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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 11 ČÍSLO 4/2002

Pro dosažení přiměřené zvukové izolace je nutné na-
vrhnout optimální rozměry vzduchových dutin ve vztahu
k rozměrům skleněných tabulí. Článek uvádí provozní
výpočet minimální přípustné tlouš�ky vzduchových
dutin mezi skleněnými tabulemi z hlediska ochrany
místností proti venkovnímu hluku.

Úvod
Rozměry a umístění oken v obvodových pláštích, popř. ve

střešních pláštích budov, jsou zpravidla určovány hledisky
denního osvětlení a proslunění místností a možnostmi vý-
hledu do venkovního prostoru. Při navrhování oken se dále
vychází z požadavků požární bezpečnosti staveb, bezpeč-
nosti proti nežádoucímu vniknutí do chráněných místností a
v neposlední řadě z požadavků úspory energie a ochrany
tepla.

Požadavky na zvukovou izolaci oken stanoví ČSN 73 0532
[2]. Zvukově izolační účinek oken je podmíněn dokonalým
utěsněním spár. Přímý prostup vzduchu okenními spárami
se projevuje zpravidla poklesem neprůzvučnosti oken v kmi-
točtech nad 500 Hz, tj. ve vysokých kmitočtových pásmech.
Těsnění spár je žádoucí z hlediska zvukové izolace stejně
jako z hlediska úspor energie a ochrany tepla (těsněním spár
však podobnost končí). Úspora energie a ochrana tepla má
dnes pro konstruování oken prvořadý význam. Příspěvek se
těsněním spár nezabývá a vychází z předpokladu, že je na
sledovaných okenních křídlech uspokojivě vyřešeno. 

Pak záleží pouze na skladbě zasklívacích jednotek oken-
ních křídel. Pojmem zasklívací jednotky se symetricky
uspořádanými skleněnými tabulemi se rozumějí zasklí-
vací jednotky oken (balkónových dveří) ve směru kolmém
k plášti se symetricky dvojitě, resp. trojitě uspořádanými ta-
bulemi z průhledného taženého plochého skla. V příspěvku
je uveden jednoduchý výpočet minimální tlouš�ky vzducho-
vé dutiny mezi skly v závislosti na rozměrech skleněných
tabulí. Výpočet neprůzvučnosti obvodových a střešních
pláš�ů budov podle ČSN EN 12354-3:2001 [6] není před-
mětem tohoto článku. 

Požadavky na neprůzvučnost 
Vzduchová neprůzvučnost obvodových pláš�ů budov mu-

sí vyhovovat minimálním požadavkům [2], které jsou sta-
noveny pro hodnocení obvodových konstrukcí budov např.
váženou neprůzvučností R′w v závislosti na venkovním

hluku, vyjádřeném ekvivalentní hladinou akustického tlaku
A, LAeq,2m. Tato jednočíselná vážená veličina se hodnotí po-
dle ČSN EN ISO 717-1 pomocí veličin v třetinooktávových
pásmech, předepsaných v ČSN EN ISO 140-5 [7].

Požadavek na neprůzvučnost obvodového pláště není to-
tožný s požadavkem na neprůzvučnost okna. Požadovaná hod-
nota vážené neprůzvučnosti okna R′o,w ≈ Ro,w se stanoví z rov-
nice [3]

R′o,w = Rw – 10 . log [q – (q – 1). 100,1(Rw – Rw,r )] ,

kde Rw ≈ R′w je požadovaná vážená neprůzvučnost obvo-
dového pláště [dB], 

Rw,r ≈ R′w,r – vážená neprůzvučnost části obvodové 
konstrukce mimo okno [dB], 

Sq = –––,S – plošný obsah obvodového pláště 
So včetně okna [m2], 

So – plošný obsah okna [m2].

Plochou okna se rozumí plocha okenního otvoru včetně rá-
mu. Celková plocha obvodového pláště je plocha včetně
okna (oken) při pohledu z místnosti.

Jestliže např. venkovní ekvivalentní hladina akustického
tlaku A ve vzdálenosti 2 m před obvodovým pláštěm, LAeq,2m =
= 67 dB (nejvyšší přípustná hodnota pro hluk působený „sta-
rou zátěží“ z pozemní dopravy před stavbami pro bydlení)
[1], je požadovaná vážená neprůzvučnost obvodového
pláště R′w ≈ Rw = 39 dB [2].

Tvoří-li neprůhlednou část obvodového pláště např. zdivo
z tvárnic Porotherm tl. 400 mm, R′w,r ≈ Rw,r = 50 dB. Je-li při
tom plocha okenního otvoru např. So = 0,5 . S, je požadovaná
hodnota vážené neprůzvučnosti okna R′o,w ≈ Ro,w = 36,2 dB,
po zaokrouhlení 37 dB.

Vyráběná a prodávaná okna mají být viditelně označová-
na [2] číslem třídy zvukové izolace oken – TZI, podle něhož
mohou být objednávána. Okno určité TZI vyhovuje pro
určitý obvodový pláš�, jestliže dolní hodnota Rw TZI je větší
nebo rovna hodnotě Ro,w. V daném případě by se objednalo
okno TZI = 4 s dolní hodnotou Rw = 40 dB > 37 dB = Ro,w. 

Dvojitě uspořádané skleněné tabule
Vážená neprůzvučnost zasklívací jednotky se dvěma sy-

metrickými skleněnými tabulemi, s tlouš�kou vzduchové du-
tiny mezi skleněnými tabulemi d [m], konvergující k nule, je
dána rovnicí [3]

Rw = Rw,m + Drw,
Rw = Rw,m = 20 . log (2.100,05 . Rw,1)

kde Rw,1 je vážená neprůzvučnost jednotlivé skleněné tabule [dB].

Zasklívací jednotky se symetricky uspořádanými
skleněnými tabulemi pro okenní křídla 
z hlediska zvukové izolace

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

Praha
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Například [3] sklo tlouš�ky h = 4 mm s materiálovými
parametry:

– objemovou hmotností ρ = 2 450 kg m–3,
– rychlostí šíření zvuku podélnými vlnami c = 4 738 ms–1,
– ztrátovým činitelem η = 0,006 

jako polotuhá konstrukce dosahuje vážené neprůzvučnosti
při hodnocení [3] provozní metodou po zaokrouhlení na niž-
ší celé číslo Rw,1 = 28 dB, a tudíž Rw,m = 34 dB. Do poža-
dované hodnoty Rw = 37 dB se nedostávají 3 dB, které je nut-
né zajistit vhodným dimenzováním vzduchové dutiny mezi
skleněnými tabulemi.

Nenulovou tlouš�kou vzduchové dutiny d lze dosáhnout
zvětšení vážené neprůzvučnosti o přírůstek vážené neprů-
zvučnosti DR,w daný rovnicí platnou pro 50 Hz ≤ fr ≤ 500 Hz
[3]

500DR,w = (DR,w,max + 4,5) . log (––––) – 4,5 ,
fr

kde rezonanční kmitočet (typu hmotnost – poddajnost –
hmotnost) soustavy dvou shodných skleněných tabulí

a DR,w, max záleží na b, tj. minimální vzdálenosti vzájemně
rovnoběžných lineárních akustických mostů (tj. šířky skle-
něné tabule) [m], a fcr, což je kritický kmitočet vlnové koin-
cidence skleněné tabule (fcr = 63 733,6 . (c . h)–1) [Hz] [4].

Je-li šířka skleněné tabule např. b = 450 mm a tlouš�ka h = 
= 4 mm (fcr = 3 362,9 Hz), je hodnota DR,w,max = 8,4 dB, po
zaokrouhlení 8 dB.

Požadovaná hodnota DR,w soustavy dvou skleněných ta-
bulí jako dvojité konstrukce s lineárními akustickými mosty
vyžaduje, aby touto soustavou nebyla překročena určitá ma-
ximální hodnota rezonančního kmitočtu [Hz]

500fr,max = –––– ,
10X

kde X =                      .

Maximální hodnotě rezonančního kmitočtu fr,max odpo-
vídá minimální požadovaná tlouš�ka vzduchové dutiny [m]

dmin =                       .

Pro uvažovanou dvojici skleněných tabulí (DR,w = 3 dB,
DR,w,max = 8 dB) fr,max = 125,6 Hz a dmin ≥ 0,0466 m. 

Nelze-li požadovanou tlouš�ku vzduchové dutiny dmin
z různých důvodů použít, je nutné např. zmenšit plochu
oken nebo symetricky či asymetricky zvětšit tlouš�ku nebo
šířku skleněných tabulí. 

Trojitě uspořádané skleněné tabule
Vážená neprůzvučnost zasklívací jednotky se třemi vzá-

jemně shodnými a symetricky uspořádanými skleněnými ta-
bulemi o tlouš�ce vzduchových dutin mezi nimi d [m], kon-

vergující k nule, je dána rovnicí [3]

Rw = Rw,m = 20 . log (3.100,05.Rw,1)

při stejném významu symbolů jako u dvojitě uspořádaných
tabulí.

Pro zasklení křídel třemi stejnými skleněnými tabulemi
s uvedenou váženou neprůzvučností Rw,1 = 28 dB je Rw,m =
= 37,5 dB, po zaokrouhlení na nižší celé číslo 37 dB. Rw,m ≡
≡ Rw, hodnota Rw,m je shodná s požadovanou hodnotou Rw.
Tím však nezaniká požadavek na určitou minimální tlouš�ku
dmin vzduchových dutin mezi skleněnými tabulemi, protože
veličina DR,w,max může nabývat záporných hodnot.

Přírůstek vážené neprůzvučnosti DR,w, daný rovnicí plat-
nou pro 50 Hz ≤ fr,t ≤ 500 Hz, je jako u dvojice skleněných
tabulí [3]

500DR,w = (DR,w,max + 4,5) . log (––––) – 4,5  ,   
fr,t

kde fr,t je větší z dvojice rezonančních kmitočtů trojité kon-
strukce. Lze dokázat, že ve vztahu k rezonančnímu kmitoč-
tu dvojité konstrukce fr,d (tj. konstrukce se dvěma skleněný-
mi tabulemi a jednou vzduchovou dutinou tlouš�ky d [m]) se
rovná [5]

fr,t = 1,225 . fr,d .

Maximální přírůstek vážené neprůzvučnosti DR,w,max při
shodné tlouš�ce vzduchových dutin d rozdílné od nuly záleží
na týchž parametrech jako u dvojitě uspořádaných skle-
něných tabulí, 

Je-li šířka skleněné tabule opět např. b = 450 mm a tlouš�ka
h = 4 mm (fcr = 3 362,9 Hz), je hodnota DR,w,max = 11,5 dB, po
zaokrouhlení 11 dB.

Požadovaná hodnota DR,w soustavy tří skleněných tabulí
jako trojité konstrukce s lineárními akustickými mosty vy-
žaduje, aby touto soustavou nebyla překročena maximální
hodnota rezonančního kmitočtu [Hz] 

500fr,t,max = –––– ,
10X

kde stejně jako u soustavy dvou skleněných tabulí 

X =                       .

Maximální hodnotě rezonančního kmitočtu fr,t,max odpovídá
minimální požadovaná tlouš�ka vzduchové dutiny [m]

dmin =                       .

V případě uvažované trojice skleněných tabulí pro DR,w = 
= 0 dB a DR,w,max = 11 dB je fr,t,max = 256,2 Hz, tzn. dmin ≥ 
≥ 0,0168 m.

Nelze-li požadovanou tlouš�ku vzduchové dutiny dmin
z různých důvodů použít, je nutné podobně jako u dvojitě
uspořádaných skleněných tabulí např. zmenšit plochu oken
nebo symetricky či nesymetricky zvětšit tlouš�ku nebo šířku
skleněných tabulí.

h.d.ρ
2fr ≈ 60 .
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Závěr
Obvodové a střešní pláště budov se často navrhují do hlu-

kových podmínek, v nichž nevyhovují svému účelu. Ne-
dostatečná neprůzvučnost těchto pláš�ů bývá většinou způ-
sobena relativně malou neprůzvučností oken jednoduchých
s tepelně izolačními dvojskly (trojskly) nebo oken zdvoje-
ných. Pláště s okny dvojitými požadavkům na neprůzvuč-
nost [2] zpravidla vyhovují, jak je doloženo v ukázkovém
příkladu. Malá neprůzvučnost oken je způsobena relativně
malou:

a) hmotností (tlouš�kou) nejméně jedné ze skleněných tabulí,
b) tlouš�kou vzduchové dutiny mezi skleněným tabulemi,
c) těsností okenních spár.

Článek se zabývá pouze aspekty neprůzvučnosti oken ad
a) a b). Vychází z předpokladu, že těsnost okenních spár je
uspokojivě vyřešena z hlediska úspory energie a ochrany
tepla, a tím i z hlediska zvukově izolačního.  

Těsnost spár nabývá na významu při denní ekvivalentní
hladině akustického tlaku A, LAeq,2m ≥ 80 dB, kdy z hlediska
zvukové izolace je vhodné navrhnout neotvíravá okna a vý-
měnu vzduchu zajistit samostatným ventilačním okruhem.

Článek byl zpracován za podpory výzkumného záměru
MSM 21 0000001.
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Čechura, J.: Glazing Units with Symmetrically
Arranged Glass Panes for Window Wings Regarding
Sound Insulation

In order to produce appropriate sound insulation, it is
necessary to design optimum dimensions of air cavities
in relation to dimensions of glass panes. This paper
presents an operational calculation of the minimum
admissible thickness of air cavities between glass panes
given protection of the room from the outside noise.

Čechura, J.: Verglasungseinheiten mit symmetrisch
angeordneten Glasscheiben für Fensterflügel vom
Gesichtspunkt der Schalldämmung

Zur Erzielung einer angemessenen Schalldämmung ist
es notwendig, optimale Abmessungen der Luftzwischen-
räume in Bezug zu den Abmessungen der Glasscheiben
zu wählen. Der Artikel zeigt eine Betriebsberechnung
der zulässigen Mindestdicke von Luftzwischenräumen
zwischen den Glasscheiben vom Gesichtspunkt des
Schutz des Raums vor Außenlärm auf.   

�zprávy

V současné době již určitě nepřekvapí, že na internetu lze najít
opravdu téměř vše. Pokud vás zajímá cokoli o výtazích nebo jiných
zdvihacích zařízeních, máme pro vás zajímavý tip. Po zadání slova
„výtah“ do některého z českých internetových vyhledávačů se sice
objeví několik set firemních stránek výrobců výtahů a servisních
firem, ale mezi prvními určitě zaujme krátký titulek „Výtahy a
výtahářské firmy na internetu“. Pod tímto jednoduchým, ale
výstižným názvem, se na internetové adrese www.i-vytahy.cz skrývá
nejnavštěvovanější odborný server zaměřený právě na obor výtahy a
zdvihací zařízení – Internet & Výtahy Server.

V hlavním menu tohoto serveru se skrývá tolik přehledně roz-
tříděných informací z oboru, že musíme dát za pravdu mottu autorů
„Internet & Výtahy Server – o výtazích od A do Z, pardon do Ž“.
Firmu začínající na písmeno Ž jsme sice neobjevili, ale obsah mnoha
sekcí nás opravdu nezklamal. 

Mezi jednotlivými výtahářskými obory a přehledem firem
působících na našem trhu nás zaujal hlavně odkaz „výběrové řízení“.
Po zadání několika údajů server požadavek automaticky zatřídí a
rozešle registrovaným firmám. Ty obratem zájemce kontaktují s
aktuální nabídkou. Jednoduché, ne?

Nalezneme zde i další velmi zajímavé sekce. Můžeme například
navštívit stránky kontrolních orgánů, které také pečují o bezpečnost
výtahů. Pokud se dostaneme do vážných problémů s výtahovým
zařízením, může pomoci seznam soudních znalců v oboru. Nechybí
inzerce, výtahářské vtipy a dosud málo využívané výtahářské fórum. 
Věříme, že na adrese Internet & Výtahy Serveru – www.i-vytahy.cz
naleznete i vy o výtazích opravdu od A do Z ..., totiž pardon, do Ž.

Redakce

Výtahy a výtahářské firmy 
na internetu

Dovolujeme si Vás pozvat
na
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Práce je zaměřena na stanovení mezní únosnosti oken-
ních konstrukcí při jejich zatížení přetlakem od výbuchu
plynovzdušné směsi v závislosti na rozměrech okenní
konstrukce, tlouš�ce skla, jeho stáří a době působení pře-
tlaku. Mezní zatížitelnost okenní konstrukce až do
okamžiku rozbití skla vychází z experimentálně stano-
vených charakteristik skla, numerických analýz chování
okenní konstrukce a experimentálního ověřování dyna-
mické odezvy okna při reálném působení výbuchu. Člá-
nek je doplněn příkladem stanovení porušitelnosti oken
rodinného domu při výbuchu propanbutanové směsi
v jeho kuchyňské části.

1. Úvod
Při výbuchu nejrůznějších látek, a� již pevných náloží,

nebo výbušných směsí v uzavřených prostorách staveb nebo
mimo ně v otevřeném prostoru, jsou okenní konstrukce vzhle-
dem k malé únosnosti na zatížení účinky tlakové vlny
zpravidla dobrým indikátorem intenzity výbuchu. Okna po
otevření (rozbití skla) mohou vytvářet odlehčovací otvory
v konstrukci, a tím snižovat namáhání nosných prvků kon-
strukce (obvodových konstrukcí, příček, stropů apod.). 

Zatížení, které působí na okenní konstrukci, je generováno
bu� dopadem tlakové vlny na tuto konstrukci (jde zpravidla
o účinky venkovního výbuchu nebo výbuchu ve velkých
prostorách, např. halách), nebo přetlakem explodujícího mé-
dia uvnitř menších místností (bytech, kancelářích, malých
dílnách apod.). Uvnitř malé místnosti výbušné médium za-
plní celou místnost – v tomto případě je velikost přetlaku
dána tlakem plynů hořícího média na obvodovou konstrukci
tvořenou zdmi, okny a dveřmi, stropní a podlahovou kon-
strukcí místnosti. 

Rozdíl obou typů působení účinků na jakoukoli konstruk-
ci, tedy i okenní, spočívá v tom, že dopadající tlaková vlna
vytvoří na kontaktu s překážkou odraženou vlnu a společně
se podílejí na zatížení překážky. Zjednodušeně pro tento typ
zatížení platí, že součet tlaku v dopadající a v odražené vlně
je dvojnásobkem tlaku v dopadající vlně. Pro druhý typ vý-
buchu, tedy při výbuchu směsi, která zaplňuje (nebo téměř
zaplňuje) vnitřní prostor místnosti, zatížení obvodových
konstrukcí způsobuje tlak vznikající při explozivním hoření
výbušné směsi (tedy zatížení konstrukce není dvojnásobkem
tlaku generovaného výbuchem jako při dopadu tlakové
vlny).

Dominantní účinek tlaků od výbuchu na běžnou konstruk-
ci se projevuje především ohybem jejích prvků. Pojednání
únosnosti oken pro obě varianty působení výbuchu je
po odvození grafů pro stanovení únosnosti běžných
okenních konstrukcí (obr. 1, obr. 2) dokumentováno
na příkladu výbuchu propanbutanové směsi v kuchyni
rodinného domu.

2. Únosnost okenní konstrukce
O porušení zasklení okenní nebo dveřní konstrukce [2],

[5], [6] při působení přetlaku kolmo na střednicovou rovinu
skla rozhoduje:

– dosažení meze pevnosti skla v tahu za ohybu, 
– překročení mezní ohybové deformace.

O vytržení celé okenní (nebo dveřní konstrukce) ze zdiva
rozhoduje způsob zajištění smykové únosnosti spoje okenní
konstrukce/stěna (dveře/stěna apod.). Vytržení celých oken-
ních křídel ovlivňuje směr působení zatížení na okenní kříd-
lo, tedy zda se okenní křídlo při zatížení opírá o ozub oken-
ního rámu, nebo je jen drženo okenními závěsy a závěry.
Mezní únosnost závěsů okenních křídel je přibližně osmkrát
až desetkrát větší, než odpovídá únosnosti vlastního zasklení
oken. Předpokladem této únosnosti je dobrý technický stav
oken před jejich zatížením, který odpovídá stáří nejvýše pat-
náct let.

Fyzikálně mechanické vlastnosti hladkého okenního skla
se ověřovaly experimentálně [6] s těmito výsledky:
� pevnost v tahu za ohybu (při dynamickém zatížení) 56 MPa
platí pro zatížení řádu milisekund; pro delší působení zatí-
žení řádu setin až desetin sekundy se pevnost skla pohybuje
mezi 20 až 25 MPa. Pro působení zatížení v sekundách od-
povídá pevnost skla statické pevnosti.

Pro orientaci uve�me porovnání s pevností podle Static-
kých tabulek [1]:

– střednědobá pevnost skla proti rozbití 55 MPa
– minimální pravděpodobná pevnost 33 MPa
– minimální dlouhodobá (statická) pevnost 13 MPa
– návrhová pevnost staticky zatížených konstrukcí 6,6 MPa

� modul pružnosti (sklo namáháno ohybem) 6,0 . 104 MPa
� Poissonovo číslo 0,25
� hmotnost skla 2,70 t/m3

� logaritmický dekrement útlumu 0,05

Sklo se v celém rozsahu zatěžování až do meze porušení chová
přibližně lineárně pružně (závislost napětí na deformaci). 

Z experimentálního ověřování skleněných tabulí vyplynul
poznatek, že k porušení okenní tabule dojde bu� při pře-
kročení meze pevnosti skla, nebo při překročení mezního
natočení – úhlu lomu střednice skleněné tabule. Mezní na-
točení, při kterém dochází k lomu skla, bylo odvozeno z vý-
sledků laboratorních zkoušek tříbodového ohybu při době
působení zatížení řádu setin až desetin sekundy na vzorcích
tabulového hladkého skla při různé rychlosti zatěžování
(umožňující zkušební zařízení). Tento úhel lomu je v inter-
valu 0,024 až 0,029. 

To znamená, že na kritérium mezního natočení jsou zpra-
vidla citlivější menší okenní tabule (je dříve dosaženo mez-
ního natočení než pevnosti skla v tahu za ohybu). Pro větší
okenní tabule je rozhodující zpravidla pevnostní kritérium.
To ovšem za předpokladu, že sklo nebude dříve rozbito
letícími troskami (z vybavení místnosti apod.), které okenní
konstrukci při bodovém úderu mohou rozbít dříve, tedy při
nižším přetlaku p než při působení samotného přetlaku. 

Únosnost okenních konstrukcí při tlakových
účincích výbuchu 

doc. Ing. Daniel MAKOVIČKA, DrSc.
ČVUT – Kloknerův ústav

Praha
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Pro sestavení grafů únosnosti bylo skutečné zatížení
skleněných okenních konstrukcí dopadající tlakovou vlnou
zjednodušeno zavedením některých předpokladů: 
� rázová vlna má rovinné čelo;
� zatěžuje celou plochu okenní tabule rovnoměrně;
� má strmé čelo a přibližně trojúhelníkový průběh (maxi-

mální tlak v čele této vlny je pm = p+);
� při nárazu na okno dojde k přetlaku odrazu, který se sečte

s dopadající vlnou na výsledný přetlak, jehož hodnota je
přibližně ptot = 2 p+ (jde o kolmý odraz);

� při prvním nárazu na okenní konstrukci nenese s sebou
pevné částice – trosky. Jestliže zdroj tlakové vlny se na-
chází v provozech, ve kterých jsou skladovány sypké
částice, nebo v halách pro obrábění předmětů, a mohou
se zde vyskytovat drobné odřezky (třísky apod.), pak tla-
ková vlna „na své cestě k okenní konstrukci sebere drob-
né předměty“ (drobné nářadí, větší nečistoty, odpad po
obrábění – kovové třísky, okuje apod.) nebo je sama o so-
bě obsahuje v závislosti na spalovacím médiu (uhelný
prach a úlomky uhlí, piliny apod.), které okenní kons-
trukci při bodovém úderu rozbijí dříve, tedy při nižším
přetlaku ptot než samotná tlaková vlna.

Předpokládalo se, že o porušení skla rozhoduje dosažení me-
ze pevnosti materiálu v tahu v krajních vláknech skleněné desky.

Pro odvození únosnosti předpokládejme, že skleněná tabu-
le je obdélníková a má rozměry A = a . b. V našem případě
uvažujme pouze dva typy skel, a to obdélníkové s poměrem
stran a/b = 2 a čtvercové a/b = 1. Ze způsobu zasklení
(především stavu zatmelení okenního skla v rámech, nebo
v závislosti na jiném způsobu jeho uchycení) odhadneme
okrajové podmínky:
� typ1: okenní konstrukce jsou zaskleny obvyklým způso-

bem, a to s řádným zatmelením skla po celém obvodu,
nebo uložením mezi pryžové vložky a přítlačné profily
apod. (z hlediska mechaniky konstrukce jde o pružné
vetknutí po celém obvodu okenní tabule);

� typ 2: tmel je vypadaný nebo jsou uvolněné přítlačné
profily alespoň na 50 % obvodu skla (z hlediska mecha-
niky konstrukce jde o posuvné kloubové uložení skla na
dvou protilehlých stranách, na dalších dvou stranách je
uložení volné).

Grafy na obr. 1 a obr. 2 jsou sestaveny pro běžné okenní
sklo tl. 3 až 5 mm a pro přetlak (trojúhelníkový průběh)
v trvání od mikrosekund po zlomek sekundy (na základě troj-
rozměrného výpočtu okenního skla zatíženého trojúhel-
níkovým průběhem přetlaku).

Obr. 1. Mez porušení hladkého okenního skla po celém obvodu
v okenním rámu dobře zatmeleného (typ 1) v závislosti na přetlaku
v zatěžující rázové vlně pm, době působení přetlaku t, ploše zasklení
A, tlouš�ce skla (3 mm – tečkovaná čára, 4 mm – čerchovaná čára, 
5 mm – plná čára) a stáří okenního skla (dvojice čar stejného typu:
nové sklo má vyšší únosnost --- horní mez, starší sklo nižší únosnost
... dolní mez)

a – poměr rozměrů skleněné tabule a/b = 1;   b – a/b = 2

Obr. 2. Mez porušení hladkého okenního skla s  tmelem uvolněným
na polovině obvodu skla (typ 2) v závislosti na přetlaku v zatěžující
rázové vlně pm, době působení přetlaku t, ploše zasklení A, tlouš�ce a
stáří okenního skla (tlouš�ku skla vyjadřuje typ čáry, stáří skla
vyjádřeno dvojicí čar stejného typu, obojí stejně jako na obr. 1)

a – poměr rozměrů skleněné tabule a/b = 1; b – a/b = 2
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Mezní zatížitelnost byla stanovena pro jednoduché oken-
ní konstrukce na účinky působení plynové tlakové vlny a
ověřena experimentálně. Tato zatížitelnost je vztažena k pře-
tlaku pm = p+ dopadající rázové vlny (je však třeba si uvě-
domit, že jde o maximální přetlak na čele rázové vlny, a ni-
koli o součet dopadající a odražené vlny ptot, který je již
zahrnut ve výpočtu únosnosti skleněné tabule na účinky tla-
kové vlny). Podle úvodního textu je při přímém působení
přetlaku v malých prostorách (nejde o vlnové zatížení)
mezní zatížitelnost proti grafům na obr. 1 a obr. 2 dvojná-
sobná. Meze závislosti v těchto obrázcích odpovídají při-
bližně různému stáří skla (nové sklo versus sklo zhruba deset
let staré – viz dvojice čar vymezující interval únosnosti
vzhledem ke stáří skla). Nejistota ve stanovení mezní zatíži-
telnosti je zpravidla menší než 30 %, s výjimkou skel s výrazně
odlišnými pevnostními a přetvárnými charakteristikami, než
odpovídá běžnému standardu. U okenních konstrukcí se
zdvojenými nebo dvojitými okenními křídly zasklenými
hladkým nebo drátěným sklem je pak únosnost podle expe-
rimentálního ověřování [2], [3], [5] přibližně o 30 % vyšší.

Mezní únosnost závěsů okenních křídel je přibližně osm-
krát až desetkrát větší než únosnost vlastního zasklení. Před-
pokladem je jejich dobrý technický stav před zatížením
tlakovou vlnou, který odpovídá stáří oken nejvýše patnáct
let, pokud okna nejsou umístěna v prostředí urychlujícím
korozi okenních křídel, závěsů nebo trouchnivění dřeva rá-
mů. Pro porovnání s výsledky výpočtu (obr. 1, obr. 2) je
uvedena tab. 1, která shrnuje poznatky publikované v lite-
ratuře. Z obrázků je zřejmá závislost únosnosti okna zejmé-
na na době působení přetlaku a rozměrech konstrukce, jež se
při analýze konstrukce projevují zvláště na odlišném nala-
dění konstrukce. Na rozdíl od výpočtů vztahuje empirická
tab. 1 porušení konstrukčního prvku pouze k typu konstruk-
ce a velikosti jejího zatížení. 

3. Příklad výbuchu v rodinném domě
V rodinném domě byla v kuchyňské lince umístěna pro-

panbutanová láhev (10 kg) pro vaření na plynovém sporáku.
Půdorysné rozměry kuchyně měly světlost 6,9 × 3,5 m a
světlou výšku 2,5 m. Dvoukřídlé okno do ulice z hladkého
skla tl. 3 mm má rozměry 1,5 × 0,5 m a jsou zde ze dvou
třetin prosklené vstupní dveře z chodby. Zdrojem výbuchu
byl plyn unikající z úmyslně otevřené láhve. Přibližně 5,5 kg
plynu v láhvi stačí k optimální koncentraci výbušné směsi
plynu se vzduchem v uzavřeném prostoru. Kuchyň je uzavřeným
prostorem až do okamžiku rozbití okenních tabulí a
skleněných výplní dveří. Vzhledem k rozměrům skel dojde k
rozbití okenních skel dříve než skel dveří. Na obrázku 3 je
vypočítána s použitím grafů z obr. 1 a obr. 2 závislost meze

porušení konkrétních rozměrů kuchyňských skel na době
působení zatížení a vlivu zatmelení skla v okenním rámu.
Z obrázku 3 je zřejmé, že kvalita zatmelení (typ 1 – sklo za-
tmeleno kvalitně po celém obvodu okenního křídla, typ 2 –
tmel vypadlý z poloviny obvodu) nemá pro dostatečně dlou-
hou dobu působení přetlaku významný vliv. Pro velmi krát-
ké působení přetlaku vliv kvality okenních tmelů stoupá. Stá-
ří okenního skla má vliv na jeho pevnost – klesá o 5 až 10 %,
tento vliv není na obr. 3 vynesen, hodnoty křivek jsou zde
odečteny jako střední hodnoty mezi křivkami pro nové a
deset let staré sklo z obr. 1 a obr. 2. Z obrázku 3 je dále zřej-
mé, že účinkem, který významně ovlivňuje únosnost okna
(okamžik jeho rozbití), je doba působení dynamického pře-
tlaku p. Při tomto výpočtu (obr. 3) nebyl uvažován vliv
teploty spalin výbušného hoření na pevnost skla; při vyšších
teplotách únosnost skleněných tabulí v kombinaci působení
jednostranného ohřevu spolu s tlakem od výbuchu klesá. 

Podle analýzy [7] dojde u tohoto rodinného domu přibližně
při přetlaku 0,6 kPa k rozbití okenních a dveřních skleně-
ných výplní, a tím k otevření odlehčovacích otvorů v místě
oken a dveří. Výbuchový tlak však i přes otevřené otvory
dále narůstá až do maximálního přetlaku intenzity 33 kPa,
kterého dosáhne po 0,34 až 0,40 s od počátku výbuchu. Tato
maximální intenzita přetlaku a doba jeho trvání odpovídá
mezní únosnosti obvodových nosných konstrukcí kuchyně
(stěn, příček, stropu a podlahové konstrukce). Zatížení mez-
ním přetlakem od výbuchu způsobí [3], že zděné obvodové
i příčkové konstrukce se výbuchem poruší a zřítí. Důsled-
kem havárie nosných i nenosných prvků je skutečnost, že vý-
bušná směs se rozšíří do celého domu, a následně po poruše-
ní objektu i do nejbližšího okolí. Od ohniska výbuchu se pak
začne šířit tlaková vlna s přetlakem na čele této rázové vlny
podle obr. 4 a s podobně exponenciálně klesající dobou půso-
bení přetlaku – stejnou funkcí jako tlaková závislost na obr. 4. 

Tab. 1. Odhad porušení okenních a dveřních konstrukcí a jejich
konstrukčních částí (včetně navazujících cihelných zdí) v závislosti
na přetlaku v dopadající rázové vlně p+

Konstrukce Popis porušení p +  [kPa]

část rozbita 1,5 až 2,0

všechno rozbito 3,5 až 7,0

ocelové okenní panely se skly tl. 4,5 mm sklo rozbito do 3,5

rámy oken a dveří zkroucení, lomy 12

závěsy běžných dveří zkroucení, lomy 1,1 až 1,8

závěsy vrat do hal a objektů zkroucení, lomy 0,9 až 3,5

cihelné zdi tl. 1 až 1,5 formátu cihly, 
výška do 2,5 m

vážné škody 
až destrukce

30,0 až 40,0

zasklení

Obr. 3. Mez porušení skla 1 500 × 500 × 3 mm ve dvoukřídlém okně
při konkrétním výbuchu plynu uvnitř kuchyně v závislosti na pře-

tlaku výbuchu p a době jeho působení t 

Obr. 4. Velikost přetlaku pm v rázové vlně, která se šíří od výbuchu
v rodinném domě do jeho okolí v závislosti na vzdálenosti R 

od epicentra výbuchu 
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Odečteme-li velikost přetlaku p v závislosti na vzdálenos-
ti R z obr. 4 a porovnáme s kritérii podle obr. 1 a obr. 2, je
zřejmé, že tlaková vlna způsobí rozbití oken v sousedních
domech do vzdálenosti 100 až 120 m. 

4. Závěr
Cílem řešení bylo stanovení kritérií (obr. 1, obr. 2) pro po-

rušení zasklení okenních konstrukcí při působení tlakové
vlny od výbuchu. Je zřejmé, že dominantní vliv má doba pů-
sobení přetlakového zatížení na tuto konstrukci. Z grafů je
patrné, že konkrétní mez porušení, vztažená k průběhu tlaku
v dopadající vlně vybuzené výbuchem, závisí na rozměrech
okenní konstrukce (ploše zasklení A a tlouš�ce skla) a kvali-
tě zasklení (stáří skla, způsobu jeho upevnění – zatmelení
v okenní konstrukci apod.). Nejnižší vlastní frekvence oken-
ní tabule (frekvenční naladění) je funkcí nejen plošných roz-
měrů okenního skla a jeho tlouš�ky, ale také okrajových pod-
mínek vyjádřených způsobem uchycení skel v okenních
rámech. Z tohoto důvodu velmi přibližné tabelární údaje
o porušení okenních konstrukcí (typu tab. 1), založené pou-
ze na intenzitě tlakového zatížení, mohou být jen velmi při-
bližným – řádovým údajem o skutečném okamžiku poru-
šování tohoto typu konstrukcí při účincích výbuchu.

Na příkladu výbuchu propanbutanové směsi v kuchyni ro-
dinného domu je ukázáno použití grafů z obr. 1 a obr. 2 pro
posouzení okamžiku rozbití oken v místnosti, v níž explo-
dovala výbušná plynná směs, a dále nebezpečnost zformované
tlakové vlny na okenní konstrukce objektů v blízkém okolí.

Práce je podporována grantovými projekty č. 103/01/0039
„Modelování účinků tlakových polí při havarijních vý-
buších plynů v uzavřených objektech na stavební kon-
strukce“ a č. 103/00/0705 „Analýza rizika porušení při
mimořádném zatížení seizmicitou a rázovými tlakovými
vlnami“ GA ČR.
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Makovička, D.: Load-Bearing Capacity of Window
Structures Under Explosion Pressure Effects 

This paper aims at determining the limit load-bearing
capacity of window structures loaded by overpressure
due to gas-air mixture explosion depending on the
window structure dimensions, glass thickness, its age
and the time of overpressure impact. The limit loading
capacity of the window structure before the moment of
glass breaking is based on experimentally determined
glass characteristics, numerical analyses of behaviour of
the window structure and experimental testing of the
dynamic response of the window during the real impact
of the explosion. The paper also presents an example of
determination of the breakability of windows during
explosion of propane-butane mixture in the kitchen part
of a house. 

Makovička, D.: Tragfähigkeit von Fensterkonstruk-
tionen bei den Druckwirkungen einer Explosion 

Die Arbeit ist auf die Ermittlung der Grenztragfähigkeit
von Fensterkonstruktionen bei deren Belastung durch
Überdruck von einer Explosion eines Gas-Luft-
Gemisches in Abhängigkeit von den Abmessungen der
Fensterkonstruktion, der Dicke und dem Alter der
Scheiben und der Dauer der Einwirkung des Über-
drucks gerichtet. Die Grenzbelastbarkeit einer Fenster-
konstruktion bis zum Moment des Zerspringens der
Scheibe geht von der experimentell ermittelten
Charakteristik des Glases, numerischen Analysen des
Verhaltens der Fensterkonstruktion und der experi-
mentellen Überprüfung der dynamischen Reaktion des
Fensters bei der realen Einwirkung einer Explosion aus.
Der Artikel ist durch ein Beispiel für die Ermittlung der
Schädigungsmöglichkeit der Fenster eines Einfamilien-
hauses bei der Explosion eines Propan-Butan-Gemisches
in dessen Küchenteil ergänzt.

�dizertace
Modelování tuhosti a únosnosti 
tažené části patek
Ing. Zdeněk Sokol
Práce se zabývá rozborem chování tažené části kotvení slou-
pu pomocí patní desky. Navržený výpočetní model je založen
na chování náhradního profilu T. Doktorand prověřil výpočet-
ní model rozsáhlými experimenty a v parametrické studii ob-
jasnil zejména vliv délky kotevních šroubů na chování patky.
Výsledky budou využity v probíhající revizi evropské normy
pro navrhování ocelových konstrukcí, protože práce je sou-
částí evropského výzkumného projektu.

Ocelové tenkostěnné vaznice
Ing. Luděk Němec
Dizertační práce se zabývá ocelovými tenkostěnnými vazni-
cemi, které představují moderní a vysoce efektivní prvek po-
užívaný pro zastřešení halových objektů. Působení těchto
vaznic je složité, protože spolupůsobí s krytinou tvořenou tra-
pézovými plechy. Jsou předloženy dvě metody posouzení to-
hoto systému a výpočty jsou porovnány s experimenty prove-
denými na skutečné konstrukci. Ukazuje se, že obě metody
jsou použitelné v praxi, přičemž náročnější metoda vede
k výsledkům, které lépe souhlasí se skutečností.
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Zdvojené podlahy patří k moderním typům podlah pou-
žívaných v provozech s velkým množstvím kabelových
i jiných rozvodů. Mohou mít rozdílnou výšku vzduchové
dutiny a jakoukoli povrchovou krytinu. Jejich funkční
způsobilost závisí na stabilitě ocelových podpůrných sto-
jek, na nichž jsou v rozích uloženy záklopové desky. 

1. Popis podlahové konstrukce
V počítačových sálech objektu s telekomunikačním zamě-

řením byla realizována zdvojená podlaha typu ADS 40 AL.
Tento typ umožňuje v dutině mezi záklopem a hrubou pod-
kladní konstrukcí vedení elektrotechnické sítě. Do mezi-
prostoru je možno kdykoli vstoupit a elektrické rozvody
upravovat. Objekt, ve kterém jsou umístěny počítačové sály,
je vybudován jako čtyřpodlažní nepodsklepený monolitický
železobetonový skelet založený na železobetonové základo-
vé desce. Počítačové sály jsou situovány v nadzemních pod-
lažích. Podle původního projektu byla v těchto prostorách
navržena tato skladba podlahy s celkovou tlouš�kou 100 mm:

– povlak PVC tl. 2 mm,
– disperzní lepidlo tl. 2 mm,
– betonová mazanina tl. 79 mm,
– lepenka A 400/H tl. 2 mm,
– zvukoizolační podložka Fibrex tl. 15 mm.

První dvě povrchové vrstvy, tj. povlak PVC s disperzním
lepidlem, nebyly realizovány, takže nová zdvojená podlaha
byla uložena na betonový podklad staré mazaniny. Zdvojená
podlaha je dimenzována na bodové zatížení 3 kN, což vyho-
vuje standardním požadavkům na zatížení v kancelářských
prostorách. Této únosnosti odpovídá při modulové vzdále-
nosti stojek 600 mm normovaná hodnota rovnoměrného
zatížení až 45,3 kN.m–2. 

Podlaha sestává z nášlapných desek 600 x 600 mm
vyrobených z kompaktních, vysokým tlakem slisovaných
dřevotřískových desek tl. 38 mm. Desky (objemová hmot-
nost cca 700 kg.m–3) obsahují vysoký podíl bukových třísek
dlouhého štíhlého tvaru, který jim zaručuje optimální pruž-
nost. Jejich boční hrany jsou opatřeny krycí lištou PVC jako
ochrana proti nárazu a vlhkosti, zkosené hrany pod úhlem 4˚
zajiš�ují bezspárový styk desek. Desky jsou výškově neseny
nastavitelnými ocelovými nožičkami – stojkami. Ty jsou
proti korozi chráněny pokovením žlutým chromátem. Styk
desek se stojkami zajiš�uje elektrostatická vodivá podložka
z PVC. Okraje zdvojené podlahy podél stěn jsou utěsněny
pryžovou páskou.

K podkladu jsou stojky lepeny pružným syntetickým lepi-
dlem šedé barvy Körapur 126 (Kömmerling, Chemische Fa-
brik KG) na bázi izokyanátů obdobného složení jako lepid-
la polyuretanová. Podkladní betonový povrch je opatřen
penetračním nátěrem Primer G (MAPEI, s. r. o.) proti pra-
chu. Primer G je disperzní impregnací na bázi syntetické
pryskyřice, která zpevňuje podklad a chrání ho před škod-
livým působením vlhkosti, čímž podstatně zvyšuje přilna-
vost nátěrů, lepidel apod. 

2. Základní nález
Při prohlídce zdvojené podlahy byly zjištěny tyto sku-

tečnosti:
a) mezi spodním lícem záklopových desek a povrchem

podkladního betonu je vzduchová dutina cca tl. 0,41 m (obr. 1).
Povrch betonové mazaniny je hrubý (obr. 2) a nestejnorodý,
z různě nastavovaných druhů betonu (obr. 3). Jak je z toho-

Závady zdvojené podlahy vlivem nevhodně
upraveného podkladu

doc. Ing.Václav KUPILÍK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1.

Obr. 2.

Obr. 3.
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to obrázku zřejmé, stojky musí být do lepidla osazeny celou
plochou, protože při montáži lepidlo navíc vytékalo otvory
v dosedací podložce;

b) díky tomu, že byl povrch podkladu opatřen disperzním
penetračním nátěrem, jemné částice na povrchu byly stme-
leny a při odchlípnutí ocelové podložky s lepidlem přilnuly
ke kontaktní ploše (obr. 4). V důsledku toho zůstaly v mís-

tech stykových ploch podložek s betonem viditelné světlejší
terče s kompaktní strukturou betonu (obr. 5) mezi tmavším
pozadím povrchu upraveného transparentním nátěrem.
Zvětšenina na obr. 6 je dokladem toho, že v drsném povrchu
se vyskytuje rozdílné množství jemného pojiva zpevněného
penetračním nátěrem mezi vystupujícími ztvrdlými částmi
zavázaného plniva;

c) o rozdílnosti struktury povrchu betonu svědčí tři odliš-
né povrchy kontaktních ploch podložek z různých míst. Na
obrázku 7 je v podstatě jen přilnutý penetrační nátěr s jem-

nými částicemi, na obr. 8 jsou znatelné již tmavší skvrny čá-
stic plniva ve světlém poli penetračního nátěru a na obr. 9
jsou viditelná i zrna hrubšího plniva ve výraznějším barev-
ném spektru;

d) použitý typ polyuretanového lepidla je dostatečně
pružný a soudržný, což dokazuje natržený spojovací film na
přečnívajícím lepeném terči na obr. 10. Navíc z předchozích
obr. 6 až obr. 9 je patrná kontinuita lepeného povlaku v celé
dosedací ploše ve všech třech případech.

Obr. 4.

Obr. 5.

Obr. 7.

Obr. 8.

Obr. 9.Obr. 6.
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3. Rozbor kontaktní plochy lepidla 
s podkladní betonovou vrstvou

Na styku dvou materiálů dochází k jejich vzájemnému
spolupůsobení, na kterém se podílí:
– chemická soudržnost daná interatomovými silami,
– fyzikální soudržnost daná intermolekulárními silami,
– mechanická soudržnost daná kotevními účinky spojova-

ných ploch.

Chemická soudržnost je způsobena interakcí atomů v těch-
to chemických vazbách: 
– v iontové vazbě se přitahují pozitivní a negativní ionty,
– v kovalentní vazbě se vyskytují společné valenční elek-

trony, 
– v kovové vazbě krystaly sestávají z rovnoměrně rozmís-

těných iontových jader s valenčními elektrony téměř vol-
ně se pohybujícími celou hmotou.

Z hlediska fyzikální soudržnosti je důležitá schopnost
pevného betonového povrchu přitahovat atomy nebo mole-
kuly tekutiny, a vytvořit tak novou stykovou zónu (obr. 11),
jejíž tlouš�ka je rozhodující pro posuzování pevnosti v sou-
držnosti a hlavně životnosti spoje. Je ovlivňována teplotou,
vlhkostí, smáčivou povahou povrchu, nasákavostí atd.

Styková zóna tak vytváří souvrství, kde objemové změny
jednotlivých vrstev jsou ovlivněny nejen tlouš�kou, ale pře-
devším mírou spojení jednotlivých vrstev. Napětí σ [MPa],
vyvozené rozdílem teplot dílčích vrstev ∆, lze odvodit podle
vztahu

kde ε je poměrné prodloužení + (zkrácení –),
E – modul pružnosti [MPa],
α – koeficient délkové teplotní roztažnosti [K–1],
l – počáteční délka prvku [m].

Kromě fyzikálních interakcí působí na soudržnost ještě
kotevní efekt, který závisí na mikrotopografii povrchu (obr. 12)
a velikosti molekul. Na obr. 12a je znázorněn drsný
povrch s nerovnostmi 1 až 5 mm. Do nerovností a dutin za-
padají molekuly vláčné nebo tekuté hmoty, působením
chemicko-fyzikálních vazeb pokrývají celý povrch pevných
látek.

V případě spoje silikátového materiálu a kovu je pevnost
v přilnavosti dána chemicko-fyzikální vazbou, mechanickou
soudržností, kohezí a smrštěním. První tři vlastnosti pevnost
spoje zvětšují, smrštění ji naopak snižuje. Z hlediska che-
micko-fyzikálních vazeb je nutné sledovat, jakým způso-
bem mohou na povrchu spojovaných hmot působit volné
elektrony a jaká je bilance energetického potenciálu spojo-
vaných povrchů. Na obrázku 13 je znázorněna rovnoměrná
a mozaiková struktura elektrické stykové zóny. Schopnost
vytvořit tuto vrstvu lze ovlivnit chemickým složením spojo-
vaných materiálů tak, aby se zvýšila elektronegativnost jed-
noho povrchu vůči druhému.

Při spojování polymerů a silikátů se mohou vyskytovat tři
základní typy poruch soudržnosti spojovaných hmot (obr. 14).
Zejména u betonů nebo silikátů se často v důsledku

Obr. 11. Styková hranice mezi jednotlivými vrstvami
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Obr. 12. Struktura povrchu pevných látek
a – makrostruktura, b – mikrostruktura

Obr. 13. Schéma formování elektrické zóny
a – rovnoměrná struktura, b – mozaiková struktura, c – mozaiková

struktura na styku oceli s betonem

a)

a) b)

c)

b) c)

Obr. 14. Základní typy poruch
vrstevnatých konstrukcí
a – adheze, b – soudržnosti betonu,
c – soudržnosti pryskyřice

separační vrstva bez separace ocel     beton

Obr. 10.

molekulární
řetězce
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nesprávné technologie na povrchu vytváří vrstvička hmoty
s menší pevností než hmota vzdálenější od povrchu. V dů-
sledku nedokonalého mísení zůstane obvykle na povrchu
vrstvička ztvrdlého betonu, kterou je třeba před aplikací při-
pojované vrstvy odstranit.

Jestliže se k silikátům připojují hmoty na bázi plastů (prys-
kyřice, lepidla, tmely atd.), může někdy dojít k poruše ko-
heze v těchto hmotách při nesprávném poměru složek, jejich
nedostatečném mísení nebo při nesplnění podmínek pro
provádění (nedodržení teploty, vlhkosti atd.). 

Poruchu soudržnosti ve stykové zóně nebo přímo na styku
spojovaných materiálů lze ovlivnit úpravou povrchu su-
chého podkladového betonu (zejména starého), čímž se změ-
ní fyzikálně chemické vlastnosti jeho povrchu (mechanická
soudržnost, alkalita, styková zóna, elektronegativnost jed-
noho povrchu vůči druhému apod.). Podle toho je možné
u starých betonů aplikovat (obr. 15): 
– impregnaci, při níž se molekuly spojované hmoty sou-

stře�ují na povrchu;
– penetraci – molekuly spojované hmoty pronikají do větší

hloubky, čímž zvětšují tlouš�ku stykové zóny, avšak póry
zůstávají neutěsněny;

– těsnění povrchu, které částečně povrchové póry utěsňuje
a vytváří tenký povrchový film;

– stěrku, která povrchové póry uzavírá a díky silnější vrst-
vě plní i vyrovnávací funkci povrchu.

4. Příčina poruchy a návrh sanace
S ohledem na základní nález v odd. 2, zejména na struk-

turu kontaktních ploch lepidla ocelových stojek ze tří rozdíl-
ných míst, je možné konstatovat, že hlavní příčinou odpa-
dávání podložek od podkladní betonové mazaniny je nekvalitní
povrch betonu. Předchozí penetrační nátěr přilnavost lepidla
k betonovému povrchu nezhoršil, naopak, jeho vazbu k praš-
nému povrchu zlepšil. Ačkoli betonový povrch je hrubý,
nebyl dostatečně zhutněn, takže vykazuje povrch nestejno-
rodý, sestávající z částí s rozdílnou strukturou a odlišným
poměrem cementu k plnivu. Z rozdílných map na obr. 3 lze
např. usuzovat, že betonová směs byla ukládána bez zhut-
nění a s odlišným způsobem mísení.

Tím, že lepidlo na bázi polyuretanu bylo již v obalech do-
dáno v přesně stanoveném poměru jednotlivých složek a
předepsané konzistenci (nemuselo se na stavbě upravovat,
např. ředěním, mísením), je možné podíl lepidla na vzniklé

poruše v důsledku nedodržení předepsaných technologic-
kých podmínek nanášení vyloučit. Použitý typ požadované
pružnosti byl v souladu s akreditovaným výrobkem.

Lze připustit, že namáhání stojky vlivem klopného mo-
mentu, vyvolaného zatížením na poměrně velkém rameni
(cca 0,41 m), sice zvýšilo tahové napětí v patě stojky, avšak
při řádně zpevněném povrchu, např. vyrovnávací samonive-
lační stěrkou, by se tento problém neměl vyskytovat. 

Vzhledem k tomu, že provozovatel zamítl jakýkoli způ-
sob sanace, při kterém by došlo v důsledku mechanického
kotvení (a� již vrtáním, nebo nastřelováním) k vývinu pra-
chových částic, je možné bu� zcela odstranit, nebo alespoň
podstatně omezit klopný moment rozepřením stojek pod
záklopovými deskami pomocí kovových příčníků a podél-
níků. Tento způsob opravy se může provádět postupně, bez
odstavení počítačů z provozu.

5. Závěr
Z analýzy zdvojené podlahy ADS 40 v počítačových

sálech vyplývá:
a) ztráta stability podpůrných ocelových stojek byla způ-

sobena nedostatečně upraveným povrchem podkladní
betonové mazaniny;

b) podlaha vyhovuje certifikátu č. C 5-00-0045, který se
vztahuje na kvalitu dodávaného výrobku včetně řádného
fungování variabilní otevíratelné podlahové plochy
kryjící technologický prostor pod ním;

c) prodlužování doby při zajiš�ování stability podpůrných
stojek může kromě zvýšených nákladů na jejich
zpevnění ohrozit provoz počítačů natolik, že bude muset
být zcela zastaven.

Příspěvek je součástí výzkumného záměru č. 1 MŠMT,
CEZ: J04/98: 210000001 „Funkční způsobilost a opti-
malizace stavebních konstrukcí“.
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Kupilík, V.: Failures of Cavity Floors As a Result of
Inappropriately Prepared Base

Cavity floors belong to modern types of floors used in
operations with a high number of cable and other
distribution systems. They can be of differing heights of
the air cavity and they can have any surface cover. Their
functional properties depend on the stability of steel posts
on the corners of which capping slabs are positioned.

Kupilík, V.: Schäden an einem Doppelfußboden unter
dem Einfluss eines nicht in geeigneter Weise vorbereite-
ten Unterbodens 

Doppelfußböden gehören zu den modernen Fußbo-
dentypen, die in Betrieben mit einer großen Menge von
Kabel- und anderen Leitungen eingesetzt werden. Sie
können eine unterschiedliche Höhe des Luftzwischen-
raums und eine beliebige Deckschicht haben. Ihre
funktionelle Eignung hängt von der Stabilität der
stählernen Stützständer ab, auf denen in den Ecken
Einschubplatten aufgelegt sind. 

a) b)

c) d)

Obr. 15. Povrchové úpravy suchého betonového podkladu
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Vznik trhlin v normálním betonu v počátečním stadiu
jeho tvrdnutí závisí na poměru základních složek, vod-
ním součiniteli a podmínkách, za kterých tvrdnutí pro-
bíhá. Pro nové typy vysokohodnotných a samozhutnitel-
ných betonů proces tvrdnutí do jisté míry ovlivňují
přísady. Největší pravděpodobnost vzniku poruch ve
struktuře je období autogenního smrštění. Metoda si-
multánního měření deformací od smrš�ování vlivem che-
mických přeměn od exotermního tepla uvolňujícího se
při tvrdnutí umožňuje tento proces sledovat od samého
počátku. Výsledky ukázaly, že přísada plastifikátoru na
bázi polykarboxyléteru Glenium 51 a mikrofilerů pod-
statně ovlivňují deformaci cementového pojiva betonu
ve fázi přechodu z kašovité kvazikapalné na pevnou
formu hmoty a mohou být dominantním faktorem
vzniku trhlin u nových typů vysokohodnotných betonů.

Úvod
Vznik trhlin provázející proces tvrdnutí betonové směsi je

předmětem intenzivního výzkumu především díky podstat-
ným změnám v technologii výroby. Vžité, z praxe získané
poučky o závislosti průběhu a velikosti objemových změn
na vodním součiniteli, množství a kvalitě cementu, jsou
pouze výchozí pokyny, které je nutné revidovat u vysoko-
hodnotných betonů (high performance concrete – HPC) i
samozhutnitelných betonů (self compacting concrete – SCC).

Vliv přísad do čerstvé betonové směsi na průběh procesu
přeměny kašovité kvazikapalné hmoty na pevnou je značný.
Obecně se soudí, že se pravděpodobnost vzniku trhlin zvět-
šuje. Nezbytnost přesné kontroly vícesložkové soustavy ce-
ment – voda – přísady – kamenivo je dána právě tímto fak-
tem.

Objemové změny při tvrdnutí betonu
Narušování kompaktní struktury betonu trhlinami je spo-

jováno s obdobím dotváření pevné kompozitní hmoty po
chemické přeměně slínkových minerálů na krystalické
útvary v časovém období, v němž se intenzivně odpařuje pře-
bytečná technologická voda z hydratující soustavy (drying
shrinkage). Přítomnost přísad ovlivňuje tento proces a nežá-
doucí trhliny mohou vznikat na samém počátku fázové pře-
měny (plastic shrinkage cracking) nebo v období několika
prvních dnů od počátku tuhnutí směsi. Tomuto nebezpečí se
v praxi předchází doplněním čerstvé betonové směsi o vlák-
nitou složku.

Modelovat proces tuhnutí mnohosložkové betonové smě-
si je možné pouze na základě přesných výchozích informací
o vlivu jednotlivých složek na průběh hydratace. Zásadní
informací v tomto smyslu je experimentální ověření vlivu
přísad na tepelné zabarvení hydratace vzhledem k rychlému
exotermickému průběhu reakce a vlivu mikroplniv na utvá-
ření pevné fáze charakterizovanému nízkou porozitou struk-
tury betonu. Tato skutečnost je stavební praxi dobře známa a

řeší se citlivým ošetřováním tvrdnoucí betonové směsi.
Zjednodušený model založený na představě hydratačního
procesu, při němž jsou póry ve struktuře částečně vyplněné
vodou při vysychání soustavy cement–voda zdrojem vnitř-
ního napětí vedoucího ke smrš�ování (self-desiccation shrin-
kage), je první informací matematicky zpracovávající expe-
rimentální poznatky [1].

Autogenní smrš�ování je řídícím procesem vytváření na-
pětí ve struktuře. Přeměna kašovité hmoty betonu v pevnou
se u betonu standardního složení předpokládá přibližně po
deseti hodinách, kdy je zhruba 25 % slínkových minerálů
přeměněno na hydratovanou formu [2], [3]. Přitom nárůst
modulu pružnosti je rychlejší než pevnost v tahu mladého
betonu. Tato disproporce vede ke vzniku trhlin (obr. 1).

I když je zřejmé, že hlavní podíl na smrš�ování betonu má
vznik napětí v kapilárách odpařováním vody, je nesporný i
vliv exotermního průběhu hydratace, protože tento proces
iniciuje a řídí. Změna objemu tvrdnoucího betonu je úměrná
vývoji tepla v betonovém prvku, a tedy přímo závisí na jeho
velikosti (size effect). Výsledky teplotní hladiny po průřezu
betonových prvků různých velikostí, zjiš�ované ve spoluprá-
ci s a.s. Metrostav, prokázaly podstatné rozdíly teploty a
odpovídajících objemových změn uvnitř a v povrchové zóně
[5].

Vliv přísad na smrštění betonu
Úlohou přísad v čerstvé betonové směsi je zlepšit zpraco-

vatelnost a snížit porozitu betonu. Tento požadavek splňuje
nový typ plastifikátorů na bázi polykarboxyléteru tím, že
snižuje povrchové napětí vody v pórech, a tím i kapilární na-
pětí. Mikroplniva jsou hlavním faktorem umožňujícím
snížit porozitu ztvrdlého betonu. Jejich vliv na velikost
smrštění není dosud jednoznačně objasněn.

Program zkoušek bezkontaktního snímání délkové změny
vzorků, vypracovaný v laboratořích experimentálního cen-
tra, vycházel z toho, že hlavním faktorem iniciujícím vznik
trhlin je autogenní smrš�ování cementového pojiva v počá-
teční fázi tvrdnutí, které přímo souvisí se vznikem napětí ve
struktuře [6]. Druhým výchozím předpokladem bylo, že
autogenní smrš�ování probíhá především v cementovém

Vznik trhlin v počátečním stadiu tvrdnutí betonu
prof. Ing. Jiří HOŠEK, DrSc.

Ing. Jiří LITOŠ 
ČVUT –  Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Schéma časového nárůstu modulu pružnosti a pevnosti v tahu
vysokohodnotného betonu [2]

[%]
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pojivu a odpovídající smrštění betonu je dáno vztahem
obecně platným pro kompozitní materiály 

εb / εcp = 1 – Vk ,                            (1)

kde εb jeautogenní smrštění betonu,
εcp – autogenní smrštění cementového pojiva,
Vk – objem kameniva v čerstvé betonové směsi.

Po řadě orientačních zkoušek byl k ověření vlivu přísad
na chování cementového pojiva ve fázi přechodu z kvazika-
palného stavu na pevný zvolen k podrobnému měření sou-
bor s portlandským cementem CEM I 52,5 R, superplasti-
fikátorem Glenium 51 a třemi typy plniv přicházejících
v úvahu pro použití v podmínkách našich výrobců betono-
vých směsí (tab. 1): 

� mikromletý vápenec – Mořina, 2 770 kg/m3,
� vysokopecní popílek – elektrárenský popílek z elektrárny

Chvaletice,
� silica-fume.

Bezkontaktní měření délkových změn se současným mě-
řením na Vicatově přístroji a záznamem teploty článkem
vloženým dovnitř cementové kaše na počátku hydratace
umožňují přesně zjistit dobu změny skupenství systému, 
a tak určit hranici, při níž napětí od změny objemu vytváří
podmínky v již pevné struktuře pro vznik trhlin. Kladná
délková změna vzorku na počátku měření je dána tím, že
tepelná dilatace převažuje nad smrš�ováním vyvolaným hy-
dratačními chemickými změnami.

Vliv tepelné dilatace na smrš�ování (roztažnost) je zřejmý.
Teplotní změna koresponduje s počátkem hydratace stano-
veným na Vicatově přístroji (tab. I). Přísada superplastifikátoru
Glenium 51 oddaluje počátek hydratační reakce cementového
slínku s vodou v závislosti na množství této přísady (obr. 2).

Zásadním poznatkem, který vyplynul z těchto měření, je
to, že superplastifikátor Glenium 51 svou chemickou pod-
statou je schopen dokonale dispergovat cementová zrna,
zamezit tvorbě shluků, a tak zvětšit specifický povrch
cementového podílu v suspenzní soustavě (cementové kaši),
a tím zvýšit účinnost hydratace. To se v měření projevuje
zvýšením maxima teploty. V důsledku toho pak přísada
plastifikátoru způsobí snížení podílu nezhydratovaných zrn,
a tedy se kladně projeví na vzniku pevné struktury cemen-
tového kamene. Je však třeba vždy určit optimální a maxi-
málně možné množství daného plastifikátoru v betonové
směsi.

Vliv mikroplniv na hydrataci vycházející ze sestavy
cement – voda – plastifikátor udává obr. 3. Počátek hydratace
je pravděpodobně díky částečnému blokování cementových
zrn u všech tří druhů mikroplniv časově posunut a snižuje se
i rychlost reakce. Nejmarkantnější změna byla zaznamenána
po přísadě mikromletého vápence. 

Závěr
Z výsledků měření je zřejmé, že:

� objemová změna tvrdnoucího betonu je podstatně ovliv-
něna tepelnou dilatací úměrnou exotermickému průběhu hy-
dratace cementu, což může vést ke vzniku mikrotrhlin v má-

Série Složky v /c
Počátek / konec 

tuhnutí [h]

1.    CEM I 52,5R 0,29 2,5 / 5,5

   CEM I 52,5 R

   0,5 % Glenium 51

   CEM I 52,5 R

   1 % Glenium 51

   CEM I 52,5R

   0,5 % Glenium 51

   5 % mikroskopicky mletý vápenec

   CEM I 52,5R

   0,5 % Glenium 51

   5 % silica-fume

   CEM I 52,5R

   0,5 % Glenium 51

   5 % popílek

6. 0,29 5,6 / 12,8

4. 0,29 6,7 / 14,0

5. 0,29 5,1 / 12,8

2. 0,29 5,9 / 10,5

3. 0,29 6,5 / 12,3

Tab. 1. Složení směsí 

Obr. 2. Vliv množství superplastifikátoru Glenium 51

Obr. 3. Vliv druhu mikroplniva



110 STAVEBNÍ OBZOR 4/2002

lo pevné, teprve se vytvářející struktuře cementového kame-
ne a poruch na styčné ploše s kamenivem;

� přídavek plastifikátoru Glenium 51 na bázi polykarbo-
xyléteru podstatně ovlivňuje průběh hydratace, oddaluje po-
čátek tuhnutí a prodlužuje interval přechodu soustavy ce-
ment–voda z kašovité kvazikapalné formy na pevnou hmotu;

� dokonalá dispergace cementových zrn v záměsové vodě
zvětšuje účinnou plochu cementového pojiva a v konečné
fázi se podílí na vzniku pevné struktury s malou porozitou;

� přísada mikroplniv redukuje množství tepla uvolňu-
jícího se při exotermickém průběhu hydratační reakce, a sni-
žuje tak riziko vzniku mikrotrhlin v počátečním stadiu tvrd-
nutí vysokohodnotných betonů.

Zkoušky a předložená publikace výsledků práce byly 
vypracovány v rámci grantového úkolu č. 103/99/0767
GA ČR.
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Hošek, J. – Litoš, J.: Origination of Cracks in the Initial
Stage of Concrete Hardening

Origination of cracks in common concrete in the initial
stage of its hardening depends on the ratio of its basic
components, water coefficient and conditions under
which hardening takes place. The hardening process of
concrete is, to a certain extent, influenced by additives in
high-quality and self-compacting concretes. The highest
probability of failure origination in the structure is in the
period of autogeneous shrinkage. The method of
simultaneous measurement of deformations from shrin-
kage due to chemical changes from exothermic heat
released during the hardening enables monitoring of this
process from its very beginning. The outcomes have
shown that the addition of plasticizers based on
polycarbonether Glenium 51 and microfillers substan-
tially influences deformation of cement concrete binder
in the phase of transition from quasiliquid paste to the
solid form of the material and can be the dominant
factor of the origination of cracks in new types of high-
quality concretes.

Hošek, J. – Litoš, J.: Rissbildung im Anfangsstadium der
Betonerhärtung 

Die Entstehung von Rissen in Normalbeton im
Anfangsstadium der Erhärtung hängt vom Verhältnis
der Grundbestandteile, dem Wasser-Zement-Faktor und
den Bedingungen ab, unter denen die Erhärtung abläuft.
Für die neuen Typen hochwertiger und selbst-
verdichtungsfähiger Betone wird der Erhärtungsprozess
bis zu einem bestimmten Maß von den Zusatzmitteln
beeinflusst. Die größte Wahrscheinlichkeit der
Entstehung von Störungen in der Struktur besteht im
Zeitraum des autogenen Schwindens. Das Verfahren der
Simultanmessung der Verformungen durch das Schwin-
den unter dem Einfluss chemischer Umwandlungen
durch die bei der Erhärtung frei werdende exotherme
Wärme ermöglicht es, diesen Prozess völlig von Anfang
an zu verfolgen. Die Ergebnisse haben erwiesen, dass
Zusätze eines Plastifikators auf Basis von Polykarboxyl-
äther Glenium 51 und Mikrofüllern in der Phase des
Übergangs von der breiig quasiflüssigen zur festen Form
die Verformung des Zementbindemittels des Betons
wesentlich beeinflusst und dass diese bei neuen Typen
hochwertiger Betone ein dominanter Faktor der
Rissbildung sein können. 

Přehlídkovou neanonymní jednokolovou soutěž stej-
ného názvu připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů. Jejím
účelem a posláním je podporovat všechny formy kvalit-
ní architektury pro bydlení a ocenit a popularizovat kva-
litní realizace staveb bytové výstavby. Předmětem jsou
obytné budovy realizované na území České republiky
kolaudované v období od 1.1. do 31.12.2001.

Soutěže se mohou zúčastnit autoři staveb realizo-
vaných na území České republiky

Kategorie:
� novostavba rodinného domu, 
� novostavba bytového domu, 
� rekonstrukce obytné nebo jiné budovy pro účel bydlení,
� dům s pečovatelskou službou. 

Členy poroty, která má sedm řádných členů a dva
náhradníky, budou zástupci Ministerstva pro místní roz-
voj ČR, Fakulty architektury ČVUT, městské části Praha
– Letňany, Svazu měst a obcí, České komory autorizo-
vaných inženýrů a techniků, Státního fondu rozvoje
bydlení, Cihlářského svazu Čech a Moravy.

Podmínky je možné bezplatně získat na adrese: PhDr.
Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT,
Revoluční 8, budova C, 110 00 Praha 1, tel.: 02/ 21409700;
fax: 02 / 21409701; e-mail: komunikace.pr@volny.cz
a e-mail: yvonna.soukupova@centrum.cz. Vyvěšeny
budou rovněž na www.mmr.cz, na www.komunikace-
profit.cz, informace budou i na internetových stránkách
České komory architektů a Svazu měst a obcí. Uzávěrka
přihlášek se předpokládá 24. května 2002.

Nový domov roku 2001
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Cílem článku je podat stručný přehled numerického
modelování vlivu svorníků na stabilitu podzemích děl
v diskontinuitním horninovém masivu. 

Úvod 
S úspěšným používáním svorníkové výstroje v praxi pod-

zemního stavitelství a hornictví v posledních letech souvisí
i rozvoj metod výpočtu vlivu svorníkové výstroje na napja-
tost a deformaci horninového masivu. Podle typu použitých
svorníků, technologie a aktivace výztuže, vlastností horniny
apod. rozeznáváme čtyři základní funkce:
� podpěrnou, při níž svorníková výztuž přenáší zatížení

z rozvolněné horniny v oblasti horninové klenby;
� zpevňující, tj. zvětšující tuhost a pevnost horninového

masivu (předpětím svorníků, injektážním účinkem,
zpevněním u lepených svorníků);

� stabilizační, při níž se snížením koncentrace napětí (což
má za následek zvýšení vlastní únosnosti masivu) stabi-
lizuje horninový masiv;

� ochrannou, a to při použití svorníků u samonosné horniny.

V konkrétních případech se samozřejmě vliv těchto
funkcí v procesu stabilizace různí. Kvalitní výpočetní mode-
ly určující chování svorníků a jejich vliv na stabilitu pod-
zemního díla by měli mít schopnost nejen objektivně vysti-
hovat základní funkce, ale také obsahovat moduly pro
modelování základních situací (obr. 1). 

Postižení míry účinků jednotlivých funkcí svorníkové
výstroje je velice složité a do odvozených výpočetních po-
stupů bylo zavedeno s různým stupněm zjednodušení. V sou-
časné době můžeme pro modelování svorníkové výstroje
použít [1]:

� empirické metody,
� klenbové teorie,
� nosníkové teorie,

� empiricko-analytické metody,
� teorie mechaniky kontinua (deformační metody parciální

stability),
� metody založené na mechanice porušení,
� numerické metody (např. MKP, UDEC).

Analytické řešení vlivu svorníku 
na plochu nespojitosti

Vliv svorníku na pevnost a deformaci plochy nespojitosti
se projeví nárůstem soudržnosti plochy nespojitosti a nor-
málového napětí stlačujícího stěny plochy nespojitosti (vli-
vem osové síly ve svorníku). Pro vyjádření těchto účinků
budeme předpokládat, že se svorník dá modelovat jako nos-
ník (k porušení svorníku dojde dosažením kritického napětí
v tažených vláknech a porušení jeho materiálu odpovídá pod-
mínce plasticity podle Trescy). Při posunu bloků horniny
podle plochy nespojitosti (obr. 2) dojde k tangenciálnímu

posunu svorníku (bod C přejde v bod C´), vyvolají se síly ve
svorníku, které se následně přenesou do horniny a způsobí
podrcení přilehlé horniny. Od jisté velikosti posunu bloků
vznikne ve svorníku plastická oblast (určená body A, B)
a svorník se začne porušovat. V bodě C´ (určeném změnou
křivosti svorníku) působí maximální síla, jež je kombinací
sil osových a smykových vyvolaných tangenciálním posunem
(obr. 3). Je tedy patrné, že smyková pevnost plochy nespoji-
tosti, kterou prochází svorník, je určena deformačním proce-
sem vyvolávajícím porušení. Za předpokladu, že známe
osové a smykové síly působící na koncích svorníku a smy-
ková pevnost plochy nespojitosti se dá popsat Mohrovou –

Modelování vlivu svorníkové výstroje 
na diskontinuitní horninový masiv

Dr. Ing. Jan PRUŠKA
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Situace modelování svorníkové výstroje
1 – diskontinuitní horninový masiv, 2 – svorník, 3 – spolupůsobení
svorníku a horniny, 4 – vliv svorníku na diskontinuitu

Obr. 2. Posun bloků svorníkované horniny

Obr. 3. Síly a posuny při deformaci svorníkované horniny

smyková plocha
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Coulombovou podmínkou plasticity, můžeme vyjádřit smy-
kovou sílu vyvolanou svorníkem a působící na plochu ne-
spojitosti vztahem [2]

T = RCT + RCN . tg ϕJ ,                       (1)

kde T je smyková síla vyvolaná svorníkem;
RCT – síla svorníku působící tangenciálně na plochu 

nespojitosti;
RCN– síla svorníku působící kolmo na plochu nespojitosti;
ϕJ – úhel tření na ploše nespojitosti.

Nárůst soudržnosti na ploše nespojitosti cb a normálového
napětí σnb (vlivem uzavírání plochy nespojitosti) vyvolané svor-
níkem se dá popsat rovnicemi

RCTcb = –––– ,                                  (2)
Aj

kde cb je nárůst soudržnosti vyvolaný svorníkem;
RCT – síla svorníku působící tangenciálně na plochu 

nespojitosti;
Aj – plocha diskontinuity, na kterou působí svorník,

RCNσnb = –––– ,                                  (3)
Aj

kde σnb jenárůst normálového napětí vyvolaný svorníkem;
RCN – síla svorníku působící kolmo na plochu nespojitosti;
Aj – plocha diskontinuity, na kterou působí svorník.

Celkovou smykovou pevnost plochy nespojitosti se svor-
níkem můžeme zapsat 

τf = (cj + cb) + (σn + σnb) . tg ϕJ,              (4)

kde τf je smyková pevnost plochy nespojitosti se svorníkem;
cj – soudržnost na ploše nespojitosti;
cb – nárůst soudržnosti vyvolaný svorníkem;
σn – počáteční normálové napětí;
σnb – nárůst normálového napětí vyvolaný svorníkem;
ϕJ – úhel tření na ploše nespojitosti.

Koncepce založená na Fennerově – Pacherově
křivce

Pacherova teorie (1964) uvažuje při výpočtu deformací
líce tunelu nosnou schopnost horninového masivu, jež vzni-
ká spolupůsobením horninového masivu s poddajným vy-
strojením. Tato teorie dosáhla značného uplatnění s rozší-
řením nových tunelovacích metod (zvláště NRTM – nové
rakouské tunelovací metody). Princip teorie spočívá v tom,
že se současně s ražením tunelu opatřuje líc výrubu primární
výstrojí (která působí staticky jako klenba) ze stříkaného
betonu, popř. kombinací stříkaného betonu, svorníkové a
ocelové výstroje (v závislosti na druhu horniny). Jak stří-
kaný beton, tak svorníková výstroj zajiš�ují dokonalé spoje-
ní s horninou, čímž je zaručeno splnění podmínky spolupů-
sobení horninového masivu a výstroje ihned po nastříkání
primární výstroje. Úplné ustálení deformací (po 3 až 6 mě-
sících) znamená vyrovnání radiálních napětí působících
v líci výrubu s napětími působícími ve výstroji. V tomto
okamžiku je také primární výstroj maximálně využita. Sou-
časně je možné budovat sekundární výstroj, jež zajiš�uje
bezpečné definitivní vystrojení tunelu.

Chování horninového masivu podle uvedené teorie je
možné znázornit Fennerovou – Pacherovou křivkou (obr. 4).
Průběh radiálního napětí na líci výrubu se nazývá charak-

teristická křivka horniny a průběh nárůstu zatížení výstroje
křivkou odporu výztuže. Metod výpočtu charakteristické křiv-
ky horniny a křivky odporu výztuže existuje poměrně mno-
ho. Liší se hlavně vstupními předpoklady, které určují míru
vystižení chování skutečné horniny a výstroje. 

Protože zatížení svorníkové výstroje je výsledkem spolu-
působení systému hornina – svorníková výstroj, je výpočet
průběhu charakteristické křivky horniny a odporu výstroje
odvozen ze statických rovnic rovnováhy, rovnic mezního
stavu, rovnic zákona tečení, rovnic nestlačitelnosti apod.
Dále bude popsán výpočet svorníkové výstroje uvažující
stabilizační a zpevňující funkce svorníkové výstroje (odvo-
zený na Katedře geotechniky ČVUT FSv). Odvozené řešení
je založeno na poznatku, že svorník svým předpětím zvýší
pevnost horninového masivu (zvýšením normálových napětí
na plochách nespojitosti, a tím i smykové pevnosti) a zavádí
do výpočtu charakteristické křivky horniny koncepci zpev-
něné horniny. 

Základní předpoklady řešení
Odvozený výpočet je založen na těchto předpokladech:

– výrub je kruhový o poloměru ri;
– horninový masiv je homogenní, izotropní a nachází se

v hydrostatickém stavu napjatosti (velikost napětí p0), vliv
diskontinuit je možný zavést jedině úpravou parametrů
masivu;

– zanedbává se tíha horniny v rozvolněné oblasti kolem výrubu;
– délka výrubu je taková, že je možné problém považovat

za případ rovinné deformace;
– horninový masiv se chová lineárně pružně a porušení od-

povídá Mohrově – Coulombově podmínce plasticity;
– svorníková výstroj je umístěna radiálně (kolmo na stěnu

výrubu) po celém obvodu, podélná a příčná vzdálenost
svorníků je taková, že na stěnu výrubu vyvozují rovno-
měrný tlak; 

– svorníky jsou mechanicky upínané a předepnuté silou Tk;
– vliv vzdálenosti čelby je zaveden podle Panetovy teorie

[3], viz obr. 5;
– kotvením okolí výrubu vytvoříme v horninovém masivu

nosný prstenec, jež má vlastnosti tlustostěnného válce.

Obr. 4. Fennerova – Pacherova křivka

Obr. 5. Vliv vzdálenosti čelby podle Paneta
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Chování systému hornina – svorníková výstroj popisu-
je odvozené řešení pomocí těchto fází:

– stav před instalací svorníkové výstroje;
– vlastní instalace svorníkové výstroje a její aktivace 

předpětím silou Tk;
– nárůst tahového napětí ve svorníku;
– plastické chování nosného prstence;
– pružně plastické chování nosného prstence;
– plastické chování nosného prstence.

Proti klasickým výpočtům Fennerovy – Pacherovy křivky,
popsaných např. v [2], [3], má odvozené řešení následující
zlepšení:
– zavádí do výpočtu síly přenášené do horninového masivu

v patě svorníku (obr. 6);

– předpokládá, že svorník svým předpětím silou Tk zvýší
pevnost horninového masivu;

– uvažuje vliv posunů hlavy a paty svorníku na velikost je-
ho tahových napětí;

– zavádí koncepci zpevněné horniny, tj. okamžitý vliv akti-
vace svorníkové výstroje na charakteristickou křivku
(obr. 7).

Řešení pomocí speciálního prvku MKP
Metoda konečných prvků (MKP) je pro řešení statických

problémů jednou z nejrozšířenějších. Modelování svorní-
kové výstroje MKP je proti modelování horniny podstatně
složitější a vyžaduje zavedení speciálních prvků (první mo-
dely byly odvozeny okolo roku 1968 [4], [5]). Dále je struč-
ně uveden prvek [6], jež popisuje s obecnou platností
svorník (obr. 8) jako plošný prvek s šesti uzly (dva jsou svá-
zány s tyčí svorníku a zbývající s okolním horninovým ma-
sivem).V daném prvku (obr. 9) jsou uvažovány jak osové a

smykové síly svorníku, tak rozhraní mezi svorníkem a
horninou. Posuny v ocelové tyči svorníku a relativní posuny
prstence cementové zálivky (či jiného upínacího materiálu)
jsou závislé pouze na ose z. Přetvoření tyče svorníku a pře-
tvoření prstence cementové zálivky pomocí uzlových posu-
nů lze vyjádřit vztahy 

ε b = BbUb,  ε g = Bg∆Ug ,                     (5) 

kde index b označuje veličiny týkající se svorníku (táhla) a
index g označuje veličiny patřící cementové zálivce, při-
čemž U je matice posunutí a B matice diferenciálních operá-
torů. Pomocí těchto výrazů můžeme zapsat fyzikální rovnice
pro lineárně pružné chování tyče a prstence cementové
zálivky 

σ b = Dbε b,  σ g = Dgεg ,                      (6) 

kde D jsou příslušné matice tuhosti materiálu.

Použitím diskretizace rovnic virtuální práce konečnými
prvky (předpokládá se, že pole napětí σ je staticky přípustné
a pole posunů je kinematicky přípustné) dostáváme výrazy
pro matici tuhosti

tyč                                , prstenec                                  . (7)

Integrací v (7) dostaneme matice

tyč                                                                  ,              (8)

Obr. 7. Porovnání klasické Fennerovy – Pacherovy křivky (vlevo) 
a křivky podle koncepce zpevněné horniny (vpravo)

Obr. 8. Aydanův prvek
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Obr. 9. Posuny svorníkové tyče a prstence

Obr. 6. Zavedení přenosu sil
ze svorníků do horninového
masivu
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Gb A Eb Akde            K r
b = –––––                   K r

b = –––––  ,
L L

A = π r2
b

L délka svorníku

prstenec                                                            ,           (9)

L Eb Akde        K r
g = π Eg –––––––––            Kz

g = ––––––––  .
3 ln (rh /rb)                     3 ln (rh /rb)

Vztah mezi posuny kotevní tyče, relativními posuny prs-
tence (zálivky) a uzlovými posuny je popsán vztahem

Ub,∆g = AU ,                               (10)

což rozepsáno 

kde

Integrací lze získat matice tuhosti svorníkového prvku v lo-
kálním souřadném systému

Matice tuhosti svorníkového prvku v lokálním souřadném
systému, vyjádřená v posunech uzlů prvku, má tvar

Převedení na globální souřadný systém je možný pomocí vztahu

kde T je transformační matice mezi lokálním souřadným
systémem (xyz) a globálním souřadným systémem (XYZ).

Model založený na mechanice porušení 
Pro tento model, jež vychází ze zobecnění mechanického

modelu Kachanova [7], se předpokládá znalost rozložení
ploch nespojitosti o konečné délce v daném horninovém
masivu. Plochy nespojitosti jsou v tomto modelu chápány
jako podoblasti nemající tlouš�ku a schopnost přenášet na-
pětí. Veškeré zatížení v daném masivu je přenášeno jen
neporušenou horninou. Tento zjednodušující pohled na plo-
chy nespojitosti má za následek selhání chování modelu
v případě, že diskontinuity jsou vzhledem k rozměrům pod-
zemního díla plynulé (souvislé). Po teoretické stránce jsou
zavedeny tyto předpoklady:

– diskontinuity mají v dané řešené oblasti konečný objem;
– jsou jednoznačně popsány konstitutivní vztahy pro ne-

porušenou horninu a plochy nespojitosti;
– je možná lineární superpozice pro napětí a přetvoření;
– řešená oblast je jednoose namáhána;
– charakteristický prvek rozrušeného horninového masi-

vu je řešen jako rovinná úloha.

Prvním krokem řešení je určení charakteristického prvku
v horninovém masivu a jeho převedení do roviny (obr. 10).

V případě jednoosého zatížení se prvek přetváří pouze ve
směru zatížení, a získáváme tak homogenní pole přetvoření.
Mechanický popis řešené oblasti (charakteristického prvku)
je proveden pomocí složených reologických modelů (jsou
schopné popsat i vliv svorníkové výstroje) využívajících zá-
kladní látky, a to paralelním nebo sériovým způsobem. Při
reologickém popisu složené hmoty skládání jednotlivých
prvků a skupin řídí přetvárné zákony dvěma reologickými
pravidly:
� jestliže se spojují prvky v řadě za sebou, přetvoření se

sčítají a napětí jsou ve všech průřezech stejná;
� při řazení prvků vedle sebe mají jejich přetvoření stejné

hodnoty a příslušná reologická napětí se sčítají. Tato na-
pětí jsou vždy vztažena na celý průřez, a proto platí souč-
tový zákon (reologická napětí jsou poměrnými silami, je-
jichž součet dává výsledné napětí v hmotě).

Nejlépe odpovídající výsledek dává modelování pomocí
vazkopružné látky. Pro sériové vyjádření platí obecný vztah

Přetvoření této látky vychází sečtením hodnot

a výsledný modul pružnosti je dán vztahem
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Obr. 10. Charakteristický prvek horninového masivu a jeho rovinné 
vyjádření při jednoosém zatěžování
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Pro objasnění principu modelování budeme v reologickém
modelu předpokládat pouze použití pružného základního
prvku (Hookovy látky) – viz obr. 11. Pro blok I, představu-
jící část horninového masivu s diskontinuitami, můžeme vý-
sledná napětí zapsat vztahem

kde σ1 je výsledné napětí v bloku I,
σD – napětí části bloku I obsahující diskontinuity,
σS – napětí neporušené části bloku I,
l2 – výška části představující rozrušený masiv (obr. 11),
L2 – výška bloku I (obr. 11).

Podle reologických pravidel bude výsledné přetvoření dá-
no součtem přetvoření bloků I a II

kde e1 je přetvoření bloku I,
e2 – přetvoření bloku II,
l1 – šířka části představující rozrušený masiv (obr. 11),
L1 – šířka bloku I (obr. 11).

Zavedením konstitutivních vztahů mezi přetvořením a napě-
tím můžeme vyjádřit ekvivalentní modul masivu

kde l2 je výška části představující rozrušený masiv (obr. 11),
L2 – výška bloku I (obr. 11),
l1 – šířka části představující rozrušený masiv (obr. 11),
L1 – šířka bloku I (obr. 11),
ES – modul pružnosti neporušené části masivu,
ED – modul pružnosti rozrušeného masivu.

Pro paralelní vyjádření platí obecný vztah

Je zcela logické, že dalším skládáním těchto odvozených mo-
delů jsme schopni popsat horninový masiv s opakujícími se
soustavami ploch nespojitosti.

Závěr
Modelování svorníkové výstroje (zvláště v diskontinuit-

ním masivu) je stále složitá záležitost. Odvozená analytická
řešení mají většinou omezenou platnost na poměrně úzký
okruh případů. Vhodnost použití speciálních prvků MKP
pro modelování svorníků závisí na výběru vhodného prvku
a vyžaduje vždy provedení parametrické studie. Řešení
svorníků v diskontinuitním masivu pomocí MKP je nejsnad-
nější zavedením speciálních prvků (svorníkového, diskonti-
nuitního apod.). Obecně však MKP není schopna vystihnout
komplexnost diskontinuitního horninového masivu se svor-
níkovou výstrojí. Výsledky projektu byly z větší části pro-
gramovány (např. dvojrozměrný generátor sítě MKP, zave-
dení speciálních prvků MKP, řešení Fennerovy – Pacherovy
křivky, řešení pomocí koncepce zpevněné horniny) a jsou
k dispozici pro další výzkum na Katedře geotechniky Fakul-
ty stavební ČVUT. 

Článek vznikl v rámci grantu č. 103/98/P237 GA ČR
„Matematické modelování vlivu prvků primárního ostě-
ní na napjatost a deformaci diskontinuitního hornino-
vého masivu“.
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Pruška, J.: Modelling of the Impact of Bolts on
Discontinuous Rock Massif

The article aims at outlining numerical modelling of the
impact of bolts on the stability of underground
structures in the discontinuous rock massif.

Pruška, J.: Modellierung des Einflusses des Ankeraus-
baus auf ein diskontinuierliches Gebirgsmassiv 

Ziel des Artikels ist es, einen knappen Überblick über
die numerische Modellierung des Einflusses von Anker-
bolzen auf die Stabilität von Untertagebauwerken in
einem diskontinuierlichen Gebirgsmassiv zu geben.  
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V objektu Rádia Svobodná Evropa v Praze bylo třeba
zjistit příčiny vodorovných a svislých posunů stěny chod-
by. Článek hodnotí dosaženou přesnost měřených veličin
i výsledných posunů jejich porovnáním s teoretickými
hodnotami a objektivně prokazuje a rozlišuje závislost
velikosti a směru vodorovných posunů na teplotě a času.
Zároveň prokazuje vhodnost použité technologie.

1. Úvod
Práce ke zjištění příčin statických poruch v části objektu

Rádia Svobodná Evropa v Praze, k jejich vyhodnocení a ná-
vrhu opatření k jejich odstranění byly zahájeny na jaře roku
1999. Na stěně chodby, ve které se objevovaly zjevné poru-
chy (trhliny), statik ve spolupráci s geodety vybral místa pro
osazení pozorovaných bodů a stanovil požadavky na další
geodetické práce (místa osazení vztažných bodů, požadova-
nou přesnost výsledků, četnost měření atd.). 

Stěna přiléhá k otevřenému atriu se zahradou umístěnou na
vodorovných ocelových nosnících profilu I, které jsou na jed-
né straně zakotveny ve zděné části budovy (lze předpokládat,
že pevně) a na druhé uloženy na nosné konstrukci zmíněné
stěny (přibližně uprostřed její výšky). Bylo tedy možné oče-
kávat působení délkové změny ocelových nosníků (obr. 1)

vlivem venkovních teplot na tuto stěnu. Proto bylo rozhodnu-
to určovat především vodorovné, ale také svislé posuny sle-
dované stěny ve třech výškových úrovních, a to relativně 
vzhledem ke vztažnému bodu na protější stěně chodby v kaž-
dém příčném řezu (obr. 1). Jeden příčný řez tedy zahrnuje
čtyři body. Příčných řezů bylo zvoleno šest, a to v místech
nosných sloupů u sledované stěny (obr. 1). Vzhledem k ne-
známé rychlosti a velikosti posunů bylo rozhodnuto usku-
tečnit první fázi měření v pěti etapách včetně základní, a to
zhruba ve dvouměsíčním intervalu s tím, že o dalším postupu
se rozhodne podle dosažených výsledků.

2. Technologie
Na základě požadavků statika a provedené rekognoskace

byl vypracován projekt geodetických prací. Ke sledování relativních
vodorovných i svislých posunů deformované stěny vůči stěně

protější, která nejeví známky poškození, bylo rozhodnuto
použít úhlového měření elektronickým tachymetrem Leica
TC 1800, kterým lze změřit i vzdálenosti potřebné pro výpo-
čet posunů. 

Vzhledem k tomu, že chodba je značně frekventovaná, ne-
bylo možné použít nucenou centraci přístroje. Proto byl pří-
stroj dostředěn optickým dostře�ovačem v jedné poloze,
orientovaným v každé etapě stejným směrem (systematická
odchylka dostře�ovače při použití stále stejného přístroje se
na velikosti posunů neuplatní). Stanovisko přístroje S bylo
stabilizováno v podlaze chodby (obr. 1) mosazným válečkem
s jemnou dírkou, což umožňuje dostředění se směrodatnou
odchylkou do 0,5 mm. Při krátkých záměrách v chodbě může
i tato odchylka ovlivnit přesnost vodorovných a zenitových
úhlů, a proto se v každé etapě určovala z měření na vztažné
body a uvažovala ve výpočtu posunů. Ze stejných bodů se
v každé etapě určovala výška horizontu přístroje.

Jak již bylo uvedeno, pro určení vodorovných, ale i svis-
lých posunů pozorovaných bodů (obr. 1 – půdorys), byly
osazeny v šesti příčných řezech čtveřice bodů (obr. 1 – nárys).
S ohledem na provoz v chodbě byly stabilizovány zděří se
závitem vodorovně zapuštěnou do stěny. Do zděře byl po
dobu měření našroubován modrý kruhový cílový terčík se
žlutým kroužkem průměru 2 mm (obr. 2). Pro záměry od 30

do 40 m by bylo vhodnější použít kroužek většího průměru
(4 až 5 mm). Mimo dobu měření byla zděř chráněna před poš-
kozením mosazným krytem opatřeným krycí barvou. Jednot-
livé terčíky byly označeny čísly a stálost jejich polohy ve
všech etapách zajištěna dorazem.

V každé etapě se měřily vodorovné směry a zenitové úhly
ve dvou skupinách s dvojím cílením, jak bylo stanoveno roz-
borem přesnosti před měřením (1). Tento rozbor vycházel
z požadavku, aby přesnost určovaných vodorovných posunů
nepřekročila mezní odchylku δpmet = 0,5 mm při maximální
délce záměr 40 m, šířce chodby zhruba 2 m a směrodatné
odchylce vodorovného směru měřeného v jedné skupině s dvo-
jím cílením σϕ0 ≈ 0,2 mgon. Požadovaný počet skupin nϕ
měření vodorovného směru byl vypočítán ze vztahu

σ 2
ϕ0        0,22

nϕ = –––– = ––––– ≈ 2 skupiny ,                (1)
σ 2

Τϕ 0,162

kde 
c · ρ                          2 · 63 662σΤϕ = σΤp –––––––––– = 0,2.10–3 ––––––––—– ≈ 0,16 mgon

2· d1· d2.sin∆ϕ                2· 40· 40· sin3,2

je požadovaná hodnota směrodatné odchylky měřeného
vodorovného směru,

Měření posunů a přetvoření v objektu 
Rádia Svobodná Evropa

Ing. Jaromír PROCHÁZKA, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Umístění pozorovaných bodů a stanoviska přístroje
(schematický náčrt)

a – půdorys, b – nárys

a) b)

Obr. 2. Stabilizace vztažných
a pozorovaných bodů
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δpmet 0,5σΤp = –––– = ––– = 0,2 mm je požadovaná směrodatná odchylka
up 2,5                  vodorovného posunu,

c – šířka chodby,
d1 – vodorovná délka od stanoviska ke vztažnému bodu 

na levé stěně chodby,
d2 – vodorovná délka od stanoviska k pozorovanému bodu 

na pravé stěně chodby,
∆ϕ – rozdíl směrů mezi pozorovaným a vztažným bodem

jednoho příčného řezu,
up – koeficient spolehlivosti.

Zenitové úhly se měřily stejným postupem, tedy ve dvou
skupinách s dvojím cílením, a tedy se stejnou přesností jako
vodorovné směry. Na terčíky se cílilo středem ryskového
kříže a registrace vodorovných směrů i zenitových úhlů pro-
bíhala současně.

V základní etapě se navíc měřily délky ke vztažným i
pozorovaným bodům s využitím odrazných terčů připevně-
ných k cílovým terčíkům kolíčkem tak, aby jejich hrana
procházela středem terčíku. Tím bylo dosaženo systematic-
kého posunu m stejné velikosti a z rozdílu směrů ∆ϕ, mě-
řených na středy obou terčů, a vodorovné délky dOT, měřené
na střed odrazného terče, bylo možné vypočítat řešením
kvadratické rovnice z kosinové věty vodorovnou délku dCT
ke středu cílového terče (obr. 3). Toto řešení však dává 
vzhledem k velmi nepříznivému tvaru trojúhelníka značně

nepřesné výsledky. Proto byla k převedení měřené délky na
délku k cílovému terčíku použita sinová věta s využitím
dostatečně přesně známého směru stěn chodby, získaného
z měření na vztažné body na levé stěně chodby (2). Kontrolou
je výpočet známé vodorovné vzdálenosti m od okraje odraz-
ného terče, procházejícího středem cílového terčíku, k jeho
středu (3). V dalších etapách se již délky neměřily, protože
systematické odchylky takto určených délek se na velikosti
posunů neprojeví. Změna délek způsobená odchylkou v do-
středění byla určena měřením na vztažné body a zavedena
do výpočtu posunů.

Vodorovná vzdálenost dCT od stanoviska ke středu cílo-
vého terčíku byla vypočítána ze vztahu

sinγL(P)dCT = dOT ––––––  .                            (2) 
sin β

Kontrolou je porovnání vypočítané délky m ze vzorce

sin ∆ϕm = dOT ––––––                               (3) 
sin β

s hodnotou určenou přímým změřením příslušné strany od-
razného terče (m.2).

Z rozdílů vodorovných a zenitových úhlů naměřených
v jednotlivých etapách byly vypočítány vodorovné ∆c a
svislé ∆h posuny pozorovaných bodů, popř. relativní změny
v jednotlivých příčných řezech, ze vztahů (4) a (5). Vodo-
rovný posun

∆c = cn – co,                                (4)

kde cn = √ d2
1 + d2

j – 2d1. dj . cos(ϕjn – ϕ1n) je vzdálenost 
pozorovaného od vztažného bodu v n-té etapě 
měření,

co = √ d2
1 + d2

j – 2d1. dj . cos(ϕjo – ϕ1o) je vzdálenost 
pozorovaného od vztažného bodu v základní etapě 
měření,

d1 – vodorovná délka od stanoviska ke vztažnému bodu 1
na levé stěně chodby (obr. 1),

dj – vodorovná délka od stanoviska k pozorovanému 
bodu j na pravé stěně chodby,

ϕ1n (ϕjn) – vodorovný směr ke vztažnému (pozorované-
mu) bodu v n-té etapě měření,

ϕ1o (ϕjo) – vodorovný směr ke vztažnému (pozorované-
mu) bodu v základní etapě měření.

Svislý posun

∆h = hn – ho,                               (5)

kde hn= hpn + dj . cotg ζjn je převýšení k pozorovanému bodu j
v n-té etapě měření,

ho= hpo + dj . cotg ζjo  je převýšení k pozorovanému bodu j
v základní etapě měření,

hpn(hpo)– průměrné převýšení horizontu přístroje vzhledem
k soustavě vztažných bodů v n-té (základní) etapě
měření,

ζjn(ζjo)– zenitový úhel k pozorovanému bodu v n-té (základ-
ní) etapě měření.

Vzhledem k tomu, že bylo možné očekávat velikost svislých
posunů na hranici měřitelnosti a horizont přístroje je v každé etapě
jiný, byly svislé posuny vztaženy k průměrné výšce horizontu
odvozené z výšky bodů vztažné soustavy.

3. Přesnost vodorovných a svislých posunů

3.1. Teoretická přesnost měřených veličin
Přesnost vodorovných směrů a zenitových úhlů, měře-

ných ve dvou skupinách s dvojím cílením, lze charakterizo-
vat směrodatnou odchylkou σϕ  ≈ σζ , vypočítanou ze vztahu

1                       1σϕ  ≈ σζ = –––– √σ 2
z +σ 2

o = –––– √0,42 + 0 ≈ 0,15 mgon ,  (6)
2√2                    2√2

kde σϕ je směrodatná odchylka vodorovného směru,
σζ – směrodatná odchylka zenitového úhlu,
σz – směrodatná odchylka v zacílení,
σo – směrodatná odchylka v odečtení.

Uvedená hodnota směrodatné odchylky v zacílení odpovídá
ideálním podmínkám při měření (bez vnějších vlivů a při
kvalitních terčích), což bylo možné v uvedeném případě
předpokládat. Přesnost délkového měření lze v uvedených
podmínkách měření a při použití elektronického dálkoměru

a) b)

Obr. 3. Zaměření a přepočet vodorovných vzdáleností
a – levá stěna, b – pravá stěna, CT – střed cílového terčíku, OT –
střed odrazného terče, S – stanovisko přístroje, m – vzdálenost obou
středů, β = 100 gon – ϕCT, γL = 100 gon – ϕOT, γP = 100 gon + ϕOT
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Leica TC 1800 charakterizovat směrodatnou odchylkou 
sd = 1 mm. Požadavek, aby odchylka délkového měření ne-
ovlivnila výsledný vodorovný ani svislý posun (δ∆cmet = 
= 0,1 mm), při uvažovaném posunu 5 mm a minimální délce
záměry 7 m, je splněn při směrodatné odchylce délkového
měření σTd ≈ 70 mm. Přesnost délkového měření je tedy
mnohonásobně větší. Směrodatná odchylka σTd byla vypo-
čítána ze vztahu (7) vycházejícího ze zjednodušené, ale pro
daný účel postačující úvahy, že spojnice vztažného a po-
zorovaného bodu v jednom příčném řezu je v podstatě kol-
má na stěnu chodby (obr. 4). Výchozí rovnice pro vodorov-
ný posun potom je

∆c = dj · (sinωn – sinωo).

Vztah pro náhodnou odchylku je

∆cε∆c = εdj · ––– + dj(cos ωn – cos ωo) · (εωn – εωo).dj

Uvažuje-li se pouze vliv délkového měření, pak bude platit

∆cdε∆c = εdj . ––– 
dj

a odtud pro náhodnou odchylku délky

djεdj = dε∆c . ––– .
∆c

Pro směrodatnou odchylku pak platí

dj                       7·103

σdj = dσ∆c . ––– = 0,05 . –––– = 70 mm.        (7)
∆c                 5

Pro svislý posun je úvaha analogická a výsledek obdobný.

3.2. Přesnost určení relativních vodorovných posunů 
protějších bodů chodby

Přesnost určení relativních vodorovných posunů pro-
tějších bodů chodby (i1–i2, i1–i3, i1–i4) v jednotlivých příč-
ných řezech Pi (obr. 1) lze charakterizovat směrodatnou od-
chylkou σ∆c vypočítanou ze vztahu

σ 2
ϕσ 2

∆c = 4 ––– · d2
i1 · sin2α + σ 2

es · (cos2 α + cos2 β),      (8)
ρ2

kde σϕ je směrodatná odchylka vodorovného směru v zá-
kladní a n-té etapě,

σes – směrodatná odchylka v dostředění přístroje na
stanovisku,

di1 – vodorovná vzdálenost vztažného bodu č. i1 od
stanoviska přístroje S,

α – vodorovný úhel na vztažném bodě č. i1 mezi
směrem na stanovisko S a směrem na protější
pozorovaný bod chodby (i2, i3 nebo i4),

β – vodorovný úhel na pozorovaném bodě chodby
(i2, i3 nebo i4) mezi směrem na stanovisko S
a směrem na protější vztažný bod č. i1,

ρ – radián.

3.3. Přesnost určení svislých posunů bodů chodby 
vzhledem k průměrné výšce bodů vztažné soustavy 

Přesnost určení relativních svislých posunů pozorovaných
bodů chodby vzhledem k průměrné výšce bodů vztažné sou-
stavy (obr. 1) lze charakterizovat směrodatnou odchylkou
σ∆h vypočítanou ze vztahu

2σ 2
ζσ 2

∆h = 2σ 2
hp + ––– · d2

ij + 2σ 2
es cot g2ζij ,      (9)

ρ2

kde σhp je směrodatná odchylka průměrné výšky horizontu
přístroje z vyrovnání,

σζ – směrodatná odchylka zenitového úhlu měřeného
v základní a n-té etapě,

σes – směrodatná odchylka v dostředění přístroje na
stanovisku,

dij – vodorovná vzdálenost od stanoviska přístroje k po-
zorovanému bodu ij (i2, i3 nebo i4), v příslušném 
příčném řezu Pi,

ζij – zenitový úhel na pozorovaný bod ij (i2, i3 nebo i4),
ρ – radián.

Při splnění teoretické přesnosti měřených veličin a počet-
ním vyloučení odchylky v dostředění přístroje bylo možné
očekávat, že se směrodatná odchylka relativního vodorov-
ného σ∆c i svislého posunu σ∆h bude pohybovat v rozmezí
0,1 až 0,2 mm vzhledem k vzdálenosti příčného řezu od sta-
noviska přístroje.

4. Výsledky zaměření šesti etap
Měření v základní i v šesti následujících etapách bylo pro-

vedeno stejnou technologií, stejným přístrojem Leica TC 1800
a jedním měřičem, vzhledem k vyloučení systematických
odchylek. V souladu s projektem geodetických prací se dél-
ky zaměřovaly pouze v první etapě a centrace přístroje se
prováděla optickým dostře�ovačem v jedné poloze vždy se
stejnou orientací. Pro omezení vlivu dostředění na výsledné
posuny bylo mezi dvěma skupinami měřených vodorovných
a zenitových úhlů nezávisle přecentrováno.

Z rozdílů naměřených veličin v n-té a základní etapě mě-
ření byly vypočítány vodorovné a svislé posuny pozorova-
ných bodů i2, i3 a i4 (kde i je číslo příčného řezu – obr. 1)
vůči vztažnému bodu i1, který je pokládán za stabilní, popř.
ke vztažné soustavě u svislých posunů. Stabilita vztažných
bodů i1 vzhledem k základní etapě se ověřovala v každé
etapě vyrovnáním měřených vodorovných směrů na vztažné
body 01, 02 a i1. Z výsledků vyrovnání se v každé etapě
hodnotila:
– přesnost měření (odst. 4.1.1 a 4.1.4),
– stabilita vztažných bodů i1 (odst. 4.1.2),
– excentricita přístroje a výška jeho horizontu na pozoro-

vacím bodu S (stanovisko přístroje) (odst. 4.1.3.).

4.1. Aposteriorní přesnost měřených veličin
4.1.1. Přesnost měření vodorovných směrů

Přesnost měření je charakterizována jednotkovou směro-
datnou odchylkou so z vyrovnání měření na vztažné body,
která odpovídá výběrové směrodatné odchylce rozdílu
vodorovných směrů v n-té a základní etapě s∆ϕ. Hodnoty
výběrových směrodatných odchylek s∆ϕ, charakterizujících
přesnost rozdílů vodorovných směrů jednotlivých etap vůči

Obr. 4. Přesnost délky dj
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etapě základní, jsou uvedeny v tab. 1, a to včetně teplot na-
měřených uvnitř chodby a v atriu. 

Z tabulky, která obsahuje přehled výběrových směrodat-
ných odchylek rozdílu vodorovných směrů ze všech etap mě-
ření, je zřejmé, že dosažená přesnost vodorovných směrů vel-
mi dobře koresponduje s přesností teoretickou, uvažovanou
v projektu měření, tj. σϕo = 0,15 mgon, a tedy pro rozdíl σ∆ϕ =
= 0,21 mgon, a to i přes některé nepříznivé okolnosti během
měření. Bez třetí etapy, která je objektivně ovlivněna velmi
nepříznivými podmínkami při měření (refrakcí způsobenou
prouděním vzduchu při rekonstrukci fasády budovy) je
průměrná přesnost vodorovných směrů, vypočítaná ze zbý-
vajících pěti etap, dána výběrovou směrodatnou odchylkou 

Σs2
∆ϕsϕo = √ –––– ≈ 0,145 mgon.

2 · 5

Pozoruhodná je skutečnost, že horších výsledků bylo do-
saženo při nízkých teplotách vzduchu měřených v atriu. To
může být způsobeno větším teplotním rozdílem vně a uvnitř
chodby. Ten zřejmě v malých mezích ovlivňuje polohu
vztažných bodů. Tuto hypotézu by však bylo nutné ověřit
dalším měřením při maximálních rozdílech venkovní teplo-
ty. 

4.1.2. Ověření stability vztažných bodů 01, 02 a i1
Z výsledků vyrovnání sítě vztažných bodů 01, 02 a i1 vy-

plynula nestabilita trvale stabilizovaného vztažného bodu 
č. 02, která může mít souvislost se změnou teploty uvnitř a vně
budovy (bod je blízko vchodu). K objektivnímu prokázání
vlivu teploty by bylo třeba dlouhodobější sledování posunů
tohoto bodu. Bod byl ze vztažných bodů vyloučen a byl uva-
žován ve výpočtech jako nestálý. Výsledky všech šesti etap
jsou uvedeny v tab. 2.

4.1.3. Určení excentricity přístroje na pozorovacím bodě S
Z výsledků vyrovnání sítě vztažných bodů v jednotlivých

etapách byly získány změny v souřadnicích pozorovacího
bodu S, což jsou vlastně prvky excentrického postavení pří-
stroje vzhledem k základní etapě měření způsobené nepřes-
ností optického dostředění přístroje nad stabilizací. Rozdíly
v dostředění mezi dvěma etapami jsou uvedeny v tab. 3.
Z údajů je zřejmé, že dosažená přesnost dostředění přístroje
v bodě S je vyšší (průměrná hodnota ze sedmi etap je dána

Σs2
enhodnotou se = √ –––– ≈ 0,25 mm, kde sen =√s2

enx + s2
eny) 2 · 6

než v projektu uvažovaná přesnost charakterizovaná směro-
datnou odchylkou σe = 0,5 mm. Výsledné posuny nejsou
touto nepřesností dostředění ovlivněny.

4.1.4. Přesnost měření zenitových úhlů
Přesnost měření zenitových úhlů je vypočítána z vyrovná-

ní jednotlivých etap, kde stejně jako u vodorovných směrů
jde o výběrovou směrodatnou odchylku rozdílu mezi n-tou a
základní etapou měření s∆ζ. Průměrná směrodatná odchylka
zenitových úhlů pro jednu etapu se vypočítá obdobně jako
u vodorovných směrů. V tabulce 4 jsou uvedeny výběrové
směrodatné odchylky rozdílu vodorovných směrů, společně
s teplotami uvnitř hodnocené chodby a v atriu. Je zřejmé, že
dosažená přesnost zenitových úhlů je mírně horší než přes-
nost teoretická, uvažovaná v projektu měření, tj. σζo = 0,15
mgon a pro rozdíl σ∆ζ = 0,21 mgon. Z toho vyplývá, že ně-
které nepříznivé okolnosti během měření ovlivňují více
přesnost zenitových úhlů než vodorovných směrů. To se
potvrzuje i výrazným snížením přesnosti měření v již
zmiňované třetí etapě, zejména u zenitových úhlů. Využi-
telnost třetí etapy pro hodnocení svislých, ale i vodorovných
posunů, je tedy značně problematická. Průměrná směrodat-
ná odchylka 

Σs2
∆ζsζo = √ –––– ≈ 0,16 mgon.

2 · 5

Rovněž pro zenitové úhly platí úvaha o nižší dosažené
přesnosti měření v etapách s nižší venkovní teplotou.

Z průměrné přesnosti zenitového úhlu (mimo třetí etapu)
sζo = 0,16 mgon, průměrné délky záměry 25 m a počtu bodů
(sedmi), ze kterých se odvozuje výška horizontu přístroje,
lze odhadnout přesnost určení výšky točné osy dalekohledu
přístroje na bodě S (σζo ≈ sζo), 

σζo                0,16 · 25 · 103

σv = –—— d∅ = —————– ≈ 0,03 mm.       (10)
ρ.√7            6,4 · 104 · √7 

4.2. Určování posunů pozorovaných bodů 
4.2.1. Výpočet vodorovných posunů

Vodorovné posuny pozorovaných bodů ij (kde j = 2, 3, 4
a i je číslo příčného řezu), stabilizovaných na hodnocené 

Tab. 1. Přehled výběrových směrodatných odchylek rozdílu vodo-
rovných směrů s∆ϕ

základní první druhá třetí čtvrtá pátá šestá

s ∆ϕ

 [mgon]

chodba 

t  [˚C]

atrium 

t  [˚C]

0,16 0,25

+3 +30 –1

+ 23 +23 +23 +15

+17 +25 +12 0

Veličina 

+21 +26 +20

Etapa měření

– 0,17 0,21 0,50 0,22

Tab. 2. Posuny vztažného bodu č. 02 vzhledem k základní etapě

Posun
[mm]

první druhá třetí čtvrtá pátá šestá

v ose x –0,3 –0,5 –0,4 –0,5 –0,1 –0,8

v ose z –0,2 –0,3 – –0,3 –0,1 0,0

Etapa  měření

Tab. 3. Excentricita přístroje na bodě S v jednotlivých etapách 
vzhledem k základní etapě

Excentricita
[mm]

první druhá třetí čtvrtá pátá šestá

v ose x 0,3 0,3 0,3 0,2 –0,2 0,0

v ose y –0,1 –0,3 –0,1 0,1 –0,5 –0,3

Etapa měření

Tab. 4. Přehled výběrových směrodatných odchylek rozdílu 
zenitových úhlů s∆ζ

základní první druhá třetí čtvrtá pátá šestá

s ∆ζ

[mgon]

chodba 

t  [˚C]

atrium 

t  [˚C]

0,15 0,30

3 +30 –1

+23 +23 +23 +15

+17 +25 +12 0

Veličina      

+21 +26 +20

Etapa měření

– 0,17 0,24 0,63 0,25
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stěně, od pozorovaného bodu i1 na stěně stabilní, byly vy-
počítány ze změny vodorovné vzdálenosti ci1–j mezi základ-
ní a n-tou etapou. Naměřené vodorovné posuny v jednotlivých
příčných řezech pro první až šestou etapu jsou uvedeny
v tab. 5 a graficky znázorněny v obr. 5 a obr. 6. Z číselných
údajů i grafického vyjádření je patrná závislost vodorovných
posunů na venkovních změnách teploty, ale možná je i závis-
lost na čase. Z grafického vyjádření je zřejmý způsob defor-
mování proměřované stěny, kde až na výjimku (řez č. 6) do-
chází k největšímu posunu uprostřed stěny, kam přibližně
zasahují ocelové nosníky z atria.

Vzhledem k tomu, že vodorovné posuny vykazují určitou
pravidelnost, byl vypočítán pro jednotlivé etapy průměrný
posun od základní etapy, a to pro každý příčný řez, vždy
z pozorovaných bodů i2, i3 a i4. Z těchto hodnot byl dále
vypočítán průměr dvou sousedních příčných řezů (tab. 6 
– řádky 1 až 3), které zjednodušeným, ale přehlednějším způ-
sobem charakterizují přetvoření stěny ve třech řezech (zhru-
ba na koncích a uprostřed chodby) v jednotlivých etapách.

Pro jednoduché posouzení nestability stěny v jednotli-
vých etapách, vyjádřené jediným číslem, byl dále vypočítán
průměrný vodorovný posun stěny jako celku (tab. 6 – čtvrtý
řádek). Tabulka je dále doplněna přehledem rozdílů prů-
měrných venkovních teplot měřených v atriu vzhledem k prů-
měrné teplotě během základní etapy (to = +17 ˚C).

Protože poslední dvě etapy byly měřeny již s větším ča-
sovým odstupem (cca 6 měsíců), je hodnota vodorovného
posunu objektivnější. Podrobné hodnocení je uvedeno
v odst. 4.2.2.

Tab. 5a. Vodorovné posuny stěny chodby v 1. poschodí

P1 12 13 14 P2 22 23 24 P3 32 33 34

1. etapa 0,2 0,2 0 1. etapa 0 0 -0,2 1. etapa -0,3 -0,1 -0,3

2. etapa 0,5 0,7 0,4 2. etapa 0,3 0,3 0,1 2. etapa -0,1 0,1 0,1

3. etapa 0,9 1,1 0,7 3. etapa 0,7 0,8 0,5 3. etapa 0,3 0,6 0,5

4. etapa 0,9 1,1 0,5 4. etapa 0,8 0,9 0,2 4. etapa 0,3 0,6 0,2

5. etapa -0,1 -0,1 -0,1 5. etapa -0,1 -0,1 -0,3 5. etapa -0,4 -0,6 -0,2

6. etapa 1,1 1,4 0,4 6. etapa 1 1,3 0,2 6. etapa 0,7 1,1 0,3

příčný řez příčný řez příčný řez

P4 42 43 44 P5 52 53 54 P6 62 63 64

1. etapa 0,1 0,1 0 1. etapa -0,3 -0,2 0 1. etapa 0 -0,1 0,3

2. etapa 0,2 0,2 0,2 2. etapa 0 0,1 0,3 2. etapa 0,3 0,4 0,4

3. etapa 0,6 0,7 0,5 3. etapa 0,4 0,9 0,5 3. etapa 0,5 0,5 0,8

4. etapa 0,7 0,9 0,5 4. etapa 0,5 0,8 0,5 4. etapa 0,7 0,8 1

5. etapa -0,2 -0,3 -0,3 5. etapa -0,4 -0,6 -0,2 5. etapa -0,1 -0,1 -0,1

6. etapa 1 1,2 0,5 6. etapa 0,9 1,2 0,5 6. etapa 1 1 1

[mm] [mm] [mm]

[mm]

Vodorovné posuny vůči vnitřní (stabilní) stěně chodby

příčný řez příčný řez [mm] příčný řez [mm]

Tab. 5b. Teplotní údaje v jednotlivých etapách

t n ∆t é,n  t n ∆t é,n  

0. VII.99 17 – 23 –
1. IX.99 25 8 23 0
2. XI.99 12 –5 23 0
3. I.00 0 –17 15 –8
4. III.00 3 –14 21 –2
5. VI.00 30 13 26 3
6. I.01 –1 –18 20 –3

Etapa Datum

Měřené teploty [˚C]

v atriu (venku) v chodbě (uvnitř)

Obr. 5. Zobrazení vodorovných posunů stěny chodby v 1. poschodí
– svislé řezy



STAVEBNÍ OBZOR 4/2002 121

Z tabulky 6 (řádky 1 až 3) vyplývá, že vodorovný posun
stěny není rovnoměrný, ale uprostřed chodby je nejmenší a
k oběma koncům se nepatrně zvětšuje. Výběrová směrodat-
ná odchylka charakterizující přesnost průměrného vodo-
rovného posunu celé stěny s∅ ≈ 0,06 mm je vypočítána ze
všech šesti příčných řezů a zahrnuje kromě nepřesnosti mě-
ření i vliv nestejnoměrnosti posunů v příčných řezech. Z řád-
ků 4 a 6 je možné dedukovat, že velikost vodorovného posu-
nu stěny jako celku závisí na dvou faktorech, a to na venkovní
teplotě a na čase. Proto byl učiněn pokus získat vyrovnáním
z dosažených průměrných výsledků velikost části vodorov-
ného posunu závislou na změně venkovní teploty a velikost
části vodorovného posunu závislou na časovém faktoru.

4.2.2. Určení velikosti vodorovného posunu v závislosti 
na změně venkovní teploty a na čase 

Za předpokladu, že velikost vodorovného posunu stěny se
mění se změnou venkovní teploty (výsledky tomu nasvěd-
čují), ale i s časem (stálá složka?), byly s použitím hodnot
uvedených v tab. 6 sestaveny rovnice pro určení výsledného
posunu (11). Výpočet vlivu teploty a času byl proveden vy-

rovnáním metodou nejmenších čtverců, která umožňuje
určit nejen vyrovnanou hodnotu proměnných x a y, ale i je-
jich směrodatných odchylek sx a sy. Přestože vodorovné po-
suny ve třetí etapě byly určeny s menší přesností, dobře za-
padají do vyrovnání, a nebyl tedy důvod třetí etapu z vy-
rovnání vyloučit.

Rovnice pro výpočet posunů 

kde x je proměnná označující velikost posunu za jednotku
teploty (1 ˚C),

y – proměnná označující velikost posunu za jednotku
času (zvoleny 2 měsíce),

∆tn – teplotní rozdíl mezi n-tou a základní etapou (tn – t0),
∆cn – časový rozdíl mezi n-tou a základní etapou (cn – co).

Pro šest etap bylo sestaveno šest rovnic (12) (čtyři nadby-
tečná měření), z nich stejný počet rovnic oprav (13) pro 
x = xo + ∂x a y = yo + ∂y, a nakonec dvě normální rovnice pro
výpočet dvou určovaných proměnných (14), vyrovnaných
metodou nejmenších čtverců. 

Rovnice posunů (12)

p1 ≡ –0,03 = x·8 + y·1, p4 ≡ +0,65 = x·(–14) + y·4,1,

p2 ≡ +0,23 = x·(–5) + y·1,9, p5 ≡ –0,25 = x·13 + y·5,8, 

p3 ≡ +0,65 = x·(–17) + y·3,2, p6 ≡ +0,88 = x·(–18) + y·9,1,  

Rovnice oprav

obecně:             vi = ∂x.∆ti + ∂y.∆ci + 1i , 

kde 1i = poi – pi,  poi = xo . ∆ti + yo . ∆ci a xo = –0,038 
a  yo = +0,030; 

konkrétně: (13)

v1 = 8·∂x + 1·∂y – 0,244, v4 = –14·∂x + 4,1·∂y + 0,005,

v2 = –5∂x + 1,9·∂y + 0,017, v5 = 13·∂x + 5,8·∂y–0,070, 

v3 = –17.∂x + 3,2·∂y + 0,092, v6 = –18.∂x + 9,1·∂y + 0,077.  

Normální rovnice

obecně:            ∂x · Σaa + ∂y · Σab + Σa1 = 0 ,

∂x · Σab + ∂y · Σbb + Σb1 = 0 ,

konkrétně:
1 067 ∂x – 201,70 ∂y – 5,967 = 0,

–201,70 ∂x + 148,11 ∂y + 0,3979 = 0.           (14)

Výsledkem vyrovnání, při zahrnutí všech šesti etap, jsou
tyto hodnoty proměnných umožňující výpočet složek vodo-
rovných posunů:

x = –0,0311 mm,  sx = 0,0036 mm ,   s0 = 0,101,

y = +0,0366 mm,  sy = 0,0096 mm .

Z výsledků odpovídajících sledování vodorovných posunů
po dobu zhruba osmnácti měsíců lze odvodit, že rozhodující
vliv na přetváření chodby má změna teploty. Ta působí hod-
notou asi –0,031 mm/1 ˚C. Vzdálenost sledované stěny (se-
verovýchodní) vzhledem ke stěně vztažné (jihozápadní) se
tedy se zvyšující teplotou zmenšuje, a naopak. Za předpok-
ladu maximální teploty +35 ˚C a minimální teploty –25 ˚C
je interval průměrného vodorovného posunu stěny vlivem
změny teploty od –1,1 do +0,8 mm, tedy kolem 2 mm v prů-
běhu jednoho roku. Roční vodorovný posun stěny (oproš-
těný od teplotních vlivů) odpovídá hodnotě

yr ≈ +0,22 mm

Obr. 6. Zobrazení vodorovných posunů stěny chodby 
– vodorovné řezy 

a – u podlahy, b – uprostřed stěny, c – u stropu

a)

b)

c)

první druhá třetí čtvrtá pátá šestá Průměr

 1 + 2 0 0,30 0,80 0,70 –0,15 0,90 0,43

3 + 4 –0,05 0,10 0,55 0,55 –0,35 0,80 0,27

5 + 6 –0,05 0,30 0,60 0,70 –0,25 0,95 0,38

průměr –0,03 0,23 0,65 0,65 –0,25 0,88 0,36

s nj 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06   0.05 0,06

rozdíl teplot 
∆t  [˚C]

8 –5 –17 –14 13 –18 –5,5

EtapaPříčný řez 
[mm]

Tab. 6. Průměrné vodorovné posuny v jednotlivých etapách

 p n = x . ∆ t n + y . ∆ c n ,                           (11)
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při mezní odchylce

δyr ≈ 0,12 mm.

Působením času se ve sledovaném období vzájemná vzdá-
lenost stěn velmi málo zvětšovala.

Vzhledem k nepatrnému vlivu času na vodorovné posuny
byla hodnocena funkční závislost posunů na teplotních
změnách rovněž pomocí vyrovnávací přímky. Jak je z obr. 7
patrné, hodnoty x (vliv teploty na vodorovné posuny) z obou
způsobů hodnocení si velmi dobře odpovídají. Koeficient
korelace r svědčí o existenci funkčního vztahu mezi
velikostí vodorovných posunů a teplotou.

Z číselných údajů i grafického znázornění vodorovných
posunů vyplývá, že nejvyšších hodnot dosahují uprostřed
stěny, zhruba v úrovni ocelových nosníků v atriu. Proto byl
výpočet vyrovnaných hodnot vlivu teploty a času na veli-
kost vodorovných posunů proveden pro průměrné posuny
uprostřed stěny (body 13 až 63) v jednotlivých etapách:

x = –0,0389 mm,    sx = 0,0050 mm,    s0 = 0,140,

y = +0,0529 mm,    sy = 0,0134 mm.

Odtud pak

yr = +0,32 mm,  δyr = 0,16 mm.

4.2.3. Určování svislých posunů
Svislé posuny pozorovaných bodů v jednotlivých etapách,

vztažené k základní etapě, jsou s ohledem na přesnost mě-
ření téměř neprokazatelné. Hodnoty kolísají od ±0,1 do 
±0,3 mm, aniž by vykazovaly trvalý směr pohybu nahoru či
dolů. Stejně jako u vodorovných posunů byly vypočítány
pro jednotlivé etapy průměrné svislé posuny ve všech příč-
ných řezech, průměry pro oba konce a střed chodby, a koneč-
ně průměrné svislé posuny stěny jako celku. Tyto hodnoty
jsou uvedeny v tab. 7 společně s odpovídajícími výběro-
vými směrodatnými odchylkami a rozdíly teplot vůči zá-
kladní etapě.

Pro hodnocení průměrných svislých posunů je nutné vy-
počítat odpovídající mezní odchylku δv ze vztahu

δv = up · √σ 2
m + 2σ 2

v ≈ 2·√0,052 + 2·0,032 ≈ 0,13 mm,   (15) 

kde up je koeficient spolehlivosti (zvolen 2),
σm – směrodatná odchylka průměrného svislého po-

sunu jedné etapy, nahrazená kvadratickým prů-
měrem výběrových směrodatných odchylek 
snφ = 0,05 mm,

σ v – směrodatná odchylka v určení vyrovnané výšky
horizontu přístroje v jedné etapě (10).

Porovnáním výsledků uvedených v tab. 7 (řádek 4) s mez-
ní odchylkou δv (15) vyplývá, že průměrné svislé posuny lze
považovat za prokázané pouze v páté a šesté etapě.

5. Závěr
Z dosažených výsledků je zřejmé, že použitá technologie

splnila požadavky objednatele a odpovídá předpokladům uve-
deným v projektu měření vodorovných a svislých posunů.
Měření prokázalo vodorovné posuny v hodnocené chodbě
budovy Rádia Svobodná Evropa, a to jak složku způsobe-
nou vlivem změny teploty (složka periodická), tak složku
časovou. Ve sledovaném období převyšuje složka vodorov-
ných posunů způsobená vlivem teploty desetinásobně hod-
notu složky časové, která však zřejmě působí stálým směrem.
Působení vlivu teploty bylo prokázáno vcelku spolehlivě, 
a lze tedy pokládat chování konstrukce vlivem teploty za pře-
dem určitelné. Časové působení na konstrukci za poměrně
krátké období je určeno vzhledem k naměřené velikosti méně
spolehlivě a vyžadovalo by měření po delší dobu za pokud
možno stejných teplotních podmínek, např. jednou za rok nebo
podle dosažených výsledků i za delší časový úsek. Na základě
zkušeností je možné doporučit zaměření v zimním období, kdy
je rozdíl mezi teplotou v noci a ve dne malý a lze předpokládat,
že teplota konstrukce lépe odpovídá teplotě venkovní.

Článek byl zpracován v rámci řešení výzkumného zá-
měru č. CEZ J04/98:210000001 „Spolehlivost a životnost
staveb“.
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Procházka, J.: Measurement of Displacements and
Deformations in the Radio Free Europe Complex

This article describes the technology used for
determining horizontal and vertical displacements of a
wall in a corridor of the Radio Free Europe complex. It
aims at identifying causes of structural failures and their
evaluation. Also, it assesses the achieved accuracy of
measured values and resulting displacements by
comparing them with theoretical values. Moreover, it
objectively proves dependance of the magnitude and
direction of horizontal displacements on temperature
and time. Finally, it proves suitability of the applied
technology for the solution of the presented task.

první druhá třetí  čtvrtá pátá šestá průměr

1 + 2 0,15 0,05 0,10 0,10 –0,15 –0,35 –0,02

3 + 4 0,15 0,10 0,10 0,05 –0,05 –0,10 0,04

5 + 6 0,05 –0,15 0,10 0,05 –0,25 –0,25 –0,08

průměr 0,12 0,00 0,10 0,07 –0,15 –0,23 –0,02

s nj 0,03 0,05 0,03 0,03 0,06 0,06 0,05

rozdíl teplot 
∆t  [˚C]

8 –5 –17 –14 13 –18 –7

EtapaPříčný řez 
[mm]

Obr. 7. Závislost velikosti vodorovných posunů na teplotě –
vyrovnávací přímka

Tab. 7. Průměrné svislé posuny v jednotlivých etapách
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Procházka, J.: Messung von Verschiebungen und
Verformungen im Gebäude des Senders Radio Freies
Europa

Der Artikel behandelt eine zur Ermittlung von hori-
zontalen und vertikalen Verschiebungen der Wand eines
Flurs im Gebäude des Senders Radio Freies Europa in
Prag angewandte Technologie, die zur Feststellung der
Ursachen statischer Störungen und deren Auswertung
dienen soll. Er bewertet die errreichte Genauigkeit der
gemessenen Größen und der resultierenden Ver-
schiebungen durch ihren Vergleich mit den theoretischen
Werten und weist objektiv nach und unterscheidet die
Abhängigkeit der Größe und Richtung der horizontalen
Verschiebungen von der Temperatur und der Zeit.
Gleichzeitig weist er die Eignung der eingesetzten
Technologie für die Lösung des genannten Problems nach.

�dizertace

� technologie

Jedním z nových výrobků, které budou představeny na IBF
v Brně, bude SENDVIX – ucelený systém vícevrstvých kon-
strukcí. Tento společný produkt společností KM Beta, LB
Cemix, Rockwool a Bison&Rose sestává ze čtyř variant obvo-
dových konstrukcí, které se liší navzájem použitými materiály
i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. Předností tohoto send-
vičového systému mají být jeho dokonalé tepelně technické,
akustické a statické parametry, jejichž úroveň si může projek-
tant vybrat podle konkrétních požadavků. Parametry dosaho-
vané jednotlivými konstrukcemi SENDVIX přitom začínají na
hodnotách, kde možnosti tradičního jednopláš�ového zdiva
končí. To vše při výrazně menší tlouš�ce stěn než u jedno-
pláš�ových konstrukcí, čímž dochází k významným úsporám
zastavěné plochy.

Vnitřní nosnou částí systému je ve všech variantách zdivo z
vápenopískových cihel od hodonínského výrobce KM Beta.
Vápenopískové bloky jsou vyzdívány na zdicí maltu Cemix
mur 910. Z vnitřní strany je zdivo omítnuto vápenocemen-
tovou omítkou Cemix ip 20, může být zpracováno i jako zdivo
režné. Hlavním formátem pro vyzdívání cihel je vápenopísko-
vý kvádr 290 x 240 x 113 mm. Použity mohou být i doplňkové
metrické formáty cihel.

Nosná stěna je z vnější strany opatřena libovolně dimenzo-
vatelnou souvislou vrstvou tepelné izolace z minerální vlny
Rokwool a v jedné variantě z pěnového polystyrenu. Izolační
vrstva je k podkladu přilepena nebo kotvena speciálními prvky.
Součástí souvrství je armovací vrstva pro zpevnění izolace.
Povrchová vrstva je u kontaktních variant řešena z vnějších
omítek společnosti LB Cemix. Ve variantách provětrávaných
chrání izolační vrstvu lícová přizdívka z režných vápeno-
pískových cihel nebo fasádní obklad ze dřeva nebo jiných fa-
sádních obkladových prvků.

Systém SENDVIX sestává ze čtyř základních typů –  kon-
taktní konstrukce s tradiční omítkovou fasádní vrstvou (typy M
a P) a provětrávaných systémů s netradičními fasádními
povrchy (typy L a A). Všechny typy jsou dále zpracovávány a
dodávány v deseti až dvanácti skladebných variantách. Jsou
navrženy tak, aby umožnily splnění běžných požadavků hro-
madné výstavby, ale i dosažení individuálních a extrémních
parametrů pro moderní nízkoenergetické stavby. Nad rámec
navržených a ověřených skladeb (celkem 46 variant) je možné
po dohodě s výrobcem sestavit i skladby s jinými než uve-
denými tlouš�kami nosné konstrukce i izolační vrstvy.

Tisková informace

Racionální formulace 
polymercementových kompozitů 
Ing. Alexander Krascsenits
Dizertace je věnována problematice racionálního návrhu
kompozitních materiálů s polymercementovým pojivem s dů-
razem na posouzení interakčních vazeb mezi jednotlivými
složkami těchto materiálů.  

Určování výškových rozdílů 
v účelových sítích 
Ing. Marek Přikryl
Dizertační práce je originálním příspěvkem k minimalizování
vlivu vertikální refrakce na určování výškových rozdílů. Je
doložena experimenty z ČR i Afriky.

Design of Distributed Hydrological
Model
Ing. Imad Al-Homsi
V dizertaci je vytvořen původní model simulace hydrogeo-
logických procesů v povodí zahrnující intercepci, infiltraci,
evapotranspiraci povrchový i podpovrchový odtok z území a
průtok korytem. Model je integrovatelný do GIS a jeho mo-
dulární struktura umožňuje rozšiřování.

Vodní eroze jako činitel dynamiky krajiny
Ing. Pavla Paříková
Práce se zabývá problematikou vodní eroze půdy jako vý-
znamného krajinotvorného faktoru. Významným činitelem
jsou vstupní údaje pro metody, které problém řeší – jde přede-
vším o deš�ový simulátor, jeho modifikaci a experimentální
ověřování. Výsledkem je metodika pro používání tohoto
simulátoru.

Pláš�ové působení tenkostěnných kazet

Ing. Jan Rybín
Dizertace se zabývá chováním tenkostěnných ocelových
kazet, které jsou hojně používány na obvodové stěny halo-
vých staveb. Na teoretickém modelu se prokazuje stěžejní
vliv přípojů kazet k nosné konstrukci. Model je ověřen na
experimentech provedených ve skutečném měřítku. Výsled-
kem jsou podklady pro výstižnější dimenzování tohoto typu
stěn.

Elimination of Nitrogen Compounds
from Drinking Water 
Ing. Hossam Monier Abd El-Hady Torky
Práce je originálním příspěvkem ke zdokonalení chemicko-
technologických procesů v úpravárenské praxi. Je rozpraco-
vána metodika odstraňování dusíkatých sloučenin z pitné vo-
dy a práce má výrazně multidisciplinární charakter.

Styčníky dřevěných konstrukcí 
s vlepovanými závitovými tyčemi
Ing. Karel Mikeš
Dizertace se zabývá rozborem chování rámového rohu dře-
věné konstrukce vytvořeného vlepením závitových oce-
lových tyčí. Experimentální část slouží pro získání hlavních
charakteristik jednotlivých komponent styčníku. V teoretické
části je sestaven výpočetní model. Výsledky práce jsou po-
užitelné pro navrhování dřevěných konstrukcí. 

SENDVIX – vícevrstvé zdivo
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Příspěvek pojednává o některých nepřesnostech v defi-
nicích a pojmech používaných ve stavební tepelné tech-
nice. 

1. Úvod
Součástí výuky stavební fyziky na stavebních fakultách je

kromě akustiky, denního a umělého osvětlení také termody-
namika stavebních konstrukcí, zahrnutá do předmětu tepel-
ná technika. Přestože jsou všechny zmíněné disciplíny mo-
difikovány a přizpůsobeny potřebám stavební praxe, jejich
základem zůstává fyzika, ze které tyto disciplíny čerpají. Je
proto přirozeným požadavkem, aby studentům předávaná lát-
ka byla v souladu jak s obecnými fyzikálními pravidly, tak s
ustálenými terminologickými zvyklostmi fyziky. 

Příspěvek pojednává o dvou nepřesnostech, které se hojně
a dlouhodobě vyskytují téměř ve všech učebních textech
z tepelné techniky. Ke značnému rozšíření zmíněných ne-
přesností nepochybně přispěla i nová národní tepelná norma
[1], v níž jsou tyto nepřesnosti rovněž zahrnuty. V dalším
textu objasníme podstatu problému. 

2. Nesrovnalosti ve fyzikálních jednotkách
Ve druhé části tepelné normy [1] je zaveden normalizo-

vaný tepelný odpor RN stavební konstrukce následovně 

kde ti, te jsou vnitřní a vnější výpočtové teploty udávané nor-
mou ve stupních Celsia [˚C] a qk je charakteristická hustota
tepelného toku konstrukcí [Wm–2]. Symboly e1, e2, e3 před-
stavují korekční součinitele budovy, typu konstrukce a její
tepelné akumulace a norma je ponechává bez jednotek, tedy
jako bezrozměrné veličiny. 

Je dostatečně známo, že každá fyzikální rovnice musí spl-
ňovat nejen požadavek numerické rovnosti obou svých stran,
ale také dimenzionální rovnosti, tj. v podstatě rovnosti fyzikál-
ních jednotek na obou stranách rovnice. Vzhledem k tomu,
že jednotkou levé strany rovnice (1) je jednotka tepelného
odporu m2KW–1, musí i pravá strana dávat tuto jednotku.
Dosadíme-li za rozdíl teplot ti – te stupně Celsia a za hus-
totu tepelného toku qk jednotku Wm–2, získáme jednotku
m2oCW–1, která není totožná s požadovanou jednotkou m2KW–1.
Norma by proto měla udávat obě teploty ti, te v kelvinech
[K], což je ostatně základní jednotka fyzikální soustavy SI.
Přitom součin korekčních součinitelů (e1 · e2 · e3) musí být
podle rovnice (1) bezrozměrný (bez jednotky). Tento poža-
davek je sice splněn, nebo� druhá část normy [1] nepřisuzu-
je jednotlivým korekčním součinitelům žádnou jednotku,

avšak v její třetí části je naopak korekčnímu součiniteli e1
jednotka přisuzována. Děje se tak implicitně na základě
definiční rovnice

která zavádí výpočtovou teplotu vnitřního vzduchu tap a
norma ji udávaná opět ve stupních Celsia. Má-li být pravá
strana rovnice (2) rovněž ve stupních Celsia (nebo kelvi-
nech), musí být v těchto stupních udávána nejen teplota ti,
ale i součinitel ei, což je však v rozporu s požadavkem první
definiční rovnice (1), která ponechává součinitel e1 bezroz-
měrný, tj. bez jednotky.

Nevyhnutelným závěrem těchto úvah je, že jedna z defi-
ničních rovnic (1), (2) musí být nesprávně zavedena, a tudíž
fyzikálně neplatná.

3. Záměna pojmů
V příloze D čtvrté části normy [1] se hovoří o fázovém

posunutí teplotních kmitů ψ, avšak vztahy pro ψ dávají
podle [1] výsledky v hodinách, a nikoli ve stupních či radiá-
nech, jak by vyžadovalo skutečné fázové posunutí. Jde tedy
o záměnu fázového, tj. úhlového posunutí s časovým posu-
nutím. Podstata této záměny je dále vyložena. 

Mezi nestacionární metody oceňující schopnost vnější
konstrukce tlumit okolní změnu teploty patří metoda výpoč-
tu teplotního kmitu. Je založena na představě, že změnu
vnější teploty během dne (T = 24 h) si lze představit jako
harmonickou změnu

kde τ je časová proměnná, tem průměrná vnější teplota, Ae
amplituda vnější teploty a ω = 2π/T úhlová frekvence s peri-
odou T = 24 h. 

Periodický jednodenní kmit vnější teploty vyvolá podob-
ný jednodenní periodický kmit teploty tsi na vnitřním
povrchu konstrukce, avšak s tím rozdílem, že bude utlumen
(tj. bude mít menší amplitudu Ai < Ae) a bude fázově (ψ),
resp. časově (∆τ), posunut

kde ∆τ je časové posunutí v hodinách a ψ úhel fázového po-
sunutí v radiánech. Norma [1] a z ní čerpající učební texty
však zaměňují ∆τ za ψ, tj. nerozlišují jejich pravý fyzikální
význam. Ve skutečnosti podávají návod, jak počítat časové
zpoždění vnitřního teplotního kmitu v hodinách

Některé fyzikální nepřesnosti tradované 
ve výuce stavební fyziky

doc. RNDr. Tomáš FICKER, DrSc.
Ing. Zdenka PODEŠVOVÁ
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(význam symbolů a, b, k, D viz příloha D 2 [1]), přičemž
předpis (5) nazývají fázovým posunutím ψ. Taková záměna
je ovšem z fyzikálního hlediska nepřijatelná. 

4. Závěr
Příspěvek upozornil na dvě fyzikální nesrovnalosti v

technických textech, které slouží jako podklady pro výuku
tepelné techniky. První z nich se týkala rozporů v jednotce
korekčního součinitele budovy e1 a z nich vyplývající
fyzikální neplatnosti jedné z rovnic (1), (2). Podstatou druhé
nesrovnalosti byla záměna pojmů časového a fázového
posunutí teplotního kmitu konstrukce.

Literatura
[1] ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. ČSNI, Praha, l994.

Ficker, T. – Podešvová, Z.: Some Physical Inaccuracies
Traditionally Taught in Structural and Building Physics

The paper deals with some inaccuracies in definitions
and notions used in building and heat engineering.

Ficker, T. – Podešvová, Z.: Einige in der Lehre der
Bauphysik tradierte physikalische Ungenauigkeiten 

Der Beitrag behandelt einige Ungenauigkeiten in den in
der Wärmetechnik des Bauwesens angewendeten
Definitionen und Begriffen. 

�zprávy

V listopadu loňského roku byl uzavřen největší obchod s
kancelářskými prostory v roce. Administrativní budova
Florenc, projektovaná developerem AIG/Lincoln, se stane
sídlem jedné z největších auditorských firem – společnosti
KPMG. Budova nabídne přibližně 10 tis. m2 plochy na velmi
atraktivním místě v bezprostřední blízkosti hotelu Hilton a
International Business Centre. Dokončení stavby centra
Florenc se plánuje na konec roku 2002.

Projekt řídí společnost VINCI Construction Project SA a
stavbu jeho dceřinná společnost FCC. Stavba centra a jeho
dlouhodobé financování je zajištěno Rheinische Hypotheken-
bank. Poradcem KPMG v průběhu celé transakce byla spo-
lečnost Jones Lang LaSalle a poradcem AIG/Lincoln byla
společnost DIZ. Tisková informace

Administrativní budova Florenc

Stavební veletrhy Brno
23. – 27. 4. 2002

Doprovodný program
wwwwww..bbvvvv..cczz

23. 4. 2002
IBF Inovace a technologie v rozvoji regionů

konference – Administrativní budova BVV, sál 102
Zlaté medaile IBF 2002 – vyhlášení výsledků soutěže
Interiér roku – pavilon V

SHK Regenerované panelové domy
seminář – Kongresové centrum Brno, sál D
Zlaté medaile SHK BRNO 2002
vyhlášení výsledků soutěže

URBIS
Inovace a technologie v rozvoji regionů 
konference – Administrativní budova BVV, sál 102

24. 4. 2002 
IBF Den architektury 

architekt ZVI-HECKER – pavilon A3, sál Morava
Humanizace dopravy ve městech
seminář – Administrativní budova BVV, sál 103
Konference o bydlení
Administrativní budova BVV, sál 300

URBIS
Rozvoj průmyslových zón a vstup 
zahraničních investorů II
seminář – Kongresové centrum, sál C 

25. 4. 2002 
IBF Stropní systémy z CSD Hurdis

seminář – Administrativní budova BVV, sál č. 300
SHK Energetické úspory

seminář – Kongresové centrum Brno, sál B

URBIS
IX. celostátní kongres starostů a primátorů 
měst a obcí ČR – pavilon A, Rotunda
Program obnovy venkova
seminář – Kongresové centrum Brno, sál C

26. 4. 2002
SHKDiskusní klub o vytápění II

Kongresové centrum Brno, sál B

23. – 24.4.
IBF Dřevo – stavební materiál třetího tisíciletí

mezinárodní konference – Kongresové centrum sál A

23. –26.4.
URBIS

Ochrana před povodněmi – konference, pavilon E
23. – 27.4.
IBF Pažení, bednění, lešení

posterová sekce – hala Kongresového centra Brno 

ENVIKONGRES s mezinárodní výstavou
pavilon A3, sál Morava; pavilon C

25. – 26.4.
IBF Návrat do města

mezinárodní konference - Kongresové centrum, sál
A; Technické muzeum v Brně - národní sekce
Mosty
mezinárodní sympozium – Hotel Voroněž 
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Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek veřejné
zakázky není podrobně upraveno žádným právním
předpisem. V příspěvku je uvedena metodika hodnocení
s využitím metod hodnotové analýzy a souhrnného eko-
nomického kritéria.

1. Úvod
Nejdůležitějším úkonem zadavatele při zadávání veřej-

ných zakázek je rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.
Pokud nebude prováděn správně, pak veškerá zadávací říze-
ní budou jen plýtváním peněz daňových poplatníků. 

Veřejné zakázky jsou jedním z hlavních finančních zdrojů
pro většinu subjektů působících na trhu stavebních prací.
Zdroje financování plynou ze státního, krajských a obecních
rozpočtů a také z různých fondů mezinárodních organizací.
V případě, že je investorem veřejné zakázky stát, má zho-
tovitel víceméně stoprocentní jistotu, že sjednaná cena bude
uhrazena v plné výši. Proto jsou středem zájmu pravidla,
jimiž se zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek řídí.
Tato pravidla upravuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, ve znění pozdějších novel. Domníváme se,
že zejména v oblasti stavebních zakázek, hodnocení nabídek
podle nejnižší nabídkové ceny nepostihuje výhodnost nabíd-
ky v plné šíři. Tento příspěvek hovoří o možnosti posuzová-
ní nabídky podle její ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídky může být posuzována
metodami hodnotové analýzy nebo souhrnného ekonomic-
kého kritéria.

2. Stanovení ekonomické výhodnosti 
metodami hodnotové analýzy

Hodnotová analýza popisuje předmět hodnocení kritérii,
jejichž hodnoty (parametry) dávají možnost vyjádřit celko-
vou užitečnost hodnoceného předmětu. Metody hodnotové
analýzy jsou nástrojem, který umožňuje kvantifikovat uži-
tečnost pro stanovení efektivnosti. Efektivnost vyjadřuje po-
měr užitečnosti k nabídkové ceně

E = U/C ,                                    (1)

kde E je efektivnost,
U – celková užitečnost nabídky,
C – nabídková cena.

Pro každou předloženou nabídku je třeba stanovit její
efektivnost a jednotlivé míry efektivnosti porovnat mezi se-
bou. Nabídka s nejvyšší efektivností je považována za nej-
výhodnější. Jestliže je možné U vyjádřit v peněžních jednot-
kách stejně jako C, pak je vhodné posuzovat jednotlivé
nabídky veřejné zakázky podle souhrnného ekonomického
kritéria (nákladů životního cyklu nebo čisté současné hod-
noty), vyjadřujícího jak investiční, tak provozní náročnost
navržených řešení. Pokud to možné není, pak je vhodné po-
suzovat jednotlivé nabídky veřejné zakázky podle ekono-
mické výhodnosti a užitečnost nabídky vyjádřit metodami
hodnotové analýzy. 

Z celé škály metod hodnotové analýzy byly vybrány ty,
které se z hlediska hodnocení nabídek veřejné zakázky jeví
jako nejvhodnější. Jde jednak o delfskou metodu, kterou lze
uplatnit při výběru a hodnocení jednotlivých kritérií nabíd-
ky, jednak o metodu diskriminační analýzy pro stanovení
celkové užitečnosti nabídek, která svým postupem odpovídá
požadavku komplexnosti hodnocení.

Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek 
veřejné zakázky

Ing. Jana KORYTÁROVÁ, PhD.
Ing. Alena TICHÁ, PhD.
VUT – Fakulta stavební

Brno

Obr. 1. Hodnocení nabídek veřejné zakázky
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Definování, výběr a třídění kritérií pro hodnocení
nabídek

Způsobem zpracování a vyhodnocení se pro fázi výběru
kritérií hodnoceného předmětu veřejné zakázky osvědčuje
delfská metoda. Spočívá v rozesílání a následném vyhod-
nocování dotazníků vyplněných respondenty. Je možné pos-
tupovat v těchto krocích:
� stanovení předmětu hodnocení;
� výběr respondentů a stanovení jejich počtu;
� v prvním kole je možné respondenty vyzvat k vyjmeno-

vání dílčích kritérií analyzovaného předmětu z hlediska:
– architektonického,
– estetického,
– technického, 
– technologického, 
– jakostního,
– nákladového,
– časového,
– regionálního,
– záruk dodávky,
– ekologického,
– sociálního, 
– sociologického,
– jiného;

� pracovní tým hodnotové analýzy údaje od respondentů
vyhodnotí a setřídí podle četnosti výskytu jednotlivých
kritérií. Omezí jejich množství na předem dohodnutý po-
čet a vybraná kritéria odešle stejným respondentům, aniž
uvede četnost výskytu jednotlivých kritérií;

� ve druhém kole jsou respondenti vyzváni ke stanovení
pořadí důležitosti jednotlivých  kritérií;

� pracovní tým hodnotové analýzy opět pomocí četnosti
výskytu sestaví pořadí kritérií pro výpočet celkové uži-
tečnosti;

� stejný tým vytvoří matici vstupních dat pro další rozho-
dování, kterou předloží zadavateli. Vstupními daty jsou
jednak exaktně měřitelná kritéria nebo kritéria, jejichž
hodnota je určena subjektivními metodami (bodovací,
procentní, klasifikační).

Stanovení užitečnosti jednotlivé nabídky
Pro stanovení užitečnosti jednotlivých nabídek veřejné

zakázky je vhodná zejména diskriminační analýza. V pod-
statě jde o určení odchylky mezi hodnocenými nabídkami.
Úvodním podkladem je matice vstupních dat (tab. 1). V řád-
cích jsou uvedena sestupně podle důležitosti jednotlivá
kritéria veřejné zakázky včetně slovního popisu a měřicí
jednotky. Na prvním řádku se tedy uvede kritérium nejdů-
ležitější. Kritéria vymezí a setřídí tým odborníků, např. po-
mocí delfské metody. Sloupce tvoří jednotlivé nabídky.
V políčkách tabulky jsou uvedeny hodnoty kritéria v dané
nabídce (hij).

Pro vyhodnocení nabídek je nutné vytvořit základní po-
rovnávací nabídku neboli fiktivní nabídku. Ta může být
dána nejhoršími hodnotami jednotlivých kritérií, takže jde

o minimální fiktivní nabídku V– , nebo nejlepšími hodnota-
mi kritérií, pak jde o maximální fiktivní nabídku V+. Rozdíl
mezi dvěma porovnávanými nabídkami představuje celkový
diskriminační efekt. Odchylku zkoumané nabídky od zá-
kladní porovnávací nabídky vypočítáme s využitím matemat-
icko-statistických operací. Jde o Ivanovičovu odchylku D
[1], která je dána vzorcem 

kde di je rozdíl vyjadřující plnění jednotlivých kritérií,
si – směrodatná odchylka,
rij – korelační koeficient,
n – počet kritérií,
i – počet řádků matice (počet kritérií),
j – počet sloupců matice (počet nabídek).

Ivanovičova odchylka se vypočítá postupným řešením série
matic, které vyplývají z formulace vzorce (2). Vyjadřuje cel-
kovou užitečnost nabídky, tj. D ≅ U.

Vyhodnocení nejvhodnější nabídky
Výpočet efektivnosti E je proveden v tab. 2. Do jed-

notlivých řádků se uvedou údaje o užitečnosti U, nabídkové
ceně C a efektivnosti E. Efektivnost se zjistí podle vzorce
(1). Ve sloupcích tabulky jsou uvedeny hodnoty pro jed-
notlivé nabídky. Na základě vypočítané efektivnosti jed-
notlivých nabídek stanovíme jejich pořadí. Nabídka s nej-
vyšší efektivností je hodnocena jako nejlepší (tab. 3).

3. Stanovení ekonomické výhodnosti 
nabídky s využitím souhrnného 
ekonomického kritéria 

Stanovení nákladů životního cyklu nabídky
Metoda výpočtu nákladů životního cyklu (NŽC) je zalo-

žena na stanovení současných i budoucích nákladů v okam-
žiku hodnocení nabídky. Jestliže se náklady nabídky po-
suzují v přítomnosti, tedy v okamžiku hodnocení nabídky,
musí být všechny budoucí náklady s ní spojené přepočítány
na svou současnou hodnotu. Pro přepočet budoucích ná-
kladů se používá metoda diskontování (odúročení), která je
založena na tomto výpočtu podle vztahu

kde SH je současná hodnota provozních nákladů spo-
jených s nabídkou [Kč],

Tab. 1. Matice vstupních dat

V1 V2 V3 V4

K1 h 11 h 12 h 13 h 14

K2
K3
K4
K5 h 51 h 52 … h 54
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Tab. 2. Výpočet efektivnosti E
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E = U / C
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Tab. 3. Stanovení pořadí nabídek
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N – provozní náklady v jednotlivých letech [Kč],
i – počet let od 0 do n,
r – diskontní sazba (časová hodnota peněz) [%/100].

Náklady životního cyklu nabídky se vypočítají podle
vztahu

NŽC = SH + C ,                              (4)

kde NŽC jsou náklady životního cyklu nabídky [Kč],
C – nabídková cena [Kč].

Kroky při použití metody výpočtu nákladů životního cyklu:
� identifikace nákladů během celého životního cyklu,
� stanovení nákladů v jednotlivých letech [Kč],
� výpočet diskontovaných hodnot nákladů s použitím od-

úročitele [Kč],
� výpočet nákladů životního cyklu nabídky.

Stanovení nejvýhodnější nabídky
Na základě nákladů životního cyklu stanovíme pořadí na-

bídek. Nabídka s nejnižšími náklady je hodnocena jako nej-
výhodnější (tab. 4).

Stanovení čisté současné hodnoty nabídky
Metoda čisté současné hodnoty (ČSH) se používá k hod-

nocení výnosových nabídek. Je založena na stanovení
rozdílu současné hodnoty budoucích výnosů a nabídkové
ceny. Jestliže se výnosy nabídky posuzují v přítomnosti,
tedy v okamžiku hodnocení nabídky, musí být všechny bu-
doucí výnosy s ní spojené přepočítány na současnou hodno-
tu. Pro tento přepočet se používá metoda diskontování
(odúročení), založená na výpočtu podle vztahu

kde SH je současná hodnota budoucích výnosů spojených
s nabídkou [Kč],

Vi – výnosy po odečtení provozních nákladů v jed-
notlivých letech [Kč],

i – počet let od 0 do n,
r – diskontní sazba (časová hodnota peněz) [%/100].

Čistá současná hodnota se vypočítá podle vzorce

ČSH = SH – C ,                                (6)

kde ČSH je čistá současná hodnota nabídky [Kč],
C – nabídková cena [Kč].

Stanovení nejvýhodnější nabídky
Na základě čisté současné hodnoty stanovíme pořadí nabí-
dek. Nabídka s nejvyšší ČSH je hodnocena jako nejvýhod-
nější (tab. 5).

4. Závěr
V současné době se pro hodnocení veřejných zakázek po-

užívají zejména bodovací a klasifikační metody. Nejčastěji
hodnotitelé sáhnou k výběru podle nejnižší ceny. Praxe za-
dávání a hodnocení veřejných zakázek ukazuje potřebu
uplatnění komplexních metod hodnocení. V této souvislosti
jsou v článku představeny metody hodnotové analýzy –
delfská metoda a diskriminační analýza – pro výpočet míry
efektivnosti i metody pro stanovení souhrnného ekonomic-
kého kritéria. Předpokládáme, že připravovaná novela
zákona o zadávání veřejných zakázek bude tyto metody
podporovat.
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Die Einschätzung der ökonomischen Vorteilhaftigkeit
von Angeboten für einen öffentlichen Auftrag ist durch
keine detaillierte Rechtvorschrift geregelt. Im Beitrag
wird eine Methodik zur Bewertung der ökonomischen
Vorteilhaftigkeit von Angeboten für einen öffentlichen
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und des zusammenfassenden ökonomischen Kriteriums
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Tab. 5. Stanovení pořadí nabídek

�zpráva

Vývoj trhu s kancelářskými prostorami ve městě začaly v poslední době
nejvíce ovlivňovat telekomunikační společnosti a firmy zabývající se počí-
tačovými technologiemi a internetem. Na otázku, zda je trh s kancelářskými
prostory přesycen a zda není v Praze administrativně obchodních center příliš
mnoho, odpovídají následující fakta. Poptávka po kvalitních kancelářských
plochách je uspokojena zhruba z jedné osminy. V hlavním městě je zhruba 
880 tis. m2  takových ploch a je reálné předpokládat, že dlouhodobá potřeba
bude činit několik milionů metrů čtverečních. Vždy� města západní Evropy,
početně srovnatelná s Prahou, mají až dvacetinásobně větší plochu moderních
kancelářských prostor. 

Po listopadu 1989 vznikalo mnoho kanceláří úpravou bytů, mnoho firem
sídlilo v centru. Dnes již tyto prostory expandujícím firmám nestačí a sídlit 
v centru není pro mnohé ani nezbytné, ani vhodné. Centrum je stále obtížněji
dopravně dostupné, což je nevýhodné zejména pro zákaznicky orientované
firmy. Celkově se očekává, že části Prahy 1, 4, 5 a 8 budou v dohledné době
stále atraktivnější jak pro developery, tak pro nájemce. Největší zájem je
o prostory třídy A, tedy o kanceláře s vysokým standardem lépe umístěných a
vybavených bez ohledu na geografické hranice.

Pro následující období se předpokládá zvyšování nájmů u prvotřídních pros-
tor, nebo� nabídka nebude schopna uspokojit poptávku. U méně kvalitních objek-
tů v centru města se zřejmě zlepší obsazenost. Bude pokračovat výstavba mimo
centrum a stoupat zájem nájemců o tyto objekty. Neobsazenost se bude ve středně-
dobém horizontu snižovat, avšak bude celkově držena na určité úrovni v důsled-
ku výstavby objektů mimo centrum, uváděných do provozu v období do roku 2003.

Zdroj: Healey & Baker, Český statistický úřad

Vývoj trhu s kancelářskými prostory v Praze
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