, vel-
mi příznivá, nebo� umožňuje rychlou redistribuci kapalné
vody z místa vzniku. 

Naměřená vlhkostní vodivost u materiálů nosné kon-
strukce se pohybuje řádově kolem 10–7m2s–1 pro cihlu a
pórobeton a 10–9 m2s–1 pro opuku, což jsou očekávané hod-
noty. Vlhkostní vlastnosti stěrky FFP se ukázaly jako dosti
příznivé, zhruba na úrovni cihly, což znamená, že stěrka
nebude tvořit výraznou překážku pro přenos vody oběma
směry. Omítkové materiály FSP a MAP-L nemají tak
příznivé vlastnosti, nicméně v systému vnitřní izolace
mohou být použity. Retardéry vodní páry B2 a KAM se
ukázaly jako poměrně nepropustné pro kapalnou vodu
(zhruba na úrovni hutného betonu), což je pro jejich
funkčnost v systému s vnitřní tepelnou izolací v zásadě
dostatečné.

6. Závěr
Naměřené hodnoty vlhkostních vlastností sledovaných

materiálů ukazují, že jejich použití v systémech s vnitřní
tepelnou izolací je v zásadě možné. Před jejich použitím

Vzorek
S

 [m2]

A 

[kg/m2s1/2]

w c 

[kgm-3]

κ 

[m2s-1]

ρ 

[kgm-3]

ψ
[%]

TA 2,39E-03 4,14E-01 9,91E+02 1,75E-07 5,40E+01 9,56E+01

AR 2,47E-03 1,40E+00 9,90E+02 2,00E-06 7,80E+01 9,56E+01

DU t 2,29E-03 3,60E+00 9,28E+02 1,51E-05 1,78E+02 9,31E+01

DU m 2,33E-03 1,33E+00 9,63E+02 1,90E-06 9,60E+01 9,63E+01

CS250 2,35E-03 1,31E+00 9,16E+02 2,04E-06 2,35E+02 8,63E+01

FFP 1,62E-03 1,94E-01 4,63E+02 1,76E-07 1,58E+03 4,63E+01

FSP 1,63E-03 1,56E-02 4,22E+02 1,37E-09 1,50E+03 4,22E+01

MAP-L 1,67E-03 1,58E-02 5,15E+02 9,43E-10 1,31E+03 5,15E+01

KAM 8,38E-03 1,77E-02 4,68E+02 1,43E-09 1,32E+03 4,68E+01

B2 1,59E-03 1,03E-02 4,28E+02 5,76E-10 2,38E+03 4,28E+01

pórobeton 1,24E-03 6,31E-01 7,46E+02 7,14E-07 4,63E+02 7,46E+01

cihla 2,67E-03 1,37E-01 3,17E+02 1,85E-07 1,78E+03 3,18E+01

opuka 6,09E-04 6,30E-02 6,30E+02 9,98E-09 2,45E+03 6,31E+01

Obr. 4. Křivky nasákavosti izolačních materiálů

Obr. 5. Křivky nasákavosti lepicích stěrek a retardérů vodní páry

Tab. 1. Naměřené a vypočítané hodnoty parametrů testovaných
materiálů
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v praxi je ovšem třeba provést výpočetní posouzení vlhkost-
ních a tepelných poměrů v navržené variantě, a to zejména s
přihlédnutím k materiálu nosné konstrukce. Toto posouzení
může být provedeno např. využitím jednoho z výpočetních
programů zmíněných v úvodní části.
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Materials for Building Envelopes with Interior Thermal
Insulation

Experimental determination of moisture transport
parameters of building materials, which are supposed to
be used in interior thermal insulation systems, is the
main aim of this paper. Various types of capillary active
thermal insulation materials, finish plasters, water
vapour retarders and materials of the load-bearing
structure are studied. On the basis of the measurements
performed, it is possible to conclude that the properties
of all the tested materials are suitable for their particular
purpose.

Jiřičková, M. – Černý, R.: Feuchteparameter von
Materialien für Außenwände mit innenliegender
Wärmedämmung

Die Arbeit behandelt die experimentelle Bestimmung
der Feuchteparameter von Baumaterialien, die in
inneren Wärmedämmsystemen eingesetzt werden sollen.
Es werden verschiedene Typen von kapillaraktiven
Dämmstoffen, Spachtelschichten, Dampfsperren und
Materialien der Tragkonstruktion studiert. Auf Grund
von Messungen kann festgestellt werden, dass die
Eigenschaften aller betrachteten Materialien für den
gegebenen Zweck geeignet sind.  
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V příspěvku jsou diskutovány rozdílné fyzikální přístupy
národních norem k problematice difúze vodních par ve
stavebních konstrukcích. 

1. Úvod
Difúze a kondenzace vodních par ve stavebních konstruk-

cích nepříznivě ovlivňuje tepelně izolační, mechanické a hy-
gienické vlastnosti použitých materiálů. Tyto faktory přispí-
vají ke zkracování celkové životnosti konstrukcí, zejména
obvodových a střešních pláš�ů budov, a je proto třeba s nimi
počítat již v projektové fázi. 

Posuzováním difúzních a kondenzačních vlivů se zabývají
normy většiny vyspělých zemí. Přestože se uvedené jevy řídí
obecnými fyzikálními principy, v národních normách jednotli-
vých zemí existují jisté rozdíly v přístupu k těmto problé-
mům. Není bez zajímavosti porovnat přístup k difúznímu je-
vu naší ČSN 73 0540 [1] a německé DIN 4108 [2]. Nejprve si
však připomeňme některé fyzikální principy difúzního jevu.

2. Fickovy zákony difúze
Transport hmoty zvaný difúze, který vzniká následkem kon-

centračního spádu, studujeme v pevných látkách většinou od-
děleně od tepelného transportu. K matematicko-fyzikálnímu
popisu difúze slouží dvě Fickovy rovnice, které mají ve stacio-
nárním (ustáleném) stavu, kdy se již koncentrace c s časem t
nemění, tj. ∂c /∂ t = 0, zjednodušený tvar

∆c = 0.                                             (2)

První z parciálních diferenciálních rovnic určuje hustotu
difúzního toku g

→
d [kgm–2s–1] ze spádu koncentrace c [kgm–3] a

difúzní konstanty D [m2s–1], zatímco druhá rovnice určuje
difúzní pole c (x, y, z, t). Pro jednorozměrný difúzní tok, např.
v jednoduché homogenní stěně, tak dostáváme

Pro difúzi plynné složky v pórovité látce bývá výhodnější
používat parciální tlak p místo koncentrace c. Tuto záměnu
lze uskutečnit pomocí stavové rovnice

kde V je objem plynu, m hmotnost plynu, r ≅ 462 Jkg–2K–1

plynová konstanta vodní páry a T absolutní teplota

takže transportní rovnice (3) bude mít nyní tvar

Pokud jsou na obou stranách stěny stejné teploty T1 = T2 = 
= T = konst, lze předpokládat stejnou teplotu také uvnitř stěny
T(x) = T = konst (izotermický stav) a rovnice (7) se dále zjed-
noduší

Rovnice (8) tedy platí pouze pro izotermický případ, kdy
teplota T není funkcí x, a lze ji proto vytknout z výrazu pro
derivaci. Tím je umožněno zavedení nové difúzní „konstanty“
δ [s] zvané difúzní součinitel vodivosti, resp. součinitel difú-
ze vodní páry s omezením rovněž jen na izotermické případy,
i když v praktických (přibližných) výpočtech se často používá
také pro neizotermické případy. Difúzní součinitel vodivosti δ
umožňuje zavést difúzní odpor Rd „difúzní bariéry“, tj. stěny,
resp. konstrukce tlouš�ky ∆x, přes kterou vodní pára difundu-
je vlivem tlakového rozdílu ∆p

Již dříve bylo uvedeno [3], že difúzi vodní páry pórovitými
stavebními materiály lze považovat za „redukovanou“ difúzi
vodní páry vrstvou vzduchu stejné tlouš�ky a stejné teploty,
jako má daná stavební látka. Redukce této difúze je reali-
zována faktorem difúzního odporu µ, který je materiálovou
konstantou charakterizující stavební látku a který nezávisí
na teplotě Ta a tlaku vzdušné vrstvy pa (tj. vzduchu vyplňu-
jícího póry stavební látky)

Na difúzní faktor určité látky je možné pohlížet jako na
faktor, který zahrnuje znesnadněnou difúzi pórovitou
strukturou pevné látky v porovnání s relativně snadnou
difúzní cestou přes volnou vrstvu vzduchu. Je tedy spíše
„geometrickým“ faktorem přihlížejícím ke struktuře
pórů, která podle Krischerovy fyzikální koncepce téměř
nezávisí na teplotě a tlaku. Symbol Da ve vztahu (10) před-
stavuje difúzní „konstantu“ vzdušné vrstvy závislou jak na tep-
lotě Ta, tak na tlaku pa. Schirmer ukázal [4], že pro Da platí

kde „startovní“ konstanta D0 může nabývat různých hodnot
[5] podle zvolených „startovních“ hodnot p0, T0

Difúze vodních par v konstrukcích 
podle ČSN 73 0540 a DIN 4108
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Za izometrických podmínek tedy platí

3. Difúze podle DIN 4108
Německá norma DIN 4108 [2] v otázkách difúze vychází

z výzkumných prací Schirmera, Krischera, Glasera a dalších
známých autorů, kteří publikovali základní poznatky o difúzi
a kondenzaci vodních par v pórovitých materiálech ve třicá-
tých až padesátých letech dvacátého století. Jsou to tedy již
historické práce, avšak fyzikální závislosti v nich zjištěné
mají trvalejší platnost. 

Norma DIN 4108 předpokládá jisté smluvní podmínky, za
nichž se provádí oceňování konstrukce z hlediska difúze. Jsou
jimi izotermické podmínky se smluvním tlakem1) pa = p0 = 
= 98 066,5 Pa a smluvní teplota Ta = T0 = 283 K (10 ˚C), což
je případ tlaku z rovnice (13). Pro δ *

a pak dostáváme

Německá norma však nepracuje s difúzním odporem Rd ve
tvaru (9) využívajícím součinitel difúzní vodivosti materiálu
δ, který závisí na teplotě a tlaku vzduchu, avšak využívá fak-
tor difúzního odporu µ, který je podle Krischerovy koncepce
čistě materiálovou konstantou 

Pro složenou stěnu pak zobecňuje vztah (16) na tvar

kde součin difúzního faktoru µ a tlouš�ky materiálové vrstvy
∆x se nazývá difúzní tlouš�ka vrstvy. Německá norma tedy
používá výhradně faktor µ pro difúzní charakteristiku ma-
teriálu, a proto také mezi tabelovanými hodnotami materiálů
(ve své čtvrté části) nenalezneme hodnoty δ, ale pouze fakto-
ry difúzního odporu µ. To plně odpovídá původní Krischero-
vě koncepci faktoru µ jako čistě materiálové konstanty
nezávislé na tlaku a teplotě vzduchu. Tato koncepce je ustále-
na a němečtí stavební fyzici ji běžně používají [6].

4. Difúze podle ČSN 73 0540
Naše národní ČSN 73 0540 pracuje s oběma difúzními cha-

rakteristikami δ, µ a pro většinu materiálů také současně obě
veličiny tabeluje (viz její 3. část). Faktor difúzního odporu za-
vádí (Příloha J) vztahem

což je v podstatě poměr součinitelů difúzní vodivosti pro
vzduch δa a daný materiál δ

tedy vztah se smyslem jen pro izotermické podmínky, na roz-
díl od obecnějšího vztahu (10), který platí i pro neizotermický
případ.

Naše norma dává přednost součiniteli δ před µ tím, že jej
používá ve výrazu pro difúzní odpor jednoduché

i složené stěny

Důvodem je pravděpodobně snaha o vytvoření analogie
s tepelným odporem zavedeným rovněž jako podíl tlouš�ky
stěny a jejího součinitele tepelné vodivosti λ. Vzhledem k to-
mu, že naše národní norma pracuje s veličinami δ i µ a klade
větší důraz na vodivost δ (20), (21), která není pravou mate-
riálovou konstantou, nebo� navíc závisí na tlaku a teplotě vzdu-
chu, explicitně nevyužívá výhodnou Krischerovu fyzikální
koncepci čistě materiálového faktoru µ, který nezávisí ani na
teplotě, ani na tlaku vzduchu uvnitř pórovité struktury stěny.

5. Závěr
Porovnáním přístupů obou norem k popisu difúzního jevu

v pórovitých materiálech lze dospět k hlubšímu pochopení
významu fyzikálních veličin µ a δ, které se používají při
výpočtech difúzního transportu konstrukcemi. Ačkoli jsou
oba přístupy věcně správné, přístup německé DIN 4108 se
zdá být blíže původnímu Krischerovu fyzikálnímu modelu
difúze vodní páry stěnou jako difúze ekvivalentní vzdu-
chovou vrstvou opravenou faktorem µ na retardující vliv geo-
metrické struktury pórů. 

Fyzikální realita nás však poučuje, že jen málokterá kon-
stanta zůstává "konstantní" v celém oboru měřených hodnot a
v celé oblasti nutného použití. Neměnnost řady fyzikálních
konstant nebývá – stručně řečeno – univerzální v celém roz-
sahu. Pravděpodobně tomu nebude jinak ani u faktoru µ,
avšak skutečností zůstává, že za běžných středoevropských
klimatických podmínek lze tento faktor považovat za přijatel-
ně stabilní materiálovou konstantu.
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Ficker, T.: Water Vapour Diffusion in Constructions by
ČSN 73 0540 and DIN 4108

In the present contribution the different physical
approaches of the national standards ČSN 73 0540 and
DIN 4108 to the problems of diffusion and condensation
of water vapours in building structures are discussed.

Ficker, T.: Wasserdampfdiffusion in Bauteilen nach 
ČSN 73 0540 und DIN 4108

In diesem Beitrag werden verschiedene physikalische
Auffassungen der nationalen Normen ČSN 73 0540 und
DIN 4108 zur Problematik der Wasserdampfdiffusion in
Bauteilen diskutiert.
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Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s výsledky ově-
řování parametrů a jakosti totálních stanic používaných
v inženýrsko-průmyslové geodézii. Okrajově jsou zmí-
něny i další přístroje. Podkladem hodnocení je usta-
novení ČSN ISO 8322 a další obvyklé postupy.

1. Úvod
Elektronizace a digitalizace techniky, razantně se prosa-

zující ve druhé polovině dvacátého století, vnesla do mě-
řické praxe inženýrsko-průmyslové a stavební geodézie
mnoho moderních přístrojů k měření a vytyčování, a součas-
ně vyvolala potřebu nových technologií. V terestrickém ze-
měměřictví byla tato éra zahájena koncem čtyřicátých let
konstrukcí elektronických dálkoměrů a pokračovala vzni-
kem elektronických teodolitů, popř. totálních stanic. Od sedm-
desátých let jsou oblíbenou a využívanou skupinou lasery
s malým výkonem v různých úpravách a použitích. Na
přelomu osmdesátých a devadesátých let byla úspěšně do-
řešena digitalizace nivelačních kompenzátorových přístrojů.

Ověřování komponent nebo systémů v praxi věnuje po-
zornost řada pracoviš�, mezi nimi i zaměstnanci katedry spe-
ciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Hlavním
kritériem při ověřování jakosti je příslušná část mezinárodní
normy [1]. 

2. Totální stanice
Totální stanice (též elektronický tachymetr) je univerzální

přístroj, v němž je integrován elektronický teodolit pro mě-
ření vodorovných směrů (z nichž se počítají vodorovné
úhly) a svislých úhlů (obvykle zenitových úhlů, u nichž
jedno rameno směřuje k nadhlavníku – zenitu), elektrooptic-
ký dálkoměr a zařízení pro pořizování, ověřování, ukládání,
zpracování (částečné) a přenos dat. Čtení kruhů je založeno
na fotoelektrických metodách lišících se přesností. Je možné
volit jednotky úhlového dělení (400 gon, 360˚, 6 000 nebo
6 400 dílců) a smysl číslování. Zejména v konstrukcích teo-
dolitů a stanic pro průmyslová měření se používá daleko-
hled s proměnlivým zvětšením, takže vhodný cílový znak se
při pozorování z různých vzdáleností jeví stejně velký. Vliv
osových chyb teodolitu je dán přesností výroby, popř.
měřickým postupem. Vliv nesvislé točné osy je vyloučen
jednoosým nebo dvouosým kompenzátorem, příslušné
opravy jsou automaticky zaváděny do úhlových hodnot. Da-
ta jsou zobrazována na víceřádkové obrazovce a zazna-
menávána na kalibrované pamě�ové karty PCMCIA s tech-
nologií SRAM (0,5 až 2,4 MB) nebo FLASH (4 až 10 MB).
Dálkoměr je zpravidla koaxiální s optickou osou dalekohle-
du, zdrojem frekvenčně nebo pulsně modulovaného záření
v současných konstrukcích bývá laserová dioda pracující ve
viditelné červené nebo infračervené oblasti. Šikmou měře-
nou délku je nutné upravit podle zjištěných fyzikálních
(atmosférických) a matematických (konstant soupravy) hod-

not. To zajiš�uje programové vybavení totální stanice stejně
jako výpočet vodorovné délky a převýšení. Software nabízí
i další operace, např. výpočet souřadnic stanoviska a zamě-
řených bodů nebo vytyčovacích polárních prvků (úhlu, dél-
ky, převýšení) ze zadaných souřadnic vytyčovaných bodů
objektu.

Při jediném zacílení se elektronicky změří horizontální
směr, zenitový úhel a délka, takže cílový bod je prostorově
vztažen ke stanovisku. Samozřejmostí je možnost vkládání
abecedně číslicových popisů a určitého „dialogu“ mezi
měřičem a přístrojem (např. vkládání čísel, popisu a souřad-
nic bodů) [2]. Pro různé inženýrské vytyčovací práce (želez-
nice, silnice, vodní toky) existují specializované programy.

Z hlediska uživatele jsou – kromě parametrů přesnosti –
důležitá (a to i finančně) další hlediska, zejména:

� způsob vyhledání a zacílení měřeného bodu může být
bu� ruční a vizuální, nebo sice s vizuálním cílením, ale s otá-
čením přístroje kolem svislé osy a klopné osy dalekohledu
servomotorem, nebo celá operace probíhá automatizovaně,
např. na pokyn dálkovým ovladačem nebo řídicí jednotkou
systému;

� funkce dálkoměru – nejpřesnější práce vyžadují umís-
tění odrazného hranolu v cíli. Pro určité vzdálenosti se
mohou použít odrazné (reflexní) fólie (terče) známé tlouš�-
ky. Výhodou je jejich nízká pořizovací cena a nepatrná
hmotnost, takže mohou být na objektu (např. mostu) umístě-
ny efektivně již v průběhu výstavby nebo dokončovacích
prací a po skončení prací zde ponechány [3]. Jejich účinnost
a přesnost měření je ovlivněna úhlem dopadu dálkoměrného
paprsku na fólii [4]. Poslední variantou jsou dálkoměry s pa-
sivním odrazem, které mají omezený dosah a zpravidla
menší přesnost. Jsou ovlivněny intenzitou slunečního svitu,
stavem atmosféry, tvarem, barvou, strukturou a pohltivostí
materiálu cíle [5]. Nejnovější modely totálních stanic mají
souose montovány oba typy dálkoměrů, a to s laserem emi-
tujícím v infračervené oblasti s dosahem řádově 2 km s od-
razným hranolem a s laserem pracujícím ve viditelné červe-
né části spektra s pasivním odrazem a dosahem řádově 100 m.
Stopu „viditelného“ laseru lze pro jiné měřické práce použít
jako ukazovátko (pointer) k vyznačení bodu.

Na katedře speciální geodézie se ověřovala řada typů to-
tálních stanic předních světových firem, např. Leica, Nikon a
Topcon [11], [12], [13], [14]. Úhloměrnou část lze ověřovat
podle části 2 ČSN ISO 8322 [1], dálkoměrnou s omezením
dosahu na 150 m podle části 8 stejné norny a odrazné terče
a hranoly podle části 10. Je nutné konstatovat, že paramet-
ry přesnosti uváděné výrobci byly ve srovnatelných pod-
mínkách vždy splněny, často s určitou rezervou. 

2.1. Přesnost úhlového měření
Ověření přesnosti úhlových měření je dáno dvěma nezá-

vislými sériemi, z nichž každá je představována měřením
čtyř v horizontu vhodně rozmístěných směrů v pěti skupi-
nách (tj. v 1. a 2. poloze dalekohledu) bez uzávěru. Pod-
statný vliv má samozřejmě tvar, osvětlení a vzdálenost cílů.
V našich zkouškách byly „ostré“ body voleny ve vzdálenos-
ti 2 až 700 m. Výsledky opakovaných (by� poměrně malých)
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souborů měření jsou uvedeny v tab. 1. U přístroje TCA 1105
bylo cíleno ručně, tedy s vyloučením automatiky. Hodnoty
směrodatných odchylek, charakterizujících přesnost, byly
v případě vodorovných směrů přepočítány na hodnotu smě-
rodatné odchylky vodorovného úhlu. Pro vodorovné i zeni-
tové úhly se přesnost vztahuje k měření ve dvou polohách
dalekohledu (v jedné skupině). 

Postup uvedený v normě, podle našeho názoru, vede jen
k určení vnitřní přesnosti, s možným zahrnutím vlivu změn
atmosférických podmínek. Například při měření s mecha-
nicky kvalitním přístrojem s hrubými odečítacími pomůcka-
mi se nemusí rozdíly čtení vůbec projevit. Pokusili jsme se
opakovaně provést porovnávací měření velmi přesným
teodolitem OT2 (sovětská obdoba legendárního Wild T3) s
nejmenším dílkem stupnice děleného kruhu 0,2" nebo 0,1
mgon. Tento teodolit a ověřovaná totální stanice se střídaly
na těžkém stativu pro průmyslová měření, zaručujícím té-
měř absolutní identitu polohy; zenitové úhly byly přepočí-
tány na stejný horizont. Prokázalo se však, že mechanický
stav přístroje OT2 neopravňuje k průkazným závěrům.

Tab. 1. Přesnost totálních stanic

Údaj tabulky 1, charakterizující přesnost měření délek
(odst. 2.3), sestává ze dvou členů. První je absolutní, druhý
(ppm) představuje miliontiny měřené vzdálenosti. Pro mě-
ření blízkých cílů, obvyklé v inženýrské geodézii, je zaned-
batelný, takže přesnost je dána jen konstantní složkou. 

Při registraci úhlové hodnoty může dojít ke změně vlivem
stisku tlačítka. Pro přístroj Leica TCA 1105 je průměrná
hodnota změny mezi hodnotou čtenou na obrazovce a za-
registrovanou –0,34 mgon, směrodatná odchylka 0,82 mgon,
opakovaně dosažený maximální rozdíl –2,0 mgon. Stejná
maximální odchylka byla nalezena i u přístroje Leica TC
1800 (1 mgon, ve starším značení 10cc = 3,24"). Tato hodno-
ta již může být významná a její příčinu nelze zanedbat.

2.2. Přesnost automatického zacílení
Přístroj Leica TCA 1105 je vybaven systémem ATR pro

automatické cílení. Infračervený laserový svazek je promí-
tán optickými členy do osy dalekohledu a vyslán objekti-
vem. Rozdělovač oddělí zpětně odražený svazek ATR od
svazku elektronického dálkoměru a viditelného světla a
vede jej do přijímače (video senzoru). Zde je zesílena jeho
intenzita, je vyhodnocen a přeměněn na hodnoty korekcí vo-
dorovného a zenitového úhlu záměrné přímky. Tyto korekce
jsou použity k nastavení hodnot kruhovým snímacím sys-
témem.

Jemné cílení pomocí ATR je automatické. Systém zkon-
troluje, zda hrubě zacílený hranol (např. z úhlových hodnot
předchozí observace) je v zorném poli dalekohledu. Jestliže
není nalezen, začne souvislý vyhledávací postup představo-
vaný spirálovitým pohybem dalekohledu. Jakmile je deteko-
ván, dalekohled se zastaví. Motory pohybují dalekohledem

tak, že jej vyhledáním maximální intenzity odraženého pa-
prsku zacílí do středu hranolu s přesností v předem určených
mezích. Při uplatnění funkce ATR není třeba zaostřovat
dalekohled nebo přesně cílit na střed hranolu nebo terče.
Tím se rychlost měření zvětšuje a přesnost, která je nezávis-
lá na pozorovateli, zůstává stejná.

Ze souboru opakovaných zacílení na stabilně osazený
odrazný hranol LEICA GPH 1P při neměnném postavení
přístroje byly vypočítány směrodatné odchylky 1 nastavení
ve směru obou hlavních rovin pro dvě odlišné vzdálenosti
typické pro úlohy inženýrské geodézie. Z tabulky 2 je zřej-
má očekávaná závislost na délce. Hodnoty směrodatných
odchylek 1 zacílení, zjištěné při záměře délky 5 m, neod-
povídají přesnosti udávané výrobcem. Použití funkce ATR
lze doporučit až při záměrách dlouhých řádově 10 m [6].

Tab. 2. Přesnost automatického cílení

Posouzení vnější přesnosti při použití režimu ATR bylo
provedeno porovnáním s totální stanicí TC 1800. Oběma
přístroji byly polární metodou (orientovaným úhlem a dél-
kou) určeny rovinné souřadnice sedmi bodů vyznačených
přesně provedenými ryskami na ocelové kolejnici umístěné
na střeše budovy. Odrazný hranol byl nesen speciálním držá-
kem, zkonstruovaným v laboratoři katedry speciální geo-
dézie (J. Janota). Přípravek byl vybaven trubicovou libelou
a jedním stavěcím šroubem, což jej umožňovalo na bodě ho-
rizontovat. Podélná vzdálenost krajních bodů byla 50,8 m. 

Rovnoběžně s kolejnicí byla u jejích konců v příčném od-
stupu 4,5 m zřízena dvě stanoviska. Do jejich spojnice byla
vložena osa +Y místního souřadnicového systému s počát-
kem v levém bodě. Z obou stanovisek byl opakovaně ne-
závisle ve dvou skupinách zaměřen hranol umístěný postup-
ně na všechny měřené body. Přitom bylo nutné zajistit přesné
přiložení držáku k rysce na kolejnici. K přístroji TC 1800
s vizuálním sledováním příslušel hranol LEICA GPH 1P,
k přístroji TCA 1105 pracujícímu s funkcí ATR patřil vše-
směrný hranol Leica.

Při novém zpracování byly z měřických dvojic vypočí-
taných rovinných souřadnic y, x bodů, měřených ze dvou
stanovisek, vypočítány pro každý z obou přístrojů směrodat-
né odchylky sy, sx (tab. 3). Tyto hodnoty popisují vnitřní
přesnost jednoho měření s danou soupravou totální stanice a
hranolu. Je v ní však obsažen i vliv drobné neidentity polo-
hy hranolu při měření z různých stanovisek. Číselné hodno-
ty empirických směrodatných odchylek jsou pro oba přípa-
dy srovnatelné, dokonce výsledky motorizované stanice
TCA 1105 lze považovat za mírně lepší. 

Z měřických dvojic souřadnic téhož bodu, zaměřeného ze
stejného stanoviska postupně oběma přístroji, byla vypočí-
tána hodnota směrodatné odchylky sT charakterizující vnější
přesnost jednoho měření bez rozlišení přístrojů. V posled-
ním sloupci je uvedena teoretická mezní hodnota uT, vypočí-
taná z hodnot sy, resp. sx, obou přístrojů při součiniteli kon-
fidence t = 2,5. V souboru zřejmě působí systematické chyby
neprojevující se při měření pouze jedním přístrojem. Jsou to
nestejná délková měřítka, vliv cyklické a nulové chyby,
popř. nepřesnosti součtové konstanty obou souprav (viz
odst. 2.4). Protože měření se neprováděla v jeden okamžik,
nelze vyloučit ani drobné neidentity polohy bodů vyvolané
změnou polohy koleje. Poslední řádek tab. 3 uvádí hodnoty

délek *) 

[mm]

úhlů 
[mgon]

zenitových vodorovných

Leica TC 1800 (1+2 ppm) 0,3 0,35 0,32

Leica TCA 1105 (2+2 ppm) 1,5 0,71 0,92

Nikon NPL-820 (3+3 ppm) 1 0,40 0,90

Topcon GTS-211D (3+2 ppm) 1 0,75 0,95

Udávaná výrobcem
Empirická přesnost úhlů 

[mgon]
Výrobce Typ

*) použito v odst. 2.3

Leica TCA 1105 Vzdálenost 5 m Vzdálenost 30 m

vodorovný směr 2,1 mgon 1,0 mgon

svislý směr 2,3 mgon 1,2 mgon
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směrodatné polohové odchylky sp = [1/2(sy
2 + sx

2)]1/2.
Hodnoty tab. 3 jsou velmi příznivé a odpovídají reálné přes-
nosti přístrojů i postupů. Ověření přesnosti měření cíle za
pohybu, tedy observace kinematických jevů, není možné
bez speciálně a nákladně vybavených laboratoří.

Tab. 3. Přesnost určení polohy

2.3. Přesnost měření délek
Je nutné konstatovat, že citovaná norma [1] v podstatě

selhává pro polní určení systematických chyb dálkoměru,
tj. měřítkové chyby, chyby nulové (neidentitě mechanického
a elektronického středu přístroje) a cyklické chyby. (Tato
periodicky probíhající chyba je obecně způsobena elektro-
nickými nebo optickými poruchami přijímače. Projevuje se
při měření fázového posunu nosné vlny [7].) Pro tento účel
se musí zbudovat dvě délkové základny se 4 (5) mezilehlý-
mi body v délce přesahující 120 m, závislé na jednotkové
délce dálkoměru totální stanice. Vzhledem k deklarovaným
přesnostem dálkoměrů (tab. 1) nelze určit s dostatečnou (tj.
menší než milimetrovou) přesností referenční rozměr zá-
kladny. Tuto problematiku lze řešit pouze ve specializova-
ných laboratořích, např. University v Bonnu, která připravi-
la pracovní postupy ověřování těchto parametrů pro
zeměměřické ústavy několika německých spolkových zemí.

Velmi přesvědčivá fakta jsou uvedena v [5]. Na převza-
tém obr. 1 jsou znázorněny výsledky výzkumu, při němž byl
odrazný hranol totální stanice Leica TC 1800 umístěn na
vozíku pohybujícím se po dráze stolice v rozsahu 3 až 26 m.

Poloha vozíku byla souběžně určována laserovým interfe-
rometrem, tedy s přesností podstatně větší. Odchylky kolísají
v rozsahu ±0,3 mm s délkou vlny asi 4 m. Byl u nich zjištěn
vztah k cyklické fázové chybě dálkoměru. Při otáčení alhi-
dády totální stanice se servopohonem vznikají síly působící
na hlavu stativu. Stočení může dosáhnout až několika mgon,
a tak způsobit změnu orientace vodorovného kruhu. Je tedy
nutné dbát na stabilitu postavení, např. použitím těžkých
stativů pro průmyslová měření. Zkoušky přístroje Zeiss S10,
provedené Univerzitou Bauhaus ve Výmaru, prokázaly při
automatickém proložení dalekohledu do druhé polohy změ-
ny orientace v rozsahu 8 mgon trvalou změnu ve velikosti
0,5 mgon a zřetelný vliv stisku tlačítka na obslužném panelu
ve velikosti 2 mgon.

Součtovou konstantu soupravy dálkoměru a hranolu je
možné určit známým postupem se čtyřmi stativy s přesností
lepší než 0,5 mm.

3. Jiné přístroje
Hodnocení nejvýznamnějších vlivů působících při použití

digitálních nivelačních přístrojů je uvedeno v [8]. Vliv ne-
přesného horizontování, především v podélném směru, třeba
i v důsledku nerektifikované libely, může dosáhnout výraz-
ných hodnot sklonu záměrné přímky (až 4"). Nejvýznam-
nější je vliv společně působícího temperování přístroje při
vyrovnání teplot při měření a při dopravě (skladování) a
vnitřních změn teploty vyvolaných tepelným vyzařováním
elektronických součástek při provozu.Vzájemné porovnání
pěti přístrojů předních značek, zastupujících tři ze čtyř zná-
mých systémů kódování binární stupnice latě, prokázalo u
konstrukčně starších typů potřebu až pět minut temperování
na 1 ˚C teplotního rozdílu. Při rozdílu 23 ˚C celková změna
polohy záměrné přímky 15" znamená nepřijatelnou chybu
čtení 2,2 mm na běžnou délku záměry 30 m. U novějších
přístrojů probíhá temperování rychlostí 1 až 2 minuty na
každý 1 ˚C teplotního rozdílu. Celková pozvolná změna po
předpokládaném vyrovnání teplot nepřesahuje až na vý-
jimky 4", tj. 0,6 mm/30 m. 

Sortiment, konstrukční skupiny a možnosti použití laserů
jako samostatných přístrojů jsou velmi široké. Přehledu je
věnována např. obsáhlá práce [9]. Ověření parametrů a ja-
kosti některých stavebních ručních dálkoměrů a vytyčo-
vacích přístrojů je v [10].

Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru
J04098: 210000022. Přístroje byly zapůjčeny jmeno-
vanými firmami.
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Poloha
[mm]

TC 1800 TCA 1105
Empirická 

s T

Mezní 
u T

s y 1,5 1,3 5,1 4,8

s x 1,6 1,2 3,1 5,0

s p 1,5 1,3 4,2 3,1

Obr. 1. Přesnost měření vzdáleností blízkých cílů přístrojem Leica
TCA 1800 [5]
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Hánek, P. – Kašpar, M. – Janžurová, I.: On Testing of
Parameters and Quality of Total Stations

This paper presents outcomes of testing of parameters
and quality of total stations used in engineering geodesy.
Other devices are mentioned only briefly. ČSN ISO 8322
and other common procedures have been used as source
materials for assessment. 

Hánek, P. – Kašpar, M. – Janžurová, I.:  Zur Über-
prüfung der Parameter und Güte von Totalstationen 

Ziel des Beitrags ist es, die Leser mit den Ergebnissen
einer Überprüfung der Parameter und der Güte von in
der Ingenieur-Industrie-Geodäsie eingesetzten Total-
stationen bekannt zu machen. Am Rande werden auch
weitere Instrumente erwähnt. Bewertungsgrundlage
sind die ČSN ISO 8322 und weitere übliche Verfahren.

�dizertace
Numerická analýza tektonicky
porušeného horninového masivu 
Ing. Matouš Hilar

Autor se zaměřil na ověření vhodnosti numerického mode-
lování tunelů velkých příčných rozměrů ražených metodou
NRTM s členěnou čelbou v tektonicky porušeném masivu.
Přínos práce spočívá zejména ve vysvětlení neočekávaných
nadměrných deformací, ve stanovení kvantitativních vlivů
podpůrných opatření, v analýze vzájemného ovlivňování de-
formací u paralelních tunelových trub a v aplikaci statistic-
kých přístupů.

Dřevo ve stavebnictví 

Uplynulá desetiletí byla mnohde ve znamení ústupu od
tradičních konstrukčních materiálů a jejich nahrazování
materiály „modernějšími“. Tento vývoj byl mimo jiné
poplatný představě o neomezených zdrojích energie a
surovin. Dnes však vidíme, že naše planeta není tak velká
ani tak bohatá, abychom mohli a směli pokračovat v
bezohledném plýtvání. A tak se vracíme k dřívějším tech-
nologiím a někdy s úžasem zjiš�ujeme, jak jsou výhodné.

Dřevo v tomto pojetí je ideální případ. Jako obnovující
se surovina je vytvářeno v živém stromu z oxidu uhličitého
a vody pomocí sluneční energie. Ale nejde jen o tento úzký
pohled – růstem dřeva v lese a nahrazováním fosilních
paliv odpadovým dřevem se redukuje množství oxidu
uhličitého v ovzduší, a dochází proto k příznivému půso-
bení na globální oteplování země a na skleníkový efekt.
Širší používání dřeva pomůže zachovat pro budoucnost
zbývající zdroje vyčerpatelných surovin.

Těžba dřeva a dřevařský průmysl obecně je k životnímu
prostředí relativně velmi šetrný – způsobuje jen malé zne-
čištění životního prostředí – nové
postupy ve výrobních procesech
navíc toto znečištění dále snižují.
Pro výrobu ze dřeva a materiálů na
bázi dřeva je zapotřebí málo energie,
existuje možnost opětného užití,
opětovného zhodnocení pro získání
energie, přičemž odpad je minimál-
ní. Ekologické aspekty zasahují stále
více i stavebnictví a tento trend zesílí
po našem vstupu do EU. Využívání
různých materiálů bude muset res-
pektovat tvrdé normy – dřevo jim
bez potíží vyhoví.

Jako konstrukční materiál má
velmi dobré statické parametry. Ze
dřeva lze stavět objekty od malých
rodinných domů přes bytové domy
až po víceúčelové haly velkých
rozponů. V komunikačních sítích
pak jde o stavby mostů a lávek, které

dokonale zapadají do přírodního prostředí. V rámci občan-
ské a bytové výstavby se u nás zatím montované stavby na
bázi lehké  prefabrikace se dřevem prosazují spíše jen při
výstavbě rodinných domků. Přitom tato metoda je vhodná
i pro větší patrové stavby. Jednou z prvních vlaštovek a
příkladů je stavba budov hraničního přechodu v Rumburku.
Tepelné parametry těchto budov jsou vynikající a projek-
tanti se snadno vypořádali i s nízkou únosností podlaží.

Dřevo je ideální materiál do kompozitních prvků. Může
spolupůsobit s ocelí či betonem, přičemž vzniklé hybridní
konstrukce mají neobvyklé vlastnosti. Spolupůsobení
dřeva a zdiva má i v našich podmínkách dávnou tradici.
Vývoj však nekončí – dřevo lze kombinovat i s kompozit-
ními materiály na bázi skleněných a uhlíkových vláken.
Z těchto materiálů pak lze vytvářet konstrukce vysoké
estetické a užitné hodnoty s technickými parametry před-
stihujícími ocel a beton.

Ale i zpracování dřeva se modernizuje. Vyvíjejí se nové
technologie třídění i zpracování dřeva, spojování prvků,

vznikají nové materiály, pronikavě se
mění a zlepšuje chemická ochrana. A
konečně, doslova revolucí prochází
navrhování dřevěných konstrukcí.

Ačkoli dřevo je zápalné a hořlavé,
jeho chování při požáru je relativně
příznivé a předvídatelné. Velké prů-
řezy mohou být použity bez dodateč-
né protipožární ochrany. Dřevo se
může rovněž používat pro speciální
účely, dokonce i na protipožární
dveře.

Zvýraznění úlohy dřeva va staveb-
nictví bude věnována mezinárodní
konference Dřevo – stavební mate-
riál 3. tisíciletí, která proběhne v rám-
ci stavebního veletrhu IBF v Brně ve
dnech 23. – 27. 4. 2002.

Tisková informace
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V príspevku je prezentovaný dynamický model jedno-
kolesového prívesného meracieho vozíka JP VŠDS slú-
žiaceho na meranie pozdĺžnych nerovností vozovky.
Porovnávajú sa namerané zvislé zrýchlenia kmitania
odpružených častí vozíka s výsledkami simulácie modelu
štvrtiny vozidla a so spresneným dynamickým modelom
zariadenia JP VŠDS. Používa sa kinematické budenie
náhodnými pozdĺžnymi nerovnos�ami povrchu vozovky
a osamelými prekážkami rôznych profilov.

1. Úvod
Základom pre experimentálne určovanie pozdĺžnych ne-

rovností vozoviek bola donedávna takmer výhradne nivelá-
cia, ktorou sa určuje priebeh pozdĺžnych nerovností ako
funkcia staničenia. Časová a finančná náročnos� nivelácie si
vyžiadala vývoj �alších spôsobov posudzovania pozdĺžnych
nerovností vozoviek. Výsledkom sú napríklad odozvové sys-
témy, ktoré posudzujú nerovnos� vozovky na základe dyna-
mickej odozvy (zvislého zrýchlenia kmitania v definova-
nom bode) skúšobného zariadenia na pozdĺžne nerovnosti.
Odozvové systémy konštruované na báze dynamickej dvoj-
hmotovej meracej sústavy (DMS) môžu by� realizované ako
prívesné vozidlo pripojené k �ažnému vozidlu alebo priamo
na náprave vhodného vozidla, čím sa odstraňuje potreba prí-
vesného zariadenia. Dvojhmotové meracie zariadenie kvan-
tifikuje účinky náhodných pozdĺžnych nerovností vozovky
na pohybujúce sa vozidlá z h
adiska bezpečnosti pohybu,
jazdného pohodlia a za�aženia vozidiel.

Na Vysokej škole dopravy a spojov (�alej VŠDS) v Žiline
bolo na báze odozvových systémov vytvorené meracie zaria-
denie – jednokolesový prívesný vozík JP VŠDS [4], [6].
Toto zariadenie je skonštruované na princípe dvojhmotovej
meracej sústavy a slúži na meranie pozdĺžnych nerovností
povrchu vozovky. Matematickým spracovaním odoziev DMS
na nerovnosti vozovky vo forme zvislých zrýchlení v refe-
renčnom bode sa určuje miera nerovností povrchu vozovky
C [5], [9], [12] alebo parameter IRI (International Rough-
ness Index) [13]. Na základe dynamickej odozvy sa vytvára-
jú klasifikačné triedy nerovností vozovky a vozovky sa pod
a
kvality povrchu rozde
ujú do jednotlivých tried [5] – [7], [9].

Meracie zariadenie JP VŠDS sa v niektorých predchádza-
júcich prácach nahradzovalo prostredníctvom modelu štvrti-
ny vozidla (MŠV) [8], [11], ako je tomu typické pre podob-
né odozvové systémy. Komplexná analýza dynamiky prívesu,
porovnanie meraných so simulačnými výsledkami pre MŠV
a rôzne druhy kinematického budenia bolo vykonané napr.
v prácach [6], [8], [11]. Od podobných odozvových zariadení
sa však líši geometriou usporiadania, a z tohto poh
adu jeho
nahradenie prostredníctvom MŠV spôsobuje pri simulácii
podstatné odchýlky od nameraných výsledkov. Preto pre po-

treby simulácie dynamickej odozvy zariadenia JP VŠDS
vzniká potreba jeho aproximácie vhodnejším dynamickým
modelom. Presnejší model by potom umožňoval predikova�
hodnotiace kritériá pozdĺžnych nerovností povrchu vozovky.
Prípadne by mohol slúži� ako referencia správnosti meraní
vykonaných v teréne. V tomto príspevku bude prezentovaný
spresnený model meracieho prívesu JP VŠDS, porovnaná
jeho simulovaná odozva vo forme zvislých zrýchlení kmita-
nia s modelom štvrtiny vozidla a s odmeranými zrýchleniami.

2. Dynamický model 
Nákres jednokolesového prívesu JP VŠDS, základné časti

a schéma spracovania a vyhodnotenia odmeraných odoziev
vo forme zvislých zrýchlení sú znázornené na obr. 1. Vý-
sledky meraní pozdĺžnych nerovností vozoviek prezento-
vaným zariadením môžu by� použité ako relevantné vstupy
výpočtu užívate
ských nákladov pod
a prevádzkovej spôso-
bilosti cestnej komunikácie v Systéme hospodárenia s vo-
zovkami [2], [3], [10], [14] – [16].

Nahradenie meracieho prívesu mechanickou sústavou
s dvoma stupňami vo
nosti, tzv. modelom štvrtiny vozidla
s diskrétnymi hmotnos�ami m1, m2, pružnými elementami
s tuhos�ami k1, k2 a viskóznym tlmičom s lineárnym súčini-
te
om tlmenia b2, predstavuje obr. 2. Na obrázku 3 je zosta-
vený spresnený mechanický model prívesu s rešpektovaním

Dynamický model prívesného vozíka na meranie
pozdĺžnych nerovností vozovky

Ing. Peter MÚČKA, CSc. 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Bratislava
Dr. Ing. Martin DECKÝ

Stavebná fakulta ŽU  
Žilina

Obr. 1. Schéma zariadenia JP VŠDS a spôsob spracovania 
nameraných odoziev

Obr. 2. Model štvrtiny vozidla
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geometrie zariadenia a s excentrickým umiestnením pruž-
ného a tlmiaceho člena. V oboch obrázkoch značí m1, m2
hmotnos� neodpružených a odpružených častí meracieho
prívesu [kg], k1 radiálnu tuhos� pneumatiky [N/m], k2 tuhos�
pružiny odpruženia [N/m], b2 lineárny súčinite
 tlmenia
viskózneho tlmiča [N·s/m], l1, l2, a geometrické rozmery
[m], x0 zvislú výchylku kinematického budenia [m], x1, x2,
x2a zvislé výchylky neodpruženej hmoty, odpruženej hmoty
a akcelerometra [m], ϕ1, ϕ2 uhlové natočenie rámov prívesu
[rad].

Pre zvislé kmitanie hmôt modelu štvrtiny vozidla okolo
rovnovážnej polohy na obr. 2 platia pohybové rovnice

Pohybové rovnice pre kmitanie dvojhmotovej sústavy pod
a
obr. 3 môžeme zapísa� v tvare

V prípade malého kmitania platí pre zvislé výchylky x1 = 
= l1ϕ1 a x2 = l2ϕ2. Sila f21 v rovnici (3) predstavuje silové
pôsobenie od tlmiča a pružiny odpruženia na hmotu m1
v mieste jej zvislej osi. Na základe rovnice momentovej rov-
nováhy ku kĺbu prívesu sa sila f21 dá vyjadri� v tvare

Podobne sila f12 v rovnici (4) predstavuje redukovaný silový
účinok pružného a tlmiaceho člena odpruženia na hmotu m2
v mieste jej zvislej osi a má tvar

Pohybové rovnice pre malé kmitanie majú po dosadení vz�a-
hov (5), (6) do (3) a (4) a úprave tvar

V praxi však zariadením JP VŠDS nemeriame zvislé zrý-
chlenie na hmote m2, ale na odpruženej hmote v mieste
zvislej osi kolesa (obr. 3). Preto je pre potreby simulácie a

porovnania s nameranými výsledkami nutné upravi� pohy-
bové rovnice z tohoto poh
adu. Zvislú výchylku v mieste
umiestnenia akcelerometra x2a možno vyjadri� ako funkciu
gometrických rozmerov a zvislej výchylky (rýchlosti, zrých-
lenia) hmoty m2 pomocou vz�ahov 

Po dosadení (9) do pohybových rovníc (7) a (8) môžeme
tieto prepísa� do tvaru

V �alšej časti budeme vychádza� pri simulovaní odozvy
zrýchlenia modelu štvrtiny vozidla z pohybových rovníc (1)
a (2) a v prípade odozvy spresneného dynamického modelu
JP VŠDS z rovníc (10) a (11).

3. Simulácia odozvy zrýchlenia
V tejto části uvedieme porovnanie výsledkov odmera-

nej a simulovanej odozvy meracieho prívesu JP VŠDS.
Výsledky simulácie boli dosiahnuté s využitím vlastných
programov zostavených v programovom prostredí Matlab/
/Simulink s využitím rovníc (1) až (11). Použité parametre
modelu prívesného vozíka pod
a [6] majú hodnoty: m1 = 45 kg,
m2 = 184,5 kg, k1 = 181 800 N/m, k2 = 39 200 N/m, a = 0,795 m,
l1 = 1,195 m, l2 = 1,5 m. Na vozíku je umiestnený tlmič s ne-
lineárnou charaketristikou zo Škody 120 [1] s rozdielnymi súči-
nite
mi tlmenia pre roz�ahovanie tlmiča (b2roz = 1 200 N·s/m)
a jeho stláčanie (b2stl = 500 N·s/m). Pri výpočtoch linearizu-
jeme pôsobenie tlmiča a uvažujeme priemernú hodnotu
súčinite
a tlmenia b2 = (b2roz + b2stl )/2 = 850 N·s/m. Modely
prívesu sa líšia samozrejme aj vlastnými frekvenciami kmi-
tania. Vlastné tlmené frekvencie zvislého kmitania modelu
JP VŠDS opísaného pohybovými rovnicami (7) a (8) pre
uvedené parametre sú f1 = 1,17 Hz pre kmitanie odpruženej
hmoty m2 a f2 = 10,56 Hz pre kmitanie neodpruženej hmoty
m1. Pre model štvrtiny vozidla nadobúdajú vlastné tlmené
frekvencie hodnoty f1 = 2,1 Hz a f2 = 11 Hz. Experimentálne
bola v práci [6] zistená vlastná tlmená frekvencia kmitania
odpružených častí vozíka f1 = 1,3 Hz, ktorá je výrazne bližšie
k vypočítanej vlastnej frekvencii dynamického modelu 
JP VŠDS.
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Obr. 3. Dynamický model meracieho prívesu JP VŠDS
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3.1. Kinematické budenie osamelými prekážkami
Impulzné kinematické budenie je realizované prekážkami

dvoch rôznych profilov. V prvom prípade sa uvažuje pre-
kážka obdĺžnikového profilu s výškou h = 0,02 m a dĺžkou
l = 0,2 m a prejazdová rýchlos� v = 10 km/h. V druhom prí-
pade sa jedná o spoma
ovací prah s profilom kruhového od-
seku s výškou h = 0,05 m a dĺžkou l = 0,5 m. Rýchlos� pre-
jazdu cez prekážku je v = 28 km/h. Pri meraní bolo zvislé
zrýchlenie kmitania a2 na vozíku zaznamenávané s krokom
staničenia skr = 0,15 m. Odozva modelu bola získaná integrá-
ciou pohybových rovníc (1), (2), resp. (10), (11), metódou
Runge-Kutta s krokom integrácie tkr = 0.001.(skr/v) v prostre-
dí Simulink. Merané a simulované odozvy zrýchlenia a2, t.j.
ẍ2 (MŠV), resp. ẍ2a (JPVŠDS),pri prejazde cez prekážky zná-
zorňujú obr. 4 a obr. 5, z ktorých vyplývajú výraznejšie extrémy
odozvy zrýchlenia (dvojnásobné až trojnásobné) pri simulácii
MŠV oproti nameraným extrémom a taktiež dlhšie doznie-
vanie odozvy po ukončení impulzného budenia profilom
prekážky. Extrémy zrýchlenia pri modeli JP VŠDS približne
súhlasia s nameranými, aj ke� priebehy odozvy sa odlišujú.

Štatistickú mieru nerovností povrchu vozovky C je možné
urči� zo systémového vz�ahu pre rozptyl odozvy vozidla [5],
[9], [12]

kde Dÿ je rozptyl zvislého zrýchlenia kmitania v referenč-
nom bode vozidla [m2·s–4],

I – parameter globálneho dynamického prenosu [rad–1·s–3],
C – parameter miery pozdĺžnych nerovností cesty [rad·m],
v – rýchlos� pohybu vozidla [m·s–1].

Na základe vz�ahu (12) pre rozptyl zrýchlenia v referenč-
nom bode dynamického systému, ktorý je základom meto-
diky dynamického zis�ovania parametra C pomocou odo-
zvových systémov, bývajú vytvárané klasifikačné skupiny
výškových nerovností [5], [7], [9]. S využitím vz�ahu (12) sa
uskutočňuje diagnostikovanie cestných vozoviek z h
adiska
pozdĺžnych nerovností. Na grafických výstupoch preto bu-
deme porovnáva� rozptyl zvislého zrýchlenia ako odozvy na
impulzné kinematické budenie. Rozptyl zrýchlenia na obr. 6
a obr. 7 určujeme vo vyhodnocovacom okne 20 m prostred-
níctvom kĺzavého priemeru s posuvom 0,15 m. Systém hos-
podárenia s vozovkami posudzuje stav komunikácií na zá-
klade hodnotiacich úsekov rôznej dĺžky, medzi ktoré patrí aj

úsek s dĺžkou 20 m [3], [10], [14]. Pri určovaní rozptylu
uvažujeme čas� signálu simulovanej, resp. nameranej odo-
zvy na budenie profilom prekážky v intervale (0, 20 · l), čiže
od začiatku impulzného kinematického budenia do dvadsa�-
násobku dĺžky konkrétnej prekážky. Signál odozvy doplní-
me nulovým signálom kinematického budenia, aby sme do-
siahli dostatočnú dĺžku budenia pre vyhodnocovanie v okne
dĺžky 20 m.

Simulovaný rozptyl zvislého zrýchlenia modelu JP VŠDS
je približne o 25 % nižší oproti rozptylu vypočítanému z na-
meranej odozvy. Oproti tomu rozptyl určovaný modelom
štvrtiny vozidla nieko
konásobne prekračuje úroveň
nameraných hodnôt. Výraznejšie odchýlky medzi výsledka-
mi spresneného modelu prívesu a nameranými priebehmi
zrýchlenia môže ovplyvňova� nieko
ko faktorov. Dôvodom
môže by� hlavne zjednodušené nahradenie kolesa vozíka
hrotovým modelom, ke�že hrot (koleso s nulovým polo-

Obr. 4. Zvislé zrýchlenie a2 pri prejazde cez obdĺžnikovú prekážku
pre v = 10 km/h

Obr. 5. Zvislé zrýchlenie a2 pri prejazde cez spoma�ovací prah 
pre v = 28 km/h
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Obr. 6. Rozptyl zvislého zrýchlenia pri prejazde cez obdĺžnikovú
prekážku

Obr. 7. Rozptyl zvislého zrýchlenia pri prejazde cez spoma�ovací
prah
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merom) presne sleduje priebeh nerovnosti vozovky. Pneu-
matika však v reálnej skutočnosti opisuje okolo každej ne-
rovnosti krivku, ktorá sa od skutočného profilu vozovky líši
tým viac, čím výraznejšie sú zmeny profilu vozovky. Vo
všeobecnosti je vhodnejšie použitie hrotového modelu kole-
sa v prípade kvalitnejších vozoviek. Ďalšími faktormi môžu
by� nepresnos� v určení parametrov modelu a geometrických
rozmerov, nelinearity pružných a tlmiacich členov, pôsobe-
nie dorazov v hornej alebo dolnej pracovnej polohe prvkov
odpruženia, dočasná strata kontaktu kolesa s vozovkou, dy-
namická radiálna tuhos� pneumatiky závislá na tvare
povrchu a pod.

3.2. Kinematické budenie náhodnými pozdĺžnymi
nerovnos�ami vozovky

Ako zdroj kinematického budenia náhodnými pozdĺžny-
mi nerovnos�ami boli použité niveláciou stanovené výškové
nerovnosti na etalónových úsekoch reálnej vozovky s dĺž-
kou 500 m a so staničením skr = 0,25 m v oblasti Čičmany a
Brodno. Tieto úseky sa líšia od seba kvalitou povrchu. Kva-
litnejší z poh
adu pozdĺžnej rovnosti povrchu je úsek Brod-
no, pre ktorý je priemerná hodnota štatistickej miery výško-
vých nerovností povrchu vozovky C = 2,20.10–6 rad.m. Pre
úsek Čičmany bola vypočítaná priemerná miera nerovností
C = 5,06.10–6 rad.m [11]. Na týchto dvoch úsekoch boli zís-
kané aj referenčné namerané zvislé zrýchlenia kmitania na
odpruženej hmote vozíka, ktoré budeme porovnáva� s vý-
sledkami simulácie. Staničenie pri meraní zrýchlenia bolo
volené skr = 0,15 m.

Dôležitou otázkou je vzorkovanie odozvy. Príliš ve
ký
krok vzorkovania môže zapríčini� skreslenie priebehu od-
meraných hodnôt. Minimálna frekvencia vzorkovania pod
a
Nyquistovho teorému je dvojnásobkom najvyššej analyzo-
vanej frekvencie systému fvz = 2·fmax. V našom prípade za
najvyššiu zaujímavú frekvenciu považujeme vlastnú frek-
venciu kmitania neodpruženej hmoty f2 ≈ 12 Hz. Minimálny
krok vzorkovania možno urči� zo vz�ahu smin = v/fvz [m; m/s, Hz].
Z tohoto vz�ahu vyplýva potrebný minimálny krok vzorko-
vania smin = 12 cm pre rýchlos� v = 10 km/h, 32 cm pre
rýchlos� v = 28 km/h a 43 cm pre v = 37 km/h. Avšak pri nie-
ktorých druhoch signálu sa odporúča vzorkova� s ešte hus-
tejším krokom a uvažova� fvz = 3 · fmax a viac. Meracie zaria-
denie JP VŠDS umožňuje minimálny krok vzorkovania 15 cm,
čo môže pri nízkych rýchlostiach pohybu zapríčini� skresle-
nie zaznamenávanej odozvy.

Simulácia odozvy bola vykonaná pri nenulových počia-
točných podmienkach. Počiatočné podmienky kmitania po
prevedení pohybových rovníc (1), (2), resp. (10), (11), do
stavového priestoru pre čas t = 0 boli volené x.1(0) = x.2(0),
resp. x.2a(0) = (KBi+k – KBi)/(k.dt) a x..1(0) =  x..2(0), resp. 
x..2a(0) = 0, kde KBi+k je hodnota náhodného budenia 
v (i + k)-tom kroku staničenia, KBi je hodnota v (i)-tom
kroku staničenia, dt je čas, za ktorý vozík prejde dĺžku kroku
staničenia skr = 0,25 m, dt = skr/v. Konštanta k je celočíselné
zaokrúhlenie pomeru k = 0,5/dt. Tieto počiatočné podmien-
ky možno fyzikálne interpretova� ako nábehovú dobu mode-
lu na ceste s priemerným stupňom nerovnosti počas prvej
0,5 sekundy simulovaného pohybu.

Tabu�ka 1 uvádza rozptyl D, smerodajnú odchýlku STD,
maximálne a minimálne zvislé zrýchlenie kmitania a2 ako
odozvy na náhodné nerovnosti vozovky pre oba uvažované
úseky a rýchlos� pohybu v = 37 km/h. Vyplýva z nej prak-
ticky totožná hodnota rozptylu simulovaného zrýchlenia
kmitania s rozptylom nameranej odozvy zrýchlenia na
uvažovanom 500 m úseku Čičmany v prípade modelu 

JP VŠDS a až o 190 % väčšia hodnota rozptylu pri simulácii
MŠV oproti rozptylu nameranej odozvy. Minimá a maximá
náhodnej odozvy zrýchlenia sa výraznejšie odlišujú od na-
meraných hodnôt len v prípade simulácie MŠV. Pre úsek
Brodno bol zo simulovanej odozvy JP VŠDS vypočítaný
o 48 % menší rozptyl oproti rozptylu nameraných zrýchlení
a až o 150 % väčší rozptyl v prípade porovnania simulácie
MŠV s meraním. Výsledky pre úsek Brodno ukazujú horšiu

Tab. 1. Porovnanie meranej a simulovanej odozvy zrýchlenia 
na náhodné nerovnosti

D STD MAX MIN

[m2·s–4]

meranie 0,124 0,353 1,07 –1,25

simulácia JP VŠDS 0,077 0,278 1,14 –0,93

simulácia MŠV 0,309 0,556 2,87 –1,92

meranie 3 0,24 0,49 1,97 1,94

meranie 4 0,24 0,489 1,87 1,94

simulácia JP VŠDS 0,242 0,491 1,89 –1,9

simulácia MŠV 0,697 0,835 3,55 –4,49

Brodno

Čičmany

a 2

[m·s–2]

Úsek

Obr. 8. Nameraný priebeh zvislého zrýchlenia a2

Obr. 9. Simulovaný priebeh zvislého zrýchlenia a2
model JP VŠDS
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zhodu medzi modelom JP VŠDS a meraniami oproti úseku
Čičmany. Niektoré možné faktory ovplyvňujúce rozdiely
medzi výsledkami simulácie a merania už boli spomenuté
v predchádzajúcej časti. Obrázky 8 až 10 znázorňujú priebeh
nameraných (meranie 3) a simulovaných zrýchlení kmitania
a2 na odpruženej hmote ako funkciu staničenia pre úsek Čič-
many a rýchlos� pohybu v = 37 km/h. Na obrázku 11 je
porovnaný priebeh meraného a simulovaného zrýchlenia
z obr. 8 až obr. 10 prostredníctvom rozptylu vo vyhodnoco-
vacom okne 100 m metódou kĺzavého priemeru s posuvom
0,15 m v prípade nameraného zrýchlenia a 0,25 m v prípade
simulácie.

4. Záver
Príspevok prezentuje spresnený dynamický model jed-

nokolesového prívesného zariadenia JP VŠDS slúžiaceho na
meranie pozdĺžnych nerovností vozoviek. Porovnávajú sa
namerané výsledky so simulačnými v prípade pôvodne po-
užívaného modelu štvrtiny vozidla a v príspevku prezento-
vaného spresneného modelu prívesu JP VŠDS. Porovnania
sú vykonané pre budenie náhodnými nerovnos�ami povrchu
vozovky a pre impulzné kinematické budenie prostred-
níctvom prekážok rôznych profilov. Rozdiely medzi výsled-
kami sú kvantifikované prostredníctvom rozptylu, smero-
dajnej odchýlky, minimálnych a maximálnych hodnôt
zvislého zrýchlenia kmitania odpruženej hmoty. Simulácia

ukázala potrebu dôsledného rešpektovania geometrie uspo-
riadania podobných odozvových zariadení konštruovaných
na báze dvojhmotovej meracej sústavy. Relatívne malá
excentricita (40 cm) umiestnenia prvkov odpruženia mimo
zvislú os kolesa v prípade predmetného zariadenia JP VŠDS
sa výrazne prejavuje na výsledkoch simulácie odozvy pri
zjednodušenom nahradení meracieho prívesu modelom
štvrtiny vozidla. Výsledky simulácie MŠV nieko
konásobne
prekračovali namerané hodnoty zrýchlenia bez oh
adu na
druh kinematického budenia. Simulácia spresneného mo-
delu JP VŠDS preukázala výrazne lepšiu koreláciu s name-
ranými odozvami zvislého zrýchlenia. Úspešná verifikácia
umožňuje v laboratórnych podmienkach predikova� výsled-
ky meraní v teréne, prípadne môže slúži� pri predbežných
výpočtoch užívate
ských nákladov, na určenie predbežného
odhadu miery nerovností C alebo parametra IRI. Ďalej pri
porovnaní simulácie s meraniami môže odhali� prípadné
chyby vo vykonaných meraniach. Uvedený model je možno
využi� aj pre simulovanie podobných odozvových systémov
na báze dvojhmotových meracích systémov, kde z kon-
štrukčných dôvodov nie je možné umiestni� pružné a tlmi-
ace členy v zvislej osi kolesa.

Práca vznikla v rámci grantového projektu VEGA
č. 2/6049/99. Experimentálne zariadenie JP VŠDS bolo
vytvorené v rámci výskumných aktivít projektu VEGA
č. 1/3127/96. 
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Múčka, P. – Decký, M.: The Dynamic Model of Single
Wheeled Trailer for Road Unevenness Measurement

In this paper, the dynamic model of single wheeled
trailer JP VSDS used for measurement of longitudinal
road unevenness is analyzed. Comparison of the
measured vertical acceleration of trailer unsprung mass
with results of quarter car model simulation and a more
accurate dynamic model JP VSDS is presented.
Kinematic excitation with stochastic longitudinal
unevenness and obstacles of various shapes is used.

Múčka, P. – Decký, M.: Dynamisches Model eines
Anhängers für die Messung von Fahrbahnunebenheiten
in Längsrichtung 

Im Beitrag wird ein dynamisches Model eines
einrädrigen Messanhängers mit der Bezeichnung JP
VSDS vorgestellt, der zur Messung von Fahr-
bahnunebenheiten in Längsrichtung dient. Es werden
die gemessenen senkrechten Schwingungsbeschleuni-
gungen der abgefederten Teile des Anhängers mit den
Ergebnissen einer Modellsimulation eines Fahr-
zeugviertels und mit einem präzisiertem dynamischem
Modell der Vorrichtung JP VSDS verglichen. Es wird
die kinematische Erregung durch die stochastischen
Fahrbahnunebenheiten in Längsrichtung und durch
vereinzelte Hindernisse verschiedener Profile genutzt.

Historie paláce Thunovských v Praze na Malé Straně je
známá již ze 14. století. Jádro paláce je renesanční, všechny
další dostavby měly styl raně barokní. Po první světové válce,
kdy objekt zakoupila Velká Británie jako sídlo svého velvy-
slanectví, byla bohatá vstupní brána přestavěna do stylu
anglické gotiky. V nádherně zpracovaném tympanonu, tedy
štítu nad hlavní budovou, jsou v erbové části ještě patrné zna-
ky rodu Thunovských. Celý palác je zajímavě členěn do dvou
úrovní, přičemž jedna přiléhá k Pražskému hradu se zahradou
v anglickém stylu. Vzhledem k tomu, že jde o chráněnou
památku, probíhala rekonstrukce pod přísným dohledem
Památkového ústavu hl. m. Prahy.

Obnova historických paláců zahrnuje nejen klasické
stavební práce, ale i truhlářské, kovářské a kamenické, mimo
to však vyžaduje velké restaurátorské umění, zejména při
náročných obnovách štuků. Rekonstrukce byla nesmírně
obtížná díky předchozím nevhodným zásahům, při nichž byla
fasáda pokryta neprodyšnou krustou trojnásobného pene-

tračního asfaltového nátěru. Tato vrstva měla zabránit jejímu
vnějšímu vlhnutí, avšak způsobila velké interiérové škody,
protože vlhkost zůstala uzavřena uvnitř objektu. Vzhledem ke
sgrafitům bohatě členěné fasády bylo nutné postupovat v od-
straňování této krusty velmi opatrně. Během stavby se našly
také četné fragmenty a prvky původní fasády, které restaurá-
toři zachovali a v některých případech nově prezentovali.
Další zajímavostí, objevenou během druhé etapy, byla
„iluzivní“ neboli falešná okna, která retušováním vytvořila
zajímavý architektonický prvek. 

Práce byly zahájeny počátkem května a dokončeny v pro-
sinci minulého roku.  Společnost IPS Skanska má v náročné
obnově historických památek mnohaleté zkušenosti a na
Malé Straně provedla rekonstrukci již několika objektů. Mezi
nejvýznamnější patří Valdštejnský palác, Šternberský palác,
objekty pro dolní komoru Parlamentu ČR, budovy bývalého
Senátu první republiky a další. 

Tisková zpráva

�zprávy
Palác Thunovských rekonstruován

Hanzalová, L. – Šilarová, Š. a kol.

Ploché střechy – navrhování a sanace
Public History, Praha, 2001, 450 s., 483 Kč

Odborná publikace, na níž se podílí široký kolektiv autorů
z ČVUT Praha, STU Bratislava, výzkumných ústavů a spe-
cialistů z praxe, je určena odborníkům a projektantům, kteří
navrhují kompletační konstrukce, posluchačům vysokých
škol a odborné veřejnosti. Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě tuto publikaci
doporučuje všem autorizovaným osobám.

Účelem knihy je seznámit čtenáře se současnými trendy
navrhování plochých střešních pláš�ů. Publikace, rozčleněná
do šestnácti kapitol, se zabývá řešením jednotlivých kon-
strukčních variant plochých střech. Úvodní kapitola přib-
ližuje jejich historický vývoj. Základní pojmy, jako je sta-
vební tepelná technika, akustika, biologické, klimatické a
chemické vlivy, odvodnění, požární technika, sanace a re-
konstrukce střech, jsou vysvětleny v následující kapitole.
Několik dalších kapitol pojednává o vnějších a vnitřních
vlivech a základních normových požadavcích, které ovliv-
ňují návrh plochých střešních pláš�ů.

V rámci samostatných kapitol jsou popsána kritéria a
požadavky pro navrhování střech z hlediska tepelně tech-
nického posouzení, akustického, denního osvětlení, požární
bezpečnosti, namáhání větrem, statického návrhu a návrhu
odvodnění. V dalších kapitolách jsou podrobně uvedeny
konstrukční varianty střech jednopláš�ových, vícepláš�o-
vých, provozních a lehkých. Samostatná kapitola je věnová-
na rozboru vlastností a funkcí hlavních vrstev plochých
střešních pláš�ů (hydroizolační, tepelně izolační, spádové,
expanzní, parotěsné a pojistné, ochranné, dilatační a sepa-
rační, stabilizační, kotevním prvkům a světlíkům).

Čtenáři zde naleznou zásady návrhu střech jednopláš�o-
vých, dvoupláš�ových, provozních a lehkých i v okrajových
podmínkám. Dále je řešena problematika tvorby detailu střech
i s principy jejich návrhu. Uvedeny jsou i příčiny nejčastějších
vad a poruch plochých střešních pláš�ů včetně návrhu jejich
rekonstrukce a sanací.

doc. Ing. Jindřich Šmejcký, CSc.
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