
STAVEBNÍ OBZOR
RO NÍK 11 ÍSLO 3/2002

Navigace v dokumentu

OBSAH

Vraný, T.
Vliv krytiny na chování tenkost nného ocelového nosníku 65

Ba ant, Z. P. - Zhou, Y.
Pro  se z ítily budovy sv tového obchodního centra v New Yorku? 69

milauer, V. – Máca, J.
Optimalizace blokového základu 75

Ficker, T. – Pode vová, Z.
Neizotermická difúze vodních par pórovitými materiály 79

Sola , J.
Dynamické ú inky zvon  p i zvon ní 82

Svoboda, L.
Návrh zrnitých sm sí metodou flexibilního simplexu 86

Musil, F.
Význam v dního oboru technologie staveb v sou asném stavebnictví 89

troner, M. – Pospí il, J.
Aparatura pro detekci polohy laserového svazku 93

Navigace
Použijte hypertextový odkaz z obsahu k zobrazení textu příspěvku.Z úvodu článku je možné vrátit se stejným způsobem na tento obsah.K prohledávání dokumentu stiskněte klávesy Ctrl + F.Pro rozšířené vyhledávání použijte nástroj, který poskytuje Váš prohlížeč souborů PDF.



pozemní stavby

dopravní stavby

vodohospodářské stavby

geotechnika

konstrukce a materiály

technologie

životní prostředí

geodézie a kartografie

mechanizace

informatika

ekonomika

softwareSTAVEBNÍ OBZOR

Fakulta stavební 

ČVUT v Praze

Česká komora autorizovaných

inženýrů a techniků

Český svaz

stavebních inženýrů

Fakulta stavební

VUT v Brně

Fakulta stavební

VŠB TU-Ostrava

3 • 2002
ročník 11



Předseda:
prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc.

Místopředseda:
doc. Ing. O. GARTNER, CSc.

Tajemníci:
doc. Ing. Milan KAŠPAR, CSc.
doc. Ing. Jindřich ŠMEJCKÝ, CSc.
doc. Ing. Jiří VÁŠKA, CSc.

Členové:
Ing. Miroslav BAJER, CSc.

doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.

Ing. Jiří HIRŠ
doc. Ing. Vladimír JELÍNEK, CSc.
Ing. Miroslav JEŽEK, CSc.
doc. Ing. Miroslav KAUN, CSc.

Ing. Jana KORYTÁROVÁ, PhD.

Ing. Karel KUBEČKA

Ing. Petr KUNEŠ, CSc.

doc. Ing. Ladislav LAMBOJ, CSc.

doc. Ing. Ivan MOUDRÝ, CSc.

doc. Ing. Jaroslav NOVÁK, CSc.

doc. Ing. Luděk NOVÁK, CSc.

prof. Ing. Adolf PATERA, DrSc.

doc. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc.

Ing. Petr PLICHTA, CSc.

prof. Ing. J. PROCHÁZKA, CSc.

Ing. Jaroslav SOLAŘ

Ing. Václav SOUKUP

doc. Ing. Vlastimil STARA, CSc.

Ing. Karel SVOBODA

doc. Ing. Josef VITÁSEK, CSc.

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.

Ing. Renata ZDAŘILOVÁ

STAVEBNÍ OBZOR, odborný měsíčník, vydává
Fakulta stavební ČVUT Praha společně s Fakultou
stavební VUT Brno, Fakultou stavební VŠB TU
Ostrava, Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem
stavebních inženýrů. Řídí redakční rada, vedoucí
redaktorka Marcela Klímová. Adresa redakce:
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel./fax: 02/2435 4596,
klimova@fsv.cvut.cz, http://web.fsv.cvut.cz/obzor.
Vychází každý měsíc kromě července a srpna,
cena za výtisk je 40 Kč včetně DPH (+ poštovné a
balné). Objednávky odběru i reklamace přijímá 
Ing. Milan Gattringer, MG DTP, Borovanská 3388, 143 00
Praha 4, tel./fax: 02/4021298, e-mail: mgdtp@volny.cz.
Odběr je možné zrušit až po vyčerpání zaplace-
ného předplatného. Inzerci adresujte redakci. Tech-
nická redakce a realizace: Ing. Milan Gattringer. Po-
dávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím
pošt Praha, č. j. NP 144/1994, ze dne 21. 10. 1994. Do
tisku 28. 1. 2002. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

INDEX 47 755, ISSN 1210-4027

REDAKČNÍ RADA

OBSAH

Vraný, T.

Vliv krytiny na chování
tenkostěnného 
ocelového 
nosníku  . . . . . . . . . . . . . . . 65

Bažant, Z. P. - Zhou, Y.

Proč se zřítily 
budovy světového 
obchodního centra 
v New Yorku?  . . . . . . . . . . 69

Šmilauer, V. – Máca, J.

Optimalizace blokového 
základu  . . . . . . . . . . . . . . . 75

Ficker, T. – Podešvová, Z.

Neizotermická difúze 
vodních par pórovitými
materiály  . . . . . . . . . . . . . . 79

Solař, J.

Dynamické účinky zvonů 
při zvonění  . . . . . . . . . . . . 82

Svoboda, L.

Návrh zrnitých směsí
metodou flexibilního 
simplexu  . . . . . . . . . . . . . . 86

Musil, F.

Význam vědního oboru 
technologie staveb 
v současném 
stavebnictví  . . . . . . . . . . . 89

Štroner, M. – Pospíšil, J.

Aparatura pro detekci 
polohy laserového 
svazku  . . . . . . . . . . . . . . . . 93

CONTENTS

Vraný, T.

The Effects of Steel 
Sheeting on Behaviour of
Cold-Formed Steel 
Beams  . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Bažant, Z. P. – Zhou, Y

Why Did 
the World 
Trade Center 
Collapse?  . . . . . . . . . . . . . 69

Šmilauer, V. – Máca, J.

Optimization of a Foundation
Block  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Ficker, T. – Podešvová, Z.

Non-Isothermal Diffusion 
of Water Vapours Through
Porous Materials  . . . . . . . 79

Solař, J.

Dynamic Effects of Bell
Ringing  . . . . . . . . . . . . . . . 82

Svoboda, L.

Design of  Granular 
Mixtures by Flexible Simplex
Method  . . . . . . . . . . . . . . . 86

Musil, F.

The Importance of the Scientific
Branch of Technology of
Constructions for the Current
Building Industry  . . . . . . . 89

Štroner, M. – Pospíšil, J.

Equipment for the Detection
of a Laser Beam 
Position  . . . . . . . . . . . . . . . 93

INHALT

Vraný, T.

Einfluss der Dachdeckung
auf das Verhalten eines 
dünnwandigen 
Stahlträgers  . . . . . . . . . . . 65

Bažant, Z. P. – Zhou, Y.

Warum sind die Gebäude 
des World Trade Center 
in New York 
eingestürzt?  . . . . . . . . . . . 69

Šmilauer, V. – Máca, J.

Optimierung eines Block-
fundaments  . . . . . . . . . . . . 75

Ficker, T. – Podešvová, Z.

Nichtisothermische Diffusion
von Wasserdämpfen durch
poröse Materialien  . . . . . . 79

Solař, J.

Dynamische Wirkungen von
Glocken beim Läuten  . . . . 82

Svoboda, L.

Ansatz körniger Mischungen
mit der Methode des flexiblen
Simplex  . . . . . . . . . . . . . . . 86

Musil, F.

Die Bedeutung des wissen-
schaftlichen Fachs
Bautechnologie im gegen-
wärtigen Bauwesen  . . . . . 89

Štroner, M. – Pospíšil, J.

Eine Apparatur zur Detektion
der Lage eines 
Laserbündels  . . . . . . . . . . 93

Toto číslo bylo vydáno za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt LP 0002).
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Tenkostěnný ocelový nosník průřezu Z nebo C, obvykle
používaný jako vaznice nebo paždík, tvoří ve spojení
s krytinou z trapézového plechu složitý konstrukční sys-
tém, jehož části se navzájem ovlivňují. V článku se uka-
zuje, jak rotační tuhost CD spojení trapézového plechu
s ocelovým nosníkem závisí na typu krytiny a na způsobu
jejího připojení a jak ovlivňuje míru distorze příčného
řezu nosníku, a tím i jeho napjatost. K vyšetření vlivu CD
byl použit program Lomenice a zjednodušený výpočetní
postup uvedený v normě. V parametrické studii byl ur-
čen vliv změny způsobu připojení krytiny na napětí po
průřezu a na průhyb. Je ukázáno, že v praxi je změna CD
podstatná pouze pro napjatost v oblasti záporných mo-
mentů.

1. Úvod
Smyslem článku je ukázat vliv rotační tuhosti (podle [2]

označované CD) spojení mezi trapézovým plechem a tenko-
stěnným ocelovým nosníkem průřezu Z nebo C na chování
nosníku. Tenkostěnné nosníky těchto průřezů, použité jako
střešní vaznice nebo paždíky, nepůsobí samostatně, ale
k jedné z pásnic profilu je připevněna krytina tvořená trapé-
zovým plechem nebo sendvičovým panelem. Ocelová kryti-
na zásadně ovlivňuje chování nosníku. Jak je patrné z obr. 1,
připojená pásnice je podepřena příčně i rotačně. Obecně mo-
hou být obě podpory pružné. Příčné podepření, které je za-
jištěno tuhostí krytiny v její rovině (tzn. pláš�ovým chová-
ním krytiny), se ovšem ve většině případů považuje za
dokonale tuhé. Přenáší složky zatížení působící v rovině
krytiny, takže nosník je zatížen pouze ve směru své stojiny.
Rotační podepření (na rozdíl od příčného) nikdy zcela tuhé
není a ukážeme, že velikost rotační tuhosti CD může mít

značný vliv na chování tenkostěnného nosníku. Při namá-
hání zatížením působícím v rovině stojiny totiž dochází
k distorzi příčného řezu tenkostěnného nosníku, což má za
následek příčný ohyb volné pásnice. Míra distorze je přitom
rotační tuhostí CD ovlivněna.

Ke zkoumání vlivu CD jsou v článku použity dvě metody
– program Lomenice, založený na metodě lomenic [1], a
zjednodušený výpočet podle [2]. Každá z nich má své opod-
statnění. Díky tomu, že v metodě lomenic se ke každé štíhlé
části průřezu přistupuje jako k deskostěnovému prvku,
umožňuje program Lomenice distorzi nosníku tenkostěn-
ného průřezu výstižně analyzovat, a je proto pro danou úlo-
hu velmi vhodný. Umožňuje sledovat vliv CD na celkový
průběh napětí po průřezu nosníku i na deformace. Výpočetní
postup [2] naopak umožňuje zkoumat tento vliv pouze na
napětí ve volné pásnici; vliv rotační tuhosti na napětí ve sta-
bilizované pásnici i na průhyb je v tomto zjednodušeném
postupu zanedbán. Postup [2] proto slouží v této studii pou-
ze k určení vlivu vzpěru volné pásnice v oblastech se zápor-
ným ohybovým momentem.

2. Studie nezahrnující vliv stability
Nejprve byla provedena parametrická studie pomocí pro-

gramu Lomenice. Zjiš�oval se vliv CD na napětí v horní sta-
bilizované pásnici na maximální napětí ve spodní volné pás-
nici a na průhyb. Pro konkrétní příklady byly vypočítány
hodnoty rotační tuhosti CD v rozmezí 0 až 1 500 Nm/m.
Takto zvolené rozmezí odpovídá rotační tuhosti při reálném
spojení nosníku s trapézovým plechem.

Celkem bylo řešeno osm případů (tab. 1) volených tak,
aby výsledky umožnily porovnat vliv jednotlivých vstup-
ních veličin. Rozpětí bylo voleno s přihlédnutím k možnos-
ti použití v praxi. Zatížení se uvažovalo ve všech případech

Vliv krytiny na chování tenkostěnného 
ocelového nosníku

Ing. Tomáš VRANÝ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Tenkostěnný nosník spojený s krytinou
a – řez nosníkem, b – výpočetní model

Označení Průřez Poloha Nosník
Rozpětí     
[mm]

A Z 200x1,5 A pozitivní prostý 6 000

B Z 200x1,5 A negativní prostý 6 000

C Z 200x1,5 A pozitivní spojitý 2 x 6 000

D Z 200x1,5 A pozitivní prostý 4 000

E Z 202x2 pozitivní prostý 8 000

F Z 202x2 pozitivní prostý 6 000

G ZZ 250x2 pozitivní prostý 9 000

H ZZ 250x2 pozitivní prostý 6 000

Tab. 1. Vstupní údaje pro studii s programem Lomenice

a) b)
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jako spojité rovnoměrné, tíhové, v souladu s chováním celé-
ho konstrukčního systému, působící ve směru stojiny. Studie
byla zaměřena na tyto proměnné:
– tři typy průřezů typu Z (obr. 2);
– polohu vaznice (průřezy jsou nesymetrické; je-li krytina 

připevněna k užší pásnici, je nosník v pozitivní poloze,
je-li krytina připevněna k širší pásnici, je nosník v nega-
tivní poloze);

– různé rozpětí v závislosti na typu průřezu;
– dvě statická schémata – prostý nosník a spojitý nosník 

se dvěma poli.

V grafech na obr. 3 jsou vyjádřeny změny zkoumaných
veličin v závislosti na měnícím se CD: na svislé ose je vyne-
sen poměr

X(CD) /X0, 

kde X(CD) je hodnota zkoumané veličiny X (napětí v horní 
pásnici, ve spodní pásnici nebo průhyb) při
rotační tuhosti CD;

X0 – hodnota téže veličiny X při nulové rotační
tuhosti (CD = 0).

Z grafů lze vyvodit tyto dílčí závěry:
– změna zkoumaných veličin nezávisí na CD lineárně, vliv

rotační tuhosti je výraznější mezi CD = 0 a CD = 500 Nm/m;
při CD > 500 Nm/m dochází ve většině případů jen k za-
nedbatelné změně sledovaných veličin;

– změna rotační tuhosti má největší vliv na napětí ve spod-
ní volné pásnici a nejmenší na napětí ve stabilizované
pásnici;

– vliv rotační tuhosti je výraznější při větším rozpětí nos-
níků a při takové poloze vaznice, kdy je volná širší pás-
nice;

– z porovnání případu C s případy A a B vyplývá, že u spo-
jitého nosníku je vliv rotační tuhosti menší než u prosté-
ho nosníku.

Zdůrazněme, že všechny výpočty programem Lomenice
jsou lineární, a proto nezahrnují vliv ztráty stability. Tento
vliv je podstatný v oblastech, kde je volná pásnice tlačená a
může vybočit z roviny stojiny nosníku. 

3. Studie s vlivem vzpěru
Již bylo řečeno, proč graf na obr. 3b nevystihuje v oblas-

tech záporných momentů celkový vliv rotační tuhosti na
únosnost nosníku. Je to proto, že únosnost je v těchto oblas-
tech výrazně ovlivněna vzpěrem volné tlačené pásnice z ro-
viny stojiny. Přitom vliv vzpěru roste s klesající rotační tu-
hostí CD. Aby bylo možné ukázat vliv CD na součinitel
vzpěru volné pásnice, byla provedena další studie, a to pro
čtyři z osmi případů podle tab. 1 – A, C, E a F. V této studii
je napětí od příčného ohybu ve volné pásnici určeno pro-
gramem Lomenice, zatímco k určení vlivu vzpěru byl použit
již zmíněný výpočetní postup podle [2]. Napětí ve volné tla-
čené pásnici s vlivem vzpěru v souladu s [2] se určuje po-
mocí vztahu

kde je napětí ve volné pásnici od ohybu v rovině sto-
jiny;

– napětí ve volné pásnici od příčného ohybu, 
způsobené distorzí příčného řezu vaznice;

χ – součinitel vzpěrnosti pro tlačenou volnou pás-
nici.

Obr. 2. Profily průřezu Z použité ve studii

Obr. 3. Důsledek změny rotační tuhosti CD
a – pro napětí v horní pásnici, b – pro napětí ve spodní pásnici,

c – pro svislý průhyb

,
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Obr. 4. Model a průběh napětí po průřezu
a – při skutečném působení, b – při příčném podepření obou 

pásnic, c – napětí ve volné pásnici
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Model a odpovídající průběh normálového napětí po
průřezu je patrný z obr. 4a. Napětí σfz od příčného ohybu
spodní pásnice je zřejmé z obr. 4c. Lze je určit přesně pro-
gramem Lomenice [3] stejně jako v této studii. Postupuje se
tak, že se v modelu příčně podepře i volná pásnice, čímž se
vyloučí vliv distorze příčného řezu. Řešením takto upra-
veného modelu se získá napětí My/Weff,y ve styku stojiny a
volné pásnice (obr. 4b). Napětí σx,0 podle obr. 4a, tzn. při
skutečném působení bez vlivu vzpěru, se určí využitím
vztahu

Pro hledané napětí σfz potom platí

σfz = σx,0 – My/Weff,y .

Připomínáme, že vzhledem k tomu, že horní pásnice vaz-
nice (popř. vnější pásnice paždíku) je příčně podepřena, pře-
náší nosník bez ohledu na sklon střechy pouze zatížení v ro-
vině své stojiny.

Výsledky studie jsou ukázány na obr. 5 a obr. 6 – závislost
χ na CD je vyjádřena na obr. 5 a závislost výsledného napětí
s vlivem vzpěru σE na CD je zřejmá z obr. 6. Obdobně jako
na obr. 3 je σE,0 napětí při nulové rotační tuhosti.

4. Důsledky pro praxi
Tuhost rotačního podepření CD závisí především na typu

a poloze trapézového plechu a na hustotě připojení tohoto
plechu k nosníku. Při postupu podle [2] se CD určí ze vztahů

kde ba je šířka pásnice nosníku [mm] – obr. 1a,
C100– rotační tuhost odpovídající hodnotě CD pro šíř-

ku ba = 100 mm. Hodnotu C100 lze nalézt v [2] 
v závislosti na poloze trapézového plechu a vzdá-
lenosti přípojů.

Zmíněnou tabulku odvodil Lindner [4] ze zkoušek s tra-
pézovým plechem TR 40/183 o tlouš�ce 0,75 mm. Pro tenčí
plechy ji nelze použít, pro tlustší plechy jsou výsledky kon-
zervativní. Proto vliv polohy plechu a hustoty připojení bu-
deme ilustrovat na stejném trapézovém plechu. Důsledek
způsobu připojení na průhyb a napětí ve volné pásnici uká-
žeme pro případy A, C, E a F.

Rotační součinitel C100 pro zkoumané varianty je souhrn-
ně uveden v tab. 2. Ve všech variantách se uvažuje s přímým
připevněním spodní pásnice trapézového plechu k horní
pásnici nosníku samovrtnými šrouby průměru 6,3 mm. Pro
vztlakové zatížení a negativní polohu trapézového plechu
norma [2] informace nedává, proto byly chybějící údaje pře-
vzaty z [5].

Svislé průhyby δ byly pro jednotlivé případy určeny pro-
gramem Lomenice. Výsledky jsou uvedeny v tab. 3. Napětí
ve volné tlačené pásnici s vlivem vzpěru byla určena postu-
pem podle odd. 3 (tedy s využitím programu Lomenice pro
určení napětí od distorze příčného řezu a normového postu-
pu pro určení součinitele vzpěrnosti χ). Výsledky výpočtů,
které jsou též shrnuty v tab. 3, odpovídají grafu na obr. 6.
Hlavními výsledky, uvedenými v tab. 3, jsou poměry δ/δmin
a σE/σE,min. Pro každý zkoumaný případ je δmin svislý prů-
hyb při nejtužším připojení (tzn. při variantě připojení I), 
a stejně tak σE,min je napětí ve volné tlačené pásnici při nej-
tužším připojení.

Z výsledků uvedených v tab. 3, na obr. 3 a obr. 6 je patrné,
že změna způsobu připojení a polohy trapézového plechu
vede k poměrně malé změně svislého průhybu (nárůst prů-
hybu byl ve zkoumaných případech nejvýše 8 %) a k téměř
zanedbatelné změně napětí ve stabilizované pásnici. Jak již
bylo uvedeno, norma [2] vliv CD v těchto případech zcela
zanedbává. Naproti tomu vliv změny CD na únosnost nos-
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Obr. 5. Závislost součinitele vzpěrnosti χ na rotační tuhosti CD

Obr. 6. Závislost napětí σE ve volné pásnici na rotační tuhosti CD
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Tab. 2. Rotační součinitel C100 pro zkoumané varianty připojení
plechu

tíhové vztlakové

I P v každé vlně 5 200 2 600

II P v každé druhé vlně 3 100 1 700

III N v každé vlně 3 100 1 100

IV N v každé druhé vlně 2 000 600

Varianta 
připojení

Poloha
Připevnění 

šroubů

Zatížení C 100 

[Nm/m]

P – užší pásnice plechu dole, N – užší pásnice plechu nahoře (obr. 7)

Obr. 7. Definice polohy trapézového plechu a šířky žebra bR



68 STAVEBNÍ OBZOR 3/2002

níku v oblasti záporných momentů je značný, a to zvláště při
vztlakovém zatížení – tab. 3 ukazuje (pro případy se stej-
ným trapézovým plechem) nárůst napětí až 56 %. Při tího-
vém zatížení, kdy záporný moment nastává nad vnitřní pod-
porou spojitého nosníku, je vliv menší, což je způsobeno
menší vzpěrnou délkou v porovnání se vzpěrnou délkou
v poli při vztlakovém zatížení.

5. Závěr
Studie popisované v tomto článku ukazují, jak změna ro-

tační tuhosti, kterou zajiš�uje připojená krytina, ovlivňuje
chování vaznice nebo paždíku. Ukazuje se, že reálná změna
typu krytiny a způsobu jejího připojení může vést ke změně
svislého průhybu nejvýše do 10 % a k ještě menší změně
napětí ve stabilizované pásnici nosníku. Naopak, celková
únosnost v oblastech se záporným momentem může pouze
v důsledku jiného připojení téhož trapézového plechu kles-
nout při vztlakovém zatížení o desítky procent (v konkrét-
ních studovaných případech o 39 až 56 %). Při tíhovém
zatížení byl ve zkoumaném případě pokles únosnosti 15 %.

Je třeba upozornit, že výpočetní postup pro určení rotační
tuhosti uvedený v [2] platí pouze za předpokladu splnění
omezujících podmínek, z nichž nejpodstatnější je minimální
tlouš�ka plechu ts a maximální šířka jednoho žebra trapé-
zového plechu (bR ≤ 185 mm). Jak ukazují výpočty vychá-
zející z [6], při ztenčení plechu z 0,75 na 0,50 mm klesne CD
o 25 až 35 %. Z tohoto orientačního údaje a zde popsaných
studií jsme následně odvodili, že by pro zkoumané případy
byl nárůst napětí v oblastech záporných momentů v důsled-
ku změny tlouš�ky plechu ts z 0,75 na 0,50 mm mezi 6 a 15 %.

Článek byl vypracován s podporou výzkumného záměru
MSM 210000001.
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Vraný, T.: The Effects of Steel Sheeting on Behaviour of
Cold-Formed Steel Beams

Cold-formed Z-shaped or C-shaped steel beams (generally
used as roof purlins or side rails) and steel sheeting compose
a complicated structural system with mutual static
influence. This paper shows how rotational restraint (CD) of
connection between corrugated sheeting and a cold-formed
beam depends on the type of sheeting and on the method of
its connection and on how it influences the cross-section
distortion and, therefore, beam stresses. The folded plate
method program and a simplified standard procedure were
used to investigate the influence of CD. A parametric study
was conducted showing the effect of the method of sheeting
connection on the stresses and deflection. It is shown that in
practical cases change of CD is substantial only for the
stresses in hogging moments areas.

Vraný, T.: Einfluss der Dachdeckung auf das Verhalten
eines dünnwandigen Stahlträgers

Ein dünnwandiger Stahlträger vom Querschnitt Z oder C,
wie er gewöhnlich als Pfette oder Riegel eingesetzt wird,
bildet in Verbindung mit der Dachdeckung aus Trapezblech
ein kompliziertes Konstruktionssystem, dessen Teile sich
gegenseitig beeinflussen. Im Artikel wird aufgezeigt, wie die
Rotationssteifigkeit (CD) der Verbindung des Trapezblechs
mit dem Stahlträger vom Typ der Dachdeckung und von
der Art und Weise ihres Anschlusses abhängt und wie
dadurch das Maß der Distorsion des Querschnitts des
Trägers und damit auch sein Spannungszustand beeinflusst
wird. Zur Untersuchung des Einflusses von CD wurde das
Programm Lomenice und ein in der Norm beschriebenes
vereinfachtes Berechnungsverfahren angewandt. Es wurde
eine Parameterstudie angefertigt, in der der Einfluss der
Änderung des Anschlusses der Dachdeckung auf die Span-
nung entlang des Querschnitts und auf die Durchbiegung
bestimmt wurde. Es wird aufgezeigt, dass in der Praxis eine
Änderung von CD nur für den Spannungszustand im
Bereich negativer Momente wesentlich ist. 

Tab. 3. Svislé průhyby d a napětí ve volné pásnici σE pro zkoumané varianty

C 100 b a C D δ σ E

[Nm/m] [mm] [Nm/m] [mm] [MPa]

I 2600 39,4 404 32,9 1,00 333 1,00

II 1700 39,4 264 33,1 1,01 366 1,10

III 1100 39,4 171 34,0 1,03 410 1,23

IV 600 39,4 93 35,1 1,07 521 1,56

I 5200 39,4 807 14,07 1,00 229 1,00

II 3100 39,4 481 14,34 1,02 242 1,06

III 3100 39,4 481 14,34 1,02 242 1,06

IV 2000 39,4 310 14,67 1,04 262 1,15

I 2600 58 875 59,3 1,00 187 1,00

II 1700 58 572 59,9 1,01 203 1,09

III 1100 58 370 60,6 1,02 227 1,22

IV 600 58 202 62,1 1,05 269 1,44

I 2600 58 875 19,8 1,00 102 1,00

II 1700 58 572 20,0 1,01 108 1,06

III 1100 58 370 20,5 1,04 120 1,18

IV 600 58 202 21,4 1,08 141 1,39

A

C

E

F

Zkoumaný případ
Varianta 
připojení

δ / δ min σ E  / σ E ,min
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Zjednodušený přibližný rozbor mechanizmu zřícení věží
Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku 11. září
2001 ukazuje, že u každé věže vedlo ohřátí většiny slou-
pů jediného podlaží ke ztrátě jejich nosné způsobilosti,
což způsobilo prudký pokles a mohutný dynamický
náraz části budovy nad postiženým podlažím na spodní
část. Z rozboru vyplývá, že únosnost budovy je řádově
nižší než únosnost, jíž by bylo zapotřebí, aby se nezřítila,
a to i při použití velmi konzervativních předpokladů. 

Scénář zřícení
Věže Světového obchodního centra byly projektovány

tak, aby vzdorovaly silám vyvozeným vodorovným nára-
zem velkého dopravního letadla (viz Přílohu I). Proč tedy
došlo k jejich úplnému zhroucení? Příčinou byl dynamický
důsledek ohřátí ocelových sloupů na velmi vysokou teplotu.
Ohřátí zmenšilo mez kluzu oceli a způsobilo viskoplastické
vybočení sloupů na obvodu věže a sloupů jádra budovy.
Porucha pravděpodobně proběhla následovně.

Ve stadiu 1 (obr. 1) byla ocel sloupů vystavena teplotám
převyšujícím 800 ˚C, vyvozeným mohutným požárem letec-
kého paliva rozlitého do budovy. Ohřátí sloupů zřejmě urych-
lila ztráta protipožární ochrany sloupů účinkem prvotního
výbuchu paliva. Při tak vysokých teplotách klesá výrazně
mez kluzu oceli a dochází k jejímu viskoplastickému
přetváření. Při současném působení zatížení a dotvarování
dojde následkem toho k vybočení sloupů [1], a tedy ke ztrátě
jejich nosné způsobilosti – stadium 2 (obr. 1). 

Jakmile v kritickém podlaží ztratila asi polovina všech
ohřátých sloupů únosnost (stadium 3), zbývající sloupy ne-
mohly unést tíhu části budovy nad tímto podlažím. Vrchní
část začala proto padat na část pod kritickým podlažím, při-
čemž se rychlost pádu zvětšovala až do okamžiku, kdy vrch-

ní část narazila na spodní. Při tom vrchní část nabyla mohut-
né kinetické energie. Svislý náraz na spodní část (stadium 4)
vyvodil obrovské dynamické zatížení, mnohonásobně pře-
vyšující únosnost dosud neohřáté spodní části. Následovalo
zhroucení několika dalších podlaží věže (stadium 4), při
němž se porušily styky stropních příhradových průvlaků
v místech připojení ke sloupům, což bylo doprovázeno vy-
bočováním sloupů jádra budovy a sloupů obvodového rá-
mového tubusu. Vzpěrná délka sloupů sahala pravděpodob-
ně přes několik podlaží (stadium 5, vpravo). Vrchní část se
přitom mohla zaklínit do spodní části (stadium 5, vlevo).
Vybočování mělo zpočátku plastický průběh, ale vzápětí ná-
sledovaly lomy v plastických kloubech. Níže položené části
budovy byly tak vystaveny dalšímu nárazu stále se zvětšu-
jících klesajících hmot při rostoucí rychlosti. Tento proces
nárazů a porušení postupoval až do konce (stadium 5). 

Pružně dynamické řešení
Podrobnosti průběhu porušení, následujícího po počáteč-

ním impulzu, jenž uvedl vrchní část do pohybu, jsou ovšem
velice složité a jejich objasnění si vyžádá náročnou počíta-
čovou simulaci procesu. Například vrchní část jedné z věží
se na počátku pádu začala naklánět (Příloha II), takže roz-
ložení sil na obvodové a jádrové sloupy i na stropní příhra-
dové nosníky bylo velice nerovnoměrné. Avšak ke zjištění,
že poškození většiny sloupů muselo vést ke zhroucení celé
věže, počítač nepotřebujeme. Dá se to ukázat jednoduchými
výpočty, které v dalším výkladu uvedeme, a to za zjedno-
dušujících předpokladů. 

Po krátkou dobu po svislém nárazu a vzniku pružné vlny
šířící se k základům lze spodní část budovy přibližně pova-
žovat za pružinu (obr. 2a). Jaká je její tuhost C? Její hodno-
ta závisí významně na rozložení sil od nárazu v obvodových
sloupech, mezi sloupy obvodu a jádra, a konečně mezi slou-
py a nosníky nesoucími betonové stropní desky betonované
na trapézovém plechu.

Pro naše zkoumání postačí, budeme-li předpokládat, že
všechny síly od nárazu přecházejí do sloupů a jsou přitom
rozloženy rovnoměrně. I když je takové rozdělení nepravdě-

Proč se zřítily budovy Světového obchodního centra
v New Yorku?

Zdeněk P. BAŽANT
Yong Zhou

Northwestern University
Evanston, Illinois, USA

Obr. 1. Stadia zhroucení budovy (výška podlaží není v měřítku)

Obr. 2. a – model nárazu vrchní části budovy na spodní, b – mecha-
nizmus plastického vybočení v jedné svislé lince sloupů, c – kom-
binace plastických kloubů vytvářejících vzpěrný úsek ve stěně
rámového tubusu, d – ekvivalentní hmota na nehmotném sloupu
kmitajícím s ekvivalentní frekvencí

a)                     b)                        c)                         d)



70 STAVEBNÍ OBZOR 3/2002

podobné, je nejpřijatelnější, nebo� v takovém případě je
schopnost spodní části budovy vzdorovat nárazu největší.
Pokud se tedy zjistí, že se budova zhroutí při rovnoměrném
rozložení sil od nárazu, zhroutí se i při jiném rozdělení. Při
takovém předpokladu lze odhadnout, že C ≈ 71 GN. m–1. Pro
nedostatek přesných údajů jsme k tomu dospěli přibližným
posouzením průřezů sloupů. 

Svislé přemístění spodní části, uvažované jako pružné tě-
leso, z počáteční rovnovážné polohy do bodu největšího po-
sunu je h + (P/C), kde P je maximální síla vyvozená nára-
zem vrchní části na spodní a h je výška sloupů v kritickém
podlaží (tj. délka dráhy počátečního pádu vrchní části), jež
činí 3,7 m. Jestliže zanedbáme energii rozptýlenou nepruž-
ným přetvořením sloupů během poklesu vrchní části, mů-
žeme předpokládat, že se vrchní část po délce h pohybuje té-
měř volným pádem. Energie rozptýlená ve sloupech během
pádu je nejvýše rovna 2πn-násobku plastického ohybového
momentu sloupu, kde n je počet sloupů. Její hodnota činí nej-
výše 12 % potenciální gravitační energie uvolněné za před-
pokladu, že sloupy nejsou ohřáté, a mnohem méně, když ohřá-
té jsou. Ztráta potenciální energie vrchní části se tedy může
považovat za přibližně rovnou přetvárné energii spodní části
při maximálním pružném posunu. Dostáváme rovnici

mg [h + (P/C)] = P2 / 2 C,

kde m je hmota vrchní části (ta činila u severní věže přibliž-
ně 58.106 kg) a g gravitační zrychlení. Řešením pro P = Pdyn
dostaneme výraz pro přetížení od nárazu vrchní části za před-
pokladu pružného chování

Pdyn/P0 = 1 + √ 1 + (2 Ch/mg) ≈ 31,           (1)

přičemž P0 = mg je statické zatížení na všechny sloupy.

Přestože toto řešení je přibližné, je zřejmé, že síly ve slou-
pech vyvozené svislým nárazem vrchní části musely převý-
šit únosnost spodní části nejméně o jeden řád. 

Další odhad přetížení můžeme určit z rovnice intenzity rá-
zové vlny směřující k základům, jestliže za okrajovou pod-
mínku řešení považujeme rychlost pádu vrchní části
v okamžiku jejího nárazu na zhlaví sloupů pod kritickým
podlažím. Toto přetížení, které trvá jen zlomek sekundy, je
dáno rovnicí (viz [1], odd. 13.1)

Pdyn/P0 = (A/P0) √ 2ρgEefh ≈ 64,5 ,           (2)

kde A je průřezová plocha budovy ve vodorovném řezu,  
Eef tuhost průřezu všech sloupů dělená A, ρ objemová hmota
budovy. Jakmile se vlna začne šířit k základům, je první
z odhadů přiměřenější. 

V tomto rozboru vycházíme z hypotézy, že vrchní část
s mnoha podlažími je tak tuhá, že se ani neprohýbá, ani smy-
kově nedeformuje, a že tedy je rozložení posunů sloupů té-
měř lineární, jako by šlo o tuhé těleso. Pokud by ovšem
vrchní část měla jen několik podlaží, například tři až šest,
byla by poddajná, takže by skupiny sloupů mohly klesat růz-
nou rychlostí. Tím by došlo k řadě malých nárazů, které by
nemusely být katastrofální. Pokud by lidé mohli uniknout
z vrchní části, spodní část by se patrně dala zachránit odstře-
lením nebo odlehčením vrchní části. 

Vliv rozptýlení nepružné energie
Nepružné přetváření ocelových konstrukcí věží se vy-

značuje plasticitou a lomem. Protože nám nejde o přesné mo-
delování skutečného mechanizmu porušování věží, nýbrž se
snažíme jen prokázat, že věže se zřítit musely tím způso-

bem, který byl pozorován [2], [3], zanedbáme lomové jevy,
i když jsou na fotografiích zhroucených objektů zřetelně
rozeznatelné. Tím, že budeme předpokládat dokonalou plas-
ticitu oceli s neomezenou tažností, jsme – pokud jde o pře-
žití věže – na příznivé straně. Ve skutečnosti ovšem klouby
ve styčnících sloupů se porušit musely, což únosnost pod-
statně snížilo. 

Základní otázkou je, zda mohl být pád vrchní části zadr-
žen rozptylem energie při plastickém vybočování, jež násle-
dovalo po počátečním pružném přetvoření. Mohli bychom
uvažovat řadu mechanizmů plastického porušení, např.:
a) sloupy nižšího podlaží místně vybočí 

(obr. 1 – stadium 2), nebo
b) příhradové nosníky se usmyknou ve stycích s obvodový-

mi sloupy a sloupy jádra, čímž sloupy ztratí příčné pode-
pření a mohou účinkem svislých sil vybočit (obr. 1 – sta-
dium 4, obr. 2c), anebo také

c) vrchní část se zaklíní do spodní části, přičemž roztlačí
rámové stěny tubusu (obr. 1 – stadium 5). 

Přestože kterýkoli z těchto mechanizmů může vést k úplné-
mu zřícení, můžeme za nejpravděpodobnější považovat
kombinaci mechanizmu b) a c). Fotografie v [2], [3] dokláda-
jí, že se prvky obvodového tubusu o délce několika podlaží
odlamovaly podél zřetelných přímek odpovídajících lomo-
vým čárám. Poznamenejme, že obr. 2c znázorňuje jakýsi
hustý rošt ve fasádě, jehož způsob porušení odpovídá lomo-
vým čárám desky.

Zkušenosti s vybočováním, bez ohledu na přesný průběh
porušení, ukazují, že se plastické přetvoření soustředí v dů-
sledku plastické bifurkace do jednoho místa (obr. 1 – stadium 4,
obr. 2c), i když při pružném chování nastává vybočení
mnoha sloupů současně. A tak se musí tvořit vzpěrné vlny
jedna za druhou. Aby tedy klesání vrchní části mohlo pokra-
čovat, musí se v každé svislé lince sloupů vytvořit současně
jeden, nikoli však více než čtyři plastické klouby [1]. To ta-
ké platí, jestliže vybočují sloupy jediného podlaží současně.
Součet úhlů pootočení v kloubech θi (i = 1, 2, ...) ve svislé
lince sloupů, Σθi, nemůže být větší než 2π (obr. 2b). Pro
výpočet byla použita tato horní mez, která nezávisí na počtu
pater, přes která sloupy vybočují, nebo� respektuje konzer-
vativní hypotézu maximalizující rozptyl plastické energie. 

Vypočtěme disipaci energie připadající na jednu svislou
linku sloupů rámového tubusu jako součin ohybového mo-
mentu při dosažení meze kluzu ve sloupu [4] a sdruženého
úhlu pootočení Σθi = 2π (obr. 2b). Pro celou řadu sloupů zís-
káme rozptýlenou energii vynásobením počtem sloupů v řa-
dě. Zjistíme, že rozptýlená energie Wp dosahuje řádově 0,5 GNm.
Pro nedostatek přesnějších údajů jsme hodnoty některých
veličin odhadli na základě přibližného výpočtu nutné tlouš�-
ky stěn sloupů. 

Aby se dosáhlo kombinovaného pootočení plastického
kloubu Σθi = 2π, a to v každé řadě sloupů, musí se vrchní
část posunout o vzdálenost inflexních bodů na křivce vy-
bočeného prutu, tedy nejméně o jedno podlaží níže, než je
podlaží, kde nastal počátek zhroucení. Doplňkové uvolnění
gravitační potenciální energie činí

Wg ≥ mg . 2h ≈ 2 x 2,1 GNm = 4, 2 GNm .

Aby se pád zastavil, musela by být kinetická energie vrchní
části, rovná potenciální energii uvolnění pádem o dvě patra,
absorbována pootočením plastického kloubu. Tedy Wg/Wp
by muselo být menší než 1. Jestliže se však zanedbá energie
rozptýlená ve sloupech ohřátého podlaží, dostaneme

Wg/Wp ≈ 8,4.                                 (3)
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Jestliže první vzpěrná vlna jde přes n podlaží, je tento poměr
zhruba n-krát větší (dá se odhadnout, že vzpěrná délka se
rovná výšce 3 až 10 pater). Dá se tedy říci, že i při velice
konzervativních předpokladech může rozptyl energie dosáh-
nout jen zlomku kinetické energie vrchní části budovy. 

V okamžiku, kdy se vytváří další vzpěrná vlna s odpoví-
dajícím počtem plastických kloubů, vrchní část již klesla
o několik podlaží a její kinetická energie se dále zvětšila.
Množství energie rozptýlené plastickým přetvářením je řádu
1 %. Toto číslo se při poklesu vrchní části dále zmenšuje, 
a pokud bychom ještě přihlíželi k lomům v plastických klou-
bech, došli bychom k dalšímu zmenšení hodnoty rozptýlené
energie, dokonce ke zmenšení velmi podstatnému. Z toho
tedy vyplývá, že zřícení věže muselo proběhnout téměř jako
volný pád. Tento závěr je ověřen pozorováním – zhroucení
věže trvalo 9 s, tedy téměř stejně dlouho jako volný pád ve
vakuu s vrcholu věže (416 m nad úrovní terénu) do úrovně
horního povrchu sutě (asi 25 m nad terénem), který by trval
8,93 s. Z úvahy dále vyplývá, že nápor svislého rázu směřo-
val přímo do sloupů tubusu a jádra a jakékoli zpoždění čela
zhroucení tubusu za čelem zhroucení stropních konstrukcí
muselo být zanedbatelné; jinak by totiž doba zhroucení věže
musela být významně delší než 9 s. Avšak i při malém
zpoždění by padající stropy mohly působit jako píst pohy-
bující se v prázdné trubici, čímž se dá vysvětlit prach a su�
vytlačované z hroutící se věže do stran. 

Problematika zmírnění katastrof a projektování
Projektovat výškové budovy tak, aby vzdorovaly tomuto

druhu útoků, je téměř nemožné. Vyžadovalo by to daleko
odolnější protipožární ochranu ocelových konstrukcí, vzdo-
rující explozivním účinkům. Rámový tubus by se například
dal nahradit zpevněnou monolitickou kruhovou troubou
s malými okénky, která by z části svedla hmotu letadla a le-
teckého paliva do stran. Avšak, i když nepřihlédneme k ná-
kladům, komu by se chtělo pracovat v takové budově?

Problémy se netýkají jen ocelových konstrukcí, ale také
konstrukcí betonových. U betonových sloupů zahřátých na
vysoké teploty nastává explozivní rozrušování betonu účin-
kem teplotního lomu a rozpadu dehydratací ztvrdlého ce-
mentu [5]. Tyto problémy se nevztahují jen na výškové bu-
dovy se systémem sloupů, ale také na budovy s masivním
monolitickým betonovým jádrem, které působí jako dutý sto-
žár. V těchto novodobých konstrukcích se používá vysoko-
pevnostní beton, který je při vysokých teplotách k rozpadu
ještě náchylnější než běžný beton. Používání speciálních
betonů odolných vůči vysokým teplotám jako konstrukč-
ního materiálu není ještě vyjasněno [5]. Při vysokých te-
plotách by se pochopitelně mohly příznivě chovat speciální
slitiny a různé odolné keramické kompozitní materiály,
avšak náklady na takové konstrukce by byly astronomické. 

Bude nepochybně účelné zahájit výzkum materiálů a kon-
strukčních systémů, které by oddálily zhroucení tak, aby se
získal čas pro evakuaci budov, popř. aby se vytvořily odolné
schodiš�ové šachty evakuaci umožňující. Bylo by asi dobré
projektovat budovy tak, aby se předešlo zhroucení při méně
náročných útocích, jako například při mimostředném nárazu
nebo při nárazu letadla s malým množstvím paliva. 

Musíme si vzít poučení, jak zlepšit projektování budov
pro případy nehod menšího rozsahu. Připomeňme si případ
postupného dynamického zhroucení části všech podlaží pa-
nelové budovy sídliště Ronan Point ve Velké Británii. Bylo
způsobeno explozí plynu v jednom z horních podlaží [6];
z poznatků se došlo k závěru, že je u takových objektů nutné
zvětšit stupeň statické neurčitosti. 

Několik poznámek na závěr
Až budou provedeny podrobné výpočty, zjistí se nepo-

chybně, že se řada podrobností mechanizmu porušení liší od
našeho zjednodušeného řešení. Dají se očekávat odchylky
v některých hodnotách, což by nebylo nijak překvapující,
avšak námi zjištěný řádový rozdíl mezi hodnotami dynamic-
kého zatížení a únosností konstrukce je nepochybný. 

Existují další velice zajímavá, avšak jen intuitivní vysvětle-
ní průběhu zhroucení. Aby se však ověřila jejich reálnost, je
nutné uskutečnit alespoň hrubý výpočet. Například se
uvažuje o tom, že styčníky mezi nosníky stropní konstrukce
a sloupy tubusu nebyly dostatečně odolné. Možná, že neby-
ly, ale to by nemělo vliv na naše zjednodušené řešení. 

Hlavním cílem tohoto rozboru bylo prokázat, že věže se
musely zřítit, jakmile oheň zničil většinu sloupů jediného
podlaží. Použili jsme proto konzervativní zjednodušující
předpoklady, a to především předpoklad neomezené tažnos-
ti oceli, a dále předpoklad rovnoměrného rozložení rázo-
vého účinku na sloupy. Také jsme zanedbali různé podrob-
nosti – porušení styků mezi stropy a sloupy, možnost
vklínění jádra vrchní části do jádra spodní části a mnoho
dalších. Jestliže se při těchto konzervativních předpokla-
dech ukázalo, že se věž musela zhroutit, jistě se to prokáže i
podrobnějším rozborem. 

Významnou otázkou je, proč se zhroutila také sousední
budova o 46 podlažích, do níž se nemohla dostat žádná vý-
znamná část leteckého paliva. Přestože nejsou dosud k dis-
pozici potřebná data, zdá se být pravděpodobným vysvětle-
ním to, že vysoké teploty, i když nižší než 800 ˚C, působily
alespoň na některá podlaží značně déle, než by odpovídalo
současným předpisům o požární ochraně konstrukcí. Kri-
tickým podlažím bylo patrně přízemí, nebo� bylo zahříváno
mohutným únikem plynu. Zřícení mělo asi podobný mecha-
nizmus jako u dvojčat, avšak šířilo se v opačném směru –
postupovalo z přízemí do vyšších podlaží, jak postupně na-
rážela na zem.

Příloha I – Pružně dynamická odezva na náraz letadla
Jednoduchý odhad vycházející z rovnosti hybnosti letadla
Boeing 767-200 o hmotnosti přibližně 179 000 kg, pohybu-
jícího se rychlostí 550 km. h–1, a hybnosti ekvivalentní
hmoty vrchní části věže (přibližně 141.106 kg x v0) ukazuje,
že počáteční střední rychlost v0 udělená vrchní části byla
pouze kolem 0, 7 kmh–1, tj. 0,19 ms–1. Hmota Meq, kterou si
můžeme představit jako hmotu soustředěnou v úrovni kri-
tického podlaží na nehmotné konzole o ohybové tuhosti stej-
né jako ohybová tuhost věže, byla vypočítána z podmínky,
že její frekvence volného kmitání je rovna první vlastní
frekvenci kmitání věže odhadnuté hodnotou T1 = 14 s (hmo-
ta Meq je rovna 44 % hmoty celé věže). Dynamická odezva
po nárazu je ovlivněna prvním tvarem kmitání o periodě T1.
Maximální vodorovný průhyb w0 = v0T1/2π ≈ 0,4 m, což je
hodnota v návrhovém pásmu pružných průhybů od účinků
větru. Není tedy překvapující, že náraz letadla sám o sobě
poškodil věž pouze místně. 

Budovy WTC byly ovšem projektovány na náraz letadla
Boeing 707-320, nikoli letadla Boeing 767-320. Maximální
hmotnost tohoto staršího, méně výkonného modelu při star-
tu je pouze o 15 % menší než modelu 767-320. Kromě toho
kapacita palivových nádrží je pouze o 4 % menší. Tyto roz-
díly nevybočují z návrhových rezerv spolehlivosti, a proto
pozorované chování věží dokumentuje správnost původního
dynamického řešení. Nepočítalo se však s teplotami, které
vznikají při požáru. Zkušenost z roku 1945 byla klamná.
Tehdy totiž narazil do budovy Empire State Building (o výš-
ce 381 m, postavené v roce 1932) dvoumotorový bombardér
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B25, letící za nízké oblačnosti na letiště v Newarku rychlostí
400 kmh–1, a to v úrovni 79. podlaží (278 m nad úrovní te-
rénu). Ocelové sloupy, podstatně masívnější než u dnešních
konstrukcí, nebyly významně poškozeny a vzniklý požár se
omezil pouze na dvě podlaží [6]. 

Příloha II – Proč se vrchní část nepřekotila?
Jelikož se vrchní část jižní věže WTC naklonila (obr. 3a),

vznikají otázky, proč se nepřekotila jako padající strom otá-
čením kolem těžiště kritického podlaží (obr. 3b). Abychom
toto objasnili, a tedy odůvodnili, proč jsme v předchozím ře-
šení naklánění zanedbali, můžeme provést jednoduché dy-
namické řešení. 

Předpokládejme, že se střed základny vrchní části (obr.
3b) nepohybuje ani vodorovně, ani svisle, a že tedy působí
jako pevný čep. Položme kinetickou energii vrchní části otá-
čející se jako tuhé těleso kolem čepu (obr. 3c) rovnou gravi-
tační potenciální energii této části (což je jednodušší než užít
Lagrangeovu rovnici pohybu), tj. 

H1     .
mg(1 – cosθ)H1/2 = (m/2 H1)∫ (θx)2 dx,

0

kde x je svislá souřadnice. Dostaneme

. 3g                     ..   3gθ = √ ––– (1 – cosθ),  θ = ––– sinθ,          (4)
H1                                      2H1

kde θ je úhel pootočení vrchní části, H1 její výška a tečky
nad symboly označují derivace podle času (obr. 3c). 

Vyšetřujme dynamickou rovnováhu vrchní části jako vol-
ného tělesa zatíženého setrvačnými silami a reakcí v základ-
ně o vodorovné složce F (obr. 3d). Získáme

H1                          .. 1          .. 3
F = ∫ (m/H1) θ cosθ x dx = –– H1mθ cosθ = –– mg sin 2θ.

2                         8

Je zřejmé, že maximální vodorovná reakce během klopení
vzniká při θ = 45˚, a tedy

3            3Fmax = –– mg = –– P0 ≈ 320 MN,                (5)
8            8

kde pro vrchní část jižní věže je m ≈ 87. 106 kg. 

Mohla smyková únosnost Fp sloupů na jednom podlaží
(obr. 3f) přenést tuto vodorovnou reakci? V případě plastic-
kého smyku by vznikly plastické klouby ve zhlaví a v patě
každého vzdorujícího sloupu (obr. 3e; také v tomto případě
zanedbáváme lom). Podmínka momentové rovnováhy pro
sloup uvažovaný jako volné těleso ukazuje, že každý sloup
může přenést smykovou sílu nejvýše o hodnotě

F1 = 2 Mp /h1,

kde h1 je výška sloupu a Mp ≈ 0, 3 MN, m je odhad hodnoty
plastického momentu únosnosti neohřátého sloupu. Za před-
pokladu, že pootočení vzdorují pouze sloupy po stranách
rámového tubusu kolmých k ose otáčení (sloupů je přibližně
130), dostaneme

Fp ≈ 130 F1 ≈ 31 MN,

takže maximální vodorovná reakce od klopení by vedla
k přetížení

Fmax /Fp ≈ 10,3, (6)

pokud by sloupy nebyly ohřáté. U horkých sloupů by vodo-
rovná reakce vzhledem k otáčení převýšila smykovou únos-
nost kritického podlaží ještě více (a mnohem více, jestliže
bychom počítali s lomem). 

Protože síla F je úměrná sin 2θ, dosáhne její hodnota me-
ze kluzu, jakmile sin 2θ = 1/10,3. Z toho lze usuzovat, že
reakce v základně vrchní části jižní věže začala usmykávat
sloupy v plastickém stavu (obr. 4c, d) již při naklonění

θ = 2,8˚ .                                  (7)

Otáčení vrchní části zřejmě započalo asymetrickým sel-
háním sloupů na jedné straně obvodu (obr. 4a, b), avšak již
při velmi malém úhlu naklonění zmenšila dynamická vodo-
rovná reakce v základně vrchní části únosnost zbývajících
sloupů kritického podlaží (i když ještě nebyly ohřáty) ve
svislém směru. Tím začala vrchní část jižní věže klesat, a
následný pohyb byl převážně svislý (obr. 4e). Je tedy zřej-
mé, že převládajícím prvkem v mechanizmu porušení byl ná-
raz vrchní části na spodní část. 

Povšimněme si ještě, že vodorovná reakce Fmax je úměrná
hmotnosti otáčející se části. Pokud by se vyšetřovalo otáčení
kolem těžiště některého nižšího podlaží, síla Fmax by byla
ještě větší. 

Obr. 3. Otáčení vrchní části věže kolem základny

Obr. 4. Scénář naklánění vrchní části jižní věže

a) b)

c) d)

e) f)

a)                b)                 c)                 d)                e)
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Příloha III – Pracovní diagram sloupů
Při běžném navrhování konstrukcí se počítá pouze s počá-

teční bifurkací a malými posuny, kdy závislost zatížení na
osovém zkrácení pružně plastického sloupu vykazuje zpev-
nění, nikoli změkčení. Sloupy věže však měly velká plas-
tická přetvoření, při nichž se pracovní diagram vyznačuje
výrazným změkčením. Obrázky 5d, e ukazují diagram od-
hadnutý pro věže WTC. Diagram má na počátku osové zkrá-
cení od plastické deformace oceli při síle P1

0 = A1 fy, kde A1 je
průřezová plocha sloupu a fy mez kluzu oceli. 

Pokud se neuvažují imperfekce, dosáhne se při osovém
zkrácení přibližně rovném 3% bodu bifurkace. Další stadia,
pokud nenastane ohyb sloupu, jsou nestabilní (obr. 5a) a
musí se vytvořit tři plastické klouby (obr. 5b) – jestliže kon-
zervativně předpokládáme vetknutí v koncích sloupů. Z rov-
nice rovnováhy momentů na polovici sloupu uvažované ja-
ko volné těleso (obr. 5c) vyplývá svislá osová síla

P1 = 4Mp/L sinθ,

zatímco z geometrie vybočení vyplývá pro osové zkrácení

u = L (1 – cosθ),

kde L je vzdálenost mezi koncovými klouby. Vyloučíme-li
pootočení plastických kloubů θ, zjistíme, že plastický pra-
covní diagram sloupu je dán vztahem

4MpP1(u) = min (––––––––––––––– , P1
0)       (8)

L√ 1 – [1 – (u/L)]2

definujícím čáru na obr. 5d, e. Tato čára je konzervativní
horní mezí, nebo� ve skutečnosti dochází v kloubech k lomu
[7], což se děje již při malých pootočeních. Plocha pod čá-
rou odpovídá rozptýlené energii. 

Pokud se předpokládá, že se nejprve zhroutila jedna nebo
několik stropních desek nad kritickým podlažím, je délka L,
dosazovaná do (8), mnohem větší než výška sloupů jednoho

podlaží. Potom P1(u) je značně menší. Eulerovo kritické bře-
meno může být dokonce menší než osová únosnost zjištěná
výpočtem podle plasticity, což je však vzdáleno skutečnosti,
pokud L je výška sloupu v jednom podlaží. 

Uvažovalo se o tom, že nepružná přetvoření sloupů mohla
utlumit počáteční pokles vrchní části tak, že by pokles pro-
běhl staticky. To však není možné, nebo� u gravitačních za-
tížení změkčení pracovního diagramu (obr. 5d, e) vede vždy
k nestabilitě a znemožňuje statická přetvoření ([1], kap. 10 a
13). Zrychlení padající vrchní části 

ü = N [P1
0 – P1 (u)] / m,

kde N je počet sloupů, a dále P1
0 = mg/N. Toto je diferenciál-

ní rovnice pro svislé posunutí u závislé na čase t. Z jejího ře-
šení vyplývá, že doba pádu vrchní části o jedno podlaží je
pouze asi o 6 % delší než doba volného pádu v této výšce
(asi 0, 87 s). Pro horké sloupy je ovšem rozdíl ještě značně
menší než 6 %. K útlumu pádu nemůže tedy dojít. 
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Poznámka redakce:
Na počátku roku 2000 byla zpracována pro účely pojištění
budov WTC riziková analýza, v níž se hodnotily škody vyvo-
lané nárazem letadla na budovu (i když se takový náraz po-
važoval za velmi nepravděpodobný). Možnost vniknutí paliva
do budovy se nepředpokládala, odhadovalo se, že se palivo
rozteče po fasádě do ulice. Přesto činil odhad škod 600 mil.
USD, z čehož připadalo 150 mil. USD na škody z ušlého
ročního výnosu z nájmu postižené budovy. V současné době
pracuje na podrobné analýze všech událostí v budovách a
jejich okolí několik skupin odborníků, a to zejména s cílem
zobecnit poznatky z tragických událostí do systému prevence
rizik u obdobných objektů.

Překlad příspěvku z časopisu Journal of Engineering
Mechanics ASCE uveřejňujeme se souhlasem redakce a
autorů. 

Překlad: prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.

Bažant, Z. P. – Zhou, Y.: Why Did the World Trade
Center Collapse?

This paper gives a simplified analysis of the overall
collapse of the towers of the World Trade Center in New
York on September 11, 2001. The analysis shows that if
prolonged heating caused the majority of columns of a
single floor to lose their load-carrying capacity, the
whole tower was doomed. Even though the adopted

Obr. 5. a – plastické vybočení sloupů, b – mechanizmus plastických
kloubů, c – síly působící na volné těleso, d – redukovaná závislost
síly P1 na osovém zkrácení u sloupů při zanedbání lomu a ohřátí,

e – počáteční úsek této závislosti se zvětšeným horizontálním
měřítkem (k imperfekcím se nepřihlíží)

a)                            b)                          c)

d)                                             e)
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simplifying assumptions are optimistic for survival, the
structural resistance is found to be an order of
magnitude less than necessary for survival.

Bažant, Z. P. – Zhou, Y.: Warum sind die Gebäude des
World Trade Center in New York eingestürzt?

Eine vereinfachte vorläufige Analyse des Mechanismus
des Einsturzes der Türme des Welthandelszentrums
(WTC) in New York am 11. September zeigt, dass bei
beiden Türmen die Erhitzung der Mehrzahl der Stützen
eines Geschosses zum Verlust der Tragfähigkeit führte,
was ein heftiges Absacken und einen gewaltigen
dynamischen Aufprall des über dem getroffenen
Geschoss liegenden Teils des Gebäudes auf den unteren
Teil bewirkte. Aus der Analyse geht hervor, dass die
Tragfähigkeit eines Gebäudes um Größenordnungen
geringer ist, als sie erforderlich wäre, um bei einem
solchen Aufprall nicht einzustürzen, und das auch bei
Verwendung sehr konservativer Annahmen.

�dizertace

�veletrhy

Energetická náročnost a potenciál 
úspor průmyslových budov
Ing. Petra Neuwithová

Dizertace se zabývá aktuálním problémem snižování energe-
tické náročnosti průmyslových objektů. Výstupy teoretické
analýzy konfrontuje s dostupnými výsledky experimentál-
ních prací v souladu s heuristickými metodami vědecké práce.

Model hodnocení variant jako podklad 
rozhodování o investici
Ing. Renáta Heralová

Dizertace obsahuje matematický model pro rozhodování
s aplikací pojmů Customer Satisfaction Index a Category
Utility Index. Vlastní vyhodnocení variant vychází z hodno-
tové analýzy obohacené o optimalizaci založenou na užitnos-
ti, citlivostní analýze a efektivnosti. Výsledkem je počítačová
podpora přípravy investic.

Aktuální obrázek o českém stavebnictví si naši i zahraniční
odborníci, ale také široká veřejnost, jezdí již několik let dělat
do Brna na Mezinárodní stavební veletrh IBF. Právě zde se
představují novinky, zde jsou k dispozici informace o zahra-
ničních trendech, zde se nejlépe mapuje poptávka po staveb-
ních výrobcích, materiálech a službách.

Spolupořadateli veletrhu jsou Svaz podnikatelů ve staveb-
nictví ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a tech-
niků činných ve výstavbě. Od svého vzniku v roce 1996
veletrh zaujal místo na špici podobně orientovaných veletrhů
ve střední a východní Evropě. Důkazem je nejen účast všech
významných českých firem z oblasti stavebnictví a souvise-
jících oborů, ale také vysoká zahraniční vystavovatelská i
návštěvnická účast. Nejvíce zahraničních vystavovatelů
tradičně přijíždí ze SRN, Slovenska, Itálie, Polska a Ra-
kouska. Mezi návštěvníky stoupá účast odborníků z Polska,

Ma	arska, Litvy, Lotyšska, Slovenska, SRN, Ruska a Ukra-
jiny. IBF 2002, který se bude konat 23. – 27. dubna na brněn-
ském výstavišti, obsáhne celé stavebnictví a díky spojení
s technologicky souvisejícím veletrhem SHK Brno bude obo-

hacen o další, pro sta-
vebnictví důležité, obo-
ry. Zvýrazněnými obory
pro rok 2002 jsou vý-
stavba a rekonstrukce
bytového fondu, po-
dlahy a jejich konstruk-
ční řešení, pažení, bed-
nění a lešení. Právě
v těchto oborech se dá
očekávat největší zájem
vystavovatelů a také
nejvíce novinek. Sou-
částí veletrhu bude i
doprovodný program
složený ze seminářů a
diskuzí na aktuální té-
mata ve stavebnictví.
Z tradičních špičko-
vých setkání jmenu-

jme například mezinárodní
sympozium Mosty. Chybět
nebude ani poradenské cen-
trum pro všechny, kdo potře-
bují radu nebo konzultaci
týkající se bydlení, stavby a
přestavby. Nejlepší exponáty
budou opět soutěžit o pres-
tižní Zlaté medaile veletrhu
IBF.

www.bvv.cz

IBF – světový standard v českém prostředí
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Syntéza biologie a techniky vede často k novým objevům
a metodám. Nejinak je tomu i v genetických algorit-
mech. Stará Darwinova myšlenka je aplikována na řadu
technických úloh – od optimalizace až po kontrolu shody
fotografií. Použití genetického algoritmu je zde ukázáno
na kmitajícím blokovém základu při minimalizování
jeho ceny. 

1. Úvod
Při návrhu blokového základu je možné zvolit bu	 kla-

sický způsob, tj. návrh a následné posouzení, nebo použít
vhodnou optimalizační metodu. Jednou ze stochastických
metod je genetický algoritmus, který je schopen najít opti-
mální řešení problému i v případech nespojitostí, podmínek
měnících se během výpočtu i velkých množství neznámých.
Výhody genetických algoritmů se v praxi využívají od šede-
sátých let a od té doby doznaly mnoha zlepšení. Ve staveb-
nictví algoritmus slouží např. k optimalizaci železobeto-
nových prutů a rámů [3]. Možnosti jeho použití jsou ovšem
širší – zde byl použit v úloze z dynamiky stavebních kon-
strukcí při návrhu blokového základu s minimalizováním
jeho ceny. 

2. Úvod do genetických algoritmů
V určité úloze často známe postup jednotlivých kroků

vedoucích k řešení. Z volby počátečních hodnot získáme
správné výsledky, ale nevíme, zda jsou hospodárné. U složi-
tějších úloh již nejde postupovat analyticky a nalézt jedno-
duše extrém. Nezbývá, než použít metody stochastické a
prohledat celý prostor řešení. Proti konvenčním metodám
(metodě tečen, půlení intervalu atd.) jsou genetické algorit-
my (GA) pružnější a nekončí v lokálních extrémech. Gene-
tický algoritmus nezaručuje, že nalezne optimum, pouze
nalezne přijatelně dobré řešení za přijatelnou dobu. S ros-
toucím časem se prohledá větší prostor a zvětší se pravdě-
podobnost nalezení extrému. Jde o metodu široce použí-
vanou pro optimalizaci. Vznikla na začátku šedesátých let a
vychází z Darwinovy teorie o vývoji druhu. Podle ní v pří-
rodě přežívají silnější jedinci a ti vytvářejí silnější potomky.
Každý jedinec je vybaven informacemi o sobě uloženými
v DNA. Informace tvoří geny, geny chromozómy (jedince),
chromozómy populaci jedinců. Genetický algoritmus je
analogií – při optimalizaci funkce jsou geny neznámé v úlo-
ze, chromozóm (jedinec) je ucelený soubor neznámých po-
pisující jedno řešení, populace je soubor jedinců.

Ohodnocení síly jedince je dáno objektivní funkcí, která
přiřadí každému jednotlivci číslo. V případě optimalizace
funkce to může být její funkční hodnota. V aplikacích GA to
často bývá cena, poměr únosnosti a hmotnosti, deformace,
časová náročnost atd. Hodnota objektivní funkce určuje, zda
a jak se jedinec bude dále rozmnožovat. Pokud nesplňuje
některé omezující podmínky (např. maximální hodnotu), ne-
musí být z populace vyřazen, protože by mohl obsahovat i

dobré geny, ale je zatížen penalizační funkcí (obr. 1). Ta jeho
objektivní funkci zvýší, a jedinec tak může přenést dobrou
hodnotu jiného genu do další populace. Ze silných rodičů
vzniknou reprodukcí silnější jedinci. Těm je umožněno se
více rozmnožovat a vytvářet opět silnější jedince. Aby se za-
chovala různorodost populace, je občas náhodně zmutován
některý gen, který přinese novou informaci a může být zá-
chranou z lokálního extrému. Existuje mnoho variant vývo-
je jedince, pro ilustraci je popsána ta nejjednodušší. Před-
pokládáme, že známe počet, rozsah a přesnost neznámých,
počet jedinců v populaci, objektivní funkci a počet generací.
Neznámá se zakóduje do genu jako reálné nebo binární
číslo, což vede k diskretizaci prohledávaného prostoru. Bi-
nární reprezentace je obecně jednodušší (rozklad čísla do
dvojkové soustavy, Grayův kód), ale má omezenou přesnost
a nedá se použít pro záporné hodnoty. Reálná je naopak
složitější, má ale širší použití hlavně v úlohách s reálnými
čísly. Ve zvolené reprezentaci se náhodně vytvoří nová po-
pulace jedinců. Jedinci vstoupí do známého algoritmu a
podle hodnoty objektivní funkce se vyberou ti nejsilnější,
např. metodou vážené rulety (jedinci s větší hodnotou opti-
malizační funkce mají větší pravděpodobnost se rozmnožo-
vat). Křížením vznikají ze dvou rodičů dva potomci. U bi-
nární reprezentace se použije např. jednobodové křížení
(náhodně se určí místo na genu a části genů se vymění).

Na některé geny použijeme mutaci, a tím se může vnést
nová informace. Nová generace se opět ohodnotí a proces se
opakuje. Často bývá předepsán počet generací nebo se sle-
duje konvergence. Jistota, že algoritmus prohledal celý pros-
tor, je poměrně vysoká díky křížení a mutaci. Po ukončení
GA se vyhledá jedinec s extrémní hodnotou optimalizační
funkce.

Náš algoritmus, převzatý z [5], je dosti variabilní, a proto
bylo zvoleno kódování, které nejlépe vystihuje danou úlohu.
K řešení potřebujeme reálná čísla s omezenou přesností, 
a proto využijeme reálné kódování dat do chromozómu. Objek-
tivní funkcí je v našem případě cena a ta se počítá jako sou-
čet cen izolátorů, betonu a hodnoty penalizační funkce (obr. 1).
Protože se algoritmus používá k hledání maxima, je nale-
zení minima úlohou opačnou – použije se bu	 rozdíl od vel-
ké hodnoty, nebo záporná čísla, což je náš případ. Genetický
algoritmus je „jednoduchý'' algoritmus podle Goldberga [2]
s tím rozdílem, že výběr je proveden na základě odlišnosti
jedinců od průměru. To zajistí větší variabilitu v populaci. 

Optimalizace blokového základu
Vít ŠMILAUER 

doc. Ing. Jiří MÁCA, CSc. 
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Obr. 1. Penalizační funkce. χ = φ /φmax, část funkce je parabola
f (χ) = L((χ – 1)/ γ)β
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3. Formulace úlohy
Při modelování úlohy zavádíme idealizaci objektů – beto-

nový blok je tuhý, budicí síla je harmonická, tuhost pruži-
nových izolátorů je konstantní, stroj se základem je symet-
rický podle dvou svislých rovin, neprojevuje se únava
materiálu. Úloha je řešena jako ustálené kmitání tuhého blo-
ku se 3˚ volnosti v rovině. Tlumení by bylo významné v ob-
lasti rezonance, zde se pro zjednodušení úlohy neuvažuje.
Na obrázku 2 je schéma základu se strojem. V algoritmu je
neznámých šest – rozměry a, b, c, počet řad tlumičů ve
směru a a b, pořadí tlumiče v databázi, tj. jeho rozměry,
tuhost k, únosnost, cena. Maximální a minimální hodnoty
jsou omezeny ve vstupním souboru. Ostatní veličiny jsou
známé, tj. rotující nevývažek hmotnosti m0 s excentricitou e,
hmotnost stroje ms, budicí frekvence f, hmotný moment setr-
vačnosti stroje Is k vlastní těžiš�ové ose rovnoběžné se stra-
nou b, poloha těžiště stroje, přípustná výchylka v těžišti
stroje wmax, objemová hmotnost a cena betonu na 1 m3, mi-
nimální vzdálenost tlumičů od kraje betonového bloku, koefi-
cient poměru podélné (svislé) a příčné (vodorovné) tuhosti
izolátoru q. V případě použitého algoritmu je nutné defino-
vat parametry GA, a to počet jedinců v jedné generaci, počet
generací, pravděpodobnost mutace a křížení. 

Genetický algoritmus vygeneruje šest neznámých. Ty mu-
sí být posouzeny a ohodnoceny vzhledem k zadaným hod-
notám. Přitom se zjiš�uje: 
� budicí kruhová frekvence ω = 2πf a amplituda budicí síly

Fb = m0eω2;
� hmotnost základového bloku mz;
� poloha společného těžiště bloku a stroje T;
� hmotný moment setrvačnosti Iz bloku k vlastní těžiš�ové

ose rovnoběžné se stranou b a celkový hmotný moment
setrvačnosti Itot k těžiš�ové ose soustavy;

� diagonální matice hmotnosti

� matice tuhosti konstrukce 

kde n je počet izolátorů, 
ki – tuhost izolátoru,
zt – vzdálenost těžiště celku od paty bloku, 
yi – vzdálenost osy izolátoru od svislé roviny prochá-

zející těžištěm T;

� vektor pravé strany pro ustálené kmitání 

F = (Fb, Fb, Fb zs)T , 

přičemž zs je vzdálenost těžiště celku od těžiště stroje; 

� řešení rovnice ustáleného kmitání (K – ω2M)r = F a zjiš-
tění posunů a pootočení základu z vektoru r = (w, v, ϕ)T;

� penalizační funkce (obr. 1) vyjadřuje nesplnění podmí-
nek, tj. překročení celkové výchylky wmax nebo malé
osové vzdálenosti izolátorů. Celková cena základu se
zjistí součtem hodnoty penalizační funkce a ceny za be-
ton a izolátory;

� jako nejlepší je hodnocena kombinace, kde celková cena
je nejmenší. Pokud se penalty nepodaří dostat pod jistou
úroveň, znamená to, že genetický algoritmus nenašel
vhodné řešení a příčinou jsou často přísná omezení, která
není možné splnit.

4. Výsledky optimalizace
Jako ukázkový případ byl vybrán základ s parametry (obr. 2):
– a ∈ < 0,5; 3 > m,
– b ∈ < 0,5; 5 > m, 
– c ∈ < 0,5; 3 > m, 
– hmotnost stroje ms = 6 t,
– hmotnost nevývažku m0 = 100 kg,
– excentricita nevývažku e = 5 . 10–4 m,
– budicí frekvence f = 50 Hz,
– objemová hmotnost základního bloku ρ = 2 500 kg/m3,
– cena za 1 m3 betonu včetně práce a výztuže 3 000 Kč,
– těžiště stroje nad horní stranou základu 0,5 m,
– koeficient příčné tuhosti q = 0,7,
– minimální vzdálenost hrany tlumiče od hrany základu 0,2 m,
– maximální výchylka stroje wmax = 7 . 10–6 m,
– počet iterací 1 000,
– max. počet řad izolátorů ve směrech a, b je 15,
– počet jedinců v generaci 30,
– použité tlumiče jsou v tab. 1, uvažuje se i záměna stran a a b.

Obr. 2. Schéma základového bloku
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Penalizační funkce na obr. 1 má pro výchylku parametry
L = 107, α = 0,2, β = 2, γ = 0,8. Objektivní funkce včetně té-
to funkce je znázorněna na obr. 3 při zafixovaných veliči-
nách na svých optimálních hodnotách. Globální minimum 
a = 3 m, b = 1,6651m, c = 0,5 m, 7 x 3 řady izolátorů č. 9.
Cena izolátorů 35 910 Kč, cena betonového bloku 7 493 Kč,
celková cena 43 403 Kč. Závislost výchylky na dvou roz-
měrech při fixovaných nezobrazených proměnných je zná-
zorněna na obr. 4.

Pokud byla omezení volnější, algoritmus konvergoval při-
bližně po 500 generacích, tj. 15 000 jedinců (5 s/400 MHz
CPU). Pokud se zadání pohybovalo v okolí rezonance nebo
omezení byla přísnější, konvergence se zpomalila, avšak ani
po 500 generacích se výsledky příliš nelišily od optima. Půl

milionu jedinců se vždy jevilo jako dostatečný počet pro na-
lezení optima (80 s/400 MHz CPU). Pokud omezení nebylo
možné splnit, algoritmus našel mezi penaltami nejlepší
řešení, avšak jeho cena byla dosti vysoká vzhledem k pena-
lizační funkci (obr. 1). 

5. Závěr
Výhodou genetického algoritmu je jeho rychlost a snadná

formulace problému. Použití je univerzální i pro úlohy s mno-
ha neznámými, tam konvenční metody selhávají a dávají
prostor evolučním metodám. V dané úloze se záměrně špat-
nými údaji algoritmus pouze pomaleji konvergoval a dosa-
hoval horších výsledků. To ukazuje na variabilitu nejen
živočišné říše, ale i GA. Jeho používání se osvědčilo v řadě
úloh a ukázalo se jako smysluplné. Dá se předpokládat, že
v budoucnosti se jeho používání rozšíří.

Příspěvek je výsledkem řešení grantového projektu 
č. 103/01/1528 GA ČR. 
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Max. 
hmotnost

k a b c Cena Číslo

[kg] [kN/m] [mm] [Kč]

30 120 92 55 40 310 0

50 160 92 55 40 438 1

50 160 122 77 50 542 2

100 200 122 77 50 690 3

100 250 166 95 75 712 4

200 290 166 95 75 968 5

200 400 185 115 85 932 6

350 510 185 115 85 1 284 7

350 690 150 150 83 1 232 8

600 850 150 150 83 1 710 9

Tab. 1. Tabulka pružinových izolátorů 

Obr. 3. Ukázka objektivní funkce s vyznačením optima

Obr. 4. Závislost výchylky na rozměrech bloku
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Šmilauer, V. – Máca, J.: Optimization of a Foundation
Block

Synthesis of biology and technology leads to new
discoveries and methods. Genetic algorithms are not an
exception. Darwin's old idea can be applied to a wide
range of technical tasks – from optimization to photo
merge tests. How the genetic algorithm works is shown in
an example of a vibrating block foundation by minimizing
its price.

Šmilauer, V. – Máca, J.: Optimierung eines Block-
fundaments

Die Synthese von Biologie und Technik führt oft zu neuen
Endeckungen und Methoden. Die genetischen Algo-
rithmen bilden keine Ausnahme. Die alte Darwinsche
Idee wird für verschiedene technische Aufgaben
angewandt – von der Optimierung bis zur Überprüfung
der Übereinstimmung von Fotografien. Die Anwendung
eines genetischen Algorithmus wird an einem schwingen-
den Blockfundament aufgezeigt.

�veletrhy

Strohá statistická čísla oznamují, že loňský, již osmý ročník
mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Praha, byl
úspěšný. Úspěch této renomované akce, prezentující na praž-
ském Výstavišti to nejlepší z oborů vytápění, klimatizace,
měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky, spočíval
nejen v rekordním počtu návštěvníků (46 167), ale zejména
ve spokojenosti přímých vystavovatelů (465) z deseti zemí
světa. Kromě českých firem pozvala pořadatelská agentura
Progres Partners Advertising, s.r.o., hosty z Německa, Itálie,
Slovenska, Rakouska, Polska a Velké Británie. Ze vzdá-
lenějších států přijaly účast firmy z Turecka a Japonska. Při-
pomeňme si některé největší vystavovatele – Buderus tepelná
technika, Dakon, GEA LVZ, Korado, Protherm, Robert
Bosch – divize Junkers, Siemens Building Technologies –
divize Landis&Staefa, Vaillant, Viesmann, ŽDB – závod
topenářské techniky Viadrus a další. Firma Buderus před-
stavila světovou novinku – plynové difúzně absorpční tepelné
čerpadlo, které současně spaluje zemní plyn.

Jako každoročně vyhlašovatelé – Progres Partners Adver-
tising, s.r.o., Ministerstvo životního prostředí ČR a Hospo-
dářská komora ČR – v rámci soutěže o nejlepší exponát mezi-
národního veletrhu udělili Zlaté medaile Aquathermu a
čestná uznání. Přihlášené exponáty hodnotili mj. z hlediska
hmotnosti, energetické účinnosti, vlivu na životní prostředí,
provozní spolehlivosti a možnosti recyklace materiálů po
uplynutí jejich životnosti. O ocenění rozhodovali zástupci
České energetické agentury, ČVUT – Fakulty strojní, SEI,
Energetického regulačního úřadu, Cechu instalatérů ČR,
Společenstva kominíků ČR. Deset nejlepších exponátů získa-
lo zlaté medaile a osmnáct exponátů čestné uznání. 

Zvláštní uznání obdržela firma Buderus tepelná technika
Praha, která celkově získala tři ocenění.

Zlatá medaile 
– ENBRA, s.r.o. 
– GRUDFOS, s.r.o.
– JANKA LENNOX 
– ROBERT BOSCH – divize JUNKERS, 
– LDM, s.r.o.
– Mandík Vlastimil 
– PROTHERM, s.r.o. 
– SCHIEDEL, s.r.o. 
– THERMONA, s.r.o.
– VIESSMANN, s.r.o

Pod výstižným názvem Země pro vnoučata se konala
soutěž o nejlepší projekty v oblasti úspor energie a životního
prostředí. Mezi osmi oceněnými se objevily takové projekty
jako Teplofikace II – Hartmanice, Centrální zásobování teplem
Děčín, Nízkoenergetické holandské domky ve Svitavách či
Koncepční řešení technického zařízení bytového domu.

Doprovodný program veletrhu bývá logickým zpestřením
mohutné akce, jakým bezesporu Aqua-therm Praha je. Za
pozornost stála mezinárodní konference Východ, na které
zástupci cechů z České republiky, Slovenska, Polska, Ma-
	arska a dalších zemí diskutovali o připravenosti oboru tech-
nických zařízení budov v zemích východní Evropy na vstup
do EU.

Mezinárodní rozměr veletrhu umocnil seminář, jenž se za-
býval technologiemi pro třetí tisíciletí. Na tomto semináři,
pořádaném Federací evropských společností v oblasti vytápění,
větrání a klimatizace budov (REHVA), přednášeli evropští
odborníci především o možnostech úspor energie, moderních
technologiích a v neposlední řadě o evropské legislativě.

A nejhezčí expozice? Byl vybrán stánek Jacuzzi Europe,
patřící k italské expozici Italian Technology Services, který si
takový verdikt rozhodně zasloužil. Podle návštěvníků měla
nejlepší expozici firma Protherm. Možná, že za to mohou i
živí lvi, kteří ji tak zdárně propagovali.

Tisková informace

Čestné uznání 
– A.C.V. ČR, s.r.o.
– ATREA, s.r.o. 
– BUDERUS tepelná technika Praha, s.r.o.
– BYTTHERM-ZÁPAD, s.r.o. 
– DYTRON,  s.r.o. 
– EESA,  s.r.o. 
– Gebr. KEMPER GmbH&Co. 
– KG Metallwerke
– INTERCONTI-GRUPPO IMAR, s.r.o. 
– KERAMAG Sanitec, s.r.o. 
– Mandík Vlastimil
– METAL ZNOJMO, a.s. 
– POLENA vzduchotechnika z plastů 
– POLYCOMP, a.s. 
– REC.ing., s.r.o. 
– REFLEX CZ, s.r.o. 
– STIEBEL ELTRON, s.r.o. 
– THERMONA, s.r.o.

Aqua-therm Praha 2001



STAVEBNÍ OBZOR 3/2002 79

V příspěvku je diskutována neizotermická difúze vodní
páry pórovitými stavebními materiály. Jsou porovná-
vány izotermní a „neizotermní“ součinitele difúzní vodi-
vosti a oceňována chyba vyplývající z jejich záměny.

1. Úvod
V české normě [1] je možné nalézt součinitele difúzní

vodivosti δ (T, pa) vodní páry pro různé materiály, které se
nalézají v izotermickém stavu s konstantní smluvní teplotou
T = 283 K a současně v izobarickém stavu s konstantním
smluvním atmosférickým tlakem pa = 98 066,5 Pa. Takto
stanovené izotermické součinitele pak běžně používáme při
výpočtech hustoty difúzního toku gd i ve výrazně neizoter-
mických podmínkách, tj. s proměnnou teplotou uvnitř ma-
teriálu, např. při oceňování kondenzace uvnitř obvodových
pláš�ů budov. Použití izotermických součinitelů δ je v tako-
vých případech odůvodňováno představou, že neizotermic-
ký difúzní tok stěnou s povrchovými teplotami T1, T2 je
možné nahradit izotermickým tokem se střední teplotou stě-
ny T* = (T1 + T2)/ 2, která je v průběhu roku blízká hodnotě
≈283 K za předpokladu, že jde o průměrnou nadmořskou
výšku ≈275 m středoevropské oblasti, což odpovídá smluv-
nímu barometrickému tlaku pa = 98 066,5 Pa. Na podobné
představě je založeno i měření difúzních součinitelů δ při
teplotním spádu (neizotermické podmínky) specifikované
jinou národní normou [2], ve které se používá vztah pro vý-
počet čistě izotermických součinitelů 

kde d je tlouš�ka stěny a p1, p2 parciální tlak vodních par na
obou stranách vzorku (stěny). Je zřejmé, že neizotermicky
stanovené součinitele δ (T*, pa) budou lépe vyhovovat neizo-
termickým podmínkám než izotermicky stanovené sou-
činitele δ (T, pa). Přesto i v případě (1) jde o zřejmou aproxi-
maci, která zjednodušuje fyzikální realitu, nebo� data
naměřená při neizotermickém experimentu se zpracovávají
vztahem (1), platícím výhradně pro izotermické podmínky.
Je tedy na místě zkoumat, jakou chybu vnáší izotermický
vztah (1) do neizotermických výpočtů. Odpově	 pomohou
nalézt Fickovy zákony difúze.

2. Neizotermická difúze vodních par
Pro jednorozměrný ustálený difúzní tok bez zdrojových

difúzních center mohou být Fickovy rovnice napsány ve tvaru 

kde koncentrace vodních par c může být nahrazena parciál-
ním tlakem p a teplotou T

(plynová konstanta vodní páry).         (4)

Difúzní konstantu D materiálu lze zjistit využitím Schir-
merova [3] a Krischerova vztahu [4] (pro smluvní tlak pa =
= 98 066,5 Pa)

kde µ je faktor difúzní rezistence materiálu (bezrozměrná,
čistě materiálová konstanta).

Dosazením (4), (5) do (2), (3) Fickovy rovnice nabudou
tvaru

Dosazením vztahu (9) do (7) a řešením s okrajovými pod-
mínkami (8) dostáváme

Dosazením druhé okrajové podmínky (8) do (12) získáme
ustálený difúzní tok stěnou pro neizotermické podmínky 
(s lineárním teplotním spádem)

Neizotermická difúze vodních par pórovitými
materiály

doc. RNDr. Tomáš FICKER, DrSc.
Ing. Zdenka PODEŠVOVÁ

VUT – Fakulta stavební
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Po dosazení koeficientů a, b z rovnice (9) do (13) dosta-
neme

Použitím střední teploty 

a dalšími algebraickými úpravami získáme

Manipulace s malými čísly |∆T/T* | << 1 umožní z výrazu (16)
odstranit mocniny

Dalšími algebraickými úpravami dostaneme

Nyní můžeme vyjádřit difúzní konstantu D pro teplotu T *

pomocí neizotermického difúzního toku gd

Přechodem k „neizotermnímu” součiniteli difúzní vodivosti

získáme

Porovnáme-li vztahy (21) a (1), zjistíme, že první člen na
pravé straně rovnice (21) představuje převrácenou hodnotu
součinitele δ ze vztahu (1) 

Dalšími úpravami lze získat

Zavedením středního parciálního tlaku 

výraz (23) převedeme na vztah

který uvádí do souvislosti „neizotermický“ součinitel δ * se
součinitelem δ zavedeným normou [2]. Vidíme, že regulérní
součinitel δ * může být jak větší, tak menší než δ – podle zna-
ménka součinu relativního tlakového a teplotního spádu 

Pro 0 < ε < 1 bude δ * > δ a pro –1 < ε < 0 se vztah obrátí 
δ * < δ .

Je–li koeficient ε dostatečně malý |ε | << 1, pak z rovnic
(25) a (26) vyplyne

Pomocí vztahu (25) můžeme stanovit, jaké chyby ∆ [%]
se dopustíme, zaměníme-li regulérní hodnotu δ * za hodnotu
δ určenou podle normy [2]

Tabulka 1 uvádí některé hodnoty ε a ∆ vyskytující se v pra-
xi. Z uvedených příkladů je zřejmé, že chyba vzniklá pou-
žitím přibližné difúzní vodivosti δ stanovené podle normy
[2] místo přesnější vodivosti δ * může být v některých pří-
padech i citelná.

3. Závěr 
Koncepce difúzní vodivosti δ pro neizotermický případ je

vlastně zavádějící, nebo� její „formální“ definice 

nemůže být včleněna do přesného vyjádření neizotermic-
kého difúzního toku (14) pro rozdílnost teplot T1, T2 v kon-
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Tab. 1. Spádové koeficienty ε a relativní chyba ∆ pro různé okrajo-
vé podmínky: ϕ1 = 40 % RH, T1 = 293 K, p1 = 934,8 Pa, ϕ2 = 60 %

258 (–15 ˚C) 99 0,0786 8,5

263 (–10 ˚C) 156 0,0756 8,2

278 (5 ˚C) 523,2 0,0930 10,3

283 (10 ˚C) 736,8 0,1466 17,2

288 (15 ˚C) 1 022,4 –0,1923 16,1

291 (18 ˚C) 1 237,8 –0,0246 2,4

T 2 

[K]
p 2

[Pa]
ε ∆

[%]

( )
RT

TD=δ (29)
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centračních potenciálech c1 ≈ p1/T1 a c2 ≈ p2/T2. Koncepce
difúzní vodivosti (29) má tedy smysl jen v izotermickém
případě, kdy v koncentracích c1, c2 figuruje jednotná teplota T.
V našem neizotermickém případě bylo možné zavést difúz-
ní vodivost δ * = D(T *) / RT * jen díky použití střední teploty
T *, která „převádí“ problém na izotermický, charakterizo-
vaný jedinou teplotou vzorku (stěny), a díky speciálnímu
tvaru teplotní závislosti D(T *), ale hlavně díky předpokladu
malého relativního teplotního spádu |∆T/T *| << 1. V obec-
ném, neizotermickém případě by využití formální definice
(29) nebylo možné a bylo by třeba pracovat pouze s teplot-
ně závislou difúzní konstantou D(T).

Pokud by však z nějakého důvodu bylo třeba i v neizo-
termním případě použít místo difúzní konstanty D(T) difúz-
ní vodivost δ(T), pak jedině za takových neizotermických
podmínek, které se blíží izotermickým, tj. |∆T/T *| << 1, což
je obyčejně splněno u běžných staveb středoevropské klima-
tické oblasti, kdy i příslušná „neizotermická“ vodivost δ *(T)
je hodnotově blízká vodivosti δ (T) určené normou [2]

V takovém případě by však bylo nutné pro stanovení δ *

použít místo vztahu (1) přesnější vztah (21), který lze pro
jednodušší použití převést do podoby

kde gd je neizotermická hustota difúzního toku vodní páry
pórovitým vzorkem (stěnou) tlouš�ky d s rozdílnými povr-
chovými teplotami T1, T2 a parciálními tlaky vodní páry p1, p2.

Při výpočtech δ * podle (31) je třeba rozlišit znaménkem u gd
směr difúzního toku, a to podle aktuálního koncentračního
spádu.

Literatura 
[1] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. ČSNI, 1994.
[2] ČSN 72 7032 Měření difúze vodních par stavebních materiálů 

a konstrukcí při teplotním spádu. ČSNI, 1984.
[3] Schirmer, R.: Diffusionszahl von Wasserdampf-Luftgemischen

und die Verdampfungsgeschwindigkeit, Z.VDI-Beil., Verfahrens-
technik H.6 (1938), pp. 170 – 177.

[4] Krischer, O.: Grundgesetze der Feuchtigkeitsbewegung in
Trockengütern. Kapillarwasserbewegung und Dampfdiffusion,
Z.VDI-Beil, Verfahrenstechnik 82 (1938), pp. 373 – 380.

Ficker, T. – Podešvová, Z.: Non-Isothermal Diffusion of
Water Vapours Through Porous Materials

This paper discusses non-isothermal diffusion of water
vapour through porous construction materials. It
compares isothermal and non-isothermal coefficients of
diffusion conductivity and estimates the error resulting
from their confusion.

Ficker, T. – Podešvová, Z.: Nichtisothermische Diffusion
von Wasserdämpfen durch poröse Materialien

Im Beitrag wird die nichtisothermische Diffusion von
Wasserdampf durch poröse Baustoffe diskutiert. Es
werden isotherme und „nichtisotherme“ Diffusionsleit-
koeffizienten verglichen und der aus ihrem Austausch
erwachsende Fehler verglichen. 
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Výuka v dvousemestrovém studiu formou dvoudenních soustředění (čtvrtek, pátek) bude probíhat jeden-
krát za měsíc. Přijetí ke studiu bude potvrzeno na základě přihlášky. Kurz bude otevřen při minimálním
počtu patnácti zájemců dne 28.3.2002. Náklady na studium hradí zájemci z vlastních zdrojů. Účastnický
poplatek, stanovený podle počtu účastníků, by neměl přesáhnout 13 500 Kč (pro členy ČKAIT sleva 20 %).

Cílem výuky je prohloubení geotechnických znalostí stavebních inženýrů, seznámení s nejnovějšími 
poznatky a informacemi z oboru. Kurz bude ukončen vypracováním případové studie. Účastníci získají
osvědčení o absolvování studia.

Podrobnější informace: Katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6,
tel.: 02/24354557 sekretariát pí. Picková, fax: 02/,3333206, tel.: 02/24354542 doc. Jettmar, 

02/24354353  ing. Reiser, e-mail: jettmar@fsv.cvut.cz, reiser@mat.fsv.cvut.cz

Katedra geotechniky
Fakulty stavební ČVUT v Praze

si dovoluje oznámit,
že otevírá již III. běh speciálního kurzu

GEOTECHNICKÉ  INŽENÝRSTVÍ
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Při rozhoupávání zvonů dochází ke vzniku poměrně vel-
kých dynamických účinků, projevujících se zvýšenými
hodnotami svislých a vodorovných sil v závěsech zvonů,
jež se v průběhu zvonění mění v závislosti na jejich po-
loze. Tyto síly musí být spolehlivě přeneseny jak zvono-
vou stolicí (dřevěnou nebo ocelovou), tak zvonovým pat-
rem a zdivem věže. Navíc frekvence kývání zvonů musí
být odlišná od vlastní frekvence věže. Příspěvek pojednává
o způsobu stanovení svislých a vodorovných sil v závěsech
zvonů a o problematice stanovení vlastní frekvence věže.

1. Úvod
Zavěšené zvony, pokud jsou v klidu, vyvozují pouze svis-

lé statické zatížení od vlastní hmotnosti. Při zvonění, kdy
dochází k jejich pohybu, vzniká také velké dynamické za-
tížení. V České republice a ve většině evropských zemí se
zvoní rozhoupáváním zvonu, který je zavěšen srdcem dolů
na hřídeli s čepy. Zvon je pak rozhoupáván bu	 ručně, nebo
elektromotorem. Při ručním zvonění je ke hřídeli připevněna
krátká páka s provazem. Taháním za provaz se zvon rozhou-
pává. Zvoník stojí ve zvonovém patře, zvony menší
hmotnosti je možné rozhoupávat i ze země. Strojní pohyb je
vyvozován elektromotorem a na zvon přenášen převody (např.
ozubenými koly a řetězem).

Jsou známy ojedinělé případy, kde jsou zvony upevněny
srdcem vzhůru. V České republice je to na zvonicích v Kou-
řimi (okres Kolín) a v Rovensku pod Troskami (okres Semi-
ly). Zvon je osazen rovněž na hřídeli s čepy. Ke hřídeli je
připevněna páka. Zvoní se pak šlapáním na páku. To je zá-
sadní rozdíl například od Ruska či středomořské oblasti, kde
při zvonění zvon zůstává v klidu, provazem se rozhoupává
jeho srdce a zvuk je vyvoláván jeho údery o stěnu zvonu.
Ještě odlišnější je zvonění na Dálném východě, kde zvony
srdce nemají, a zvoní se údery trámů na zvon zvenčí.

Dynamické účinky zvonů mohou být příčinou vzniku
trhlin ve zdivu věží kostelů a zvonic, jestliže:
– zvonová stolice (dřevěná, ocelová) je na zdivu věže ulo-

žena nevhodným způsobem, čímž dochází k přímému
přenášení dynamických účinků do zdiva, není-li kons-
trukce věže na tyto účinky dostatečně dimenzována;

– frekvence kyvu zvonu je shodná s vlastní frekvencí věže.

2. Výpočet dynamických účinků zvonů
Z fyzikálního hlediska lze chápat zvon jako dvojité fyzi-

kální kyvadlo. Velikost dynamických účinků při zvonění
narůstá s hmotností m [kg] zvonu, se vzdáleností jeho těžiště
od osy otáčení r [m] a velikostí úhlu maximálního rozkyvu
(výchylky) ϕ0 [˚]; klesá pak se zvětšující se dobou kyvu T0
[s]. Doba kyvu zvonu je dána rozložením hmoty kolem tě-
žiště, které je vyjádřeno vztahem (3).

Dynamické účinky se projevují zvětšením svislých a
vodorovných sil v závěsu zvonu H [kN] a V [kN], které se
v průběhu zvonění mění v závislosti na velikosti úhlu okam-
žité výchylky zvonu ϕ [˚]. Tyto účinky je možné vypočítat
např. podle [1].

Pro svislou složku reakce v závěsu V platí vztah

pro vodorovnou složku reakce v závěsu H platí vztah

kde pro součinitel κ, který vyjadřuje rozložení hmoty kolem
těžiště zvonu, platí vztahy

Jednotlivé veličiny ve vztazích (1) až (4) značí:
m je hmotnost zvonu [kg],
r – vzdálenost těžiště zvonu od osy otáčení (excentricita

zavěšení zvonu) [m],
ϕ0 – maximální rozkyv (výchylka) zvonu [˚],
ϕ – okamžitá výchylka zvonu [˚],
T0 – doba kyvu zvonu [s],
g – tíhové zrychlení (9,81 m.s–2) [m.s–2],
is – poloměr setrvačnosti zvonu [m].

Vzhledem k tomu, že poloměr setrvačnosti zvonu is nelze
od výrobců zvonů získat, je použití vztahu (3) pro praktické
výpočty nereálné. Z tohoto důvodu určíme součinitel κ na
základě vztahu (4) – z doby malých kyvů T0 a ze vzdálenosti
těžiště zvonu od osy otáčení r (excentricity zavěšení). Dobu
malých kyvů zvonu T0 můžeme při těchto výpočtech pova-
žovat za dobu kyvu zvonu i při vyšších hodnotách okamžité
výchylky zvonu ϕ. To proto, že při zvonění jde o vynucené,
netlumené kmitání a vlastní doba kyvu nabývá malých hod-
not (řádově okolo 2 s).

Maximální rozkyv (výchylka) zvonu ϕ0 se určí podle [2],
kde jsou tyto hodnoty tabelovány v závislosti na hmotnosti
zvonu (tab. 1). Údaje je možné použít pro ruční i motorové

Dynamické účinky zvonů při zvonění
Ing. Jaroslav SOLAŘ, PhD.
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zvonění. Autor [2] zároveň uvádí, že při motorovém zvo-
nění není obecně dosahováno výchylek větších než 60 až
70˚ u zvonů lehčích a 50˚ u zvonů těžších než 2 000 kg. Te-
dy hodnot o něco nižších, než jsou uvedeny v tab. 1. Upo-
zorňuje však na skutečnost, že elektrické zvonicí zařízení
může být z různých důvodů mimo provoz, a proto je nutné
při výpočtu vždy uvažovat zvonění ruční. U zvonů již ve
zvonici zavěšených je možné je změřit na místě samém.

Doba kyvu zvonu T0 se určí jako minimální hodnota tak,
aby hodnota součinitele κ vycházela také minimální, ale v obo-
ru reálných čísel – po dosazení její číselné hodnoty do vzta-
hu (4) by nemělo vyjít pod odmocninou záporné číslo. Tento
způsob je na straně bezpečnosti, nebo� i desetiny sekund zde
mohou představovat značné rozdíly v hodnotách svislé a vo-
dorovné reakce. Zvláště u elektromotorového zvonění dochá-
zí často ke zkracování doby kyvu zvonu proti zvonění ruční-
mu – často je možné pozorovat, jak motor zvony jakoby
„strhává“. U zvonů již zavěšených je možné dobu kyvu rov-
něž změřit na místě samém.

Maximální hodnoty svislé složky reakce v závěsu V je do-
saženo vždy při okamžité výchylce zvonu ϕ = 0˚, tedy dva-
krát během jedné periody, a to v okamžiku 0,25 T0 a 0,75 T0.
Její frekvence je dána kýváním zvonu, tedy dobou jeho ky-
vu. Platí vztah

Dosadíme-li do vzorce (1) hodnotu cos ϕ = cos 0˚ = 1, pak
dostaneme pro maximální hodnotu svislé složky reakce
v závěsu vztah

Při maximálním rozkyvu (výchylce) zvonu ϕ0 = π (kdy
cos π = –1) a při okamžité výchylce zvonu –ϕ = 0˚ (cos ϕ = 
= cos 0˚ = 1), dosadíme-li uvedené hodnoty do vztahu (1),
má pak vztah pro maximální hodnotu svislé složky reakce
v závěsu tvar

V praxi při zvonění však nikdy k maximálnímu rozkyvu
(výchylce) ϕ0 = π nedochází.

Pro maximální hodnotu vodorovné složky reakce v závě-
su H pak platí:
1. při menší ϕ0, přibližně v rozmezí ϕ0 ∈ (0; 31,5˚), je

dosaženo maximální hodnoty H právě v okamžiku maxi-
málního rozkyvu (výchylky) zvonu ϕ0, tedy dvakrát bě-
hem jedné periody (příklad 1);

2. při větších hodnotách, např. ϕ0 ∈ (31,5˚; 90˚), je maxi-
málního H dosaženo při okamžité výchylce zvonu ϕ < ϕ0,
rovněž dvakrát během jedné periody. Konkrétní hodnota
okamžité výchylky ϕ, při které H nabývá maximální
hodnoty, se různí v závislosti na velikosti maximálního
rozkyvu zvonu ϕ0 (příklad 2);

3. je-li ϕ0 > 90˚, pak se zde vyskytují hodnoty H s opačným
znaménkem, ale jsou však vždy nižší než hodnoty ex-
trémní. Svislá složka reakce v závěsu V není již pouze
klesající jako v případech 1 a 2, ale při vyšších hodno-
tách okamžité výchylky ϕ začíná opět mírně stoupat.
Nikdy však nedosáhne maximální hodnoty, která je vždy
při ϕ = 0 (příklady 3, 4, 5);

Tab. 1. Maximální rozkyv (výchylka) zvonu v závislosti na jeho
hmotnosti

do 100 170

100 – 200 110

200 – 300 100

300 – 400 90

400 – 800 80

800 – 2 000 70

2 000 – 4 000 60

nad 4 000 50

Maximální rozkyv zvonu
ϕ 0 [˚]

Hmotnost zvonu 
m  [kg]

050
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Příklad 1: m = 1 000 kg, ϕ0 = 30˚, T0 = 1,5 s, r = 0,5 m

Příklad 2: m = 1 000 kg, ϕ0 = 70˚, T0 = 1,5 s, r = 0,5 m

Příklad 3: m = 200 kg, ϕ0 = 110˚, T0 = 2 s, r = 0,5 m

Příklad 4: m = 100 kg, ϕ0 = 170˚, T0 = 2 s, r = 0,5 m
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4. při maximálním rozkyvu (výchylce) zvonu ϕ0 = π je
maximální hodnota vodorovné složky reakce v závěsu H
při okamžité výchylce ϕ = 56˚ (příklad 5) a má velikost

Při výpočtech je nutné respektovat hodnoty maximálního
rozkyvu (výchylky) zvonu podle tab. 1. Předpoklad uve-
dený v bodě 1 platí pouze na začátku a na konci zvonění, při
rozeznívání a doznívání zvonu. Předpoklad uvedený v bodě 4
platí pouze teoreticky. Jak již bylo uvedeno v souvislosti ze
vztahem (7), při zvonění k maximálnímu rozkyvu (vý-
chylce) zvonu ϕ0 = π nikdy nedochází.

Při maximální vodorovné složce reakce v závěsu H není
nikdy svislá složka reakce v závěsu V nulová. Dokonce nena-
bývá ani minimálních hodnot, s výjimkou okamžiku při roz-
houpávání a doznívání zvonu (příklad 1), kdy ϕ0 ∈ (0; 31,5˚).
Avšak i v tomto případě, kdy V je minimální, nabývá vždy ješ-
tě poměrně vysokých hodnot. Tyto skutečnosti působí příznivě:

� při posuzování smykové únosnosti zdiva věže, nebo�
síla V, která se přenáší přes zvonovou stolici a zvonové
patro do zdiva, má pozitivní vliv na jeho smykovou únos-
nost, jež je potřebná pro zachycení vodorovné síly H;

� při přenosu vodorovné síly H ze zvonové stolice do
konstrukce zvonového patra a do zdiva zvyšuje odpor v tře-
ní mezi příslušnými prvky zvonové stolice a zvonového pat-
ra, resp. zvonového patra a zdiva.

Pokud jde o dobu kyvu T0, při vyšších hodnotách (řádově
několik sekund) se již dynamické účinky přibližují účinkům
statickým (příklad 6). Toto však platí pouze teoreticky, v pra-
xi jsou doby kyvu krátké.

Při posuzování dynamických účinků více zvonů je třeba
přihlížet ke vzájemné kombinaci jejich dynamických účin-
ků, které mohou vzniknout při různých polohách jednotli-
vých zvonů.

3. Výpočet vlastní frekvence věže
Věž, ve které je zvon situován, můžeme chápat jako kon-

zolu stálého průřezu (prizmatickou) o délce l (obr. 2, obr. 3).
Konzolu uvažujeme s tuhým vetknutím v dolní části. V úva-
hu přichází pouze určení první vlastní frekvence. Hodnotu

vlastní frekvence věže f0 je možné určit podle vztahu [1]

kde µ je vlastní hmotnost úseku věže o délce 1 m [kg.m–1],
l – výška věže [m],
E – modul přetvárnosti zdiva věže [MPa],
J – moment setrvačnosti průřezu věže ve směru kývá-

ní zvonu [m4].

Musí být splněna podmínka

f0 ≠ f ,                                   (10)

kde f je frekvence kývání zvonu [Hz], pro kterou platí vztah

kde T0 je doba kyvu zvonu [s].

Vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny níže, je
vhodné, aby byla splněna nerovnost

Velikost vlastní frekvence věže však ovlivňuje řada dal-
ších okrajových podmínek, např.:

– nehomogenita zdiva a omítek,
– okenní otvory a niky ve zdivu věže,
– konstrukce schodiš�ových ramen a podest,
– pozední věnce,
– konstrukce zastřešení na konci konzoly.
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Obr. 2. Výška věže, pokud je součástí kostela

Obr. 3. Výška samostatně stojící věže

Příklad 5: m = 100 kg, ϕ0 = 180˚, T0 = 2 s, r = 0,5 m

Příklad 6: m = 1 000 kg, ϕ0 = 70˚, T0 = 8 s, r = 0,8 m
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Z toho vyplývá, že vypočítaná hmotnost věže, její ohy-
bová tuhost a na základě toho provedený výpočet vlastní
frekvence je pouze přibližný. Proto je vhodné vypočítanou
frekvenci vlastního kmitání ověřit měřením na místě. Věže
jsou navíc dynamicky namáhány zatížením od větru, popř.
od okolní dopravy.
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Solař, J.: Dynamic Effects of Bell Ringing

Setting bells swinging produces relatively large dynamic
effects which increase vertical and horizontal forces in
suspensions of the bells. The forces change during
ringing depending on the position of the bells. These
forces must be reliably transferred by both the bell
stand (either wooden or steel), the bell level and the
masonry of the tower. In addition, frequency of bells
swinging must be different from the natural frequency
of the tower. This paper presents a method of
determining the vertical and horizontal forces in the
suspensions of bells and deals with determination of the
natural frequency of the tower.

Solař, J.: Dynamische Wirkungen von Glocken beim
Läuten

Beim Läuten von Glocken kommt es bei deren
Ausschwingen zur Entstehung relativ großer dyna-
mischer Wirkungen, die sich vor allem in der Vergröße-
rung der vertikalen und horizontalen Kräfte in den
Aufhängungen der Glocken bemerkbar machen, die sich
in Abhängigkeit von der augenblicklichen Position der
Glocken ändern. Diese Kräfte müssen sowohl durch den
(hölzernen oder stählernen) Glockenstuhl als auch
durch das Glockengeschoss und das Mauerwerk des
Turms übertragen werden. Darüber hinaus muss sich
die Pendelfrequenz der Glocken von der Eigenfrequenz
des Turms unterscheiden. Der Artikel behandelt die Art
und Weise der Bestimmung der vertikalen und
horizontalen Kräfte in den Aufhängungen der Glocken
und die Problematik der Ermittlung der Eigenfrequenz
des Glockenturms. 
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Zrnité směsi s granulometrickou čárou blízkou vzorové-
mu plnivu je možné úspěšně navrhovat metodou flexibil-
ního simplexu.

1. Granulární kompozity
Značnou část moderních stavebních materiálů tvoří kon-

jugované kompozitní systémy, ve kterých jsou makrosko-
pická zrna pevného plniva spojována v kompaktní hmotu
postupně vytvrzovaným pojivem. Typickými granulárními
kompozity jsou materiály s cementovým pojivem, ke kte-
rým patří omítkové a zdicí malty, polymercementové tmely,
cementopískové potěry, a samozřejmě i beton. Zrnité plnivo
(kamenivo) je v těchto materiálech obvykle hmotnostně
nejvýznamnější složkou. Velikost zrn ovlivňuje jeho spotře-
bu k přípravě kvalitního kompozitu, má význam pro zpraco-
vatelnost nevytvrzené kompozitní směsi a do značné míry
rozhoduje o vzhledu (textuře) vytvrzeného materiálu.

2. Hodnocení zrnitosti
Zrnitost sypkých materiálů se tradičně zjiš�uje prosévací

zkouškou normalizovanými síty s různou velkostí ok. U ka-
meniva jde o základní materiálovou zkoušku, jejíž součas-
nou podobu v tuzemské stavební praxi určuje norma [1].
Výsledkem je soubor údajů propadu zkoumaného vzorku na
jednotlivých sítech zkušební sady. Běžná sada je složena
z dvanácti sít a výsledek rozboru není v tabelární podobě
dostatečně přehledný. Proto se obvykle prezentuje ve formě
spojnicového grafu (čára zrnitosti). K rychlému posouzení
výsledku sítového rozboru kameniva se kromě toho použí-
vají souhrnné číselné charakteristiky, jako je celkový speci-
fický povrch, Abramsův modul jemnosti, Rothfuchsův sou-
čet propadů nebo Hummelův index. Vypovídací schopnost
těchto jednočíselných charakteristik je však menší než vy-
povídací schopnost čáry zrnitosti [2].

3. Ideální zrnitost
Zrna kameniva mají být kulová nebo krychlová s co nej-

více stejnými rozměry (s tvarovým indexem blízkým 1) ve
směru tří na sebe kolmých os. Taková zrna dávají nejmenší
měrný povrch, který do značné míry rozhoduje o spotřebě
pojiva. Současně má výsledná směs plniva vykazovat co
nejmenší mezery. Toho lze dosáhnout vhodným poměrem
mezi zrny drobného a hrubého plniva.

Vzhledem k minimálnímu prostoru mezi zrny kompozitu
se např. často požaduje, aby plnivo vykazovalo plynulou čá-
ru zrnitosti vyhovující mocninové rovnici, která udává, ja-
kou hodnotu má mít celkový propad P částic menších než d
vzhledem k velikosti D největších částic přítomných v gra-
nulárním systému tvořeném přibližně kulovými částicemi,
má-li být jeho mezerovitost minimální. Tedy

P = (d/D)q · 100,

kde P je vyjádřeno v objemových procentech a exponent q je
charakteristika rozdělení, která může obecně nabývat různých
hodnot.

Pomocí počítačové simulace bylo dokázáno [3], že nejtěs-
nější uspořádání je možné u systémů s q nejvýše 0,37, avšak
příliš těsně uspořádané systémy nemají dobrou zpracovatel-
nost. V betonářské praxi se za plynulou čáru zrnitosti s uspo-
kojivou zpracovatelností považuje tradičně Fullerova křiv-
ka, ve které q = 0,5.

Původní důraz na průběh čáry zrnitosti používaných plniv
dnes poněkud oslábl. Je totiž zřejmé, že neexistuje univer-
zální ideální zrnitost, a obecné teoretické úvahy o podobě
ideální čáry zrnitosti proto mají jen omezený význam. Spíše
než se striktně předepsanou ideální zrnitostí se můžeme set-
kat se vzorovým vymezením průběhu čáry zrnitosti v rámci
určitého pásma [4].

Volba vhodné zrnitosti plniva a příprava suroviny poža-
dované zrnitosti však stále patří k častým úkolům při formu-
laci maltových nebo betonových kompozitů. Pokud nemá
způsobovat změny ve vlastnostech kompozitu, je třeba jed-
nou vybranou čáru zrnitosti (nebo alespoň souhrnnou gra-
nulometrickou charakteristiku) nadále dodržovat.

4. Optimalizace granulometrického složení
K dispozici je vždy omezené množství surovin, zpravidla

kolísavého granulometrického složení, z nichž je možné při-
pravit pouze směs, která se žádoucí zrnitosti více či méně
přibližuje. Optimalizací granulometrického složení proto
budeme dále rozumět nalezení takového směsného plniva,
jehož výsledná zrnitost se podobá zrnitosti předem zvole-
ného (ideálního) plniva v maximální možné míře. Pokud je
zrnitost vymezena pásmem, má optimalizované granulomet-
rické složení směsné plnivo, jehož zrnitost se maximálně
blíží čáře zrnitosti vedené středem pásma, a zároveň v žád-
ném bodě nepřekračuje jeho hranice. Je-li k dispozici jako
surovina množina M různých látek, jejichž zrnitost byla sta-
novena na N normových sítech, přičemž propad nalezený na
kontrolním sítě K pro látku L je P (K, L) a odpovídající
vzorový propad ideálního plniva na stejném kontrolním sítě
K je V (K), pak platí

V(1) – [P(1,1) · X(1) + P(1,2) · X(2) +  ~  +  P(1,M) · X(M)] = R(1),

V(2) – [P(2,1) · X(1) + P(2,2) · X(2) +  ~  +  P(2,M) · X(M)] = R(2),

V(3) – [P(3,1) · X{1) + P(3,2) · X(2) +  ~  +  P(3,M) · X{M)] = R(3),

V(N) – [P(N,1) · X(1) + P(1,2) ·X(2) +  ~  + P(N,M) · X(M)] = R(N), 

kde X {L) je hmotnostní zlomek odpovídající zastoupení lát-
ky L v celkové hmotnosti směsi a R (K) je rozdíl mezi vzoro-
vým celkovým propadem a skutečně dosahovaným propa-
dem celé směsi na kontrolním sítě K.

Jako nejjednodušší optimalizační postup při přípravě směs-
ného plniva se pak jeví minimalizace součtu druhých moc-
nin rozdílů R (K). Obvykle platí, že M < N, a příslušné mini-
mum je pak možné najít pomocí derivační metody.

Algoritmus vycházející z těchto skutečností publikoval
Krell [5], který matici, získanou derivací rovnic popisujících
hmotnostní bilance propadů na jednotlivých kontrolních
sítech, řešil pomocí Gaussovy eliminační metody. Vyčíslení
vzniklé soustavy lineárních rovnic však může v některých
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případech obsahovat fyzikálně nesmyslné navážky o zápor-
né hmotnosti. Výpočetní postup proto Krell doplnil o zpět-
novazební filtr odstraňující složky se zápornou navážkou ze
souboru výchozích surovin. Řešení funguje uspokojivě v těch
případech, kdy dostupné suroviny umožňují opravdu dobrou
aproximaci vzorové čáry. Při použití méně vhodných suro-
vin však algoritmus selhává. Je vyloučeno příliš mnoho su-
rovin a využitelnost takto získaných výsledků v praxi je ma-
lá. Pokud je optimální řešení vymezeno pásmem, problémy
s předčasným vyloučením surovin se ještě prohlubují.

Vzhledem k těmto skutečnostem se jevilo jako účelné vy-
zkoušet pro optimalizaci granulometrického složení jedno-
dušší postup. Výpočetní síla osobních počítačů v posledních
letech výrazně vzrostla, což dává širší prostor pro uplatnění
optimalizačních metod založených na přímém hledání.

5. Metoda flexibilního simplexu
Metoda flexibilního simplexu patří k osvědčeným meto-

dám výběru bodů pro přímé hledání extrému obecné funkce.
Dočkala se i monografického zpracování [6], a zejména při
optimalizaci analytických postupů a při řešení dalších che-
mometrických problémů se úspěšně používá již řadu let [7].
O jejím využití k optimalizaci granulometrického složení
zatím referoval autor pouze v [8].

Podstatou metody je porovnávání hodnot zkoumané funk-
ce ve vybraných bodech a následný výběr (algoritmicky jed-
noznačně určený) dalších perspektivních bodů. Cílové body
funkce s m proměnnými jsou hledány na základě jejích hod-
not v (m+1)-prvkovém souboru, který vytváří v m-rozměr-
ném matematickém prostoru vrcholy (B0 až Bm) virtuálního
polyedru (simplexu). Pro úspěšnou optimalizaci má značný
význam správná volba výchozích bodů. V literatuře jsou do-
poručovány různé postupy pro tvorbu počátečního simplexu
[9], [10].

Pro optimalizaci granulometrického složení m-složkové
směsi byl jako výchozí (m+1)-prvkový soubor zvolen roho-
vý simplex R (B0, B1, B2, …, Bm) podle vlastního návrhu.
Počáteční simplex byl vytvořen s využitím výchozího bodu
B0 (daného stejným výchozím množstvím surovin) takto:

xi = 1 / m ,

B0 = (x1, x2, x3, …, xm),  
B1 = (100 · 20,5 · x1, x2, x3, …, xm),
B2 = (x1, 100 · 20,5 · x2, x3, …, xm),
B3 = (x1, x2, 100 · 20,5 · x3, …, xm),
~
Bm = (x1, x2, x3, …, 100 · 20,5 · xm).

Další průběh optimalizačního postupu je založen na čtyřech
operacích spočívajících v jednoduché lineární transformaci
počátečního simplexu.

Po vyhodnocení funkčních hodnot v jednotlivých vrcho-
lech se zruší vrchol Bh s nejméně příznivou optimalizovanou
funkcí a na přímce určené tímto rušeným bodem a těžištěm
zbývajících bodů (centroidem) se na opačné straně zřídí no-
vý bod. Absolutní hodnota jeho vzdálenosti od centroidu se
od původní vzdálenosti mezi centroidem a rušeným bodem
liší jen nepatrně. Tato operace se nazývá odraz (reflexe).
Podle její úspěšnosti následuje bu	 prodloužení (expanze),
nebo zkrácení (kontrakce) nově vzniklého vektoru. Konco-
vý bod nejlepšího z takto získaných vektorů společně se
zbylými body původního simplexu vytváří další simplex.
Je-li to nutné k získání vrcholu s příznivější hodnotou, celý
simplex se zmenší (redukuje). Opakováním tohoto postupu

se dosáhne toho, že se otáčený, překlápěný a pulzující sim-
plex některým ze svých vrcholů přibližuje hledanému bodu.
V jeho blízkosti pak dochází častěji ke zmenšení simplexu,
a tím k podrobnějšímu vyšetření okolí optima.

Označíme-li bod s nejpříznivější hodnotou Bd, můžeme
jednotlivé optimalizační operace matematicky zapsat:

– výpočet centroiduC = (1/m) · ∑Bj , (j = 0, 1, 2, 3, …, m, j ≠ h);
– reflexe     Br = (1 + α) · C – α · Bh; 
– expanze Be = β · Br + (1 – β) · C;
– kontrakce Bk = (1 – γ) · C + γ · Bh;
– redukce Bj = Bj + [(Bd – Bj) · δ], (j = 1, 2, 3 ,…, m).

Důležitou otázkou, která je v literatuře řešena různým
způsobem, je hodnota koeficientů α, β, γ a δ.  Při optimali-
zaci granulometrického složení se osvědčilo nastavení α = 
= 0,9985, β = 1,95, γ = 0,4985 a δ = 0,4700.

Výhodou přímého simplexového hledání při optimalizaci
granulometrického složení směsi je především možnost pe-
nalizovat fyzikálně nemožný bod simplexu (zápornou na-
vážku některé složky) dostatečně vysokým přídavkem k vypo-
čítané hodnotě extremalizované funkce ∑ [R(K)]2. To vyvolá
následný pohyb vrcholu simplexu žádoucím směrem, bez
nutnosti bezprostředního vyřazení suroviny ze systému.
Velmi snadno je rovněž možné penalizovat i překročení hra-
nice pásma doporučené granulometrie. Zároveň je možné
udělovat určitou bonifikaci za splnění vhodného pomocného
kritéria.

6. Účinnost simplexové optimalizace
Při zkouškách simplexového algoritmu pro potřeby gra-

nulometrické optimalizace se ukázalo, že simplexové řešení
takovéto úlohy konverguje k optimu sice spolehlivě, leč
nepříliš rychle. V průběhu řešení se navíc objevují výrazná
lokální minima. K dosažení celkového minima je zpravidla
třeba několika set, výjimečně i několika tisíc kroků (obr. 1).

Dosažení ustálené hodnoty není proto možné automaticky
považovat za konečný výsledek a v okamžiku ustálení opti-
malizaci ukončit. Jako daleko lepší se jeví provádět výpočet
vždy pro dostatečně velký počet bodů. Díky vhodně nas-
taveným hodnotám koeficientů α, β, γ a δ se další simplexy
z lokálního minima postupně vymaní a optimalizace pokra-
čuje.

Obr. 1. Průběh relativní hodnoty granulometrické odchylky mezi
vzorovým plnivem a optimalizovanou směsí (max √{( ∑ [R(K)]2)/n}
= 100 %) během simplexové optimalizace



88 STAVEBNÍ OBZOR 3/2002

Počet kroků potřebných k dosažení optima narůstá s množ-
stvím surovin. Na rozdíl od derivačního hledání minima
není simplexová metoda závislá na počtu sít a je možné jí
použít pro libovolné množství surovin. Její průběh byl proto
ověřován i pro nezvykle velký (a v praxi velmi nepravdě-
podobný) soubor dvaceti výchozích surovin. I v tomto kraj-
ním případě je dostatečnou hodnotou 9 999 bodů. Výpočet
jednotlivých funkčních hodnot není příliš náročný a řešení
v tomto rozsahu je na moderním počítači záležitostí několi-
ka sekund.

Účinnost simplexové granulometrické optimalizace a
úspěšnost její počítačové implementace byla výpočetně ově-
řována jak na fiktivních granulometrických údajích vytvo-
řených speciálně pro toto testování, tak na skutečných hod-
notách zrnitosti získaných během laboratorního zkoušení
maltových směsí. Do zkušebního souboru byly pro kontrolu
zařazeny i optimalizované granulární směsi nalezené v lite-
ratuře. V ukázkách je pro porovnání použit i původní Krel-
lův postup a u údajů převzatých z literatury je uvedeno po-
rovnání s publikovanými výsledky získanými grafickým a
přibližným aritmetickým řešením. Odchylky uváděné v ta-
bulkách byly získány jako odmocnina z výrazu ∑ [R(K)]2

děleného počtem sít. Z tabulky 1 je zřejmé, že u tří výcho-
zích surovin, umožňujících relativně těsnou aproximaci
vzorové čáry zrnitosti, jsou obě optimalizační metody
rovnocenné a i přibližná aritmetická metoda (vyhledávající
shodu směsné a vzorové křivky jen ve dvou bodech) dává v
takovémto případě uspokojivý výsledek. U sedmi výchozích
surovin s méně vhodnou výchozí granulometrií  poskytuje
simplexová metoda zřetelně lepší výsledek než původní me-
toda Krellova.

7. Závěr
Metoda flexibilního simplexu se ukázala v širokém

rozsahu vstupních dat ke granulometrické optimalizaci
zrnitých směsí jako mimořádně vhodná. S jejím využitím je
možné připravovat i u zrnitostně kolísajících surovin směsi
plniva se stálou, resp. požadovanou zrnitostí.

Příspěvek byl vytvořen s podporou grantu č. 103/01/0784
GA ČR „Trvanlivost stavebních hmot z druhotných ke-
ramických surovin“.
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Svoboda, L.: Design of  Granular Mixtures by Flexible
Simplex Method

Design of granular mixtures with a grading curve close
to pattern filler can be successfully done by flexible
simplex method.  

Svoboda, L.: Ansatz körniger Mischungen mit der
Methode des flexiblen Simplex

Der Ansatz körniger Mischungen mit einer Sieblinie
nahe der Musterlinie des Füllstoffs kann erfolgreich mit
der Methode des flexiblen Simplex durchgeführt werden.

Tab. 1. Porovnání metod granulometrické optimalizace pro malý
počet ideálních surovin

Tab. 2. Porovnání metod granulometrické optimalizace pro větší
počet reálných surovin (drobné kamenivo z lokalit Střeleč, Skalná
u Chebu a Provodín)

A (0,125 – 4) B (4  – 8) C (4 – 32)

aritmetická* 30,0 11,2 58,8 1,96

grafická* 28,0 20,0 52,0 2,61

Krellova 28,8 14,6 56,6 1,81

simplexová 28,6 14,2 57,1 1,81

Metoda
Kamenivo* [mm]

Odchylka 
vůči 

Fullerově 
čáře

Metoda PBT1 PBT2 PBT4 S15/08 SP 04
PRO 
0,6/1

TS 
25/0,6 Odchylka*

Krellova 31,5 56,1 0 12,4 0 0 0 20,63

simplexová 12,6 55,3 0 17,5 0 0,7 13,9 2,61

* Údaje o zrnitosti a výsledky pro označené metody jsou převzaté z [11].

* Odchylka byla určována vůči plynulé vzorové čáře pískové směsi PGF
získané experimentálně.

Zkušené autorky, které ovládají jak právní a správní teorii,
tak současnou praxi, seznamují v publikaci stavebníka s po-
stupnými kroky, které je třeba udělat od záměru uskutečnit
stavbu přes její přípravu a výstavbu až ke konečnému zá-
věru, kterým je kolaudace stavby a její užívání. Ostatně
nejlépe o příručce vypovídají namátkově vybrané názvy
kapitol: Jaká povolení jsou nutná k uskutečnění stavby?
Potřebují všechny stavby a stavební práce stavební povo-
lení či ohlášení? Jaké je postavení nájemců staveb? Co v pří-
padech, nemohou-li být splněny některé požadavky tech-
nických předpisů? Kdy je možné zahájit práce na stavbě?
Co se stane v případě odchylek od stavebních plánů a pod-
mínek povolení? Co se platí za služby spojené s vystave-
ním jednotlivých povolení? Kdy mohu užívat dokončenou
stavbu a jaká povolení k jejímu užívání jsou třeba? Jaká je
odpovědnost projektanta a dodavatele stavby? Publikace
je uzavřena vzory smluv. Je použitelná jak pro soukro-
mého stavebníka jako fyzickou osobu, tak pro firmu.

Chci stavět
Průvodce úřední a právní džunglí 

pro malého a středního stavebníka
Ondrejechová, V. – Vobrátilová, Z.

Svoboda, Praha, 2000, 2. vydání, formát A5, 56 s.
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Stavba budov je komplexní proces zahrnující investiční
záměr, technickou přípravu, ekonomické propočty, sta-
vební řízení, stavebně technologickou přípravu a rea-
lizaci stavby. Stavební inženýr proto musí ovládat zna-
losti i z oblasti přípravy a realizace staveb a jejich řízení.
Touto problematikou se zabývá vědní obor technologie
staveb. Zkoumá, modeluje a optimalizuje výrobní pro-
cesy, jejichž výsledkem je racionální provádění staveb-
ních konstrukcí, objektů nebo jejich souborů.

1. Místo technologie staveb v procesu 
investiční výstavby

Občas se vyskytují diskuse a názory o tom, zda se máme
na vysoké škole zabývat problematikou technologie staveb,
tedy znalostí výrobních procesů, zásadami výrobní přípravy,
časovým a finančním plánováním, modelováním postupů
výstavby a řízením staveb, nebo zda vlastně technologie ne-
ní součástí vědního oboru konstrukcí pozemních staveb
apod. Podíváme-li se však do minulosti, zjistíme, že se řada
disciplin postupně oddělila od pozemního stavitelství, vy-
tvořila si osobitý teoretický základ a dále se rozvíjí samo-
statně. Proč tomu tak bylo, je obecně známé. Byl to rozvoj
techniky, technologie, materiálů, teoretických disciplin a
výpočetních metod, který umožnil zkoumat stavební kon-
strukce a materiály daleko podrobněji a precizněji, a v pod-
statě tedy spolehlivěji a ekonomičtěji. Vývoj tak vedl ke
specializaci odborníků, nebo� jednotlivec již nebyl schopen
vše obsáhnout. To platí i pro přípravu, organizaci a řízení
staveb, dnes konstrukčně, staticky, dodavatelsky, mecha-
nizačně, časově a ekonomicky velmi složitých a náročných.
A koordinovat, matematicky modelovat a řídit desítky až
stovky dílčích výrobních procesů bez alespoň základních
technologických znalostí není možné.

Je třeba mít na zřeteli, že stavba budov není jen záležitostí
projektu a statického výpočtu. Jde o složitý komplexní pro-
ces zahrnující investiční záměr, technickou přípravu, eko-
nomické propočty, stavební řízení, výrobní (technologickou)
přípravu, a pak výsledek celého tohoto snažení, tj. realizaci
stavby. To vše je práce stavebního inženýra, přičemž výrob-
ní příprava a realizace stavby má podstatný vliv na kvalitu
díla, rychlost výstavby, jakost, výslednou cenu a užitnou
hodnotu. Dokonalým potvrzením této skutečnosti je příklad
z našeho stavebnictví, a to již z dvacátých a třicátých let
dnes již minulého století, kdy známá Ba�ova Zlínská staveb-
ní společnost dosahovala do té doby nevídaných úspěchů
právě díky důslednému uplatňování technologických zásad
přípravy výroby, které zakladatel firmy Tomáš Ba�a nechal
do stavebnictví aplikovat z poznatků zejména strojírenského
průmyslu v USA. Je třeba připomenout, že v podstatě celý
Ba�ův obuvnický závod, město Zlín (pro 45 tisíc obyvatel) a
také satelitní závody, prodejny a domy služeb po celém
světě byly vybudovány v období mezi dvěma světovými

válkami, tedy v průběhu dvaceti let. Díky důsledně promyš-
lené koncepci konstrukčního a technologického řešení, do-
konalé výrobní přípravě, organizaci a řízení prací bylo také
průmyslové město Zlín vyhodnoceno v minulém roce v ČR
jako nejlepší stavba století.  Právě tehdejší způsob dokonalé
stavebně technologické přípravy položil základ oboru tech-
nologie staveb jako významné součásti stavebnictví [1].

Nelze proto technologii staveb jako předmět vysokoškol-
ské výuky podceňovat, či dokonce zpochybňovat, zejména
chceme-li brát v úvahu současnou společenskou poptávku
po znalostech stavebního inženýra. Jen malá část absolven-
tů stavebních fakult se může věnovat vysoce teoretickým
problémům (a těm by měly být určeny především doktorské
studijní programy), většina z nich však odchází do provozní
praxe. Vedoucí představitelé kvalitních realizačních firem
dnes požadují, aby absolventi získávali širší paletu způso-
bilosti, přičemž manažerské znalosti by měly být samozřej-
mostí. A zde si můžeme položit otázku, zda jsou na to
dostatečně připraveni.

Nároky na nové vysokoškolské inženýry se v posledních
deseti letech značně změnily. Požadavky na vysoké teore-
tické znalosti, které byly ještě v osmdesátých letech u našich
studentů předností, jsou dnes zastiňovány zájmem o takové
absolventy, kteří mají vedle odborných znalostí i poznatky
stavebně technologické, ekonomické, organizační a řídicí,
aby byli schopni vést stavby a kvalifikovaně spolupracovat
i se zahraničními investory a dodavateli. Samozřejmostí je
ovládání výpočetní techniky a cizích jazyků. Domnívám se
proto, že nově připravované studijní programy by měly
věnovat těmto záležitostem daleko více pozornosti a pros-
toru a přemíra teoretických disciplin by měla být přemístěna
zejména do programů doktorského studia.

2. Technologie staveb jako vědní obor
Význam slova „technologie“ si odborná i laická veřejnost

vysvětluje různě. Abychom vycházeli z jednotného pojetí,
pokusím se o přesnější definici. Technologie se v obecném
pojetí zabývá výrobními metodami a způsoby zpracování
surovin, materiálů a polotovarů v určený výrobek. Lze ji také
definovat jako souhrn výrobních způsobů v určitém výrob-
ním procesu. Jde tedy o vědní obor, který vychází z poznat-
ků přírodních, technických, ekonomických, organizačních a
společenských věd při zkoumání výrobních procesů. Jejím
cílem je optimální tvorba těchto procesů. 

Výrobní proces pak můžeme charakterizovat jako postup-
nou a cílevědomou přeměnu výchozích materiálů za spolu-
působení dalších činitelů v požadovaný výrobek. Jde tedy
o dynamickou soustavu zahrnující v systémovém pojetí čty-
ři hlavní prvky, a to pracovní:

– síly (duševní i fyzickou práci),
– prostředky (nářadí, stroje a jiné mechanizmy),
– předměty (materiály, polotovary apod.),
– činnosti (organizované cílevědomé působení),

a to vše za účasti vazeb mezi těmito prvky, které vyplývají
z okolních vlivů, např. územních, prostorových, časových,
technologických, ekonomických a organizačních.

Význam vědního oboru technologie staveb 
v současném stavebnictví

prof. Ing. František MUSIL, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha
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Obecná technologie se pak dělí na technologie speciální,
a to podle výrobních oborů, typu výsledného výrobku, vý-
robních způsobů a spolupůsobících činitelů. Jednou z nich je
i technologie staveb.

Technologie staveb se zabývá výrobními procesy, jejichž
výsledkem jsou hotové stavební výrobky, tj. dílčí stavební
konstrukce, technologické etapy, stavební objekty, nebo
jejich soubor, tedy stavby. Obvykle ji proto dělíme na tech-
nologii stavebních procesů a na technologii stavebních
objektů a celků (procesových sestav). Technologie staveb-
ních procesů se zabývá zásadami optimální realizace dílčích
procesů, jejich vazbami technologickými, ale i prostorový-
mi a časovými a v souladu s konkrétními podmínkami sta-
veniště. Zobecňuje poznatky o dílčích stavebních procesech,
na tomto základě je dále rozvíjí a určuje vhodné oblasti
jejich použití. Stanovuje také kritéria a metody pro volbu
optimálních výrobních způsobů a organizaci postupů v za-
daných podmínkách. Návrh stavebního procesu, jehož výs-
ledkem je stavební konstrukce nebo její část, se znázorňuje
ve stavebně technologickém projektu, zejména formou tech-
nologického předpisu.

Technologie stavebních objektů a celků (procesových se-
stav) spojuje dílčí stavební procesy do jednotného, uceleného
a promyšleného systému, jehož výsledkem je stavební ob-
jekt nebo souhrn objektů, tj. stavba. Náplní činnosti je opti-
malizace řešení technologické, prostorové a časové struktu-
ry výstavby, racionální koordinace všech činností, časové
plánování výstavby a návrh optimální organizace a řízení
stavby. Závažnou součástí je i návrh a vybudování výrobní
základny stavby včetně návrhu potřebných mechanizmů,
tedy to, co je označováno jako zařízení staveniště. Všechny
tyto činnosti může racionálně vykonávat jen zkušený
stavební technolog, nebo� přímo souvisí s výrobními pro-
cesy, jejich organizací, časovou návazností, koordinací a
řízením. Návrh takového objektového či komplexního pro-
cesu výstavby specifikovaného pro konkrétní prostor, ča-
sovou lhůtu a smluvní cenu lze matematicky modelovat a
optimalizovat. Výkresy a ostatní doklady jsou pak shrnuty
ve stavebně technologickém projektu stavby.

Technologie staveb je u nás relativně mladý vědní obor.
Počátky jeho plného rozvoje a osamostatnění spadají do
období po druhé světové válce, i když snahy o teoretická a
praktická řešení technologické přípravy stavební činnosti se
objevovaly u našich předních firem již ve dvacátých letech
minulého století. Dokladem toho je již zmíněná činnost Ba-
�ovy Zlínské stavební společnosti, ale také některých před-
ních firem v Praze. Za jedno z prvních děl stavebně techno-
logického zaměření lze považovat mezi odborníky známou
a dodnes velmi ceněnou dvoudílnou knižní publikaci [2].
Vyhraněná specializace pak nastala po roce 1945, kdy bylo
nutné vybudovat válkou zničená města, podniky a obytné
čtvrti v celé Evropě. Nastal široký rozvoj stavební činnosti,
který si spolu s technickým pokrokem vynutil specializaci
v technickém zkoumání, v přípravě výroby a v realizaci sta-
veb. Současně se rozvíjely i nové metody organizace a ří-
zení výroby ve stavebnictví. Na tuto situaci u nás adekvátně
reagovaly nejen výzkumné ústavy, ale i vysoké školy v Pra-
ze, Brně a Bratislavě.

Dnešek navíc přináší i tvrdý požadavek na rychlost sta-
vění. Její nárůst však nezpůsobuje jen dobře promyšlený
konstrukční návrh budovy a uplatnění odpovídajících sta-
vebních technologií, ale především stupeň kvality organi-
zace a řízení prací. V procesu výstavby již nejsou zapojeni
jen architekti, konstruktéři a stavitelé, ale i technologové,
ekonomové, matematici, právníci a psychologové. Značná
tíha přitom spočívá na stavebních manažerech, kteří uvádějí

celý proces stavění do chodu a odpovídají za jeho průběh,
kvalitu a efektivnost. Procesem výstavby jako celkem se
tedy zabývá technologie staveb, která má zaručit jeho racio-
nální realizaci tak, aby návrh i provedení odpovídaly nejen
požadavkům zákazníka a projektanta, ale i úrovni součas-
ného rozvoje společnosti.

3. Obsah technologie staveb
Rozvoj vědy a techniky přináší i stále náročnější a složi-

tější stavby, takže jejich úspěšná realizace je podmíněna
zpracováním podrobných projektů včetně řady konstrukč-
ních detailů. Tato dokumentace zaručuje zdárné provedení
stavby po stránce konstrukční, ale nezajiš�uje optimální prů-
běh výstavby po stránce realizační a hospodářské. Stavitel-
ství je však odnepaměti i podnikáním, takže hospodářská a
organizační stránka provádění staveb je velmi důležitou
složkou stavění. Proto je nezbytné vedle rozvoje stavebních
konstrukcí a technologií racionalizovat i výrobní procesy a
vzhledem k jejich množství, různorodosti a provázanosti je
také důsledně koordinovat a řídit. To je zabezpečováno sta-
vebně technologickou přípravou i organizací a řízením sta-
vebního provozu.

Vymezení obsahu vědního oboru technologie staveb je
poměrně složitá záležitost. Technologie staveb hraničí a pro-
líná se s dalšími obory, jejichž postavení je pro stavební vý-
robu významné a má v procesu výstavby nezastupitelné
místo. Mezi hlavní bychom mohli jmenovat alespoň kon-
strukce pozemních staveb, stavební mechaniku a statiku a
ekonomiku a řízení stavebnictví. 

Snad nejvíce diskutovanou otázkou bývá obsah oborů
technologie staveb a stavební ekonomiky a řízení. Podle mé-
ho názoru, podloženého dlouholetou zkušeností z provozní
praxe a řízení stavebního podniku a také z výzkumu, by obsa-
hem oboru technologie staveb (a tedy i práce stavebního tech-
nologa) mělo být zkoumání a předávání poznatků z oblastí:
– mechanizace stavebních procesů,
– technologie základních stavebních procesů nosných kon-

strukcí objektů,
– technologie procesů prací vnitřních a dokončovacích,
– modelování technologie výstavby objektů a staveb,
– zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
– teorie a metodiky stavebně technologického projektování

včetně počítačové podpory,
– teorie návrhu a optimalizace zařízení staveniště a ochra-

ny životního prostředí,
– časových grafů a modelování časového průběhu stavby,
– teorie automatizované přípravy a řízení staveb,
– zabezpečení kvality stavební produkce,
– teorie řízení stavební výroby a staveb.

Z oboru stavební ekonomiky a řízení by to pak měly být
zejména poznatky z oblasti:
– tvorby normativní základny pro potřeby všech zdrojů pro

výstavbu,
– teorie a tvorby výrobních nákladů při stavební činnosti,
– teorie a tvorby cen stavebních prací a dodávek,
– marketingu a výrobního programu stavební firmy,
– výrobního plánování firmy,
– materiálového zásobování staveb,
– mzdového, materiálového, výrobního a finančního účet-

nictví firmy,
– teorií a metod řízení stavební firmy,
– vyhodnocování realizovaných staveb a tvorby technicko-

hospodářských ukazatelů,
– dalších ekonomických a řídicích disciplin a teorií potřeb-

ných pro ekonomickou oblast stavebních firem. 
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Tato dělba získávaných poznatků podle mého názoru
odpovídá jednotlivým studijním programům stavební fakul-
ty i odbornému zaměření jednotlivých kateder. Jde o obsa-
hově samostatné okruhy i samostatně se rozvíjející vědní
obory, které by neměly být směšovány.

Význam vědního oboru technologie staveb pro staveb-
nictví a jeho náplň již byly objasněny. Někdy se však argu-
mentuje tím, že technologie staveb učí řemeslo, a to na vysokou
školu nepatří. Tento názor není správný a vyplývá z ne-
znalosti problematiky. Ale i kdybychom to skutečně chtěli,
nebylo by to možné. Jen např. učební obor zednický (a ve
stavebnictví máme desítky odborných řemesel) se učí na
odborné škole tři roky. My máme na fakultě pro všechny
základní stavební procesy – od založení stavby až po její
předání do užívání – jen dva semestry po dvou hodinách
týdně. Z toho je zřejmé, že jsme schopni podat studentům
jen encyklopedický přehled základních principů průběhu
procesů, zásady jejich technologických vazeb a možnosti
dílčích optimalizací a způsobů modelování jejich časových
návazností. A to je nezbytné k tomu, abychom mohli přejít
ve stavebně technologickém projektování k teoretickým
řešením, matematickému modelování a optimalizování
objektových a komplexních procesů výstavby, jak to vy-
žaduje současná praxe. Postup je tedy obdobný jako u řady
jiných vědních oborů. Tak například u konstrukcí pozem-
ních staveb musíme posluchače také nejdříve naučit, jak
vypadají základy, cihly, nosné zdivo, stropy, schody, okna,
dveře atd., a teprve pak mohou projektovat a provádět teo-
retické analýzy. Nebo lékaři musí nejprve studovat anatomii
a absolvovat pitvy, a teprve pak mohou léčit a operovat. Pro-
blémem však je, kolik má ten který vědní obor prostoru pro
výuku svých předmětů. A nové obory jsou obvykle vždy
diskriminovány. Získá-li technologie staveb adekvátní počet
výukových hodin pro své předměty, uplatní zde obdobný
rozsah teoretických vědních disciplin, jako je tomu u většiny
jiných, dnes již zaběhlých oborů.

4. Teorie užívané v oboru technologie staveb
Snahy o maximální racionálnost, efektivnost a rychlost

stavební výroby kladou kvalitativně nové nároky na řešení a
výběr optimálních technologií, jejich variant i na řízení
jejich průběhu. Proto se stále ve větší míře přistupuje
k rozvoji a uplatňování vhodných teoretických řešení, k ma-
tematickému modelování a optimalizaci komplexních sta-
vebních procesů. Často jde o velmi složitá rozhodování, ne-
bo� možných variant řešení i hodnoticích kritérií je obvykle
více. Většinou však vždy jde o ekonomický přínos, který
může snížit investiční i výrobní náklady o značné částky,
nebo urychlit návratnost vložených prostředků.

Nejčastěji se využívají teoretické poznatky, matematické
metody a modely obecnějšího charakteru, které lze apliko-
vat do podmínek technologie staveb, vytváří se však i origi-
nální teorie stavebně technologického zaměření. Z metod
obecněji platných a využívaných i v jiných vědních oborech
lze jmenovat matematické metody deterministické, např.
v teorii proudového stavění (prvky a vazby, struktury výrob-
ního procesu, vyvažování etapového proudu, návaznost díl-
čích etapových a objektových proudů), v lineárním progra-
mování (řešení prvotních a druhotných úloh simplexovou
metodou, dopravní problémy), v deterministických mode-
lech dynamického programování (problém pořadí výrobků,
přiřazování zdrojů), v deterministických modelech sí�ové
analýzy (metoda kritické cesty, metrapotenciální metoda,
stavebnicová metoda sí�ového plánování), dále stochastické

metody a modely, jako hodnocení variant metodou větve-
ného rozhodování (logické uspořádání rozhodovacích kri-
térií, ocenění významu faktorů, ohodnocení parametrů va-
riant), dynamické programování, stochastické modely
(stanovení výše zásob, obnova strojního zařízení), stochas-
tické metody sí�ové analýzy (PERT, GERT), Markovovy
řetězce a procesy (druhy stavů systémů, ocenění stavů sto-
chastické matice), metody hromadné obsluhy (metody ná-
vrhu strojní sestavy, paralelní obsluha s konstantní intenzitou
vstupů, problémy optimalizace), simulace stochastických
systémů (metoda Monte Carlo) atd., podle charakteru poža-
dovaných řešení, vstupních údajů a výstupů. V tomto sou-
boru nejsou uvedeny např. další metody řešící ekonomické
problémy na staveništi (teorie zásob, metody strukturní
analýzy, teorie her aj.) a také metody stavební mechaniky
sloužící především k návrhům konkrétních zařízení, např.
bednění, pažení, lešení.

Z teorií určených výhradně pro řešení stavebně techno-
logických úloh je možné např. uvést:
– teorii proudového stavění, jejíž prvky byly uplatňovány

ve světě i u nás již ve dvacátých letech minulého století,
a kterou teoreticky definoval prof. Nezval kolem roku
1950 [3];

– teorii tvorby nových výrobních procesů (se zaměřením
na stavebnictví), vytvořenou prof. Svačinou v letech
1970 až 1980 a doloženou [4] i praktickými výsledky ve
stavebnictví. V zásadě zahrnuje obecnou metodu tvorby
nových výrobních procesů, definici a uplatnění hypotézy
technologického zákona, definici výrobního principu a
tvorbu nových výrobních procesů (podle analogie,
použitím kombinace, na základě teoretických disciplin);

– teorii tvorby stavebně technologického sí�ového grafu
jako podkladu pro automatizovanou přípravu a řízení
realizace staveb vytvořenou doc. Jarským v letech 1990
až 2000 [5]. Na rozdíl od jiných, dosud používaných me-
tod sí�ové analýzy, umožňuje tato metoda vytvářet správ-
ný systémový model výrobního procesu objektu a stavby
respektováním všech vztahů vyplývajících ze základních
struktur stavebního procesu. Na tento model jsou pak
navázány všechny činnosti umožňující automatizovaně
(počítačem) zpracovat základní dokumenty komplexního
stavebně technologického projektu jakékoli stavby.
Široce se využívá v praxi.

Pokud bychom chtěli např. zde rozvést, z jakých vědec-
kých poznatků se při vytvoření teorie stavebně technolo-
gického sí�ového grafu a systému přípravy a realizace sta-
veb vycházelo, pak lze jmenovat:

– teorii technologie staveb, poznatky o prostorové, časo-
vé a technologické struktuře stavebního procesu,

– teorii systémů a obecnou teorii grafů,
– stávající metody sí�ové analýzy (CPM, PERT, MPM, 

BKN, GERT),
– teorii proudového stavění,
– metodiku stavebně technologického projektování,
– teorii Pattern Recognition (rozpoznávání vzorců),
– analyticko-syntetické metody vědeckého zkoumání,
– matematický aparát, zejména teorii algoritmů, rekurentní

numerické postupy, analytickou geometrii,
– programovací metody v jazycích Fortran, Turbo Pascal

a Delphi,
– indexsekvenční přístup k počítačovým souborům, tvor-

bu databází.

Z uvedeného je zřejmé, že vědní obor technologie staveb
je dnes postaven na teoretickém základu a ovlivňuje i další
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vědní obory, nejen praktické, ale i teoretické, zejména:
– pozemní stavitelství, zvláště konstrukce pozemních staveb,
– inženýrské stavitelství,
– ekonomiku a řízení stavebnictví,
– systémové inženýrství a informační technologie,
– teorii grafů (její aplikací v technologii staveb),
– rozvoj metody sí�ové analýzy, využitelné ve všech oborech,
– logistiku, zejména teorii zásobovacích řetězců (Supply

Chains),
– teorii rozpoznávání vzorců (Pattern Recognition),
– teorii matematického modelování,
– rozvoj numerických matematických metod s využitím 

výpočetní techniky.

Snad tyto úvahy a příklady napomohou tomu, aby vědní
obor technologie staveb zakotvil ve studijních programech
našich vysokých škol, nebo� stavebnictví to nezbytně potře-
buje. Obecně lze konstatovat, že prosperitu České republiky
lze zajistit pouze výrobou založenou na progresivních do-
mácích nebo importovaných technologiích. To však vyžadu-
je, aby byli vzděláváni odborníci také pro výrobu a její říze-
ní. V současné době jich však je na našich vysokých školách
vychováváno velmi málo, přestože vidíme, jak velká po-
ptávka je po nich i v zahraničí, a naopak, kolik firem u nás
řídí odborníci zahraniční.
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Musil, F.: The Importance of the Scientific Branch of
Technology of Constructions for the Current Building
Industry

Construction of buildings is a complex process,
comprising a building programme, building prepara-
tion, preliminary estimates, building permit procedure,
technological preparation and the construction itself.
Civil engineers must, therefore, possess knowledge of
construction preparation and construction of buildings
and structures and their management. Technology of
constructions is the scientific branch which deals with
these issues. It studies, models and optimizes production
processes which result in rational erection of building
structures, buildings and their complexes.

Musil, F.: Die Bedeutung des wissenschaftlichen Fachs
Bautechnologie im gegenwärtigen Bauwesen

Die Errichtung von Gebäuden ist ein komplexer Prozess,
der das Investitionsvorhaben, die technische Vorberei-
tung, die ökonomischen Berechnungen, das Bau-
gehmigungsverfahren, die technologische Vorbereitung
und die Realisierung des Baus beinhaltet. Ein Bau-
ingenieur muss daher Kenntnisse aus dem Bereich der
Vorbereitung und Ausführung von Bauten und deren
Leitung beherrschen. Mit dieser Problematik befasst
sich das wissenschaftliche Fach Bautechnologie. Es
erforscht, modelliert und optimiert die Produktions-
prozesse, deren Ergebnis eine rationelle Ausführung der
Baukonstruktionen oder deren Komplexe ist.

Ocelové konstrukce v Praze
Katedra ocelových konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze pokračuje v pořádání odborných seminářů
věnovaných aktuálním tématům praxe ocelových konstrukcí. Příští celodenní seminář se bude konat

v úterý 4.6.2002

na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

(spojení metro A, stanice Dejvická, parkoviště osobních automobilů u fakulty).

Program přednášek: 
� Změna ČSN 73 1401
� Požadavky na celistvost konstrukcí při výbuchu
� Spřažený ocelobetonový příhradový nosník
� Stabilita při ohybu – méně běžné případy
� Styčníky ocelových konstrukcí

� Navrhování tenkých stěn podle evropské normy
� Únava a křehký lom
� Požární návrh
� Vystoupení představitele ČAOK
� Současný stav v normalizaci OK
� Diskuse s účastníky

Přednášet budou učitelé katedry ocelových konstrukcí. Seminář je zařazen do systému vzdělávání ČKAIT. 
Vložné 1 650 Kč zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení a oběd v menze.

Přihlášky lze získat na adrese: kalinova@fsv.cvut.cz
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V článku je ukázán princip fungování, realizace a expe-
rimenty pro určení přesnosti a funkčnosti měřicí apa-
ratury pro detekci laserové stopy. Základem aparatury
je jednoduchá neměřická digitální kamera.

Úvod
V článku [1] byl popsán návrh měřicí aparatury s nemě-

řickou digitální kamerou pro dvojrozměrné měření dyna-
mického přetvoření pomocí snímání polohy stopy svazku
laserového záření. V tomto příspěvku uvedeme způsob rea-
lizace měřicí aparatury na katedře speciální geodézie Fa-
kulty stavební ČVUT, její kalibrace a přesnost měření. Před-
pokladem používání aparatury je znalost i jejích dalších
vlastností, jako např. driftu kamery, prostorové stability la-
serového svazku a vlivu změn teploty okolního prostředí na
měřickou aparaturu. Jsou publikovány postupy a výsledky
dosažené při experimentálním měření se soupravou tvoře-
nou kamerou Video Blaster Web Cam Go a laserem TKG
205 Tesla.

Princip fungování aparatury a její konstrukce
Základem činnosti aparatury je transmisní stínítko. Umož-

ní takové postavení kamery, aby její optická osa byla kolmá
na rovinu snímání stopy laserového svazku a rovnoběžná s
přímkou tvořenou laserovým svazkem. Princip snímání
polohy laserové stopy je na obr. 1 a je rovněž popsán v [1] a
[2].

Laserový svazek projde stínítkem, které ztlumí jeho inten-
zitu, a je snímán digitální kamerou v podobě obrazu slo-
ženého z jednotlivých obrazových prvků (pixelů). Polohu
stopy lze z obrazu získat pomocí algoritmů popsaných v [1]
a [2], jejichž základem je vyhledání charakteristické barvy
laserové stopy. Takto lze získat obrazové souřadnice polohy
jednotlivých bodů stopy a z nich dále polohu středu stopy.
Obrazové souřadnice je třeba dále převést na metrické, což
lze zajistit kalibrováním systému pomocí mřížky umístěné
trvale na vnitřní straně stínítka. Pokud se kamera a stínítko

vzájemně nepohybují, pak stačí jen jedna kalibrace po ses-
tavení systému. Pokud tomu tak není, je nutné systém kali-
brovat pro každý snímek, což je značně nevýhodné.

Konstrukce
Při konstrukci aparatury byla využita jednoduchá kamera

Wideo Blaster Web Cam Go, osazená senzorem CMOS (Com-
plementary Metal Oxid Semiconductor) s rozlišením 640 ×
× 480 bodů. Tato kamera umožňuje snímat jednotlivé obráz-
ky ve formátu DIB (Device Independent Bitmap) nebo vi-
deosekvence, obojí i v dalších komprimovaných formátech.

Vzhledem k tomu, že pro měření jsou vhodná nekompri-
movaná data, měly by se při pořizování videa snímat maxi-
málně dva snímky za sekundu (framerate). Vyššího počtu
snímků u tohoto typu kamery lze dosáhnout pouze kom-
presí, která však znehodnotí měření. Schematický náčrt kon-
strukce aparatury je na obr. 2. Základem je 50 mm silná
deska z průhledného plexiskla 1, která zajiš�uje systému po-
třebnou tuhost a pevnost. Na tuto desku je upevněno stínítko 2,
složené ze dvou skleněných planparalelních desek, mezi
nimiž je papírová vrstva zabraňující průchodu jiného vidi-
telného záření než laserového svazku. Dále je zde připevně-
na konzola 3 k samotnému uchycení digitální kamery 4. Je
třeba podotknout, že kamera je otočena o 90˚ proti normální
pozici, protože obvyklejší jsou měření ve svislém směru, a
zde je tedy požadován větší rozsah. Celá aparatura je
chráněna vnějším pláštěm 5 z hliníkového plechu, který za-
braňuje přístupu slunečního svitu ke kameře, čímž usnadňu-
je vyhodnocení, protože mimo stopy laserového svazku je
intenzita snímaného obrazu blízká nule. Pro kalibraci slouží
matice vlícovacích bodů 6 připevněná na vnitřní straně
stínítka.

Při měření lze základovou desku upevnit na pilířovou
podložku, popř. na stativ. Pro horizontování slouží čtyři sta-
věcí šrouby a příložná trubicová libela, do budoucnosti se
předpokládá umístění krabicové libely na základovou desku
pro pohodlnější manipulaci. Efektivní plocha stínítka pou-
žitelná pro měření má rozměr 120 × 80 mm.

Aparatura pro detekci polohy laserového svazku
Ing. Martin ŠTRONER

Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Princip činnosti aparatury

Obr. 2. Konstrukční řešení aparatury
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Kalibrace aparatury
Kalibrace slouží pro převod vyhodnocovaných pixelových

souřadnic z digitálního záznamu (jednotlivé snímky nebo
snímky řazené do videosekvence) do metrických souřadnic.
Zde je realizována ve dvou krocích, prvním je transformace
do souřadnic kalibrační mřížky, druhým pak otočení mřížky
tak, aby jedna ze souřadnicových os byla při horizontování
aparatury svislá.

Kalibrace pomocí matice
Na vnitřní straně stínítka je kalibrační matice (obr. 3). Její

jednotlivé vlícovací body (průsečíky svislých a vodorovných
čar) byly před vložením do stínítka dvakrát měřeny pomocí

vynášecích trojúhelníčků s přesností větší než 0,1 mm. Při
odklopeném vnějším krytu byl pořízen snímek matice (celkem
čtyřikrát), ze kterého byly odečteny souřadnice vlícovacích
bodů XV, YV. Následně byly snímkové souřadnice vlícova-
cích bodů XP, YP (nejmenší dílek 1 pixel) transformovány na
souřadnice identických bodů mřížky. Celkem bylo použito
99 bodů. V prvním přiblížení byla použita lineární transfor-
mace (Helmertova), vzhledem k výsledné přesnosti a tvaru
reziduí po transformaci (obr. 4) byly testovány poly-
nomické transformace druhého a třetího řádu. Transfor-
mační rovnice a charakteristiky přesnosti (maximální opra-
va souřadnice Xmax vX, maximální oprava souřadnice Ymax
vY a směrodatná odchylka jednotková σ0) jsou uvedeny
v tab. 1 a tab. 2.

Z měřítkového koeficientu vypočítaného z Helmertovy
transformace vyplývá, že souřadnicový rozdíl 1 pixel má na
stínítku velikost průměrně 0,17 mm. V tabulce 2 jsou uve-
deny maximální odchylky na hranici velikosti 1 pixelu, další
zvyšování počtu transformačních koeficientů tedy skutečné
zlepšení pro využití transformace i pro body mezi body vlí-
covacími nepřinese.

Určení svislosti
Pro určení rotačního úhlu pro transformaci „mřížkových“

souřadnic pro uvedení souřadnicové osy Y do svislice byl
využit jednoduchý postup s použitím laseru (He-Ne, Tesla
TKG 205). Deska základny byla pomocí již popsaných
pomůcek zhorizontována. Ve vzdálenosti 4 m byl postaven
laser, zhorizontován a zaměřen na stínítko. Pomocí jemné
vertikání ustanovky byl vytvořen na stínítku svislý profil,
kterým byla po vyhodnocení a transformaci do soustavy
„mřížky“ proložena přímka. Její odklon od souřadnicové
osy Y je úhel rotace (směrník), o který je nutné pootočit sou-
řadnicovou soustavu. Celkem bylo použito pět profilů
pravidelně rozmístěných po stínítku, každý přibližně se
šedesáti body. Zjištěný odklon 0,21 gon je průměrnou hod-
notou pěti profilů, krajní profily mají i po pootočení o zjiště-
nou průměrnou hodnotu odklonu velmi výraznou odchylku
od svislice (0,11 a –0,17 gon), která vznikla použitím trans-
formačních rovnic kubického řádu, a tím mírným zkrou-
cením celého systému. Pokud se však pro měření využije
střední část stínítka, chyba se podstatně sníží.

Měřický experiment 
Pro ověření přesnosti, se kterou aparatura určuje polohu

stopy laserového svazku, byla použita neprůhledná destička
s kruhovými otvory menšími než stopa laseru (v počtu 8 × 13)
pravidelně pokrývajícími měřicí rozsah aparatury (obr. 5).

Obr. 3. Kalibrační matice (snímek z kamery aparatury)

Tab. 1. Transformační rovnice a charakteristiky přesnosti

Pořadí Transformační rovnice
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Tab. 2. Transformační rovnice a charakteristiky přesnosti

Max v X Max v Y σ 0

1. 0,51 0,45 0,14

2. 0,31 0,29 0,11

3. 0,17 0,10 0,05

[mm]
Pořadí

Obr. 4. Vektorové pole odchylek po Helmertově transformaci
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Tím se vyloučila nutnost přesného cílení laserem, které vel-
mi zatěžuje oči operátora. Po horizontování aparatury s na-
lepenou maticí byl na každý otvor zacílen laser a sejmut
snímek stopy, která prošla stínítkem.

Při stejném horizontování aparatury byly středy otvorů
zaměřeny totální stanicí Leica TCR 305 prostorovou polární
metodou ze vzdálenosti 1,5 m, která byla určena rozborem
přesnosti. Osa X byla při měření vodorovná a kolmá na rovi-
nu stínítka, osa Y vodorovná a rovnoběžná na rovinu stínít-
ka, osa Z svislá.

Vyhodnocení a výsledky experimentu
Pomocí dále posaného programového vybavení byla vy-

hodnocena měření kamery, jejichž výsledkem jsou dvou-
rozměrné souřadnice polohy stopy na stínítku. Měření na
středy otvorů (délky, vodorovné a zenitové úhly) byly přímo
totální stanicí zpracovány na souřadnice v soustavě již po-
psané. Vzhledem k přesnosti měření délek a úhlů (3 mm + 
+ 2 ppm, 2 mgon) a k tomu, že body matice leží v rovině,
byly vypočítané souřadnice vyrovnány do roviny. Chybně
změřený bod byl identifikován a z dalšího zpracování vy-
loučen. Opravy byly přiřazeny souřadnici X, jednotková
směrodatná odchylka z vyrovnání měla hodnotu 0,16 mm.
Tuto hodnotu lze považovat za náhodnou složku směrodatné
odchylky určení vzdálenosti totální stanice – stínítko. 

Výsledkem dosavadních výpočtů jsou rovinné souřadnice
zjištěné aparaturou (AX, AY) a prostorové souřadnice určené
totální stanicí (TX, TY, TZ). Pokud se odhadnou rozdíly vzdá-
lenosti mezi jednotlivými body z měření totální stanicí a testo-
vanou aparaturou ∆i,j, jak jej definuje vztah (1), lze z něj
odhadnout směrodatnou odchylku rozdílu mezi vzdálenost-
mi σ∆ podle (2). Indexy i a j jsou v mezích 1 až n, kde n je
celkový počet změřených bodů, zde n = 103. Celkově je
tedy k dispozici 5 253 délek. Ze znalosti směrodatné od-
chylky určení prostorové vzdálenosti na stínítku totální sta-
nicí Tσd lze potom podle [3] vypočítat směrodatnou od-
chylku určení délky aparaturou Aσd podle (3). 

Za předpokladu stejné velikosti směrodatných odchylek
v souřadnici AX a AY lze potom vypočítat směrodatnou od-
chylku určení souřadnice měřicí aparaturou Aσ (Aσ = AσX =
= AσX) podle (4). 

Z rozboru přesnosti byla zjištěna hodnota Tσd = 0,11 mm.
Z naměřených hodnot byly vypočítány směrodatné od-
chylky

σ∆ = 0,28 mm,
Aσd = 0,26 mm,
Aσ = 0,18 mm.

Pro kontrolu byla vypočítána směrodatná odchylka AσY
určení souřadnice AY z rozdílů dvou způsobů měření podle
(5). Dále bylo postupováno obdobným způsobem jako v před-
chozím případě.

Výsledkem je směrodatná odchylka AσY = 0,17 mm, což od-
povídá výsledkům předchozího výpočtu. Zjištěná přesnost je
velmi blízká velikosti průmětu vzdáleností středů dvou
sousedních pixelů odvozené z Helmertovy transformace. 

Ověřovací experimenty
Kromě přesnosti je nutno znát i další vlastnosti aparatury,

které mohou ovlivňovat výsledky měření. Součástí celku je
laser. V první řadě bylo třeba zjistit, zda se obraz snímaný
kamerou samovolně nemění (drift), ověřit stabilitu lasero-
vého svazku (stabilitu laseru) a vliv změny vnější teploty na
měření (vnějšího prostředí). Experimenty se prováděly v la-
boratoři Katedry vyšší geodézie Fakulty stavební ČVUT. 

Drift kamery
Ke zjištění této vlastnosti byl navržen experiment, při kte-

rém byl výstupní otvor laserového svazku umístěn co nej-
blíže stínítku ve vzdálenosti cca 100 mm. Laser i těleso ka-
mery bylo umístěno na betonovém pilíři. Vzhledem ke
známým dějům po zapnutí laseru byly kamera i laser po do-
bu 1 hodiny před měřením temperovány. Po dobu 2 hodin
byl každých 15 minut pořízen snímek, tedy celkem 9 sním-
ků. Po jejich vyhodnocení byl maximální rozdíl během celé-
ho měření v souřadnici X 0,10 mm, v souřadnici Y 0,06 mm.
Tyto hodnoty jsou pod hranicí velikosti směrodatných od-
chylek určení souřadnic, což znamená, že nebyl zjištěn drift
kamery měřitelný aparaturou.

Stabilita laseru
Součástí aparatury byl helium-neonový laser Tesla TKG

205. Určení jeho stability je důležité pro poznání chování
aparatury. Během experimentu byly kamera i laser postave-
ny na betonových pilířích ve vzájemné vzdálenosti 29,2 m,
přímka tvořená laserovým svazkem byla vodorovná. Zá-
měrem experimentu bylo zjistit pohyb stopy vlivem nesta-
bility laseru, a proto nebylo laserové zařízení temperováno.
Po dobu dvou hodin v intervalu deset minut byl zazname-
náván snímek. Po vyhodnocení pořízených snímků byl ma-
ximální rozdíl v souřadnici X 0,26 mm, v souřadnici Y 0,29
mm. Protože mezní hodnota rozdílu pro prokázání posunu
v jedné souřadnici s pravděpodobností 95 % je 0,51 mm,
nebylo možné prokázat nestabilitu. Konstatovaný fakt je

Obr. 5. Destička s otvory
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samozřejmě ovlivněn krátkou vzdáleností mezi laserem a
stínítkem. 

Změna teploty vnějšího prostředí
Posledním experimentem bylo vystavení měřicí aparatury

náhlému zvýšení teploty – důležitá je samozřejmě teplotní
stálost z hlediska měřených hodnot, a tu bylo třeba prověřit.
Při měření v terénu dochází často k rychlým změnám teplo-
ty, např. zakrytím slunce mraky. Experiment byl navržen
stejně jako u prověřování stability laseru. U kamery byl umís-
těn elektrický zdroj tepla ETA super Viro (1 000 W). Laser a
kamera byly umístěny ve stejné vzdálenosti jako v před-
chozím experimentu, aby změna teploty neovlivňovala la-
ser. Teplota na počátku experimentu byla 24,6 ˚C (měřila se
teplota okolního vzduchu). Fáze zahřívání trvala celkem
10 minut, teplota dosáhla 37,2 ˚C. Potom následovala fáze
přirozeného chladnutí, která trvala dalších 25 minut, během
níž teplota klesla na 26 ˚C, další snižování teploty by trvalo
velmi dlouho. Během experimentu se snímky pořizovaly
v intervalu 1 minuty. Po vyhodnocení snímků měl maximál-
ní rozdíl v souřadnici X hodnotu 0,16 mm, v souřadnici Y
hodnotu 0,29 mm. Závěrem experimentu je, že s pravdě-
podobností 95 % nemá náhlá změna teploty na výsledky
zjištěné aparaturou měřitelný vliv.

Programové vybavení 
Pro vyhodnocování funkce měřicí aparatury byly vytvoře-

ny celkem tři programy:
– první slouží k prohlížení nasnímané videosekvence, sta-

novení vhodných kritérií pro grafické vyhodnocení jed-
notlivých snímků. Při vyhodnocování vytvoří stopy
v jednotlivých snímcích databázi všech bodů [1];

– druhý se používá pro výpočet středu stopy laserového
svazku. Je možné zvolit tři varianty (prostý průměr ze
souřadnic bodů stopy, vážený průměr s použitím hodno-
ty červené barvy, vážený průměr s použitím hodnoty in-
tenzity záření) [1]; 

– poslední provádí transformaci a uvedení do svislé polohy
způsobem uvedeným při popisu kalibrace aparatury.
Výstupem jsou reálné souřadnice polohy stopy na stí-
nítku po jednotlivých snímcích.

Závěr
V článku je popsána konstrukce aparatury pro detekci

polohy laserového svazku včetně základních kalibračních
měření a jejich zpracování. Dále jsou uvedeny ověřovací
experimenty, které vedly ke stanovení přesnosti měření a ke
zjištění vlastností chování aparatury z hlediska ovlivňování
sebe sama, ale i z hlediska změn vnějšího prostředí. 

Výsledkem experimentů bylo zjištění poměrně velké
přesnosti měření související s kvalitou použité digitální
neměřické kamery a stínítka, které nejvíce výsledky ovliv-
ňují. Směrodatná odchylka určení jedné souřadnice je v pod-
statě rovna velikosti jednoho obrazového bodu (nejmenší
jednotky obrazu), jak ji ukázala Helmertova transformace
v prvním přiblížení při kalibraci. Z dalších testů vyplývá, že
celá souprava (laser i kamera se stínítkem) podléhá sice ča-
sovým změnám, jejichž velikost však nelze použitou digitál-
ní kamerou při vzdálenosti měření 29,2 m změřit.

Článek byl vypracován za podpory grantového projektu
č. 103/99/0021 GA ČR.
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Štroner, M. – Pospíšil, J.: Equipment for the Detection of
a Laser Beam Position

This paper shows the principle of functioning and
practical usage of measuring equipment for the
detection of the laser spot and experiments aimed at
accuracy determination of its functionality. The core of
the equipment consists of a simple, non-measuring
digital camera.

Štroner, M. – Pospíšil, J.: Eine Apparatur zur Detektion
der Lage eines Laserbündels

Im Artikel werden das Funktionsprinzip, die praktische
Realisierung und Experimente zur Bestimmung der
Genauigkeit und Funktionsfähigkeit einer Mess-
apparatur für die Detektion einer Laserspur aufgezeigt.
Als Grundbauteil der Apparatur dient eine einfache
nichtmessende digitale Kamera. 

�dizertace
Porovnání přístupů k matematickému mode-
lování transportu znečištění na vodních tocích
Ing. Karolína Házová

Autorka se zaměřuje na výběr a implementaci vhodných
modelů pro simulaci transportu znečištění ve vodních tocích.
Jevy jsou matematicky popsány a výsledky simulace jsou
porovnány s měřeními na malých tocích. Výsledkem je
doporučení pro volbu modelu v závislosti na hydraulických
parametrech toku.

Měření hydraulických charakteristik pomocí
diskového tlakového infiltrometru na vel-
kých laboratorních vzorcích
Ing. Alice Robovská

Dizertační práce se věnuje problematice stanovení hydrau-
lických charakteristik pórovitého prostředí, které jsou potřeb-
né pro numerické modelování proudění vody a transportu
látek v proměnlivě nasyceném přírodním prostředí. Autorka
sestrojila a testovala diskový infiltrometr pro měření infil-
tračních a výtokových rychlostí pro dva odlišné půdní typy.
Výsledky i přístroj lze využít v praxi.



Historie technického školství v Če-
chách, je zároveň historií Českého vyso-
kého učení technického a trvá již téměř tři
sta let. První podnět k veřejnému provo-
zování výuky technických disciplín u nás
je spojen se jménem Christiana Josefa
Willenberga, který se roku 1705 rozhodl
získat souhlas císaře s tím, aby mohl
v Čechách vyučovat inženýrskému umě-
ní. Přes podporu císaře Josefa I., projeve-
nou v císařském reskriptu z roku 1707,
nebyla tehdy, patrně z důvodů finančních,
jeho myšlenka realizována. Teprve o de-
vět let později císaři a českým stavům
opakoval Willenberg svůj záměr – za sta-
novený plat vést inženýrskou profesuru a
zdarma po dva roky vyučovat dvanáct
přidělených posluchačů. Dekretem zem-
ských stavů z 9.11.1717 byla profesura
pro Willenberga ustavena a na leden 1718
stanoven počátek vyučování. 

Trvalo dalších téměř sto let, než inže-
nýrská profesura získala jednoznačnější
postavení, než se výuka přestěhovala z by-
tů profesorů do prostor k tomu účelu
určených, než nabyla civilního rázu a než
počet posluchačů přesahoval trvale dvě
stovky. To, že si tehdy inženýrská škola
udržela kontinuitu a vyvíjela se, což ne-
bylo zdaleka běžné, bylo jistě zásluhou i
jejích prvních profesorů – po Willenber-
govi Jana Ferdinanda Schora, umělce a
proslulého stavitele hydrotechnických
staveb v povodí Vltavy, Františka Anto-
nína Hergeta, zároveň profesora prak-
tické matematiky na filozofické fakultě,
vrchního zemského stavebního ředitele,
významného zeměměřiče a stavitele. 

V roce 1803 císař schválil návrh na
přetvoření inženýrské stavovské školy na
polytechniku. Nová polytechnika, první
ve střední Evropě, kterou koncipoval
František Josef Gerstner po vzoru nedlouho
předtím zřízené polytechniky pařížské,
zahájila činnost v listopadu 1806 v budově,
kde od roku 1786 sídlila i inženýrská škola,
tj. v dnešní Husově ulici. Byla přitom i
nadále (z rozhodnutí císaře od roku 1787)
součástí pražské univerzity, a teprve v září
1815 se stala i formálně samostatnou.

František Josef Gerstner, astronom,
profesor matematiky a mechaniky, vědec
v oboru teorie vlnění a hydromechaniky,
organizátor vědeckého života a průmyslu
v Čechách, autor projektu koněspřežní
železnice z Českých Budějovic do Lince
z roku 1828 a nepochybně také Christian
Doppler, profesor matematiky a praktické
geometrie na polytechnice v letech 1837
až 1847 byli nepochybně největšími osob-
nostmi této školy devatenáctého století.

Významným mezníkem v historii byl
rok 1863. První statut školy tehdy vydaný
se stal základem nové organizace výuky i
řízení polytechnického ústavu jako vyso-
ké školy, v jejímž čele po vzoru univerzit
stál volený rektor. Studium dostalo pevný
řád rozdělením do čtyř odborů – vodního
a silničního stavitelství, pozemního stavitel-
ství, strojnictví a odboru pro technickou
lučbu (chemii). Čeština se stala rovnopráv-
ným vyučovacím jazykem s němčinou.

Rozpory mezi českou a německou čás-
tí profesorského sboru vedly v roce 1869
k rozdělení ústavu na dva ústavy samos-

tatné, český a německý. Pro český ústav
byla podle projektu profesora I. Ullma-
nna postavena v letech 1872 až 1874 no-
vá budova na Karlově náměstí. V roce
1875 byly oba tyto dosud zemské ústavy
zestátněny a od roku 1879 mohla škola
užívat ve svém názvu termín vysoká ško-
la technická. 

Pro poslední desetiletí devatenáctého a
začátek dvacátého století, až do počátku
první světové války, je pro školu charak-
teristický všestranný rozvoj v souvislosti
s všeobecným rozmachem českého prů-
myslu, vznikem nových oborů vyvola-
ných potřebami společnosti a rychlým
vývojem techniky. Počet posluchačů
přesáhl v roce 1909 již tři tisíce. Během
prvních dvou desetiletí dvacátého století
byla řada panovníkových rozhodnutí
směrována ke zvýšení prestiže technick-
ých vysokých škol v monarchii. V roce
1901 získaly techniky právo udělovat
doktoráty technických věd, jejich rekto-
rům od roku 1904 příslušelo po dobu vý-
konu funkce oslovení Magnificence a
rektorovi České vysoké školy technické
bylo již v roce 1906 povoleno při akade-
mických slavnostech nosit čestný řetěz.
Tento vývoj dovršilo nepochybně císařské
nařízení o právu užívat stavovské označení
'inženýr' těmi, jež vykonali na vysokých
školách technických dvě státní zkoušky
(zavedené říšským zákonem v roce 1878).

Potřebné změny studijní i organizační,
jež se za Rakouska-Uherska již nepodaři-
lo prosadit, byly v okamžiku vytvoření
Československé republiky připravené
natolik, že již v srpnu 1920 ministerský
rada schválil nový organizační statut,
který zaváděl novou organizaci školy. Její
název se změnil na České vysoké učení
technické, odbory v čele s přednosty byly
nahrazeny vysokými školami s děkany,
rektor stál v čele akademického senátu.
Podle tohoto statutu a dodatků k němu z
let 1920 až 1921 mělo ČVUT až do roku
1949 sedm vysokých škol – inženýrského
stavitelství, architektury a pozemního
stavitelství, strojního a elektrotechnické-
ho inženýrství, chemicko-technologické-
ho inženýrství, zemědělského a lesního
inženýrství, speciálních nauk a obchodní.
Původně tříletá Vysoká škola obchodní
měla podle zákona z roku 1919, kterým
byla zřízena, nejprve tři roky existovat na
technice jako samostatný odbor. V roce
1923 schválil senát návrh na její defini-
tivní začlenění do ČVUT, což však fak-
ticky provedl teprve zákon o reorganizaci
VŠO z roku 1929. 

Při některých vysokých školách ČVUT
existovaly výzkumné a zkušební ústavy
nebo pokusné stanice a laboratoře. Jed-
ním z nich byl Výzkumný a zkušební
ústav hmot a konstrukcí stavebních při
Vysoké škole inženýrského stavitelství,
zřízený v roce 1921. Iniciátorem myšlen-
ky na jeho vybudování a jeho prvním
přednostou byl prof. Ing. František Klok-
ner. Dnešní Kloknerův ústav je přímým
pokračovatelem tohoto ústavu, který pat-
řil v době meziválečné k největším výz-
kumným ústavům u nás i v cizině. 

Téměř šest let násilného uzavření
českých vysokých škol za fašistické oku-

pace, od 17.11.1939 do 4.6.1945, kdy by-
la opět zahájena výuka na všech fakul-
tách ČVUT, mělo pro školu dalekosáhlé
následky. Kromě nevyčíslitelných mate-
riálních ztrát, také četné oběti na životech
učitelů a studentů a několikaletou izolaci
od vývoje techniky a vědy ve světě. Jed-
ním z důsledků bylo např. i to, že reformy
studia připravované před okupací i stavba
budov ČVUT v Dejvicích, započatá v ro-
ce 1925, zůstaly nedokončené. 

Rok 1948, konkrétně represe vůči stu-
dentům a učitelům, připravené a bez-
prostředně uplatněné po 25. únoru, tzv.
studijní prověrka na všech vysokých
školách, mající na ČVUT za následek
vyloučení několika set studentů, postup-
né rušení největší fakulty ČVUT - Vyso-
ké školy obchodní, tehdy již věd hos-
podářských, to vše byly skutečnosti, které
signalizovaly další vývoj. Začala jimi
mimo jiné celková přestavba ČVUT, bě-
hem níž zejména v letech 1949 až 1960
došlo k mnoha zásadním změnám přede-
vším v organizaci fakult. Vznikla pracov-
iště s celoškolskou působností, jako byly
katedry vojenské, marxismu - leninismu,
branné výchovy. V roce 1952 se osamos-
tatnily Vysoká škola chemicko-technolo-
gická a Vysoká škola zemědělská. Legis-
lativním základem pro změny v organizaci a
ve všech oblastech činnosti ČVUT,
postavení týkající se zaměstnanců a práv
a povinností studentů, ale i majetku školy
a studentských spolků, byl zákon o vyso-
kých školách č. 58/1950 Sb. Po roce 1960
mělo ČVUT čtyři fakulty - stavební, stro-
jní, elektrotechnickou a dnešní fakultu
jadernou a fyzikálně inženýrskou. V roce
1976, jako pátá, byla zřízena fakulta
architektury. Na této struktuře nic nezmě-
nily ani pozdější zákony o vysokých
školách, které byly v letech 1950 až 1980
postupně vydány celkem čtyři (stejně tak
i statuty ČVUT). 

Nesporným kladem z hlediska rozvoje
školy i jeho podmínkou bylo pokračování
v dostavbě dejvického areálu v letech
1958 až 1988 a výstavba kolejí pro stu-
denty ČVUT v Podolí, na Strahově a
v Bubenči. Čtyřicetiletou etapu v ději-
nách školy ukončil 17. listopad 1989, kdy
se podruhé v tomto století dostala její
existence a rozvoj do závislosti na poli-
tické moci. Umožnil zahájit postupnou
přeměnu ČVUT v duchu demokratických
tradic a požadavků kladených v součas-
nosti na technickou inteligenci. Od roku
1993, kdy byla zřízena fakulta dopravní,
má České vysoké učení technické šest
fakult a pracoviště a účelová zařízení
s celoškolskou působností, jako jsou Ma-
sarykův ústav vyšších studií, Kloknerův
ústav, Výpočetní a informační centrum,
Podnikatelské a inovační centrum (BIC),
Správa účelových zařízení, Vydavatelství
(členěné na Ediční středisko, Audiovi-
zuální a technické centrum a Prodejnu
technické literatury), Centrum biome-
dicínského inženýrství (CBMI) a Archiv.
V roce 1995 bylo otevřeno detašované pra-
coviště fakulty dopravní a fakulty jaderné a
fyzikálně inženýrské ČVUT v Děčíně.

www.cvut.cz

�historie
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V polovině září uspořádala Hungarian Copper Promotion
Centre (HCPC) ve spolupráci s Fakultou architektury VUT
Brno v pražském hotelu Don Giovanni konferenci věnovanou
možnostem využití mědi v architektuře. HCPC je ma	arská
organizace průmyslu mědi založená v roce 1992 a podpo-
rovaná International Copper Association. Jako člen Evrop-
ského institutu mědi se v Ma	arsku, České republice a  Slo-
venské republice zaměřuje za širší uplatnění tohoto materiálu,
plánování a řízení programů napomáhajících odbornému vy-
užití měděných výrobků. Účastníci konference vyslechli
přednášky odborníků z pořádajících organizací i z německé-
ho KM Europa Metal AG.

Tisková informace

�konference

�recenze

�dizertace

Mě� v architektuře

Dr. B.S.Taranath, vedoucí pracovník největší projektové
firmy v USA (John A. Martin and Associates, Los Angeles),
se podílel na řadě projektů vysokých budov (Fox Plaza, Cal
Plaza, MTA Headquarters) realizovaných v západní oblasti
USA. Své zkušenosti s použitím oceli, betonu i jejich kombi-
nace při stavbě vysokých budov shrnul do obsažné knihy
s téměř tisícem stránek, jejíž druhé vydání recenzujeme.

V první kapitole autor popisuje nosné systémy vysokých
budov postavených v posledním dvacetiletí na celém světě,
nejvyšší objekty (Petronas, Jin Mao) nevyjímaje. Podrobné
dispoziční výkresy i některé detaily těchto staveb ukazují,
kam se pohnul vývoj tohoto oboru.

Druhá kapitola se zabývá rozborem zatížení větrem, které
je pro vysoké budovy rozhodující. Konkrétní údaje jsou sice
spjaty s územím USA, ale zobecnění je platné pro celý svět.
Stejně tak návrh na seizmické účinky, který se popisuje ve
třetí kapitole. Za stěžejní část knihy lze považovat kapitoly
4 až 6, kde se probírají svislé konstrukční systémy budov
s kostrou ocelovou, betonovou a kombinovanou. Detailní ře-
šení nejnovějších budov může být inspirací i pro české pro-
jektanty, kteří se k vysokým budovám postupně také dostáva-
jí.

V kapitolách 7 až 9 se probírají vodorovné konstrukce
z oceli, betonu i konstrukce ocelobetonové. Desátá kapitola je
věnována technice výpočtu vnitřních sil v konstrukcích a
konstrukčních prvcích vysokých budov, jedenáctá kapitola
návrhu jednotlivých prvků. V poslední kapitole jsou zmíněna
speciální témata, jako je nerovnoměrné zkrácení sloupů
vysokých budov, kmitání stropů, detaily obvodových stěn,
tlumení, zakládání atd. 

Celkově lze říci, že jde o velmi zdařilou publikaci, která
zaceluje prostor, který  vznikal od konce osmdesátých let,
kdy veškeré publikace o vysokých budovách končí mrako-
drapy Sears a World Trade Center. Čtenář se může přesvědčit,
že kniha dr. Taranatha posledních dvacet let výstavby
vysokých budov dokumentuje velmi dobře.

Jiří Studnička

Taranath, B. S.

Steel, Concrete, and Composite Design 
of Tall Buildings

McGraw Hill, 1998, 2. vydání, 998 s., cena 165 USD, 
ISBN 0-07-062914-5

Porovnání přístupů k matematickému mode-
lování transportu znečištění na vodních to-
cích

Ing. Karolína Házová

Autorka se zaměřuje na výběr a implementaci vhodných
modelů pro simulaci transportu znečištění ve vodních tocích.
Jevy jsou matematicky popsány a výsledky simulace jsou
porovnány s měřeními na malých tocích. Výsledkem je
doporučení pro volbu modelu v závislosti na hydraulických
parametrech toku.

Měření hydraulických charakteristik pomocí
diskového tlakového infiltrometru na vel-
kých laboratorních vzorcích

Ing. Alice Robovská

Dizertační práce se věnuje problematice stanovení hydrau-
lických charakteristik pórovitého prostředí, které jsou potřeb-
né pro numerické modelování proudění vody a transportu
látek v proměnlivě nasyceném přírodním prostředí. Autorka
sestrojila a testovala diskový infiltrometr pro měření infil-
tračních a výtokových rychlostí pro dva odlišné půdní typy.
Výsledky i přístroj lze využít v praxi.

Energetická náročnost a potenciál úspor
průmyslových budov

Ing. Petra Neuwithová

Dizertace se zabývá aktuálním problémem snižování ener-
getické náročnosti průmyslových objektů. Výstupy teoretické
analýzy konfrontuje s dostupnými výsledky experimentál-
ních prací v souladu s heuristickými metodami vědecké
práce.

Model hodnocení variant jako podklad rozho-
dování o investici

Ing. Renáta Heralová

Dizertace obsahuje matematický model pro rozhodování
s aplikací pojmů Customer Satisfaction Index a Category
Utility Index. Vlastní vyhodnocení variant vychází z hodno-
tové analýzy obohacené o optimalizaci založenou na užitnos-
ti, citlivostní analýze a efektivnosti. Výsledkem je počítačová
podpora přípravy investic.

Nelineární analýza nosných konstrukcí výš-
kových budov

Ing. Jaroslav Langer

V práci se řeší prostorový nelineární výpočet betonového
výztužného jádra vysoké budovy, přičemž se za rozhodující
považuje chování v mezním stavu použitelnosti. Sledují se
vlivy teploty, dotvarování a smrš�ování betonu a navrhují
opatření k eliminaci poklesů v důsledku zkrácení sloupů a
k udržení rovinnosti stropních konstrukcí.
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