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Numerická analýza MKP prokázala, že účinkem
změny teploty předsazených lodžiových stěn propo-
jených s vnitřní nosnou konstrukcí tuhými ocelový-
mi prvky dochází, ve stadiu před porušením betonu
v oblasti kotevních profilů otlačením, ve vodorovných
stycích „stěna–strop–stěna“ a stěnových dílcích ke vzni-
ku normálových napětí v tlaku, která překračují jejich
mezní únosnost a jsou příčinou jejich porušení. Normá-
lová napětí v tahu (zimní období) jsou následně příčinou
rozevírání vodorovných spár a narušování styků („za-
věšení“ lodžiové konstrukce na kotevní ocelové prvky).

Lodžie panelových domů jsou konstrukce s nejčastějším 
a nejrozsáhlejším výskytem poruch. Nosnou konstrukci
předsazených lodžií tvoří stěnové dílce, probíhající postup-
ně přes celou výšku budovy a kotvené k vnitřním stěnovým
dílcům, a stropní lodžiové dílce, uložené v čelech na stěnové
dílce. Stěnové a stropní lodžiové dílce jsou v tomto případě
předsazené před probíhající obvodový pláš�. Mezi charak-
teristické poruchy lodžií patří:
� narušení styku stěnových a stropních lodžiových

dílců, porušení a drolení stykového betonu a výplní
ložných spár trhlinami, porušení zhlaví stěnových dílců
odlupováním hran, vznik svislých tahových trhlin v patě
a zhlaví stěnových dílců a ve stykovém betonu, „vysou-
vání“ stropních dílců ze styku, postupně se zmenšující
uložení stropních dílců, narušení styku a kotvení stě-
nových lodžiových dílců s nosnou konstrukcí budovy,
obnažení a koroze kotevní výztuže, narušení dílců v okolí
kotevní výztuže.

Příčinou těchto poruch jsou dilatační pohyby ve svislém a
vodorovném směru konstrukce předsazené lodžie, způso-
bené účinkem teploty a vlhkosti, nedostatečná ochrana ko-
tevní výztuže, nevhodný materiál spojovacích prvků a kon-
strukční závady.

Narušení styku stropních a stěnových lodžiových dílců lze
částečně řešit rozšířením úložné délky stropních dílců
pomocí ocelových nebo betonových příložek kotvených
prostřednictvím svorníků ke stávajícím stěnovým dílcům,
opravou narušených zhlaví dílců, včetně nátěru a ochrany
obnažené výztuže a injektáže styku (mezi čely stropních díl-
ců a výplní ložných spár). Popsané provedení rekonstrukce

styku neodstraňuje základní příčiny uvedených poruch, 
a tím nevylučuje následný vznik obdobných poruch. 

Spolehlivým řešením je poddajné pružné uložení strop-
ních dílců ve styku použitím např. nekontaktního styku dílců
(na konzoly, na trny, výstupky apod.). Uvedené řešení je
obtížně realizovatelné ve stávající konstrukci a předpokládá
úplnou rekonstrukci předsazených lodžií.

Narušení kotvení konstrukce lodžie k nosné konstrukci
budovy je velmi závažnou poruchou, která může v krajním
případě vést až ke ztrátě její stability a zřícení. Rekonstrukce
vyžaduje opravu narušené původní kotevní konstrukce, včet-
ně její spolehlivé ochrany před korozí, a opravu dílců v při-
léhajících průřezech. 

Pokud je stávající kotvení nevyhovující, je nutné provést
nové kotvení umožňující v požadovaném rozsahu dilatační
pohyby předsazené lodžiové konstrukce, respektující požadavky
na poddajnost, pevnost a spolehlivost v čase při působení cyk-
lických klimatických účinků. Vodorovný a svislý styk lodžiových
stěnových a stropních dílců s obvodovým pláštěm je nutné řešit
jako pružný styk;

� povrchový rozpad betonu dílců, obnažování a ko-
roze výztuže, narušování betonu dílců, oslabování výztu-
že, způsobené korozními účinky vlhkosti od zatékání do sty-
ku, expanzními silami od účinku koroze výztuže dílců
a styku, nekvalitním betonem, nedostatečným krytím vý-
ztuže a zatékáním srážkové vody. 

Povrchový rozpad betonu a krycích vrstev vyžaduje úplné
odstranění narušených a nepříliš pevných částí betonu, pro-
vedení dodatečné ochrany výztuže a nové vrstvy betonu ze
speciálních směsí na bázi plastbetonů včetně úpravy styčné
spáry starého a nového betonu;

� narušení dílců v místech kotvení a uložení kon-
strukce zábradlí, jejíž příčinou jsou dilatační pohyby zábra-
dlí účinkem změny teploty společně s chybně řešenými
styky, které neumožňují tyto dilatační pohyby;

� zatékání vody do styku lodžie s hlavní konstrukcí,
způsobené narušením styku a nesprávným sklonem nášlap-
né, popř. hydroizolační vrstvy na lodžiové desce.

Návrhu rekonstrukce lodžie musí předcházet analýza pří-
čin poruch a posouzení, do jaké míry navrhovaná opatření
omezují, popř. vylučují, tyto příčiny nebo jinak dostatečně
sanují konstrukci. Rekonstrukce a sanace stávající lodžiové
konstrukce vyžaduje ověření kotvení lodžií k vnitřní kon-
strukci, popř. rozsah koroze ocelových kotevních prvků
způsobené zatékáním vody do styků.

Analýza poruch předsazených prefabrikovaných
lodžií panelových domů

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.
Ing. Tomáš ČEJKA

Ing. Jiří KARAS, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha



130 STAVEBNÍ OBZOR 5/2002

Úplná rekonstrukce může být provedena demontáží stáva-
jící konstrukce lodžií v důsledku jejich chybné koncepce a
z toho vyplývající nereálnosti dosáhnout jejich opravou dlou-
hodobě spolehlivého řešení a provedení nové konstrukce
respektující v plném rozsahu zvláštnosti a extrémní pod-
mínky, jimž je konstrukce lodžie vystavena. Méně vhodným
řešením je obnova původní železobetonové konstrukce
předsazené lodžie s použitím kvalitních železobetonových
dílců s krycí vrstvou výztuže minimálně 15 mm, s použitím
poddajných suchých styků dílců a poddajného kotvení
k nosné konstrukci budovy. K osvědčeným řešením, použí-
vaným zejména v zahraniční, patří provedení předsazené
lodžie z lehké ocelové konstrukce s povrchovou úpravou
oceli, např. pozinkováním, u nižších budov použití dřevěné
konstrukce předsazených lodžií apod. 

Uzavřením konstrukce lodžie skleněnou stěnou dosáh-
neme částečného zlepšení celoroční spotřeby energie,
omezení zejména přímého působení vlhkosti a srážkové
vody na konstrukci a její styky. Účinky teploty na stávající
konstrukci lodžie zůstávají i při tomto řešení téměř
nezměněné. Například kotvení předsazených lodžií u sou-
stavy T-06 B je provedeno profily z betonářské výztuže,
u soustavy VVÚ-ETA jsou předsazené lodžie s vnitřní nos-
nou konstrukcí spojeny ocelovými pásy nebo svařovanými
profily T. Namáhání styku „lodžiová stěna–obvodový
pláš�–vnitřní nosná stěna“ závisí zejména na tuhosti propo-
jení stěnových lodžiových dílců a vnitřních stěn (vzájemně
odlišně teplotně namáhaných).

Hlavní příčinou vzniku poruch předsazených lodžií, po-
ruch styku mezi lodžiovými stěnovými a stropními dílci,
poruch kotvení lodžie k vnitřní nosné konstrukci a poruch
styků lodžiových dílců a obvodového pláště jsou nesilové
účinky teploty a vlhkosti. Důsledkem cyklického charakteru
těchto účinků je postupné porušování a rozvoj trhlin ve stycích
a dílcích. Porušení nastává dosažením mezního namáhání, popř.
dosažením mezní deformace styku a dílců postupným
narůstáním trvalých deformací po každém zatěžovacím cyklu.

Výsledky numerické analýzy namáhání
předsazených lodžií účinkem teploty

Lineární numerická analýza MKP, jejíž dílčí výsledky
jsou dále uvedeny, byla provedena pro případ předsazených
lodžií stavební soustavy VVÚ-ETA. Nosná konstrukce lod-
žií této stavební soustavy je tvořena předsazenými lodžiový-
mi celostěnovými betonovými dílci (s konstrukční výztuží)
šířky 1 200 mm, tlouš�ky 190 mm, na které jsou ukládány

stropní dutinové předpjaté lodžiové dílce skladebné délky
6 000 mm, šířky 1 200 mm, tlouš�ky 190 mm – třída betonu
dílců B250, stykový beton B250, cementová malta M 20.
Krajní boční stěny lodžií z celostěnových sendvičových dílců
sestávají z nosné betonové stěny s konstrukční výztuží tlouš�ky
190 mm, tepelné izolace z pěnového polystyrenu tlouš�ky
40 mm a vnější železobetonové desky tlouš�ky 50 mm.

Kotvení konstrukce lodžií k vnitřní nosné konstrukci je
podle typového projektu ocelovým profilem 10/160 mm,
délky 1 100 mm, vloženým vždy mezi čela stropních dílců
ve vodorovných stycích „stěna–strop–stěna“ lodžií a vnitřní
konstrukce. K ocelovému profilu je přivařena zálivková
výztuž ∅ 14 mm probíhající nad stěnami. Lodžie jsou od
vnitřní konstrukce odděleny předsazeným sendvičovým
obvodovým pláštěm tlouš�ky 190 mm (obr. 1).

Pro stanovení napětí ve stěnách lodžií, stěnách vnitřní
konstrukce, v jejich vzájemném spojení vodorovnými vaz-
bami a pro výpočet deformace stěn byl použit výsek stěnové
konstrukce. Rozměry a materiálové charakteristiky byly
převzaty z projektové dokumentace. Pro posouzení kon-
strukce bylo uvažováno svislé zatížení a změna teploty lodžio-
vých stěn v letním a zimním období:
– svislé extrémní zatížení stropní konstrukce, tj. hmotnost

stropních dílců, hmotnost podlahy a užitné zatížení činí
7,14 kN/m2; hmotnost stěny 14,6 kN/m1/podlaží;

– pro stanovení rozdílu teplot mezi předsazenou konstrukcí
lodžií a vnitřní nosnou konstrukcí byla uvažována pohlti-
vost slunečního záření 0,70 a západní orientace lodžií.
Zatěžovací teploty v letním období byly stanoveny
použitím modelu dvourozměrného nestacionárního vede-
ní tepla, v zimním období užitím stacionárního modelu
vedení tepla. Rozdíl teplot střednic lodžiových a vnitř-
ních stěn v letním období s vlivem stínění lodžiových a
stěnových dílců činí +18 ˚C. V zimním období rozdíl
teplot vnějších a vnitřních stěn činí ∆t = –35 ˚C. Výpočet
byl proveden pro 1 + 4 nadzemní podlaží, 1 + 8 a 1 + 12
nadzemních podlaží.

Shrnutí výsledků numerické analýzy
� počet podlaží z hlediska číselných hodnot posouvají-

cích sil Qmax a normálových sil Nmax, vznikajících ve vodo-
rovných kotevních profilech (spojkách) v nejvyšších pod-
lažích (obr. 2), nemá rozhodující vliv (Qmax,4 =. 0,9 Qmax,12;
Nmax,4 =. 0,9 Nmax,12);

� v oblasti kotvení vodorovných profilů dochází, až na
výjimky v nejnižších podlažích, k překročení meze porušení
betonu v otlačení (obr. 2).

Obr. 1. Schéma kotvení lodžie k vnější nosné konstrukci (VVÚ-ETA)
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Výpočtová posouvající síla při dosažení meze
porušení otlačení betonu v oblasti kotvení vodo-
rovné spojky Qvýp

tl = 29,9 kN, při uvážení sku-
tečné pevnosti betonu Qmax

tl = 24/11,5 · 29,9 =
= 60 kN.

� svislé deformace po překročení mez-
ního napětí betonu v otlačení (ve stadiu řá-
dového poklesu tuhosti vodorovných ko-
tevních profilů 10–1krát) dosahují na horním
volném konci přibližně 100% nárůstu po-
čátečních hodnot (obr. 3);

� ve vodorovném styku „stěna–strop–
–stěna“ vnitřní nosné konstrukce vznikají
v letním období v oblastech přiléhajících
k obvodové konstrukci účinkem teploty nor-
málová napětí v tahu (v kombinaci se svis-
lým zatížením), která jsou příčinou vzniku
vodorovných trhlin v ložné spáře (obr. 4,
obr. 5);

� normálová napětí v tlaku od účinku
svislého zatížení a teploty ve vodorovném
styku „stěna–strop–stěna“ lodžiových dílců i
dílců vnitřní nosné konstrukce ve stadiu
počáteční tuhosti vodorovných kotevních
profilů (před porušením betonu v oblas-
tech kotvení vodorovných spojek otlače-
ním betonu) překračují výpočtovou únos-
nost styku v tlaku (Nju ∈ (3,7 ÷ 7,1) MPa,
obr. 4 a obr. 5);

� normálová napětí v tlaku v lodžio-
vých i vnitřních stěnových dílcích od
účinku svislého zatížení a teploty ve stadiu
počáteční tuhosti vodorovných kotevních
profilů překračují výpočtovou a únosnost
stěnových dílců v tlaku (Nju ∈ (4,4 ÷ 7,6)
MPa, obr. 4 a obr. 5);

� v zimním období ve stadiu počáteční
tuhosti vodorovných kotevních profilů
(před porušením betonu otlačením) do-
chází k „zavěšení“ lodžiové konstrukce na
vnitřní nosnou konstrukci (vznik vodorov-
ných tahových trhlin ve styku „stěna–
–strop–stěna“);

� pokles relativní tuhosti kotevních
prvků v důsledku narušování betonu do-
sažením meze porušení otlačení betonu má
za následek snížení smykových sil v ko-
tevních prvcích a normálových napětí ve
vodorovných stycích, lodžiových a vnitř-
ních stěnách při současném zvýšení svis-
lých deformací účinkem změny teploty;

� i ve stadiu „uvolnění“ vodorovných
kotevních profilů překročením meze po-
rušení otlačení betonu Qmax ∈ (30 ÷ 60 kN),
poklesem tuhosti kotevních spojek na rela-
tivní hodnotnu 0,1 počáteční tuhosti spo-
jek, dochází v části vodorovných styků
„stěna–strop–stěna“ a v části lodžiových
a vnitřních stěn k překročení výpočtových
únosností styků, popř. stěn v tlaku, popř.
ke vzniku tahových napětí a vodorovných
tahových trhlin ve stycích „stěna–strop–
–stěna“ (obr. 6).

a) posouvající síly Q

b) normálové síly N

Obr. 2. Posouvající a normálové síly [kN] ve vodorovných kotevních profilech  (léto)

Obr. 3. Velikost svislých deformací [mm] předsazené lodžiové stěny v jednotlivých podla-
žích ve stadiu počáteční a snížené tuhosti vodorovných kotevních profilů (léto) (10–1krát)
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Shrnutí 
Numerická analýza MKP prokázala, že účinkem teploty

lodžiových stěn propojených s vnitřní nosnou konstrukcí tu-
hými ocelovými prvky (obr. 1) dochází ve stadiu před
„uvolněním“ kotevních prvků (porušení betonu otlačením v
oblasti kotevních profilů) zejména ve vodorovných stycích
„stěna–strop–stěna“ ke vzniku normálových napětí v tlaku,
která překračují výpočtovou únosnost styků a stěnových
dílců v tlaku a mohou být příčinou jejich porušení, popř.
normálových napětí v tahu, která mohou být příčinou ro-
zevírání vodorovných spár a narušování styků („zavěšení“
lodžiové konstrukce na kotevní ocelové prvky).

V části vodorovných styků a stěnových dílců (lodžiových
a vnitřních nosných stěn) dochází k těmto mechanizmům
porušení i ve stadiu postupného poklesu tuhosti kotevních
prvků dosažením meze porušení betonu otlačením (pokles
posouvajících sil v kotevních profilech, Qmax ∈ (30 ÷ 60 kN)).

Porušování vodorovných styků, popř. stěnových dílců
v okolí kotevních ocelových prvků, má charakter postup-
ného procesu způsobeného cyklickým účinkem teploty
(popř. vlhkosti) a provázeného postupným poklesem tuhosti
kotevních prvků.

K podobnému procesu dochází i ve vodorovném směru
účinkem vynuceného přetváření lodžiových stropních dílců
změnou teploty a vlhkosti v případech, kdy předsazené
lodžie jsou provedené ve větší části průčelí. V tomto případě
lze očekávat progresivní porušování styků a oblastí v okolí
kotevních profilů, zejména po obvodu předsazené lodžiové
konstrukce.

Obr. 4. Průběh svislých normálových napětí ve svislém řezu 
v lodžiové stěně ve stadiu počáteční a snížené tuhosti 

– 1 + 4 n. p., letní období [MPa]

Obr. 5. Průběh svislých normálových napětí ve vodorovných řezech ve  stadiu počáteční a snížené tuhosti 
(0,1 původní tuhosti) – 1 + 8 n. p., letní období [MPa]

původní tuhost                                                                snížená tuhost
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Cyklické deformace lodžiových stěn je třeba respektovat
při návrhu sanace lodžiové konstrukce a jejích styků, ko-
tevních prvků, styků lodžiové konstrukce a obvodového
pláště, zábradlí, podlah, střechy i povrchových úprav lodžií,
aby nedošlo k jejich narušení ve stycích s obvodovým
pláštěm. Deformace konstrukce předsazených lodžií ve
svislém i vodorovném směru mají vliv nejen na řešení styků
lodžiové konstrukce, ale i styků s navazujícími konstrukce-
mi (např. podlahové konstrukce lodžií a obvodového pláště,
lodžiových stěn a obvodového pláště).

Uvedené hodnoty normálových napětí stěnových dílců
a styků, posouvajících a normálových sil v kotevních prvcích
a celkové deformace předsazených lodžiových stěn stanove-
né lineárním výpočtem idealizovaného materiálového a teplot-
ního zatěžovacího modelu lodžiové konstrukce, představují
teoretické a limitní hodnoty. Zpravidla nižší hodnoty normá-
lových a smykových namáhání a deformací (skutečné rozta-
žení teplotních polí, lokální nepružné přetváření) reálné lod-
žiové konstrukce jsou vzhledem k cyklickému charakteru
účinku teploty společně s účinkem vlhkosti prokazatelnou
příčinou mechanického narušování lodžiových konstrukcí.

Funkční způsobilost a životnost při provedení rekon-
strukce předsazené lodžie spočívající v obnovení původního
řešení je závislá pouze na velikosti a počtu zatěžovacích
cyklů, po nichž je dosaženo mezní deformace předcházející
vzniku trhlin a narušování lodžiových dílců a jejich styku.

Článek byl vypracován za podpory výzkumného záměru
MSM 210000001 a grantového projektu č. 103/99/0944
GA ČR.

Literatura
[1] Witzany, J. a kol.: Regenerace panelových domů. [Zpráva],

grantový projekt MPO ČR, PZ/S2-04/97, ČVUT Praha 1997 až
2000.

Witzany, J. – Čejka, T. – Karas, J.: Analysis of Failures
of Overhanging Prefabricated Recessed Balconies

Numerical analysis by the finite element method has
proved that temperature changes in walls of over-

původní tuhost                                                                snížená tuhost

Obr. 6. Průběh svislých normálových napětí ve vodorovných řezech ve stadiu počáteční a snížené tuhosti – 1 + 8 n. p., zimní období [MPa]
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hanging recessed balconies connected with the load-
bearing structure by means of rigid steel elements lead
to development of normal compressive stresses. The
stresses occur in the area of anchor sections as a result of
indenting in horizontal joints wall - floor - wall and wall
units at the stage preceeding concrete damage. They
exceed the ultimate bearing capacity of the walls and,
therefore, bring about their failure. In winter time,
normal compressive stresses cause opening of horizontal
joints and damaging of joints ("suspension" of the
structure of the recessed balcony on anchor steel
elements).

Witzany, J. – Čejka, T. – Karas, J.:  Analyse von
Schäden an vorgefertigten Loggien von Plattenbauten

Eine numerische Analyse hat erwiesen, dass es in
Auswirkung der Temperaturänderung in vorgesetzten
Loggiawänden, die mit dem inneren Tragwerk
verbunden sind, im Stadium vor einer Beschädigung des
Betons im Bereich der Ankerprofile zum Abdrücken in
den horizontalen Stößen Wand-Decke-Wand und in den
Wandelementen zur Entstehung von Normaldruck-
spannungen kommt, welche deren Grenztragfähigkeit
überschreiten und die Ursache ihrer Beschädigung sind.
Die Normalzugspannungen (im Winterzeitraum) sind
folglich die Ursache eines Aufklaffens der Fugen und
einer Beschädigung der Stoßbereiche (der „Auf-
hängung“ der Loggiakonstruktion an den Stahlanker-
elementen).

�sympozium

�dizertace

11. – 13. září 2002
Melbourne

Tradiční sympozium IABSE, kterému předchází výroční
zasedání této mezinárodní inženýrské organizace, se bude
konat za spolupořadatelství Monash University a Institution
of Engineers v hlavním městě státu Victoria a druhém
největším australském velkoměstě Melbourne. Místem
konání je Hilton on the Park.

Hlavním tématem sympozia jsou informační technologie
pro návrh, hodnocení a monitorování pozemních staveb
i mostů, a zejména diskuse o budoucím potenciálu těchto
nových technologií. Pozornost bude věnována též souladu
mezi životním prostředím a lidskými činnostmi tak, aby nové
konstrukce co nejlépe sloužily budoucím potřebám
společnosti.

Sympozium je určeno stavebním inženýrům ze všech
oblastí, architektům, výzkumným pracovníkům a ostatním
odborníkům spojeným se stavebnictvím. Pořadatelé kladou
zvláštní důraz na to, aby se zúčastnilo co nejvíce mladých
inženýrů, pro něž je zaměření nadmíru vhodné. Účastníci
narození před 1.1.1967 budou proto platit jen poloviční kon-
ferenční poplatek a budou-li na sympoziu prezentovat vlastní
příspěvek, bude jim vložné zcela odpuštěno, a navíc se jim
v předběžném oznámení slibuje ještě nespecifikovaná finanč-
ní podpora. 

Témata:
� dopravní stavby
� kulturní střediska
� sportovní stavby
� průmyslové stavby
� stavby pro energetiku
� nové materiály
� vyspělé materiály a konstrukce
� oceňování nákladů
� prodloužení životnosti staveb
� zmírnění účinků katastrof
� management

Informace lze získat na www.iabse.eth.ch/melbourne
nebo u předsedy Národní skupiny IABSE

(studnicka @fsv.cvut.cz).

Towards a Better Built Environment
– Innovation, Sustainability,
Information Technology

Tradiční a adaptivní model tepelné pohody
Ing. Lada Centnerová
Hlavním cílem práce je definování nového přístupu k tepelné
pohodě, který vychází z adaptivního modelu. Ten se porov-
nává s modelem tradičním. Přínosem je empiricky získaná
závislost teploty vnitřního vzduchu na teplotě vzduchu
venkovního. Použití adaptivního modelu dává předpoklady
pro snížení spotřeby energie v budovách.

Object Data Model for Urban Drainage
Domain
Ing. Tomáš Metelka
V dizertaci je sestaven datový model rozsáhlé sítě městského
odvodnění a je aplikován na pražské poměry. Práce je
významným příspěvkem v rozvíjejícím se oboru hydroinfor-
matiky.

Konstrukce gramatiky s neúplnými deri-
vačními pravidly pro vzájemnou přeložitel-
nost procesů
Ing. Jana Klečáková
Autorka se zabývá konstrukcí gramatiky s neúplnými odvozo-
vacími pravidly a aplikací na přeložitelnost procesů. V práci
se identifikuje pětice relevantních úloh přeložitelnosti a dvě
(přeložitelnost počátečního stavu procesu do stavu konco-
vého a vzájemná přeložitelnost procesů) jsou podrobně roz-
pracovány.
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Článek se zabývá používáním inženýrských výpočetních
programů ve stavebním inženýrství pro nelineární ře-
šení konstrukcí. Prezentovány jsou různé nelineární
způsoby chování a metody jejich řešení. Výsledky po-
rovnání geometricky nelineárních řešení rovinného
ocelového rámu pomocí programu IDANEXIS a FEAT
jsou dále porovnány s výstupy referenčního programu
ANSYS, jímž je rám řešen též s uvažováním materiálové
nelinearity. Poukazuje se na důležitost správného vysti-
žení materiálově nelineárního chování konstrukcí.
V praxi obvykle používaná řešení jsou většinou pouze
geometricky nelineární. Při výpočtu železobetonových
konstrukcí programem FEAT2000 a IDANEXIS se uva-
žuje vznik trhlin, což je rovněž projev materiálově
nelineárního chování. V článku je dokumentován výraz-
ně vyšší vliv této nelinearity na chování běžných kon-
strukcí, než je vliv geometrické nelinearity. Poukazuje se
na nebezpečí vznikající opomenutím vlivu materiálově
nelineárního chování při návrhu konstrukce.

Úvod
Navrhování nosných konstrukcí je v posledním desetiletí

vázáno velmi úzce na využívání komerčních výpočetních
programů umožňujících statická a dynamická řešení kon-
strukcí prutových i plošných. Programy umožňují řešení
rozsáhlých úloh a vytváření prostorových modelů konstruk-
cí složených z rovinných vazeb (průmyslových hal, skeletů).
Takový přístup, který je mnohdy statiky praktikován, vede
v těchto případech k nevhodnému, nepřehlednému výstupu
výsledků, k definování špatných modelů, resp. okrajových
podmínek jednotlivých konstrukčních celků, a současně
zvyšuje riziko chyb. Rovněž navrhování přípojů a řešení
konstrukčních detailů se často ve statických výpočtech
opomíjí. Předkládané výpočty obsahují nepřehledné množ-
ství výstupů z počítače u problému, kde postačí vytisknout
pouze podstatné veličiny (vždy úplné vstupní údaje, tvar
deformace, extrémní síly a posudky reprezentačních průřezů
pro skupiny prutů stejně namáhaných). 

V programech se používá metoda konečných prvků. Jejím
zavedením do běžného užívání bylo umožněno řešení ne-
lineárních úloh, které bylo v době „ručních“ výpočtů nes-
mírně pracné a provádělo se jen výjimečně. Jako příklad
uve�me rozsáhlý výpočet Ž�ákovského mostu, který zpra-
coval v šedesátých letech minulého století prof. A. Schindler
podle teorie druhého řádu (geometrická nelinearita). Běžně
dostupné programy dnes vesměs nabízejí možnost nelineár-
ních výpočtů. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že jde
převážně o geometricky nelineární výpočty. Materiálově
nelineární výpočty, tj. výpočty konstrukcí nebo jejich částí
v plastické oblasti, dosud nejsou součástí programů běžně
užívaných ve stavebním inženýrství. Je to způsobeno výraz-
ně vyšší programátorskou náročností těchto úloh. Rovněž
časová náročnost výpočtu materiálově nelineárních úloh je
většinou výrazně vyšší než výpočty pouze geometricky ne-

lineárních úloh srovnatelného rozsahu. Materiálová nelinea-
rita bývá zastoupena (FEAT2000) většinou pouze při výpoč-
tu železobetonových konstrukcí uvažováním vzniku trhlin.

Hlavní charakteristiky nelineárních úloh
Z pohledu statika můžeme rozlišit tři skupiny nelineární-

ho chování konstrukcí. Jsou to typy úloh:
– řešící změny chování a statického působení konstrukce;
– uvažující geometricky nelineární chování konstrukce;
– uvažující materiálově nelineární chování konstrukcí.

� Do první skupiny patří například kontaktní úlohy.
Chování konstrukce závisí bezprostředně na působícím
zatížení a změně vzájemné polohy jednotlivých dotýkajících
se částí konstrukce. Při změně kontaktu se mění tuhost jed-
notlivých oblastí konstrukce a dochází k výraznému pře-
rozdělení napjatosti. Pokud výpočetní model uvažuje kon-
taktní síly mezi částmi konstrukce, je vypočítaná únosnost
spojů bližší skutečnému působení spoje a bývá vyšší než
únosnost zjištěná na jednodušším modelu.
� Druhá skupina obsahuje celou škálu geometrických ne-

linearit. Na obrázku 1 je princip geometricky nelineárního
chování (změna vnitřní síly F v závislosti na přemístění kon-
strukce u).

Základním rysem nelineární geometrie je, že rovnováha
sil v konstrukci je uvažována na přetvořené konstrukci. V těch-
to úvahách lze běžně předpokládat malé úhlové změny,
takže tangenty úhlů jsou přibližně rovny těmto úhlům (tg α =
= α). Pro často řešené prutové konstrukce postačí pro stano-
vení křivosti deformovaného prvku přibližný vztah w''= 1/r,
kde r je poloměr křivosti ohýbaného prutu a w'' je druhá de-
rivace průhybu prutu. 

Při nejjednodušším modelování nelineárního chování
konstrukcí se uvažují malá přemístění (deflections) a malá
relativní přetvoření (strains). Tato úloha se také někdy na-
zývá „stress stiffening“ a je popsána rovnicí 

P = (KE + KG) u ,                           (1)

kde P je matice zatížení,
u – matice přemístění uzlů konečných prvků,
KE – matice elastické tuhosti konstrukce, 
KG – matice geometrické tuhosti konstrukce.

Pro běžné konstrukce (s rozpětím nosných prvků do 30 m
nebo s malou štíhlostí, kde není vliv ztráty stability domi-
nantní) stačí uvažovat pro geometricky nelineární řešení
malá přemístění a malá přetvoření.

Nelineární výpočty ve stavebně inženýrské praxi
doc. Ing. Milan VAŠEK, CSc.

Ing. Ondřej LOJÍK
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Obr. 1. Geometricky nelineární chování
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V geometricky nelineárním řešení můžeme také uvažovat
velká přemístění (deflections) a malá přetvoření. U velkých
přemístění můžeme uvažovat malá pootočení nebo velká
pootočení, nebo jinou kombinaci uvedených vztahů. Pokud
v rovnici (1) měníme matici elastické tuhosti i matici geo-
metrické tuhosti v každém kroku řešení, dostaneme výsled-
ná přetvoření obdobně, jako bychom uvažovali velká pře-
místění a pootočení pro jednotlivé prvky. Tímto způsobem
řeší geometrickou nelinearitu IDANEXIS a FEAT2000. Pro-
gram ANSYS uvažuje velká přemístění a pootočení pro jed-
notlivé použité prvky. Nelineární úlohy v oboru nelineární
geometrie (nazývané často v inženýrské praxi úlohami podle
teorie druhého řádu) jsou užitečné pro řešení úloh stability
nebo řešení konstrukcí velkých rozponů vykazujících značné
deformace, které je třeba uvažovat při stanovení vnitřních sil.
� Pokud vlastnosti materiálu umožňují vznik velkých pře-

tvoření, je situace složitější. Tento případ nastává u materiá-
lů, které umožňují vznik plastických přetvoření (např. ocel)
nebo materiálů hyperelastických vlastností (např. pryž).
Přípoje ocelových prutů jsou velmi často plastizovány i při
provozním zatížení.

Tyto vlastnosti se projevují jako materiálově nelineární
chování. Můžeme rozlišit několik typů materiálové neli-
nearity. Z nejvýznamnějších jmenujme závislost:
– napětí na přetvoření pro daný materiál,
– napětí a přetvoření na čase,
– vlastností materiálu na teplotě, 
– tuhosti konstrukce na zatížení (vznik trhlin v železobe-

tonu).

Vliv materiálové nelinearity je u běžných konstrukcí vý-
znamnější než geometricky nelineární chování. 

V České republice se v inženýrské praxi nejčastěji použí-
vají výpočetní programy IDANEXIS, FEAT a FINE. Všech-
ny nabízejí geometricky nelineární řešení, která vycházejí
z řešení rovnice (1). Nelineární úlohy se řeší převážně ite-
račními postupy a vedou k hledání co nejrychlejších a kon-
vergujících řešení. Obvyklá je přírůstková metoda nebo me-
toda délky oblouku (arc-length) (obr. 2). Změny tuhosti

způsobené materiálově nelineárním chováním (zplastizo-
vání částí průřezu, vznik trhlin v železobetonu) nelze ve
většině případů správně odhadnout a konstrukci věrohodně
navrhnout. Proto je třeba při řešení vycházet z funkčních
závislostí vyjadřujících proměnu vlastností materiálu v zá-
vislosti na velikosti působícího zatížení. Zatížení je třeba
rozdělit na dílčí kroky, přičemž se pro každý krok uvažuje
odpovídající materiálová veličina (obr. 3). 

V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že řešení železo-
betonových konstrukcí v elastickém výpočtu neuvažuje
nelineární proměnu modulu pružnosti železobetonu při
zatěžování ani vznik trhlinek v betonu, což jsou také pro-
jevy materiálově nelineárního chování. Pro návrh konstrukce
na mezní stav únosnosti postačí obvykle hodnoty vnitřních
sil zjištěné z elastického výpočtu. Pro posouzení přetvoření je
však třeba uvažovat vliv vzniku trhlin a provést nový výpo-
čet. Teprve takto získaná přetvoření je možné porovnávat

s povolenými hodnotami v normách. Tento postup bývá
zařazen v programech až za posudkem mezního stavu únos-
nosti. Opomene-li statik provést výpočet železobetonové
desky s vlivem trhlin, provedená konstrukce vykáže nad-
měrná přetvoření a je ji třeba případně rekonstruovat.

V programu FEAT2000 a IDANEXIS je k dispozici výpo-
čet železobetonových konstrukcí s přibližným uvažováním
vlivu trhlin na tuhost konstrukce. V chystaných verzích ma-
jí být zastoupeny některé výpočty nelineárního chování
železobetonových prvků. Ostatní obecné typy materiálo-
vých nelinearit nejsou dosud v uvažovaných inženýrských
programech zastoupeny. Nelze tudíž těmito programy řešit
úspěšně jakékoliv obecné problémy, kde dochází k redistri-
buci napjatosti a vnitřních sil v konstrukci vzhledem k jejímu
zplastizování nebo při uvažování skutečných materiálových
(téměř vždy nelineárních) vlastností. Řešení úloh s materiá-
lovými vlastnostmi proměnnými v závislosti na velikosti za-
tížení nebo také na teplotě lze řešit programy, které umožňu-
jí takovéto nelineární řešení, např. programovým systémem
ANSYS. 

V současné době je aktuální oprava Karlova mostu, kdy materiálové
vlastnosti a napjatost v konstrukci závisí na teplotě, a také na vlh-
kosti materiálu. Pokud bychom řešili napjatost v této konstrukci bez
uvažování nelineárních vlastností stavebního materiálu a neli-
neární proměny vlastností materiálu s teplotou, nezískáme dosta-
tečně realistický výsledek. Jakékoli závěry z řešení provedeného
programy typu FEAT, FINE nebo IDANEXIS nemohou tedy sloužit
jako průkazné.

Porovnávací studie nelineárního 
řešení konstrukcí

Cílem studie bylo porovnat výsledky výpočtů provede-
ných pomocí některých programů pro řešení prutových kon-
strukcí. Jde především o porovnání výsledků geometricky
nelineárního výpočtu a také způsobů zadávání konstrukce.
Jako referenční program byl použit programový systém
ANSYS (verze 5.7) s certifikací podle ISO 9002, používaný
na mnoha renomovaných pracovištích a prověřený jede-
náctiletou praxí i autory tohoto článku. Tento systém nepatří
mezi programy běžně užívané v inženýrské praxi. Systém je
rozsáhlý, s velmi obecnou teoretickou základnou, a používá
se většinou pro řešení komplexních a neobvyklých úloh,
které jsou řešitelné metodou konečných prvků. Porovnávali
jsme dva programy – IDANEXIS, verze 3.20, a FEAT2000.
Jako příklad pro porovnávací studii byl zvolen ocelový ro-
vinný rám vetknutý v podporách. Průřezy sloupů a příčle

Obr. 3. Rozdělení zatěžovacích kroků na dílčí kroky s různými
materiálovými vlastnostmi

konvergující řešení

konvergující řešení

oblouk pro přiblížení řešení

r1 – poloměr vztažné délky oblouku
r2, r3 – poloměry podružných délek 

oblouku

Obr. 2. Obvyklé iterační postupy
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byly zvoleny podle obr. 4. Uspořádání rámu a zatížení je na
obr. 5. Pruty rámu byly rozděleny na deset prvků. Souřadný
systém má vodorovnou osu X a svislou osu Z, osa Y směřu-
je kolmo na rovinu rámu. Vstupní parametry konstrukce
řešené ve všech programech:

– materiál: ocel S235, 
– průřezové charakteristiky: momenty setrvačnosti 

Iy = 15,946 · 106 mm4, Iz = 6,147 · 106 mm4, průřezová
plocha A = 3 684 mm2. 

Konstrukce je zatížena styčníkovým zatížením v uzlu 
č. 11 svislou silou FZ = 70 kN a vodorovnou silou Fx = 30 kN.

Zadávání vstupních údajů 
pro geometrickou nelinearitu

Způsob zadání průřezových charakteristik u obou porov-
návaných programů a referenčního programu ANSYS je ob-
dobný. Pro výpočet geometricky nelineárního přetvoření je
třeba zadat geometrický tvar konstrukce, což může být např.
geometrická imperfekce prutů nebo jiný tvar konstrukce.
Dále popíšeme podrobněji způsoby zadání v programu
IDANEXIS a FEAT.

Program IDANEXIS
Tvar konstrukce se zadává pro lineární výpočet skuteč-

ným tvarem, jaký uvažujeme pro výpočet. Pro nelineární

výpočet můžeme použít dva způsoby zadání konstrukce.
� Při prvním způsobu se zadá výchozí tvar konstrukce.

Dále se zadají „nelinearity“ (v programu jsou tím myšleny
odchylky prutů od ideálního tvaru, tj. imperfekce). Tyto im-
perfekce se mohou zadat bu� absolutní výchylkou uprostřed
prutu, nebo relativně, poměrem k jeho délce. Lze tedy zadat
prut se zakřivením L/500 (např. imperfekce podle platné
normy) a program vygeneruje ohybovou křivku (obr. 6).
Křivky se zadávají ve směru hlavních centrálních os
příčného řezu. Další možností je zadání předpětí prutů (ini-
tial stress), které v konstrukci vznikne při změně geometrie
od zatížení a uvažování rovnováhy na přetvořené soustavě
(jde o způsob zadání matice geometrické tuhosti).

� Druhý způsob zadání konstrukce vychází ze sledo-
vaného imperfektního tvaru. Zadávají se přímo souřadnice
imperfektního tvaru konstrukce. Tento způsob je vhodný pro
počáteční imperfekci konstrukce v rovinách XZ a YZ. Je
možné volit mezi globálním a lokálním souřadnicovým sys-
témem prutu. Osa X lokálního systému prutu musí být pro-
ložena jeho podélnou osou. Program nabízí několik generá-
torů imperfektního tvaru. Je možné zadat souřadnice styčníků,
lineární změnu geometrie nebo sinusovou proměnu tvaru
prutů. Usnadněním je, že se tyto imperfekce zadávají v mi-
limetrech, přestože je nastaven např. metr jako základní dél-
ková jednotka. Zadání imperfekce vodorovného prvku nelze
provést ve směru osy Z. V tomto případě jsou souřadné sys-
témy totožné. Proto nelze pro vodorovné pruty zadat defor-
maci ve dvou libovolných příčných rovinách prutu. Tato
obtíž nenastane u svislého sloupu a je možné pro sloup zadat
libovolnou geometrii. 

Tento postup má však podstatné úskalí. Průřez prutu se
natočí tak, že hlavní centrální osa průřezu musí ležet v rovi-
ně určené svislou globální osou Z, která vychází z prvního
uzlu a je totožná s lokální osou tohoto prutu. V praxi to zna-
mená, je-li např. sloup zakřiven v obou rovinách, je třeba
ručně vypočítat a opravit natočení průřezu. V našem případě
jde o natočení průřezu deseti částí sloupu. To je dosti pracné.
Po zadání geometrie se zadá zatížení a provede se výpočet.

Před výpočtem je třeba ještě standardně zadat nelineární
kombinaci zatížení, zvolit počet iterací a iterační metodu,
např. Timoshenkovu nebo Newtonovu-Raphsonovu. V na-
šem případě byla vybrána iterační metoda Newtonova-
Raphsonova pro 10 přírůstků zatížení a 30 iterací.

Program FEAT2000
V programu se nejprve musí vymodelovat počáteční tvar,

což jsou obvykle ideální (přímé) pruty, a potom jednotlivé
styčníky posunout tak, aby vznikl požadovaný imperfektní

Obr. 4. Průřez sloupů a příčle rámu

Obr. 5. Výpočetní model ocelového rámu

Obr. 6. Imperfekce řešeného rámu
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tvar konstrukce. V podstatě lze však vymodelovat jakkoliv
imperfektní konstrukci. Vhodnější možností je zadání
imperfektního tvaru jako afinního tvaru k libovolnému tvaru
deformace nebo ke tvaru vybočení, které se získá výpočtem
v předchozím řešení. Pokud je za základní délkovou míru
zvolen metr, imperfekce styčníků je třeba zadávat v milimet-
rech. To lze obejít, změníme-li základní jednotky během
zadávání na milimetry, ale pak není možná dostatečná
vizuální kontrola zadané imperfekce.

Před výpočtem je třeba ještě zadat kombinaci zatížení pro
nelineární výpočet, zvolit počet iterací a iterační metodu.
K dispozici je iterační metoda arc-length a Newtonova-
-Raphsonova. V našem případě byla opět vybrána iterační
metoda Newtonova-Raphsonova: 10 kroků přitížení, výstup
pro každý krok a max. 30 iterací. Povolená relativní chyba
řešení byla zvolena 1 · 10– 6.

Výsledky 
�� Program IDANEXIS

Nejprve byl rám vyřešen lineárně (tab. 2a). Pro geomet-
ricky nelineární řešení byla geometrie konstrukce zadána
v programu IDANEXIS oběma možnými způsoby a výsled-
ky řešení byly porovnány. V tabulce 1 jsou uvedeny počáteční

imperfekce rámu. Imperfektní tvar je patrný z obr. 6. Obě
metody daly téměř shodné výsledky, a uvádíme je tedy pou-
ze jednou v tab. 2b. Přetvoření rámu v jeho rovině je zná-
zorněno na obr. 7. 

�� Program FEAT
Výsledná přetvoření z geometricky nelineárního řešení

programem FEAT se liší pouze v desetinách milimetru od
programu IDANEXIS, a proto nejsou zvláš� uvedena. Oba
programy dávají v podstatě stejné hodnoty (tab. 2b).

�� Program ANSYS
V programu jsme vymodelovali rám pomocí nosníkového

prvku (BEAM 188) a řešili jej geometricky nelineárně, a to
nejprve pouze s uvažováním geometrické tuhosti (stress-
stiffening). Uvažovaný prvek může zahrnovat také vliv vá-
zaného kroucení a jeho bázové funkce jsou poněkud odlišné
od běžného trojrozměrného nosníkového prvku uvažované-
ho v programech IDANEXIS a FEAT. Dále jsme uvažovali
vliv velkých přemístění, který programy FEAT a IDANEXIS
zahrnují v nabízeném geometricky nelineárním řešení. De-
formace rámu z lineárního výpočtu programem ANSYS je
na obr. 8. 

Uzel

 č. x y z

1;12 0,00 0,00 0,00

2;13 0,18 0,69 0,00

3;14 0,77 2,52 0,00

4;15 1,75 4,98 0,00

5;16 3,07 7,45 0,00

6;17 4,60 9,29 0,00

7;18 6,17 10,00 0,00

8;19 7,62 9,29 0,00

9;20 8,80 7,16 0,00

10;21 9,61 3,89 0,00

11;22 10,00 0,00 0,00

23;31 10,00 3,09 –3,09

24;30 10,00 5,88 –5,88

25;29 10,00 8,09 –8,09

26;28 10,00 9,51 –9,51

27 10,00 10,00 10,00

Zadané imperfekce prutů podél osy prutů 

[mm]

Tab. 1. Počáteční imperfekce rámu jako odchylky od ideálně přímých
prutů odpovídají L/500

Obr. 7. Přetvořený rám – IDANEXIS, FEAT

Tab. 2. Program IDANEXIS, FEAT

U x U y U z U x U y U z

1 0,000 0,000 0,000

2 1,63 0,00 –0,04 1,683 0,051 –0,04

3 5,91 0,00 –0,07 6,133 0,174 –0,102

4 12,28 0,00 –0,11 12,782 0,333 –0,197

5 20,17 0,00 –0,15 21,045 0,491 –0,324

6 29,03 0,00 –0,18 30,332 0,608 –0,476

7 38,29 0,00 –0,22 40,047 0,655 –0,637
8 47,41 0,00 –0,26 49,592 0,612 –0,792
9 55,80 0,00 –0,3 58,375 0,479 –0,927

10 62,93 0,00 –0,33 65,813 0,267 –1,032
11 68,22 0,00 –0,37 71,334 0,000 –1,106
12 0,00 0,00 –0,00 0,000 0,000 –0,000

13 1,63 0,00 –0,01 1,698 0,005 –0,012

14 5,90 0,00 –0,02 6,166 0,007 –0,046

15 12,26 0,00 –0,02 12,822 0,005 –0,112

16 20,14 0,00 –0,03 21,077 –0,003 –0,210

17 28,99 0,00 –0,04 30,34 –0,015 –0,332

18 38,24 0,00 –0,05 40,023 –0,031 –0,465

19 47,34 0,00 –0,06 49,534 –0,048 –0,591
20 55,73 0,00 –0,07 58,286 –0,054 –0,697
21 62,84 0,00 –0,07 65,700 –0,042 –0,773
22 68,13 0,00 –0,08 71,198 0,000 –0,815
23 68,21 0,00 –3,22 71,296 0,136 –4,088
24 68,20 0,00 –4,15 71,279 0,236 –5,077

25 68,19 0,00 –3,64 71,271 0,300 –4,565

26 68,18 0,00 –2,18 71,263 0,328 –3,046

27 68,17 0,00 –0,24 71,251 0,321 –1,018

28 68,16 0,00 1,71 71,235 0,281 –1,016

29 68,15 0,00 3,17 71,218 0,216 –2,554

30 68,15 0,00 3,68 71,205 0,137 –3,094

a) lineární řešení          
b) geometricky nelineární 
řešení (velká přemístění 

a malá přetvoření )Styčník 
č.

[mm]

0,00
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Porovnání
Hodnoty pro geometricky nelineární řešení pro malá pře-

místění získané z programu ANSYS jsou poněkud odlišné
než přemístění styčníků stanovená programem FEAT nebo
IDANEXIS. Tyto rozdíly jsou způsobeny zejména vlast-
nostmi použitého prvku v programu ANSYS a jinou stavbou
programu. Rohový styčník 11 vykazuje vodorovné přemís-
tění při lineárním výpočtu 68,22 mm, nelineární výpočet

dává 71,33 mm. Hodnota z nelineárního výpočtu při malých
přemístěních v programu ANSYS je 67,75 mm a při uva-
žování velkých přemístění dostaneme 70,27 mm. Vidíme, že
rozdíl mezi lineárním a nelineárním řešením v programu
IDANEXIS je cca 4,6 % a obdobně vliv velkých přemístění
proti malým přemístěním v programu ANSYS je asi 3,7 %.
U konstrukcí štíhlejších nebo s větším rozpětím a odlišnou
tuhostí bude vliv geometricky nelineárního chování větší. 

Hodnoty napětí ze všech programů pro styčník 22 jsou
uvedeny v tab. 4. Napětí stanovené programy IDANEXIS a
FEAT v daném místě je menší než návrhové hodnoty. Vyšší
napětí je ve vetknutí rámu ve styčníku 1, kde jsou téměř na
mezi kluzu (234,6 MPa). 

Vliv materiálové nelinearity 
Účinky materiálově nelineárního chování zjistíme progra-

mem ANSYS na podrobném modelu řešeného rámu s vy-
užitím skořepinových prvků, jejichž sí� je rozložena na pás-
nicích a stěnách prutů. Zatížení osamělými břemeny ve
styčníku 11 bylo rozděleno na jednotlivé uzly prvků na pás-
nicích sloupu a příčle v těsném sousedství styčníku 22. Aby
byl zřejmý vliv materiálové nelinearity, provedli jsme také
lineární výpočet modelu se skořepinovými prvky. Na obráz-
ku 9 je vidět sí� prvků v rámovém rohu. Použité jednotky

jsou kN a m (numerická stabilita řešených úloh). Největší
přemístění styčníku 22 ve vodorovném směru X je 73 mm.
Tato hodnota přemístění je o cca 4 % větší než výsledek
nelineárního výpočtu s prutovým prvkem, což není význam-
né. Na obrázku 10 jsou vidět napětí ve směru osy X.

Největší hodnoty napětí ve vnitřním koutu rámového rohu
přesahují mez kluzu použité oceli, a na rámu tedy vznikají

Obr. 8. Přetvořený rám – ANSYS

Tab. 3. Program ANSYS – geometricky nelineární řešení

U x U y U z U x U y U z

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 0,038 –0,040 1,616 0,039 –0,044

3 0,137 –0,085 5,977 0,144 –0,108

4 0,271 –0,137 12,519 0,284 –0,203

5 0,405 –0,196 20,664 0,425 –0,329

6 0,506 –0,261 29,827 0,530 –0,479

7 0,544 –0,327 39,42 0,570 –0,637
8 0,506 –0,390 48,849 0,530 –0,79
9 0,390 –0,446 57,524 0,409 –0,921

10 0,212 –0,494 64,859 0,222 –1,023
11 0,000 –0,535 70,275 0,000 –1,093
12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 0,008 –0,006 1,628 0,009 –0,010

14 0,031 –0,017 6,007 0,032 –0,041

15 0,060 –0,036 12,557 0,063 –0,103

16 0,090 –0,064 20,696 0,094 –0,199

17 0,112 –0,099 29,839 0,117 –0,318

18 0,212 –0,494 64,859 0,222 –1,023

19 0,112 –0,171 48,797 0,117 –0,572
20 0,086 –0,200 57,441 0,09 –0,677
21 0,047 –0,222 64,749 0,049 –0,753
22 0,000 –0,237 70,138 0,000 –0,798
23 0,082 –3,414 70,239 0,087 –4,082
24 0,147 –4,366 70,223 0,155 –5,072

25 0,190 –3,869 70,216 0,202 –4,557

26 0,209 –2,403 70,209 0,222 –3,035

27 0,204 –0,448 70,197 0,217 –1,006

28 0,177 1,513 70,181 0,189 1,030

29 0,134 2,999 70,163 0,144 2,571

Styčník 
č.

[mm]

Malá přetvoření 
a velká přemístění

Malá přetvoření 
a přemístění   

67,704

67,696

67,685

67,670

67,655
67,729
67,716

67,709

62,532

47,080
55,415
62,461

5,804

12,127

19,980

28,799

62,532
67,755
0,000

1,574

28,805

38,037
47,111
55,464

1,572

5,800

12,122

19,978

Tab. 4. Napětí ve styčníku 22 a 1

max. min. max. min. max. min.

trám

156 –164,5 157,1 –165,4 142 –148,8

sloup

157,2 –164,3 157,9 –165,0 141,8 –149,9

1 202,2 –233,0 203,9 –234,6 193,4 –224,6

22

rozdíl na napjatosti je způsoben působením 
rozdílné normálové síly v prutu

rozdíl na napjatosti je způsoben působením 
rozdílné normálové síly v prutu

Styčník 
č.

Velikost napětí v krajních vláknech [MPa]

FEAT 98 IDANEXIS ANSYS

Obr. 9. Sí� konečných prvků v okolí rámového rohu – použité 
jednotky [kN] a [m]
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plastické oblasti. Vypočítané hodnoty na vnitřní straně
rámového rohu jsou od 411E+9 N/m2 (251 MPa) do 462E+
+9 N/m2 (462 MPa). Hodnoty napětí vyšší než mez kluzu
jsou v okolí styčníku 22, tj. na nezatíženém rohu rámu. Vý-
počet podrobného modelu dává pro zatížení, které vyhovuje
při použití nosníkového modelu, zcela nepřijatelné výsled-
ky. Tyto špičky napětí se změní při materiálově nelineárním
modelu, kdy dojde k tečení podle uvažované závislosti
deformace a napětí. 

Dále podrobně uvádíme výsledky materiálově nelineár-
ního výpočtu, kterým získáme věrohodná redistribuovaná
napětí. Rám je uvažován opět s imperfektními pruty, je za-
hrnuta geometrická nelinearita včetně velkých přemístění.
Pracovní diagram je uvažován bilineární (Von Mieses) s hod-
notou modulu pružnosti 2,1 · 1012 N/m2. Tečný modul na
mezi kluzu je uvažován hodnotou 1 · 103 N/m2. Výsledná
přemístění rohových styčníků rámu v uzlech odpovídajících
styčníkům 1 a 22 jsou uvedena v tab. 5. Redistribuce po-
kračuje tak dlouho, dokud vypočítaná přetvoření budou
v numericky přípustných hodnotách. Další výpočet je mož-
ný pouze při zavedení další části pracovního diagramu nad
mezí kluzu (strain hardening), a pak můžeme dojít k zatí-
žení, při němž nastane skutečný kolaps rámu.

Je zřejmé, že model rámu s plošnými prvky uvažující ma-
teriálovou a geometrickou nelinearitu a velká přemístění dá-
vá výrazně odlišná přetvoření při zplastizování rámového ro-
hu. Vodorovný posun směru X ve styčníku 11 je cca o 38 %
menší než na modelu uvažujícím nosníkový prvek i při uva-
žování geometrické nelinearity. Na obrázcích 10, 11 a 12 je
vidět průběh napětí S3 a ve směru os X a Z v okolí styčníku
22, kde je dosaženo největších hodnot. Meze kluzu je dosa-
ženo v poměrně malé oblasti na spodní pásnici rámové příč-
le a na vnitřní stěně sloupu, kde došlo k plastickým defor-
macím. Hodnoty zatížení, při nichž byl výpočet ukončen,
jsou dány součtem zatížení z jednotlivých zatěžovacích
kroků a jejich hodnota je cca 63,3 % zadaného maximálního

zatížení (na toto zatížení byl vypočítán rám lineárně s uva-
žováním nosníkového prvku). Dosažené svislé zatížení je
44,31 kN a vodorovné 18,99 kN. Podrobnější model lépe
vyjadřuje chování skutečné konstrukce než model sestavený
z nosníkových prvků. Nosníkový model postačí pro celkové
řešení konstrukce, pro řešení konstrukčních detailů je třeba
pro určení lokální napjatosti provést materiálově nelineární
výpočet.

Závěr
Porovnání řešení geometricky nelineárních výpočtů dvě-

ma běžnými inženýrskými programy IDANEXIS a FEAT
ukázalo velmi dobrou shodu výsledků. Je zřejmý velmi ma-
lý vliv geometrické nelinearity při výpočtu běžných kon-
strukcí. Použití tužšího nosníkového prvku (program ANSYS)
vede k poněkud menším průhybům, ale odchylka geomet-
ricky nelineárních výpočtů není podstatná ani při uvažování
velkých přemístění. Lze říci, že vliv geometrické nelinearity
na návrh běžné konstrukce není zásadní, pokud neřešíme
úlohu stabilitního charakteru. Porovnáváme-li způsoby
zadávání geometrické nelinearity v uvedených inženýrských
programech, nelze jednoznačně říci, že je některý výrazně
lepší než druhý. Lze konstatovat, že programy IDANEXIS a
FEAT jsou na obdobné úrovni zadávání i přesnosti řešení
geometricky nelineárních úloh. Je třeba zdůraznit, že použití
geometricky nelineárního řešení pro obvyklé konstrukce ne-
ní zárukou výrazně přesnějšího, a tím správnějšího návrhu
konstrukce. 

Obr. 10. Hlavní napětí S3 okolí styčníku 22 – nelineární řešení

Tab. 5. Největší přemístění styčníků 11 a 22 při uvažování 
materiálové nelinearity

U x U y U z

11 50,194 –0,061 –0,634
22 50,121 0,028 –0,439

Styčník 
č. [mm]

Obr. 11. Napětí SX okolí styčníku 22 – nelineární řešení

Obr. 12. Napětí SZ okolí styčníku 22 – nelineární řešení 
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Provedeme-li výpočet rámu podrobně vymodelovaného
plošnými prvky, zjistíme, že při lineárním výpočtu mají
lokální místa rámu napětí výrazně větší, než je mez kluzu, 
a rám nevyhovuje. Vypočítané hodnoty napětí nejsou reálné,
ve skutečnosti dojde k plastickému tečení a rozdělení napětí
se změní. Výsledky lineárních výpočtů, které přesahují mez
kluzu, nelze bez respektování nelineárního chování použít
bez úprav pro návrh konstrukce. Pro zjištění věrnějšího roz-
dělení napjatosti je nezbytné provést materiálově nelineární
výpočet. 

Po provedení materiálově nelineárního výpočtu dojde při
zvětšování zatížení k přerozdělení napjatosti. K lokálnímu
překročení meze kluzu přesto dojde a výpočet je ukončen
při zatížení, které je nižší než zatížení, na které byl rám na-
vržen na základě nosníkového modelu. Ve skutečnosti dojde
ještě k dalšímu tečení nad oblastí meze kluzu a k další redis-
tribuci napětí. Teprve pak můžeme zjistit skutečné rozdělení
napjatosti při zhroucení rámu. 

Konstrukce se nyní běžně navrhují programy, které neřeší
materiálovou nelinearitu. Uvedená studie upozorňuje, že
plastické vlastnosti oceli takovýto přístup umožňují pouze
při řádném konstrukčním řešení rámu. Pokud jsou detaily
navrženy tak, že respektují skutečnou napjatost v konstruk-
ci, která není lineárním výpočtem postižena, lze konstatovat,
že běžný návrh při uvažování nosníkových prvků postačí. 

Detailní konstrukční řešení ocelového rámu by většinou
umístilo rohovou výztuhu na vnitřní stranu rámu a diagonál-
ní výztuhu stěny rámového rohu, sledující tečně křivky nej-
větších napětí, ve stěně. Řešení takto vyztuženého rámu by
již lokální překročení meze kluzu nevykázalo. 

Materiálově nelineární řešení vnitřních sil v konstrukci
pomáhá zejména správnému návrhu konstrukčních detailů,
které jsou obvykle řešeny na základě inženýrského citu a
jednoduchými modely vhodnými pro ruční výpočet. Vliv
nelineárních vlastností materiálu na skutečné chování kon-
strukcí je zcela zásadní a nelze jej, zejména u komplexních
problémů, zanedbávat. Stále je třeba věnovat maximální
pozornost návrhu konstrukčních detailů a definování okra-
jových podmínek výpočetního modelu v souladu se skuteč-
ným provedením a působením.

Práce vznikla v rámci výzkumného záměru VZ MSM –
210000003 „Počítačová simulace“ a výzkumného zámě-
ru VZ MSM – 210000001 „Optimalizace stavebních kon-
strukcí“.
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Vašek, M. – Lojík, O.: Non-Linear Calculations in Civil
Engineering Practice

The possibility to solve structures with respect to
geometrical non-linearity by software frequently used in
the Czech Republic is studied. A brief description of non-
linear structural behaviour is provided. The importance
of material non-linearity is emphasised in contrast to the
usually provided geometrical non-linear solutions. A
comparative study of the steel plane frame solved with
respect to geometrical non-linearity by the IDANEXIS,
FEAT and ANSYS is given. The results of the material
non-linear solution are presented and the substantial
difference from the commonly used calculation in
engineering practice is shown.

Vašek, M. – Lojík, O.: Nichtlineare Berechnungen in der
Bauingenieurpraxis 

Der Artikel behandelt die Anwendung von ingenieur-
mäßigen Berechnungsprogrammen im Ingenieurbau für
nichtlineare Konstruktionslösungen. Es werden
verschiedene Verhaltensweisen und die Art und Weise
ihrer Lösung vorgestellt. Die Ergebnisse des Vergleichs
geometrisch nichtlinearer Lösungen eines ebenen
Stahlrahmens mit Hilfe der Programme IDANEXIS und
FEAT werden weiterhin mit den Ausgaben des
Referenzprogramms ANSYS verglichen, durch das der
Rahmen auch mit Erwägung einer materialmäßigen
Nichtlinearität gelöst wird. Es wird auf die Wichtigkeit
der richtigen Auslastung des materialmäßig nicht-
linearen Verhaltens der Konstruktionen verwiesen. Die
in der Praxis üblicherweise angewendeten Lösungen
sind meistens nur geometrisch nichtlinear. Bei der
Berechnung von Stahlbetonbauteilen mit den Progra-
mmen FEAT2000 und IDANEXIS wird eine Rissbildung
in Betracht gezogen, was ebenso ein Ausdruck
materialmäßig nichtlinearen Verhaltens ist. Im Artikel
wird ein erheblich höherer Einfluss dieser Nicht-
linearität auf das Verhalten üblicher Bauteile als der
Einfluss geometrischer Nichtlinearität dokumentiert. Es
wird auf die durch Vernachlässigung des Einflusses
materialmäßig nichtlinearen Verhaltens beim Entwurf
eines Bauteils entstehende Gefahr hingewiesen.
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V příspěvku je popsána metoda FMEA pro systematické
odhalování poruch konstrukcí nebo procesů a jejich
odstraňování již během návrhu. Spočívá v týmovém
vyhledávání možných příčin poruch, jejich klasifikování
z hlediska závažnosti důsledků, četnosti výskytu a prav-
děpodobnosti včasného zjištění. Následuje vyjádření
míry rizika a návrh opatření pro odstranění nebo
zmírnění nejnebezpečnějších vad.

Úvod
Základní myšlenkou analýzy způsobů a následků poruch,

označované jako FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
je, že prevence poruch je lepší a levnější než jejich pozdější
odhalování a opravy. Metoda se proto snaží zjistit všechny
možné příčiny poruch již v etapě návrhu nebo projektu a od-
stranit je [1] – [6]. Slovo porucha znamená v širším slova
smyslu jakoukoli ztrátu schopnosti objektu plnit řádně své
funkce. Analýza způsobů a následků poruch FMEA je tedy
těsně spjata i s jakostí.

FMEA byla poprvé použita v projektu Apollo před více
než třiceti lety. Dnes je povinná při stavbě letadel, velmi
často se používá v automobilovém a elektrotechnickém prů-
myslu, a postupně se rozšiřuje i do dalších odvětví. Její po-
užití je doporučováno normami pro jakost, jako je ISO 9000.
Může přinést užitek také stavebnictví a někteří projektanti a
stavebníci podobný přístup používají. Koneckonců i staveb-
ní zákon a příslušné předpisy požadují, aby projektant udělal
vše z hlediska návrhu, výpočtů i volby materiálů a sub-
dodávek, aby konstrukce nebo stavba byla kvalitní a bez-
pečná [7]. Výhoda metody FMEA spočívá v tom, že jde
o systematickou proceduru, která zajiš�uje, že bylo vykoná-
no vše pro vyloučení očekávatelných závažných poruch jed-
notlivých dílců nebo celé konstrukce či stavby, anebo závad
v procesech při stavbě nebo montáži. Velmi důležité je, že
není záležitostí pouze jediného odborníka, ale že využívá
znalosti a zkušenosti lidí z několika profesí. Jejich spolu-
práce tak může mít synergický efekt a vést k dalšímu zdo-
konalení projektu. Celou proceduru lze rozdělit do deseti zá-
kladních kroků. 

Základní kroky 

1. Formulace problému a vytvoření týmu 
FMEA může být provedena pro výrobek (dílec nebo celou

konstrukci) nebo pro výrobní proces, jako je příprava betonu
nebo montáž ocelové konstrukce. Pro daný úkol se obvykle
vytvoří zvláštní tým, který po jeho splnění může být
rozpuštěn. Tým (obvykle 4 až 6 osob) by měl sestávat z pro-
jektantů a technologů, pracovníka odpovědného za výrobu,
stavbu nebo montáž a zástupce budoucího uživatele nebo
provozovatele, jejichž zkušenosti z provozu a údržby po-
dobných objektů jsou neocenitelné. V tomto ohledu existuje
podobnost s připomínkovým řízením, obvyklým u ně-
kterých projektů.

Každý tým FMEA by měl mít svého vedoucího, bu�
jmenovaného managementem podniku, nebo vybraného ze
svých řad. Úlohou vedoucího je organizovat setkání týmu,
zajiš�ovat zdroje potřebné pro jeho práci, pomáhat dosáh-
nout konsensu a zajiš�ovat, aby tým postupoval k dokončení
úkolu.

Před zahájením analýzy je nezbytné definovat její účel,
vztah týmu k managementu a jeho pravomoci a odpověd-
nost (provedení analýzy a návrh zlepšení, nebo také jejich
uskutečnění). Je též nezbytné stanovit její rozpočet a termín
ukončení. Toto vše, včetně jmen vedoucího a členů kolek-
tivu a způsobu komunikace s managementem, musí být za-
psáno do zvláštního dokumentu.

2. Analýza konstrukce nebo procesu
Existují dva druhy analýzy způsobů a následků poruch –

pro výrobky a procesy. Účelem analýzy výrobku je zjistit
problémy, které by mohly ohrozit bezpečnost, vést ke špatné
funkci nebo zkrácení životnosti výrobku. Hlavní otázka:
„Jakým způsobem může objekt selhat?“

Analýza procesu by měla odhalit problémy vztahující se
k výrobě, stavbě nebo montáži objektu. Je užitečné uvažovat
z hlediska následujících prvků: 

– lidé, 
– materiály, 
– stroje a pracovní pomůcky, 
– metody,
– okolní prostředí. 

Hlavní otázka: „Jak může porucha procesu ovlivnit výrobek,
účinnost procesu nebo bezpečnost?“

Během první schůzky by všichni členové týmu již měli
znát a chápat nezbytné detaily konstrukce nebo procesu a
jejich vzájemné vztahy. Proto je třeba, aby každý člen dostal
v předstihu potřebnou dokumentaci (výkresy konstrukce
nebo objektu, popř. podrobný harmonogram procesu). Je
užitečné mít k dispozici odborníka, který bude schopný od-
povědět na případné dotazy. 

3. Zjištění všech možných způsobů poruch
Jakmile se každý člen týmu podrobně seznámí s výrob-

kem (nebo procesem), mohou všichni společně začít pře-
mýšlet o potenciálních způsobech poruch, které by mohly
ovlivnit jakost, spolehlivost a bezpečnost daného objektu
během celé doby životnosti. Toto by mělo probíhat během
jednoho, popř. několika porad organizovaných podle pra-
videl brainstormingu. 

Při takovéto schůzce se nemá odmítnout žádná myšlenka.
Může se však stát, že lidé, kteří se osobně podílejí na pro-
jektu, se mohou cítit dotčeni, jestliže někdo v jejich projek-
tu najde chyby. Vedoucí týmu má proto důležitý úkol usnad-
ňovat celý proces, povzbuzovat členy týmu, aby vznášeli
nápady a připomínky, a zmírňovat nepříznivé psychologické
efekty. Kolektivní myšlení může tak přijít na nedostatky,
které mohl přehlédnout i dobrý projektant, a pomoci mu tak
zlepšit jeho projekt. 

FMEA – metoda analýzy způsobů a následků poruch 
prof. Ing. Jaroslav MENČÍK, CSc.

Dopravní fakulta Jana Pernera 
Univerzita Pardubice 
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4. Stanovení možných následků poruch
Všechny možné způsoby poruch by měly být zazname-

nány do formuláře nebo pracovního sešitu (obr. 1). Na zá-
kladě těchto údajů tým posuzuje jednotlivé poruchy a iden-
tifikuje jejich možné následky. Určitý typ poruchy může mít
jeden, nebo i více různých následků. Opět se vše zapíše do
formuláře. Tento krok je velmi důležitý, protože je základem
pro kvantitativní hodnocení každého způsobu poruchy. Do-
poručuje se uvažovat způsobem: „Jestliže nastane porucha,
jaké by mohly být následky?“. U každé poruchy je vhodné
zapsat do formuláře i její možné příčiny. To pomůže později
při hledání opatření pro jejich předcházení nebo zmírnění
následků.

5. Hodnocení závažnosti, četnosti výskytu
a pravděpodobnosti zjištění poruchy
Každému následku jednotlivé poruchy se přiřadí tři čísla,

charakterizující jeho závažnost, pravděpodobnost výskytu a
pravděpodobnost včasného odhalení, a zapíší se do formu-
láře (obr. 1). V desetibodové stupnici hodnocení č. 1 odpo-

vídá nejlepšímu případu, č. 10 nejhoršímu (příklady jsou
uvedeny níže).

Neexistují pevné stupnice, klasifikace závisí na typu
objektu. Je však důležité vytvořit stupnici tak, aby všichni
členové týmu se v hodnocení jednotlivých stupňů shodovali.

Při přiřazování závažnosti jednotlivým poruchám je nutné
mít na zřeteli, že jedna porucha může mít více následků, a
každý následek může mít jinou závažnost. (Pro analýzu v pří-
padech, kdy se mohou vyskytnout poruchy s velmi závažný-
mi důsledky, se někdy používá označení FMECA – Failure
Modes, Effects and Criticality Analysis.) 

Nejlepší metodou při hodnocení četnosti nebo pravdě-
podobnosti výskytu je použít skutečné údaje z provozu. Po-
kud nejsou k dispozici, musí tým odhadnout, jak často může
příslušná porucha nastat.

Hodnocení detekovatelnosti vypovídá, jak pravděpodob-
né je včasné odhalení vady. Pokud nejsou žádné kontroly, je
pravděpodobnost nízká a bodové ohodnocení vysoké (8 až
10). Nejprve by měly být vypsány stávající způsoby kontroly
pro všechny možné poruchy, a potom přiřazeno hodnocení.

Obr. 1. Formulář pro analýzu způsobů a následků poruch FMEA

�� Stupnice hodnocení závažnosti následků
Počet bodů Následky

10 nebezpečně vysoké – následkem poruchy může být zranění nebo smrt
8 velmi vážné – objekt se stává nevhodným k užívání
6 mírné – porucha vede ke zhoršení funkce
4 velmi malé – malé snížení funkční způsobilosti
3 nepatrné – následky mohou být překonány bez ztráty funkční způsobilosti
1 žádné – porucha není patrná

�� Stupnice četnosti výskytu
Počet bodů Pravděpodobnost výskytu

10 velmi vysoká – porucha je téměř nevyhnutelná
8 vysoká – opakované poruchy
6 mírná – příležitostné poruchy
3 nízká – poměrně řídké poruchy
1 zanedbatelná – porucha je nepravděpodobná

�� Stupnice snadnosti detekce
Počet bodů Pravděpodobnost včasného odhalení

10 nulová – objekt není kontrolován nebo vadu není možné zjistit
8 nízká – příznaky nelze snadno zjistit
3 vysoká – příznaky je možné snadno zjistit, objekty jsou 100% kontrolovány
1 téměř stoprocentní – vada je zjevná, provádí se úplná automatická kontrola 

(popř. se prohlídky pravidelně opakují)
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6. Výpočet míry rizika 
Nejprve se vypočítá míra rizika (MR) pro každou poru-

chu, resp. její následek, a to tak, že se navzájem vynásobí
body hodnotící závažnost, pravděpodobnost výskytu a prav-
děpodobnost detekce, tedy

MR = závažnost ×× výskyt ×× detekce .

Toto číslo může nabýt hodnot mezi 1 a 1 000. Potom se-
čteme hodnoty míry rizika (v angličtině RPN – Risk Priority
Number) pro všechny způsoby poruch a dostaneme míru
rizika pro celou konstrukci. Tato míra sama o sobě nemá
žádný význam, protože každá FMEA má rozdílný počet po-
ruch a jejich následků. Poslouží však pro porovnání účin-
nosti navržených nápravných opatření.

7. Výběr nejzávažnějších poruch
Jednotlivé poruchy se nyní seřadí podle míry rizika, např.

běžným tabulkovým procesorem, jako je Excel. Také lze
sestrojit Paretův diagram pro přehledné znázornění četností
výskytu různých druhů poruch nebo jejich příčin. 

Řešitelský tým musí dále rozhodnout, kterými poruchami
se bude zabývat s cílem snížit jejich míru rizika. Obvykle se
členové dohodnou na určité mezní hodnotě MR*, a zabývají
se pouze poruchami, jejichž míra rizika je vyšší. Zvláštní
pozornost je však nutné věnovat poruchám s velmi nebez-
pečnými následky, u kterých byla závažnost hodnocena bo-
dy 8 až10.

8. Návrh nápravných opatření
Každá z poruch s velkou mírou rizika je diskutována a čle-

nové týmu navrhují opatření pro zmírnění její závažnosti.
Míra rizika je součinem tří veličin (závažnosti důsledků, čet-
nosti výskytu a pravděpodobnosti odhalení) a zmírnění
jakékoli z nich sníží výslednou míru rizika. Nejlepší však
v každém případě je odstranění příčiny poruchy, a mělo by
se vždy začínat v tomto směru. Není-li porucha zjištěna, ne-
ní ani nutné omezovat její následky, četnost výskytu nebo
zlepšovat možnosti jejího odhalení.

Následují opatření pro zmírnění závažnosti poruchy nebo
snížení četnosti výskytu (některé poruchy mají podobné
příčiny). Zlepšení je možné dosáhnout novým návrhem, po-
užitím jiných materiálů nebo dílců, ale také zlepšením jejich
vstupní kontroly. Další možností je zlepšení detekovatelnos-
ti poruch nebo vad v raném stadiu (např. trhlin), např. zabu-
dováním speciálních snímačů anebo periodickými prohlíd-
kami. Tento způsob však neznamená skutečné zlepšení
konstrukce.

9. Opakování analýzy a výpočet výsledné míry rizika
Pro každou opravenou položku se provede nové hodno-

cení (závažnost, četnost a detekovatelnost) a vypočítá míra
rizika. Potom se spočítá MR pro celou konstrukci. Toto číslo
je často o několik desítek procent nižší, než bylo v původ-
ním návrhu, zčásti díky odstranění příčin některých poruch.
Porovnání původní a nové celkové hodnoty MR ukazuje,
jak byla FMEA efektivní. Může také pomoci při rozho-
dování, jaká opatření uskutečnit, jestliže jsou možné různé
způsoby zlepšení, s různými hodnotami MR.

10. Nápravná opatření
Doporučená opatření se zapíší do formuláře FMEA (obr. 1)

včetně hodnocení a MR. Nejdůležitější však je zajistit, aby
byla uskutečněna. Je proto také třeba navrhnout pracovníky
odpovědné za nápravu, datum dokončení a osobu, která

zkontroluje její provedení (s přihlédnutím ke kompetencím
týmu FMEA). Vyplněné formuláře FMEA se potom předají
managementu.

Závěr
Analýza způsobů a následků poruch FMEA může vý-

znamně omezit počet vad vznikajících v projektu, při výrobě
nebo stavbě, anebo v průběhu životnosti objektu. Tímto
způsobem snižuje celkové náklady a zvyšuje bezpečnost,
spolehlivost, životnost a kvalitu objektu. Velmi často se
zlepší i konstrukční řešení. Důležitou podmínkou pro úspěš-
nou aplikaci FMEA je, aby ji chápal management výroby
nebo stavby a chtěl využívat její výhody. 

Článek vznikl za podpory grantu č. 103/01/0243 GA ČR
a výzkumného záměru MSM 255100002.
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Menčík, J.: FMEA – A Method of Failure Mode and
Effect Analysis 

The paper describes a procedure for systematic
revealing of failures in components or structures, or in
processes of building or assembly, and their avoidance
during the design stage. The procedure consists of team
searching for all possible causes of failures, and their
classification according to the significance of effects,
frequency of occurence and probability of timely revealing.
Then, a risk priority number is assigned to each failure
mode, and measures are proposed for mitigating their
effects. 

Menčík, J.: FMEA – eine Methode für Fehler-
Möglichkeits-und Einfluss-Analyse

Der Beitrag beschreibt eine Prozedur für die systema-
tische Entdeckung von möglichen Fehlern in Bau-
konstruktionen oder -prozessen, und deren Beseitigung
schon während des Entwurfes. Der Vorgang besteht aus
einer gemeinsamen Suche nach möglichen Fehlersursa-
chen, deren Klassifizierung nach der Bedeutung ihrer
Folgen, der Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit ihrer
rechtzeitigen Entdeckung. Es folgt die Darstellung des
Risikoausmaßes und ein Vorschlag für die Beseitigung
oder Milderung der gefährlichsten Fehlern.
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Funkční způsobilost a trvanlivost kontaktních
zateplovacích systémů panelových domů

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.
Ing. Tomáš ČEJKA

Ing. Jan PAŠEK, PhD.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Numerická analýza prokázala, že porušení celistvosti
tenkovrstvé povrchové úpravy kontaktního zateplova-
cího systému s polystyrenovými deskami beze spár před-
stavuje významný rizikový faktor snižující životnost
a funkční způsobilost zateplovacího sytému. Vlivem cyk-
lického namáhání tenkovrstvé omítky lineárními a tva-
rovými změnami podkladu dochází v kritických místech
v oblasti spár mezi sendvičovými dílci ke vzniku taho-
vých trhlin narušujících celistvost a vodotěsnost tenko-
vrstvé povrchové úpravy.

Obvodové pláště panelových budov vykazují řadu závad
a poruch. Především nedostatečný tepelný odpor, tepelné
mosty v ploše obvodových dílců, zatékání, infiltrace a tepel-
né mosty v oblasti styků obvodových dílců, trhliny v ploše
obvodových dílců, nedostatečné krytí a koroze výztuže dílců
a styků, kondenzace v oblasti styků a v neposlední řadě ne-
kvalitní povrchové úpravy dílců a styků, značné tolerance
dílců a narušené hrany dílců. 

Zateplení obvodového pláště panelových domů patří
v praxi k nejčastěji používaným metodám sanace vad a po-
ruch obvodových pláš�ů, které současně umožňuje snížení
namáhání obvodového pláště a jeho styků účinkem objemo-
vých změn způsobených teplotou a vlhkostí.

Nejčastějším řešením zateplení obvodového pláště pane-
lových budov je použití kontaktního zateplovacího systému,
který sestává z tepelné izolace upevněné k nosnému pod-
kladu a opatřené tenkovrstvou povrchovou úpravou. Jako
tepelné izolace se používají desky z pěnového polystyrenu,
popř. z minerálních vláken, lepené a mechanicky kotvené
k obvodovým dílcům a následně opatřené vnější bezespáro-
vou tenkovrstvou omítkou vyztuženou plastovou sítí (obr. 1).

Analýza z tepelně technického hlediska
Zateplením původní obvodové konstrukce dochází ke

změně celoročního tepelně vlhkostního režimu obvodového
pláště. Tepelně vlhkostní režim zatepleného obvodového
pláště je především ovlivněn:
– tepelně technickými vlastnostmi původní obvodové kon-

strukce;
– zabudovanou vlhkostí v původní obvodové konstrukci;
– tepelně technickými vlastnostmi jednotlivých vrstev kon-

taktního zateplovacího systému (zejména difúzním od-
porem, tepelnou vodivostí).

V porovnání s původními tepelně technickými vlastnost-
mi obvodového pláště dochází po zateplení (obr. 2): 
– ke zvýšení tepelného odporu R,
– ke snížení povrchové teploty tip v letním období,
– ke zvýšení povrchové teploty tip v zimním období,
– ke zvýšení difúzního odporu Rd,
– k výraznému snížení zkondenzované vlhkosti Gk,
– k celkovému zlepšení tepelně vlhkostního režimu obvo-

dového pláště včetně zamezení infiltrace, vodopropust-
nosti a tepelných mostů.

I po zateplení dochází ke kondenzaci vlhkosti v obvodové
konstrukci, ovšem ve výrazně menším rozsahu, přičemž bi-
lance zkondenzované a vypařené vlhkosti je příznivější. Do-
chází ke zvýšení celkového difúzního odporu souvrství a
kondenzační zóna se posunuje blíže k vnějšímu povrchu.
Mezi oblastí kondenzace a vnějším povrchem se nacházejí
vrstvy s menším difúzním odporem, než tomu bylo u původ-
ní konstrukce. Na obrázku 2 jsou uvedeny výsledky tepelně
vlhkostní analýzy původního a zatepleného obvodového
pláště stavební soustavy VVÚ-ETA.

Použití lepicí hmoty (při celoplošném lepení), polystyre-
nu, a zejména tenkovrstvé omítky s vysokým difúzním od-
porem, může způsobit narušení kontaktního zateplovacího
systému. Přetlakem difundujících vodních par v důsledku
vysoké vlhkosti zabudované, popř. zkondenzované v kon-
strukci obvodového pláště, a vysokého difúzního odporu
povrchové vrstvy dochází k porušení tenkovrstvé povrchové
úpravy projevující se narušením adheze, boulením povr-
chové vrstvy a vznikem tahových trhlin (obr. 3).

Analýza z hlediska mechanických stavů
napjatosti účinkem změny teploty

Nekonstantní průběh teploty v průřezu vícevrstvé obvo-
dové konstrukce a rozdílné dilatometrické vlastnosti jed-
notlivých vrstev jsou příčinou mechanických stavů na-
pjatosti, které mohou předcházet vzniku trhlin a narušování
celistvosti. Na obrázku 4 jsou znázorněny experimentálně
změřené dilatační pohyby obvodových dílců v oblasti jejich
styku. Z uvedených průběhů jsou patrné větší dilatační
pohyby vnější pohledové železobetonové desky (moniérky)
sendvičových dílců. V důsledku spolupůsobení vnějších po-
vrchových vrstev jednovrstvých obvodových dílců prostřed-

Obr. 1. Schéma kontaktního zateplovacího systému aplikovaného
na sendvičovou obvodovou konstrukci 

1– železobeton 100 až 150 mm, 2 – pěnový polystyren 40 až 80 mm,
3 – železobeton 50 až 80 mm, 4 – lepicí tmel cca 5 mm,
5 – zateplovací desky (PPS nebo minerální vlákna), 6 – tenkovrstvá
omítka 3 až 6 mm, 7 – tmel, 8 – mikroporézní pryž ∅ 30 mm, 

9 – mikroporézní pryž 2 x 18/38 mm
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nictvím smykových sil jsou celkové dilatační pohyby v mís-
tě styků těchto dílců relativně menší v porovnání s dilatační-
mi pohyby vnějších pohledových železobetonových desek
sendvičových dílců. Se zvyšující se tuhostí smykového
spražení jednotlivých vrstev obvodových dílců, např. vnější
železobetonové moniérky s vnitřní nosnou konstrukcí obvo-
dového dílce, se snižují lineární dilatační pohyby, zvyšuje

normálové a smykové namáhání obvodových dílců a v zá-
vislosti na jejich kotvení k vnitřní panelové konstrukci mo-
hou narůstat i tvarové změny dílců.

Z hlediska historie zatížení, tj. závislosti „zatížení x čas“,
lze účinek teploty zařadit mezi účinky v čase proměnné, se
změnou směru zatížení. Pro mechanizmus porušení a vznik
trhlin je charakteristické dosažení mezního přetvoření (de-
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Obr. 2. Průběh teplot v letním a zimním období a průběh částečných tlaků nasycené a nenasycené vodní páry v původní sendvičové
obvodové konstrukci soustavy VVÚ-ETA (a) a po zateplení kontaktním zateplovacím sytémem (b)

ti (te) – teplota interiéru (exteriéru), tip (tep) – teplota vnitřního (vnějšího) povrchu dílce, Pdi
" (Pde

") – částečný tlak nasycené vodní páry
v interiéru (exteriéru), Pdi

" (Pde
")  – skutečný částečný tlak vodní páry v interiéru (exteriéru)
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formace) při cyklickém zatížení, jehož intenzita je menší
než mezní zatížení (napětí). Porušení nastává dosažením
mezní deformace, nikoli dosažením mezní pevnosti.

Intenzita zatížení (napětí) způsobená mechanickými stavy
napjatosti je závislá především:
– na dilatometrických vlastnostech a modulech pružnosti

jednotlivých vrstev,
– na rozdílu teplot jednotlivých vrstev obvodové konstrukce.

Významnou úlohu z hlediska trvanlivosti a spolehlivosti
kontaktního zateplovacího systému mají fyzikálně mecha-
nické, dilatometrické a tepelně technické vlastnosti tepelně
izolačních desek a vnější tenkovrstvé omítky (modul pruž-
nosti, tažnost, pevnost v tahu, difúzní odpor, objemová stá-
lost). V důsledku normálových a smykových napětí vyvo-
laných účinkem teploty může nastat porušení tenkovrstvé
omítky přetržením (tahová normálová napětí) nebo usmyk-
nutím (smyková napětí např. na rozhraní tmavé a světlé bar-
vy tenkovrstvé omítky).

Výsledky numerické analýzy provedené pro případ send-
vičové vícevrstvé konstrukce (pásu) složené ze železobe-
tonové desky tl. 70 mm (pohledová moniérka sendvičových
obvodových dílců), z tepelné izolace (pěnový polystyren,
minerální vlákna) a vnější tenkovrstvé omítky prokazují

železobetonová moniérka sendvičového pláště (délky 4,8 m) 70 mm
lepicí tmel                          4 mm
tepelná izolace                   50, 100, 150 mm
omítka                                4 mm

Vyšetřované varianty:
– tepelná izolace: PPS tlouš�ka 50, 100, 150 mm, E = 5 MPa

minerální vlákna tlouš�ka 100 mm, E = 1 MPa; 0,001 MPa
– lepicí tmel: tlouš�ka 4 mm, E = 20 000 MPa
– tenkovrstvá omítka: tlouš�ka 4 mm, E = 10 000 MPa; 20 000 MPa

Statické schéma: vyšetřována 1/2 sendvičového pláště délky 2 400 mm

poddajné spojky (kotvení) vnější moniérky k nosné 
části obvodového sendvičového dílce

železobetonová deska

Obr. 5. Schéma vyšetřovaných variant skladby kontaktního zateplovacího systému – výpočtový model

Obr. 3. Porušení kontaktního
zateplovacího systému difúzí
vodních par (boulení, vznik

trhlin a narušování tenkovrstvé
omítky v místě spáry mezi

deskami polystyrenu)

Obr. 4 Průběh dilatačních pohybů ve svis-
lé spáře mezi obvodovými dílci způsobený
účinkem teploty a vlhkosti

� vícevrstvý
obvodový
dílec

� jednovrstvý
obvodový
dílec
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vysoké riziko snížení funkčnosti a životnosti kontaktních
zateplovacích systémů v důsledku lokálního porušování
adheze mezi vnější tenkovrstvou omítkou a tepelnou izolací
a vznikem trhlin v povrchové úpravě (s následným proni-
káním srážkové vody do zateplovacího systému).

Numerická analýza deformací a stavu napjatosti jednotli-
vých vrstev kontaktního zateplovacího systému byla prove-
dena pro tepelně izolační desky tvořené pěnovým polysty-
renem tlouš�ky 50 mm, 100 mm a 150 mm s modulem
pružnosti E = 5 MPa, popř. deskami z minerálních vláken
tlouš�ky 100 mm s modulem pružnosti E = 1.10–3 MPa a
1 MPa, diskrétně spojené se železobetonovou deskou (mo-
niérkou) lepicím tmelem tl. 4 mm s modulem pružnosti 
E = 20.103 MPa ve vzdálenosti 600 mm. Vnější povrchová
úprava je tvořena tenkovrstvou omítkou tl. 4 mm s modulem
pružnosti E = 10.103 MPa a 20.103 MPa (obr. 5).

Výsledky numerické analýzy pro různé kombinace tlouš-
těk a modulů pružnosti tepelně izolační vrstvy, různé modu-
ly pružnosti vnější tenkovrstvé omítky a zatěžovací teplotu
∆tbet.desky = –1 ˚C jsou uvedeny na obr. 6 a obr. 7. Průběh
a velikost celkových deformací jsou znázorněny na obr. 8.

Závěry numerické analýzy 
� Dilatační pohyby podkladu tvořeného železobetonovými

moniérkami sendvičových obvodových dílců a zateplova-
cího souvrství způsobené účinkem změny teploty se sou-
stře�ují do oblasti spár (styků) mezi jednotlivými obvodo-
vými dílci;
� účinkem rozdílné teploty a rozdílných dilatometrických

vlastností jednotlivých vrstev zateplovacího souvrství do-
chází v důsledku nesymetrie vícevrstvé konstrukce nejen
k lineárním, ale i k výrazným tvarovým deformacím;

� smyková napětí (obr. 6) na rozhraní mezi vnější tenko-
vrstvou omítkou a tepelnou izolací, pro případ ∆tbet.desky = 
= –17,75 ˚C (montážní teplota +15 ˚C, střední teplota
betonové desky v zimním období tbet.desky = –2,75 ˚C) pro
vyšetřované případy leží v intervalu τmax ∈ (–0,0019 MPa
(min. vlákna t = 100 mm, E = 0,001 MPa); –1,881 MPa
(PPS t = 50 mm, E = 5 MPa)). Pro případ ∆tbet.desky = +27 ˚C
(letní období, viz obr. 2) leží hodnoty extrémních špičko-
vých smykových napětí pro vyšetřované případy τmax ∈
∈ (0,002 97 MPa (min. vlákna t = 100 mm, E = 0,001 MPa);
2,862 MPa (PPS t = 50 mm, E = 5 MPa));
� špičková normálová napětí (obr. 7) a nejvyšší hodnoty

normálových napětí v tahu (zimní období), popř. v tlaku
(letní období), ve vnější tenkovrstvé omítce vznikají
v oblasti spár mezi vnějšími betonovými deskami (pohle-
dové moniérky sendvičových obvodových dílců). Pro pří-
pad ∆tbet.desky = –17,75 ˚C (montážní teplota +15 ˚C, střední
teplota betonové desky v zimních období tbet.desky = –2,75 ˚C)
leží hodnoty extrémních špičkových normálových napětí
pro vyšetřované případy v intervalu σ ∈ (0,002 84 MPa
(min. vlákna t = 100 mm, E = 0,001 Mpa); 3,053 MPa (PPS
t = 50 mm, E = 5 MPa)). Pro případ ∆tbet.desky = +27 ˚C (letní
období, viz obr. 3) leží hodnoty extrémních špičkových
normálových napětí pro vyšetřované případy σ ∈ (–0,00432
MPa (min. vlákna t = 100 mm, E = 0,001 MPa); –4,644 MPa
(PPS t = 50 mm, E = 5 MPa)); 
� normálová napětí v tahu ve vnější tenkovrstvé omítce

při uvážení reálných zatěžovacích teplot ∆tbet.desky (obr. 7)
dosahují hodnot, které mohou jednorázově, popř. v důsled-
ku nízkocyklické únavy, způsobit trhliny na vnější tenko-
vrstvé omítce;
� číselné hodnoty smykových a normálových napětí spo-

lu s cyklickým charakterem namáhání způsobeným účinkem

beton B25
tmel E = 20 000 MPa

PPS t = 100 mm
E = 5 MPa

omítka E = 20 000 MPa

beton B25
tmel E = 20 000 MPa

PPS t = 150 mm
E = 5 MPa

omítka E = 20 000 MPa

beton B25
tmel E = 20 000 MPa

minerální vlákna t = 100 mm
E = 0,001 MPa

omítka E = 20 000 MPa

Obr. 6. Průběh smykových sil ve spáře mezi tepelně izolační deskou a tenkovrstvou omítkou, ∆tbet.desky = –1 ˚C [MPa]
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změny teploty jsou prokazatelnou příčinou vzniku trhlin
v zateplovacím systému a jeho následné degradace;
� z hlediska číselné velikosti normálových a smykových

napětí a následného porušování vnější tenkovrstvé omítky
systémem tahových trhlin a rozvrstvování tepelně izolač-
ního souvrství má podstatný vliv zejména tlouš�ka a modul
pružnosti tepelně izolačních desek a modul pružnosti a
difúzní odpor vnější tenkovrstvé omítky;
� vyšší difúzní odpor, zejména tenkovrstvé omítky, spo-

lečně se vzduchovými dutinami mezi tepelně izolačními
deskami (místa kondenzace difundující vodní páry), má za
následek vznik příčných tahových napětí od účinku přetlaku
difundující vodní páry, která mohou předcházet rozvrstvo-
vání a porušení celistvosti zateplovacího systému a výrazné
tvarové změny tenkovrstvé omítky (vyboulené pásy tenko-
vrstvé omítky v místech spár mezi tepelně izolačními deska-
mi, obr. 4).

Závěr
Numerická analýza kontaktního zateplovacího systému

z hlediska tepelně vlhkostního režimu a cyklických mecha-

nických stavů napjatosti prokázala reálná rizika snížení
funkčních vlastností a trvanlivosti tohoto systému zateplo-
vání panelových domů s obvodovou konstrukcí tvořenou
sendvičovými železobetonovými dílci, zejména v případech
použití tepelné izolace z polystyrenových desek, nevhodných
vlastností tenkovrstvé omítky, bez dodatečného přikotvení
vnějších pohledových železobetonových moniérek a odpo-
vídající úpravy styků obvodových dílců.

Míra rizika vzniku poruch projevujících se zejména sys-
témem tahových a smykových trhlin v tenkovrstvé omítce
v oblasti spár mezi obvodovými dílci v důsledku tahových
a smykových napětí způsobených účinkem teploty, bou-
lením tenkovrstvé omítky v oblasti spár účinkem tlaku di-
fundujících vodních par (nevyplněné spáry tvoří místa s vý-
razně nižším difúzním odporem), rozvrstvováním tepelně
izolačního souvrství účinkem smykových napětí, narůstá při
použití „tuhých“ tepelně izolačních desek s vyšším modu-
lem pružnosti (pěnový polystyren), s menší tlouš�kou tepel-
né izolace (relativně vyšší smykové tuhosti a větší ∆tbet.desky),
s vysokou hodnotou modulu pružnosti a nízkou tažností
tenkovrstvé omítky, s vyššími hodnotami difúzního odporu
tepelné izolace a vnější tenkovrstvé omítky. Pro mechanické

Obr. 7 Průběh normálových sil v tenkovrstvé omítce a vybraných vodorovných řezech [MPa]

beton B25
tmel E = 20 000 MPa

PPS t = 100 mm
E = 5 MPa

omítka E = 20 000 MPa

beton B25
tmel E = 20 000 MPa

PPS t = 150 mm
E = 5 MPa

omítka E = 20 000 MPa

beton B25
tmel E = 20 000 MPa

min. vlákna t = 100 mm
E = 0,001 MPa

omítka E = 20 000 MPa
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porušování a vznik trhlin ve vnější tenkovrstvé omítce je
charakteristický časový rozměr tohoto problému. 

Dosažení mezní tahové deformace a vznik tahových trhlin
v povrchové úpravě nastává postupným přírůstkem trvalých
deformací po každém zatěžovacím cyklu. Porušení nastává
až po proběhnutí určitého počtu cyklů, jejichž počet – čas, 
v němž dochází k cyklickým změnám teploty – závisí na
diskutovaných fyzikálně mechanických vlastnostech zejmé-
na tepelně izolační vrstvy a povrchové úpravy. Vznik vlaso-
vých trhlin v tenkovrstvé omítce umožňuje pronikání sráž-
kové vody do tepelně izolačního souvrství, a v důsledku toho
zvyšující se intenzitu a dynamiku degradačních procesů
znehodnocujících funkčnost a životnost zateplení.

Z hlediska výrazného snížení rizika nízké životnosti kon-
taktního bezespárového zateplovacího systému aplikova-
ného na panelových domech s obvodovou konstrukcí ze že-
lezobetonových sendvičových dílců lze doporučit:
� dodatečné přikotvení vnějších pohledových železobeto-

nových moniérek sendvičových obvodových dílců tak, aby
bylo dosaženo požadovaného účinku spolupůsobení vnější
a vnitřní železobetonové konstrukce sendvičových dílců;

� zaplnění spár mezi vnějšími pohledovými železobeto-
novými moniérkami cementovým nebo polymercemen-
tovým tmelem;

� použití tepelně izolačních polotuhých desek z minerál-
ních vláken tl. min. 100 mm s nízkým modulem pružnos-

ti (E < 1 MPa) a s utěsněnými kontaktními spárami mezi
jednotlivými deskami;

� použití tenkovrstvé vyztužené omítky s nízkým difúzním
odporem, nízkým modulem pružnosti (E < 104 MPa) a
s vysokou pevností v tahu a tažností.

Numerická analýza prokázala, že porušení celistvosti re-
lativně tuhé tenkovrstvé povrchové úpravy bezespárového
kontaktního zateplovacího systému s polystyrenovými des-
kami představuje významný rizikový faktor snižující život-
nost a funkční způsobilost zateplovacího systému. Vlivem
cyklického namáhání tenkovrstvé omítky lineárními a tva-
rovými změnami podkladu dochází v kritických místech
v oblasti spár mezi sendvičovými dílci ke vzniku tahových
trhlin narušujících celistvost a vodotěsnost tenkovrstvé
povrchové úpravy.

Poznámka: Výše uvedené riziko odstraňuje použití, z hlediska poři-
zovací ceny náročnějšího, nekontaktního zateplovacího systému.

Příspěvek byl vypracován za podpory výzkumného
záměru MSM 210000001 „Funkční způsobilost a opti-
malizace stavebních konstrukcí“ a grantu č. 103/99/0944
GA ČR „Teoretická analýza reziduální statické bezpeč-
nosti panelových domů“.

Obr. 8. Průběh celkových deformací v tenkovrstvé omítce [m]

beton B25
tmel E = 20 000 MPa

PPS t = 100 mm
E = 5 MPa

omítka E = 20 000 MPa

beton B25
tmel E = 20 000 MPa

PPS t = 150 mm
E = 5 MPa

omítka E = 20 000 MPa

beton B25
tmel E = 20 000 MPa

min. vlákna t = 100 mm
E = 0,001 MPa

omítka E = 20 000 MPa

celková deformace vyše-
třované konstrukce – ochla-
zení betonové vrstvy o 1˚C

beton B25
lepicí tmel E = 20 000 MPa
PPS E = 5 MPa t = 100 mm

omítka E = 20 000 MPa
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Witzany, J. – Čejka, T. – Pašek, J.: Functionality and
Durability of External Thermal Insulation Composite
Systems in Prefabricated Panel Housing

Numerical analysis has shown that integrity failure of
thin-layer surface treatment of a joint-free external
thermal insulation composite system with polysterene
boards represents a significant risk factor. This factor can
reduce the life cycle and functionality of the thermal
insulation system. Cyclic loading of thin-layer plaster
from linear and shape changes of the background leads to
development of tension cracks in critical spots of joints
between sandwich elements. The cracks damage integrity
and watertightness of thin-layer surface treatment.

Witzany, J. – Čejka, T. – Pašek, J.:  Funktionsfähigkeit
und Dauerhaftigkeit von Kontaktwärmedämmsystemen 

Eine numerische Analyse hat erwiesen, dass eine Störung
des Zusammenhalts der dünnschichtigen Oberflächen-
behandlung eines fugenlosen Kontaktwärmedämm-
systems mit Polystyrolschaumplatten einen bedeutenden
Risikofaktor darstellt, der die Lebensdauer und die
Funktionsfähigkeit eines Wärmedämmsystems her-
absetzt. Unter dem Einfluss der zyklischen Beanspru-
chung des dünnschichtigen Putzes durch lineare und
Gestaltänderungen des Untergrundes kommt es an
kritischen Stellen im Bereich der Fugen zwischen den
Sandwichteilen zur Bildung von Zugrissen, die den
Zusammenhalt und die Wasserdichtigkeit der dünnen
Oberflächenschicht beeinträchtigen.

Literatura
[1] Witzany, J. a kol.: Regenerace panelových domů. [Zpráva],

grantový projekt MPO ČR, PZ/S2-04, ČVUT Praha 1997 až
2000.

Po mnohaleté odmlce pokračuje stavba nejstarší české dál-
nice D1. Za účasti představitelů vlády, investora, dodavatelů
a dalších významných hostů byl 11. dubna 2002 u Vyškova
položen základní kámen nového úseku. Po dokončení bude
dálnice D1 pokračovat na Kroměříž a Přerov do Lipníka nad
Bečvou.

Připravovaný úsek, stavba 0133 Vyškov – Mořice, navazu-
jící na dokončený úsek Praha – Brno – Vyškov,  bude součástí
páteřního dálničního tahu České republiky. Délka budo-
vaného úseku je 16,084 km v  návrhové kategorii D 26,5/120.
Již zahájená výstavba potrvá do května roku 2006.

Součástí stavby, budované na území okresů Vyškov a
Prostějov, jsou tři dálniční křižovatky a středisko správy a
údržby dálnice. Nejvýznamnější dopravní vazbou je napojení
rychlostní silnice I/46 od Olomouce ve Vyškově, další se sil-
nicí II/428 je navržena v Ivanovicích na Hané a se silnicí
II/433 v Mořicích. Navazující stavbou je úsek 0134.1 Mořice
– Kojetín v celkové délce zhruba 8 km. 

Velká pozornost byla věnována ochraně životního pros-
tředí. Na základě dokumentace o hodnocení vlivů stavby na
životní prostředí bylo provedeno  začlenění stavby dálnice do
krajiny, jemuž slouží především rozsáhlé vegetační úpravy.
Dále byla značná pozornost věnována odvedení srážkových
vod z povrchu vozovek a ochraně obyvatel před účinky
provozu na dálnici. Podél dálnice bude vybudováno 11 pro-
tihlukových zdí a valů o celkové délce přes 6 980 m. 

Náročnost stavby, budované na katastrech obcí Vyškov,
Topolany, Hoštice – Heroltice, Medlovice, Ivanovice na
Hané, Tištín, Těšice, Nezamyslice, Vrchoslavice a Němčice
nad Hanou, dokládá např. nutnost odstranění 662 tis. m3

ornice a vyhloubení 1 620 tis. m3 výkopů, vybudováno bude
celkem více než 1 870 tis. m3 násypů, z toho 430 tis. m3

materiálu bude nutné dovézt ze zemníku. Bude vybudováno
celkem 342 tis. m2 dálniční vozovky, z toho 305 tis. m2

cementobetonové, přes 30 km přeložek a oprav komunikací
II. a III. třídy a účelových komunikací. Stavba obsahuje tři
mimoúrovňové křižovatky,  devět objektů přeložek silnic I.,
II. a III. třídy, pět objektů provizorních přeložek komunikací,
dvacet dva mosty v celkové délce přes 1 322 m, opěrnou ze�,
sedm protihlukových zdí a čtyři zemní valy.

Zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, projektovou
dokumentaci vypracovala firma HBH Projekt, spol. s r. o.,
Brno. Dodavatelem je Sdružení D1 Vyškov – Mořice, jehož
partnery jsou Dopravní stavby holding, a. s., jako vedoucí
člen sdružení, a Stavby silnic a železnic, a. s., Praha.  

Tisková informace

�zprávy
Dálnice D1, stavba 0133 
Vyškov – Mořice

Český svaz geodetů a kartografů
Vysoká škola báňská TU – Ostrava

pořádají

18. 9. až 20. 9. 2002

v prostorách VŠB TU – Ostrava

VIII. mezinárodní konferenci

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 
V DOPRAVĚ 2002

Program:
� přibližně 42 patnáctiminutových českých a sloven-

ských referátů a 4 polské příspěvky k tématům geodeti na
dopravních stavbách, geodézie a kartografie v územním
plánu dopravní infrastruktury, v územním a stavebním
řízení dopravních staveb, v dokumentaci dopravních
staveb, v katastru nemovitostí a v GIS dopravních staveb

� výstava měřické techniky, zeměměřických společ-
ností a odborných vysokých škol

� společenský večer.

Informace: sekretariát ČSGK, Novotného lávka 5, 
116 68 Praha 1, tel/fax: 02/2108 2374

ROADWARE 2002

28. – 30. května
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Článek uvádí historii významného stavebního objektu
Akademie umění (nyní Vysoké školy výtvarných umění)
na Brühlových terasách v Dráž�anech, těžce poško-
zeného na konci války v roce 1945. Těžištěm je popis
geodetických prací, prováděných od roku 1999 pro do-
kumentaci a pro projekt sanace dosud nerekonstruo-
vaného jihovýchodního křídla, a pokračujících v prů-
běhu stavební sanace. Ke zdaru přispělo použití totálních
stanic s pasivním odrazem dálkoměrného paprsku
a počítačové zpracování a vyhodnocení měřických dat.

Úvod
Dráž�any, hlavní město Svobodného státu Sasko, jsou

známé svou mimořádnou architekturou. Brühlovy terasy
(Brühlschen Terrassen), s oblibou nazývané „balkonem
Evropy“, poskytují zajímavý pohled na labské stráně a říční
přístaviště. Zwinger, nejznámější stavební dílo města,
Semperova opera (Semperoper), zámek (Residenzschloss),
katolický Dvorní kostel (Hofkirche) nebo po rozsáhlém
archeologicko-stavebním průzkumu znovu stavěný chrám
P. Marie (Frauenkirche, [1]) patří stejně jako terasy neoddě-
litelně k obrazu města.

Zajímavou část Brühlových teras představuje budova
Akademie umění a Spolku umělců (obr. 1), postavená v le-

tech 1891 až 1894 v novorenesačním slohu Constantinem
Lipsiusem (1832 až 1894) na místě Brühlovy galerie a ka-
várny Reale. Budova je bohatě sochařsky zdobena (obr. 2)
a je korunována prosklenou žebrovitou kupolí (tzv. lis na
citrony) s pozlacenou postavou anděla na vrcholu. Tato pět
metrů vysoká skulptura je dílem Roberta Henze.

Jako většina staveb ve středu Dráž�an byla i Akademie
umění na sklonku války v roce 1945 těžce poškozena. Po
válce proběhla dílčí rekonstrukce objektu a obnovené pros-
tory se staly sídlem Vysoké školy výtvarných umění.
Prostory Spolku umělců zůstaly nadále v ruinách. Vysoká
vrstva sutě a nečistot, vlhkost v základech, drobní živoči-
chové a plíseň ve stěnách poskytovaly chmurný pohled na
toto mimořádné stavební dílo s nezaměnitelným členěním
do oválných nebo pětibokých či osmibokých prostor. V srpnu
1999 bylo přistoupeno k dlouho potřebným sanačním
pracím v interiérech, zatímco opravy střech a fasád byly
zahájeny už v předjaří. Rozpočet přesáhl devět milionů
marek. Jedním z účastníků při projekci a v průběhu staveb-
ních prací se stala na podkladě zakázky Státního stavebního
úřadu v Dráž�anech (Staatshochbauamt) také měřická
kancelář autorů tohoto článku.

Cílem sanace stavebních hmot jihovýchodního křídla
komplexu se stalo jeho opětovné zpřístupnění a zprovoz-
nění. Těžištěm prací je zejména osmiúhelníkový tzv. okto-

Měřicko-technické zkušenosti při sanaci budovy
Vysoké školy výtvarných umění v Dráž�anech

prof. Dr.-Ing. Bettina SCHÜTZE
Hochschule Zittau / Görlitz

Dr.-Ing. Harald WEBER
Büro für Industrievermessung, Dresden

Obr. 1. Pohled ze střechy chrámu P. Marie
na jihovýchodní křídlo Akademie umění

Obr. 2. Portál jihovýchodního křídla 
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gon, jádro a těžiště působivosti celého křídla. Zbytky štu-
kování a výmalby dávají tušit bývalou nádheru [2]. Hrubé
zdivo lodžií, neobvyklé členění hmoty oktogonu, obou pen-
tagonálních prostor a staré knihovny, mírně skloněné stropy
s izolačním prosklením, dovolující pohled do 43 m vysoké
kopule, budou po sanaci charakterizovat tuto zajímavou
stavbu (obr. 3).

Dokumentace stávajícího stavu pro projekt
Před zahájením plánovacích a projekčních prací sanace

bylo nezbytně nutné zajistit aktuální a přesné podklady
o stavu stavebních konstrukcí a hmot. Stávající výkresová
dokumentace byla neúplná, pro předpokládané práce nedosta-
tečně přesná a nevyhovující pro počítačem podporované pro-
jekční práce.

Sanací vnitřních prostor byl pověřen architektonický
ateliér Dr. Pfau. V úzké součinnosti s ním byl navržen roz-
sah potřebných měřických prací. Vodorovné řezy byly vede-
ny v úrovni základů s chodbičkami místy jen 0,6 m široký-
mi a 0,8 m vysokými, v úrovni podezdívky, dále přízemím
s četnými úzkými, velmi vysokými prostorami (obr. 4),
v úrovni galerie, prostorami nad stropem a ve dvou úrovních
pod střechami. Svislé řezy (obr. 5) zachycují mimo jiné i
svisle probíhající šachty rozvodů s délkou až přes 20 m při
šířce pouhých 0,6 m, které byly měřicky postižitelné jen
provažováním. Přístup k těmto šachtám je pouze slaňová-
ním ze střechy. Architekti dále obdrželi plán rozvinutých
průběhů stěn oktogonu a pentagonů jako podklad dokumen-
tace štukování. 

Po dohodě s architektonickým ateliérem byly plány po-
řízeny v měřítku 1 : 50 v třídě přesnosti I a II, tj. s polohovou
přesností měřeného bodu 10 až 20 mm. Tato přesnost posky-
tuje při vysoké věrnosti detailu dostatek kvalitních informa-
cí pro tvorbu výrobních plánů. Pro dosažení této vysoké
přesnosti byl navržen uzavřený obvodový polygonový
pořad v souřadnicovém systému nezávislém na stavbě. Z něj
byly zaměřeny všechny konstrukční prvky potřebné pro
úplnost řezů. Z obvodového polygonu vycházely jednotlivé
pořady do interiérů. Takto vzniklá sí� byla vyrovnána v cel-
ku a byly vypočteny souřadnice jednotlivých bodů.

Náročnost měřických prací vyžadovala použití nejmo-
dernějších pomůcek a postupů. Klasické metody „ručního“
zaměřování stavebních objektů byly používány jen ojedině-
le nebo pro doplnění. Prostorová polární metoda, využíva-
jící totálních stanic (elektronických tachymetrů) s odrazným

Obr. 3. Pohled do vestibulu po sanaci

Obr. 4. Vodorovný řez v úrovni přízemí
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hranolem pro měření délek v cíli, byla s ohledem na výšku
sálů a nepřístupnost bodů používána jen výjimečně, stejně
jako metoda prostorového protínání, omezovaná nedostat-
kem místa pro volbu základny. Většina měření byla prove-
dena totální stanicí s laserovým dálkoměrem s pasivním od-
razem Leica TCR 1105 s příslušenstvím, doplněných měřením
ručním laserovým dálkoměrem Leica DISTO a dalšími po-
můckami. Funkce přístrojů a způsoby použití jsou popsány
v dostupné literatuře, např. [3].

Použití dálkoměrů s pasivním odrazem výrazně rozšiřuje
pole působnosti geodeta též v oblasti stavebních měření. Ta-
to problematika není nová, což dokládá i článek [4]. K vý-
razným přednostem totálních stanic s dálkoměrem s pasiv-

ním odrazem proti stanicím s dálkoměrem s odrazným
hranolem patří:

� vyšší efektivnost měření (větší rychlost, úspora pracovníků);
� dosažitelnost nepřístupných bodů bez nutnosti stavby

lešení a jiných konstrukcí;
� hustota bodů může být bez vyšších nákladů zvýšena

s ohledem na potřeby zvoleného měřítka;
� možné kódování spojnic bodů přímo v přístroji snižuje

nároky na vyhodnocovací práce. 

Přesto nasazení totálních stanic s pasivním odrazem
dálkoměrného paprsku neřeší všechny problémy. Je nutno si
uvědomit, že dosah je poměrně výrazně omezen a je ovliv-

Obr. 5. Svislý řez vnitřními prostorami
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ňován strukturou cíle. Přímé měření do rohů a na hrany mů-
že být zkresleno. Výhodnější je konstrukce rohů a hran jako
průsečíku dvou ploch. Přístrojové a programové vybavení
vyžaduje značné vstupní investice, nelze se však bez něj
obejít. Uživatelé v architektonických a inženýrských kance-
lářích musí disponovat dobrými znalostmi geodézie.

Výsledným produktem jsou plány stávajícího stavu. Při
jejich tvorbě a hodnocení je nutno mít na zřeteli, že archi-
tekt, pracovník památkové péče a geodet se na objekt dívají
poněkud odlišně, očima své profese. Přesto mají společný
cíl, co nejvěrněji dokumentovat existující situaci. „Objek-
tivní“ popis stavby je obtížný a je vždy profesně zabarven.
Snaha o stoprocentní objektivnost zůstává iluzí. 

Současné technické možnosti dovolují úplný prostorový
popis libovolného objektu. Přesto jsou nadále potřebné kon-
venční výkresy ve formě vodorovných a svislých řezů a po-
hledů. Současně svědčí finanční náklady jednoznačně ve
prospěch dvourozměrných výkresů. Ačkoli jsou plány
vyhotovovány počítačovými programy CAD, předávány na
disketách, kompaktních discích nebo dokonce internetem,
význam si uchovaly i dosavadní nosiče – papír a fólie.

Vytyčování a kontrolní měření při výstavbě
Rozsáhlé dlouhodobé působení vyvolalo potřebu různých

měřických postupů. Složité stavební vztahy a požadavky
investora a projektantů vyžadují shodu mezi vedením stav-
by, dodavatelskými firmami a geodety. Z mnoha geodetic-
kých výkonů jmenujme vytyčení:
� výškových značek v různých úrovních digitálním nive-

lačním přístrojem Leica NA 3000;
� bodů na podlaze přízemí pro vrtání otvorů pro vestavbu

vzduchotechniky;
� bodů pro kotvení bednění, pro vrty a pro průlomy;
� os pro stavbu obslužných lávek ve staré knihovně a v obou

pentagonech ve výši 19 m a pro vestavbu stropu;
� oktogonu a os pro zachycení štukatur v oktogonu ve výš-

ce 16 m.

Pro dodržení tolerancí přikládalo vedení stavby velký
význam kontrolním měřením, a proto se ověřovala:
� výška výložníků proskleného stropu v oktogonu;
� hrubá výška podlah v úrovni základů a podezdívky;
� geometrie ocelových konstrukcí stropů oktogonu a pen-

tagonů při zkusmém smontování před vestavbou.

Geometrické vztahy ocelových konstrukcí se měřicky
ověřovaly formou výstupní kontroly přímo ve výrobním
závodě (obr. 6). Pro dosažení potřebné přesnosti byly
založeny geodetické mikrosítě a body konstrukcí byly měře-
ny protínáním vpřed.

Závěr
Použití totální stanice s pasivním odrazem dálkoměrného

paprsku bylo předpokladem splnění požadavků projektantů
na věrné zaměření aktuálního stavu jihovýchodního křídla
budovy Vysoké školy výtvarných umění v Dráž�anech. Vo-
dorovné a svislé řezy a pohledy byly vyhotoveny počítačo-
vými programy CAD a v průběhu sanace byly podle potře-
by doplňovány. Pro vyhotovení situačních a prováděcích
plánů a pro všechny vytyčovací práce a stavební měřické
kontroly byla zbudována sí� s místním souřadnicovým sys-
témem.

Plány, vyhotovené geodety za použití nejmodernější tech-
niky, jsou podkladem nejen pro projekt a výstavbu, ale i pro
dokumentaci, památkovou péči a architekty. Použité po-
stupy jsou příkladem spolupráce specialistů různých oborů
pro dosažení optimálních výsledků. 
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Schütze, B. – Weber, H.: Measuring and Technical
Experience from Rehabilitation of the Building of the
Academy of Fine Arts in Dresden

This paper shows the history of a significant building
belonging to the Academy of Fine Arts situated on
Brühl's terraces in Dresden. The building was heavily
damaged at the end of the World War II in 1945. The
emphasis is on the description of geodetical works
performed since 1999 for documentation and for the
rehabilitation design of the unreconstructed south east
wing. The works continued throughout the entire
rehabilitation process. Success of this intervention was
enhanced by the use of total stations with passive
reflection of the distance meter beam and computer
processing of measurement data.

Schütze, B. – Weber, H.: Messtechnische Erfahrungen
bei der Sanierung eines Gebäudes der Hochschule der
bildenden Künste in Dresden

Der Artikel beschreibt die Geschichte des zu Kriegsende
im Jahre 1945 stark beschädigten bedeutenden
Bauobjektes der Kunstakademie (jetzt Hochschule der
bildenden Künste) auf den Brühlschen Terrassen in
Dresden. Den Schwerpunkt bildet die Beschreibung der
seit 1999 durchgeführten und im Verlauf der baulichen
Sanierung fortgeführten Vermessungsarbeiten zur
Dokumentation und für das Sanierungsprojekt des
bisher nicht rekonstruierten Südostflügels. Zum
Gelingen trug auch die Anwendung von Totalstationen
mit passiver Widerspiegelung eines Fernmessstrahls und
die Computerverarbeitung und Auswertung der
Messdaten bei.  

Obr. 6. Měřická kontrola výroby ocelových konstrukcí 
(foto: ateliér Pfau)
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Účelem příspěvku je informovat o využití digitální formy
dat v územním plánování usnadňující rozhodování o da-
ném území a zpřístupňující údaje o něm široké veřejnosti.
Hlavní část příspěvku se zabývá důležitými mapovými
podklady již existujícími a nově vzniklými, jejich využitím
pořizovateli, orgány státní správy a dalšími uživateli.
Možnost aplikace geografických informačních systémů je
ovlivněna nejen ustanovením zákonů a norem v České
republice, rychlostí vývoje výpočetní techniky, ale i vědo-
mostmi a znalostí ovládání výpočetní techniky. Přístup ke
geoinformacím by měl být usnadněn zákony a podpůrnou
politikou státu. 

Úvod
Nástroje územního plánování mají několik podob, k hlav-

ním patří územně plánovací dokumentace a podklady zpra-
covávané:
� pouze v grafické podobě, a nikoli v digitální, která

přináší řadu problémů nejen při vytváření, ale i při běžném
užívání. Jde např. o nejčastěji zpracovávané územní plány,
vytvořené v „pastelkové“ podobě na podkladu mapy získané
způsobem dnes běžným – z katastrálního úřadu. Působí spíše
jako omalovánky než jako dokumentace opřená o aktuální
podklad a normou stanovené způsoby zakreslování. Taková
dokumentace je sice v souladu s vyhláškou, ale většinou se
její využívání střetává v praxi s problémy;
� v digitální podobě, na podkladě různě kvalitních map.

Mapové podklady bývají často v podobě dané katastrálním
úřadem scanovány, tím ztrácejí přesnost a v případě, že nejsou
vektorizovány, je objem takto nabytých dat tak velký, že ne-
může být ani řeč o nějakém jejich přenosu na médiích (snad
kromě přenosného pevného disku). Tyto výstupy bývají
nejčastěji vytištěny a jejich digitální podoba se dále
nevyužívá;
� současně vytvářený informační systém, který dále po-

užívají pořizovatelé, popř. ostatní uživatelé. 

Každý z těchto způsobů zpracování má svá specifika. Tím
se stává dokumentace nesrozumitelnou, a proto zvláště zpra-
covatelé a uživatelé požadují a volají vzhledem ke snazší orien-
taci mezi dvěma sousedícími oblastmi po sjednocení obsahu,
zjednodušení a zpřesnění používání pojmů a grafických
značek – legend, a tím i zjednodušení systému zpracování
územně plánovací dokumentace a podkladů. Pořizovatelé se
potýkají s problémy při zadání otázkami typu „jak má vypa-
dat to, či ono“. Zpracovatelům není jasný způsob vyhotovení
ani požadovaný vzhled dokumentace. 

Za hlavní nedostatky územně plánovací dokumentace je
možné považovat:
– neaktualizované a nepřesné podklady map již v době pří-

pravy podkladů, na kterých např. územní plány vznikají;
– nezjištěné majetkoprávní poměry v území, které ani po

schválení územního plánu neumožňují jeho kontinuální
rozvoj;

– obsahově nedostatečné mapy, na kterých územně pláno-
vací dokumentace vzniká (mnohdy jde o mapy měřítek 

1 : 5 000 a 1 : 10 000), u kterých, nejsou-li elektronicky
propojeny s podkladem katastrální mapy, mnohdy nelze
jednoznačně určit podle čísla parcelního ani funkční
využití daného území;

– neaktualizované mapové podklady po schválení územního
plánu. Tuto aktualizaci podmiňuje využívání elektronické
podoby dat územního plánu spojeného s katastrem, pro-
tože bez tohoto propojení dochází ke ztrátě informací
o vlastnících pozemků atd.

Současný stav 
Podchycení současného stavu ovlivňuje několik aspektů:
– chybějící koncepce rozvoje v období před rokem 1989

a v letech následujících (1994);
– s rychlým rozvojem dochází na území ČR k mnoha

souběžným iniciativám v rámci projekčních ateliérů (např.
Hydrosoft, Terplan), výzkumných ústavů (např. VUGTK), orgá-
nů státní správy (např. Okresní úřad Znojmo), asociací (např.
AUUP) a mnoha dalších organizací. Zpracovatelé územně
plánovací dokumentace a podkladů si do svých systémů CAD
a GIS vnášejí vlastní „standardy“, které bývají bu� zcela nově
vytvořené, nebo částečně či úplně převzaté z cizích zdrojů. To
vede k problémům, např. při spojování dvou územních plánů
obcí, při porovnávání a zjiš�ování jejich návaznosti;

– rychlý rozvoj výpočetní techniky a technologií v posled-
ních letech (včetně požadavků uživatelů);

– současná právní úprava nedefinuje způsoby zpracování,
požadované podklady ani značení legend, což způsobuje
různorodost v územním plánování.

V České republice je několik společností, které řeší prob-
lematiku samostatně:

– katastrální úřad připravuje mapové podklady a další pro-
dukty jako digitální, přístupné z internetu, čímž vzniká první
důležitá databáze;

– Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický (VUGTK) se zabývá výzkumem a vývojem v oboru
zeměměřictví a katastru, vývojem a ověřováním nových tech-
nik, postupů a programů.

Příklady posouzení současného stavu na některých obecních
úřadech:

– Obecní úřad Černošice využívá pro územní správu infor-
mační systém vytvořený na podkladě digitální katastrální ma-
py. Ten je spojený s katastrem nemovitostí tak, že lze vyhle-
dat např. vlastníka pozemku a údaje s pozemkem spojené. 

– Úřad městské části Praha 7 využívá program MISYS,
který umožňuje snadnou orientaci, vyhledávání v území a na-
hlížení do celého územního plánu propojeného s katastrálním
operátem. Spojení s katastrem nemovitostí funguje tak, že lze
vyhledat např. vlastníka pozemku a údaje s tím spojené. Aktua-
lizace katastru probíhá jedenkrát za šest měsíců, neprobíhá
však aktualizace územního plánu (ve smyslu změn a úprav
územního plánu). Databáze je vytvořena pro celé Hlavní měs-
to Prahu. Je zpřístupněna pro pracovníky magistrátu, obvod-
ních úřadů a dalších institucí. 

Metody řešení
Protože je územně plánovací dokumentace významným

právním dokumentem, je třeba již od počátku pořizování a

Vliv mapových podkladů na kvalitu územních plánů
Ing. Jana PAVLÍKOVÁ

ČVUT – Fakulta stavební
Praha
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zpracování věnovat zvýšenou pozornost všemu, co má vliv na
její kvalitu. Tu podstatně ovlivňují právě mapové podklady,
na kterých je zpracována. Úroveň dokumentace je tak pozna-
menána aktuálním stavem katastru. Po právní stránce upravu-
je tuto problematiku § 21 odst. 6 vyhlášky č. 84/1976 Sb.,
o územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 377/1992
Sb.: „Veškeré části územně plánovací dokumentace, územně
technických podkladů a rozborů se vypracovávají zásadně na
jednotných mapových podkladech.“ Termín „jednotný mapo-
vý podklad“ je vymezen v čl. 3.1.

Na základě celosvětových zkušeností s GIS je možné sta-
novit v ČR struktury tvorby územních plánů, avšak s ohledem
na místní poměry v řešeném území. Takovéto struktury by
měly obsahovat katalog jevů, slovník, definice postupů pro
formální správnost dat a katalog uživatelských požadavků
(datový model, CAD, SW, HW). V podstatě by mělo jít
o standard zahrnující zvláště jednoznačně vymezený pojem
„jednotný mapový podklad“. Protože při projednávání územ-
ně plánovací dokumentace (např. s vlastníky) by mělo být
zřejmé, jaká regulační opatření se konkrétní nemovitosti
dotýkají a kdo je dotčen jakýmkoliv omezením vztahujícím se
k pozemku, musí se dokumentace od prvopočátku opírat
o mapové dílo zaručující dostatečnou přesnost. Proto se jed-
notnými mapovými podklady rozumějí především státní
mapová díla.
� Pro veřejné použití jsou podle vládního nařízení

č. 116/1995 Sb. státními mapovými díly:
– katastrální mapy;
– Státní mapa odvozená 1 : 5 000, která však není spojena

s databází katastru nemovitostí (obr. 1);
– Základní mapa České republiky 1 : 10 000, 1 : 25 000,

1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000;
– Mapa České republiky 1 : 500 000;
– tematická mapová díla vytvořená pro celé území státu na

podkladě vojenských topografických map 1 : 25 000, 1 : 50 000,
1 : 100 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000 a 1: 1 000 000.

Již při zpracování zadání územně plánovací dokumentace
je vhodné stanovit, že podkladem pro vytvoření dokumentace
bude digitální katastrální mapa generalizovaná, aktualizovaná
v průběhu zpracování územně plánovací dokumentace nebo
rozborů a průzkumů. Tam, kde v digitální formě data dosud
neexistují, by měl pořizovatel stanovit, že se má pro digitální
zpracování územně plánovací dokumentace použít účelově
vytvořený mapový podklad. To je třeba stanovit zejména ve
smlouvě o dílo. Územní plán je pak možný, právě díky gene-
ralizaci spočívající v uložení dat do vrstev (hladin), ve vyho-
vující grafické podobě vytisknout i v měřítku 1 : 5 000, popř.

1 : 10 000 v různých detailech. Vzhledem k finanční nároč-
nosti takového zpracování je třeba počítat s podpůrnou poli-
tikou státu a vládní iniciativou.

Další možností využití map pro účely územních plánů je
využití Státní mapy odvozené 1 : 5 000. Ta je pro celé území
ČR připravena na papírových podkladech a v dohledné době
by měla být zpracována v digitální podobě.

Od roku 2001 provádí Výzkumný ústav geodetický, topo-
grafický a kartografický obnovu katastrálního operátu. Pro-
bíhá digitalizace souboru popisných informací, digitalizace
souboru geodetických informací (mapových podkladů – polo-
hopisných i výškopisných). Digitalizované informace jsou
uloženy ve vrstvách, ty jsou doplněny o černobílou ortofoto-
mapu, avšak s menší přesností (proto může sloužit jen jako
informativní). Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický uvádí přesnost těchto map 0,5 až 1 m pro po-
lohopis a 3 m pro výškopis. Prozatím byly vytvořeny takové
mapy pro okresy Uherské Hradiště a Pardubice. Zůstává však
otázkou, zda tato skladba vrstev pro potřeby urbanistů a po-
třebu příslušných úřadů postačuje.

Podle VUGTK bylo pro mapy menších měřítek 1 : 50 000
a 1 : 25 000 dokázáno, že stačí kosmické snímky, na základě
nichž lze stanovit polohopis i výškopis příslušné mapy.

� Informační systém je soubor dat, který vypracovává
zpracovatelská skupina pro uživatele. Z hlediska územního
plánování zahrnuje:

– informační systém o území (ISU), 
– městský informační systém (MIS), 
– informační systém životního prostředí (ISZP), 
– katastrální informační systém apod.

Geografický informační systém zachycuje obraz okolí pro-
střednictvím modelu krajiny. Ten je nejznámější ve dvou-
rozměrném provedení v podobě mapy. Pomocí počítačového
návrhářství se v současné době řeší problematika územního
plánování také formou digitálních modelů terénu v tříroz-
měrném prostoru.

Města a obce si již mnohdy nechávají zpracovat v rámci
např. územního plánu nebo celého informačního systému di-
gitální katastrální mapy nebo katastrální mapy digitalizované,
popř. digitální technické mapy a územní informační systémy,
které jsou jedním z nástrojů pro řídící procesy, správu a rozvoj
území (obr. 2). Výhody pořízení informačního systému:

�v podobě digitální katastrální mapy, digitální technické
mapy a územního informačního systému (GIS) získají mo-
derní a dokonalý nástroj pro řídící procesy, správu a rozvoj
území;

�přehled o poloze všech staveb a pozemků, o územní
infrastruktuře;

�postupným vytvářením GIS a zavedením počítačů se pře-
sunou do jejich paměti veškeré aktuální informace o objek-
tech, osobách a jevech ve spravovaném území bez nutnosti
zjiš�ovat časově a finančně nákladně tyto informace na katas-
trálním úřadu nebo formou individuálních místních prů-
zkumů, telefonováním, faxováním apod.;

� aktuální podklady pro majetkoprávní řízení, územní a re-
gulační plán, územní a stavební řízení, požární ochranu,
ochranu životního prostředí, místní dopravu atd.;

�vložené finanční prostředky se vrátí vysokou efektivnos-
tí územní správy, zejména časovými a finančními úsporami
za účelné soustředění informací atd.;

�využití podlahové plochy kanceláří zabrané „papírovou“
nehygienickou a obtížně přístupnou dokumentací, jejíž forma
se stává dnes již historickým a do budoucnosti ekonomicky
neudržitelným přežitkem;

�geografický informační systém je bezesporu nepostrada-
telným nástrojem v distribuci reklamních materiálů.

Obr. 1. Státní mapa odvozená – obsah normou dané mapy 
pro zpracování územních plánů
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Nevýhodou je finanční a časová náročnost aktualizace ka-
tastru, popř. vytváření odděleného zaměření polohopisného,
popř. i výškopisného (podle potřeb a stavu katastru).
� Přístup k údajům katastru:

a) nahlížení do katastru nebo podání ústní informace;
b) výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických infor-

mací a ze souboru popisných informací a identifikace par-
cel ve formě veřejných listin;

c) ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru;
d) reprografické kopie z katastrálního operátu v případech,

ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných
listin podle písmen b) a c);

e) tiskové výstupy v případech, ve kterých nejde o poskytnutí
údajů ve formě veřejných listin podle písmene b);

f) dálkový přístup, poskytovaný Zeměměřickým úřadem,
umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí pro celé
území ČR prostřednictvím internetu;

g) na technických nosičích dat v případě údajů vedených
v elektronické podobě;

h) kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozem-
kové držby podle dřívější pozemkové evidence;

i) srovnávací sestavení parcel posledního dochovaného sta-
vu dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru.

Vláda stanovila „Systém úhrad nákladů při poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“ pro tento přístup,
vyjma bodu f), kde je systém náhrad specifický: „Věcné ná-
klady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo
záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují
náklady:
– na pořízení jedné strany výtisku formátu A4 (či jiného)

nebo kopie (s rozlišením jednostranného a oboustranného
výtisku či kopie);

– na 1 ks nenahrané diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel;
– na 1 ks nenahraného CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel;
– náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu.

Náklady na materiál (kopie, nosiče dat) se mohou lišit v závis-
losti na konkrétních podmínkách při pořizování tohoto mate-
riálu. V případě informací obsažených v publikacích a tisko-
vinách vydávaných povinným subjektem se výše úhrady
nákladů určí ve výši ceny za příslušný výtisk. Nepřesáhne-li
úhrada za informace poskytnuté jednomu žadateli částku
50 Kč, lze je poskytnout zdarma. Pokud se bude jednat o in-
formaci, kterou je třeba vyhledat v archivu, zaplatí žadatel
osobní náklady ve výši, kterou poskytovatel vyhlásí a žadateli
sdělí předem.“

Pro dálkový přístup platí zákon o katastru nemovitostí 
(č. 344/1992 Sb., naposledy novelizovaný zákonem č. 120/2000
Sb.) v praxi následovně: 

�podle § 21, kde se hovoří o veřejnosti katastru – katastr je
veřejný a každý má do něj za přítomnosti pracovníka katas-
trálního úřadu nahlížet a pořizovat si z něj pro svou potřebu
opisy, výpisy nebo náčrtky. Veřejnost katastrálního operátu je
možno omezit jen z důvodů stanovených zákonem (např.
zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností,
novelizovaným v roce 1999);

�podle § 22, kde se hovoří o poskytování údajů z katastru
– k údajům katastru vedeným ve formě počítačových souborů
může každý získat dálkový přístup pomocí počítačové sítě za
úplatu a za podmínek stanovených prováděcím právním
předpisem (nyní vyhláškou ČÚZK č. 162/2001 Sb.). Takto
poskytnuté informace mají podle této vyhlášky pouze infor-
mativní charakter, nejsou veřejnou listinou, a přesto za ně
musí oprávněný uživatel platit. Prostě, zajímají-li vás infor-
mace z katastru, jděte na patřičný katastrální úřad (mnohé
z nich mají detašovaná pracoviště), a tam můžete pod dohle-
dem prohlížet jednotlivé operáty, to můžete, a zdarma. Pokud
však chcete k informacím přistupovat z internetu a ušetřit čas
sobě i pracovníkům katastrálních úřadů, nejprve požádejte
Zeměměřický úřad o zřízení dálkového přístupu a složte pře-
dem zálohu za přístup k informacím přes internet. 

Rovněž stanovení ceny za nahlížení do operátu a pořizová-
ní opisů a výpisů z katastru nemovitostí přes internet (úmysl-
ně zde není uvedeno poskytování údajů, protože vše, co
dostanete, má pouze informativní charakter) je pozoruhodné.
Přesto, že výstupy z katastru nemovitostí pořízené z internetu,
např. výpis z katastru nemovitostí a další sestavy, mají
výlučně informativní charakter, a třebaže jsou formálně i věc-
ně shodné s dokumenty vydanými katastrálním úřadem, nelze
je zatím použít jako veřejné listiny ve smyslu § 22 zákona
č. 344/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 89/1996 Sb.,
zák. č. 103/2000 Sb. a zák. č. 120/2000 Sb). Za každý i za-
počatý formát A4 výstupní sestavy (za digitální informace se
platí podle formátu papíru) zaplatíte při přístupu přes internet
50 Kč. 

Otevřená datová politika státu a státních organizací (podob-
ně jako je tomu u obchodního rejstříku) – to je, pravděpodob-
ně, správné řešení. Informace (včetně geografických) spravo-
vané státem by měly být součástí společenské infrastruktury a
společným statkem. Společnosti, které sdílejí informace a zna-
losti, jsou ve svém vývoji úspěšnější než ostatní. A to bychom
přece měli chtít. Víme, že citované zákony nejsou zákony
přírodními, a doufejme, že máme velkou šanci stávající
situaci změnit. 

Závěr
Mapové podklady tvoří hlavní podklad pro územní

plánování a geoinformace. Na nich jsou různým grafickým
způsobem navrženy možnosti využití území. Špatný mapový
podklad má výrazný vliv na kvalitu územního plánu a jeho
následné využití. Čím jsou při zadání zpracování územního
plánu kladeny větší požadavky na jeho všestrannost, tím by
mapy měly být voleny důsledněji. Vznikající databáze by
měly být přístupné širokému okruhu uživatelů.

Práce je podporována interním grantem CTU č. 300101211.
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�recenze

Jak je zřejmé z názvu knihy, je její obsah zaměřen na pro-
blematiku aplikace laserů ve stavebnictví a navigaci strojů.
Kniha je rozdělena do deseti kapitol, z nichž první je věnová-
na objasnění základních pojmů v oblasti auto-
matického řízení stavebních strojů. Druhá
kapitola ze zabývá historií řízení stavebních
strojů, zejména problematikou pohonu a
řízení stavebních strojů, stabilizovanou zá-
kladnou a regulačními obvody. Následující
kapitola je zaměřena na optoelektroniku ve
stavebnictví. Je zde vysvětlena fyzikální pod-
stata funkce laseru a jsou popsány vlastnosti
laserového záření. Dále je zde pojednáno
o vývoji laserů pro stavební stroje, vysílačích
a přijímačích laserového záření a způsobech
kontroly polohy pracovního orgánu staveb-
ního stroje. Čtvrtá kapitola je věnována la-
serovým přístrojům pro vytyčování, přístro-
jům pro pokládku potrubí a víceúčelovým
laserovým přístrojům. Je zde dále pojednáno
o detektorech laserového záření, a to se zamě-
řením na stavebnictví, skenovacích systémech a laserových
trackerech. Pátá kapitola je zaměřena na problematiku ultra-
zvukových systémů v řízení stavebních strojů. Je zde pojed-
náno o vlastnostech a zdrojích zvuku a ultrazvuku a
aplikacích ultrazvukových systémů ve stavebnictví. Šestá
kapitola se zabývá výběrem stavebních strojů řiditelných
laserem. Jsou zde obšírně popsány stavební stroje a jejich
vlastnosti od celé řady firem. Sedmá kapitola je věnována
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s laserem a

jsou zde uvedeny příslušné normy. Osmá kapitola pojednává
o nových směrech v řízení stavebních strojů, a to jak pomocí
GPS, tak i pomocí laserové navigace. Závěr kapitoly je pak

věnován logistice a řízení stavebních strojů.
Devátá kapitola obsahuje souhrnné zhodno-
cení využití popsaných metod ve stavebnictví,
a to jak po stránce technické, tak ekonomické.
Poslední, desátá kapitola, tvoří závěr celé
knihy a obsahuje velké množství odborné li-
teratury ve sledované oblasti. Dále jsou zde
uvedeny tři velmi rozsáhlé tabulky parametrů
laserových a jiných systémů pro řízení staveb-
ních strojů, a to po nejnovější systémy vý-
znamných firem zabývajících se jejich vý-
robou.

Po stránce grafické je kniha velmi pěkně
provedena a obsahuje velké množství čer-
nobílých i barevných obrázků, které usnadňu-
jí pochopení principů jednotlivých zařízení,
ukazují jejich vzhled a velikost.

Jak je z výše uvedeného patrné, přináší
kniha mnoho cenných informací z oblasti řízení stavebních
strojů, a lze ji proto doporučit všem pracovníkům, kteří
přicházejí do styku s touto technikou nebo ji využívají na
svých pracovištích a mají zájem se seznámit s nejnovějším
stavem ve světě. Dále je kniha vhodná pro zájemce o pořízení
nové techniky z této oblasti, kteří zde naleznou potřebné tech-
nické a ekonomické informace, na jejichž základě pak mohou
kvalifikovaně rozhodnout o nákupu nejvhodnější techniky.

Antonín Mikš

Kašpar, M. – Voštová, V.
Lasery ve stavebnictví a navigaci strojů
ČKAIT, Praha, 2001, 148 s., ISBN 80-86364-61-5



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

Trvalo dalších téměř sto let, než inženýr-
ská profesura získala jednoznačnější posta-
vení, než se výuka přestěhovala z bytů profe-
sorů do prostor k tomu účelu určených, než
nabyla civilního rázu a než počet poslu-
chačů přesahoval trvale dvě stovky. To, že si
tehdy inženýrská škola udržela kontinuitu a
vyvíjela se, což nebylo zdaleka běžné, bylo
jistě zásluhou i jejích prvních profesorů – po
Willenbergovi Jana Ferdinanda Schora,
umělce a proslulého stavitele hydrotech-
nických staveb v povodí Vltavy, Františka
Antonína Hergeta, zároveň profesora prak-
tické matematiky na filozofické fakultě,
vrchního zemského stavebního ředitele,
významného zeměměřiče a stavitele. 

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

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

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

Rozpory mezi českou a německou částí
profesorského sboru vedly v roce 1869
k rozdělení ústavu na dva ústavy samos-
tatné, český a německý. Pro český ústav
byla podle projektu profesora I. Ullmanna
postavena v letech 1872 až 1874 nová budo-
va na Karlově náměstí. V roce 1875 byly

oba tyto dosud zemské ústavy zestátněny a
od roku 1879 mohla škola užívat ve svém
názvu termín vysoká škola technická. 

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

Potřebné změny studijní i organizační,
jež se za Rakouska-Uherska již nepodařilo
prosadit, byly v okamžiku vytvoření Česko-
slovenské republiky připravené natolik, že
již v srpnu 1920 ministerský rada schválil
nový organizační statut, který zaváděl
novou organizaci školy. Její název se změnil
na České vysoké učení technické, odbory v
čele s přednosty byly nahrazeny vysokými
školami s děkany, rektor stál v čele akade-
mického senátu. Podle tohoto statutu a do-
datků k němu z let 1920 až 1921 mělo
ČVUT až do roku 1949 sedm vysokých škol
– inženýrského stavitelství, architektury a
pozemního stavitelství, strojního a elektro-
technického inženýrství, chemicko-techno-
logického inženýrství, zemědělského a
lesního inženýrství, speciálních nauk a
obchodní. Původně tříletá Vysoká škola
obchodní měla podle zákona z roku 1919,
kterým byla zřízena, nejprve tři roky existo-
vat na technice jako samostatný odbor.
V roce 1923 schválil senát návrh na její
definitivní začlenění do ČVUT, což však
fakticky provedl teprve zákon o reorgani-
zaci VŠO z roku 1929. 

Při některých vysokých školách ČVUT
existovaly výzkumné a zkušební ústavy
nebo pokusné stanice a laboratoře. Jedním
z nich byl Výzkumný a zkušební ústav hmot
a konstrukcí stavebních při Vysoké škole
inženýrského stavitelství, zřízený v roce
1921. Iniciátorem myšlenky na jeho vybu-

dování a jeho prvním přednostou byl prof.
Ing. František Klokner. Dnešní Kloknerův ústav
je přímým pokračovatelem tohoto ústavu, kte-
rý patřil v době meziválečné k největším výz-
kumným ústavům u nás i v cizině.

Téměř šest let násilného uzavření čes-
kých vysokých škol za fašistické okupace,
od 17.11.1939 do 4.6.1945, kdy byla opět
zahájena výuka na všech fakultách ČVUT,
mělo pro školu dalekosáhlé následky. Kro-
mě nevyčíslitelných materiálních ztrát, také
četné oběti na životech učitelů a studentů a
několikaletou izolaci od vývoje techniky a
vědy ve světě. Jedním z důsledků bylo např.
i to, že reformy studia připravované před
okupací i stavba budov ČVUT v Dejvicích,
započatá v roce 1925, zůstaly nedokončené. 

Rok 1948, konkrétně represe vůči stu-
dentům a učitelům, připravené a bezpros-
tředně uplatněné po 25. únoru, tzv. studijní
prověrka na všech vysokých školách, mající
na ČVUT za následek vyloučení několika
set studentů, postupné rušení největší fakul-
ty ČVUT – Vysoké školy obchodní, tehdy
již věd hospodářských, to vše byly skuteč-
nosti, které signalizovaly další vývoj. Za-
čala jimi mimo jiné celková přestavba
ČVUT, během níž zejména v letech 1949 až
1960 došlo k mnoha zásadním změnám
především v organizaci fakult. Vznikla pra-
coviště s celoškolskou působností, jako byly
katedry vojenské, marxismu – leninismu,
branné výchovy. V roce 1952 se osamos-
tatnily Vysoká škola chemicko-technolo-
gická a Vysoká škola zemědělská. Legis-
lativním základem pro změny v organizaci a ve
všech oblastech činnosti ČVUT, postavení
týkající se zaměstnanců a práv a povinností
studentů, ale i majetku školy a studentských
spolků, byl zákon o vysokých školách
č. 58/1950 Sb. Po roce 1960 mělo ČVUT
čtyři fakulty – stavební, strojní, elektrotech-
nickou a dnešní fakultu jadernou a fyzikálně
inženýrskou. V roce 1976, jako pátá, byla
zřízena fakulta architektury. Na této struk-
tuře nic nezměnily ani pozdější zákony
o vysokých školách, které byly v letech
1950 až 1980 postupně vydány celkem čtyři
(stejně tak i statuty ČVUT). 

Nesporným kladem z hlediska rozvoje
školy i jeho podmínkou bylo pokračování v
dostavbě dejvického areálu v letech 1958 až
1988 a výstavba kolejí pro studenty ČVUT
v Podolí, na Strahově a v Bubenči. Čtyř-
icetiletou etapu v dějinách školy ukončil
17. listopad 1989, kdy se podruhé v tomto
století dostala její existence a rozvoj do zá-
vislosti na politické moci. Umožnil zahájit
postupnou přeměnu ČVUT v duchu de-
mokratických tradic a požadavků kladených
v současnosti na technickou inteligenci. Od
roku 1993, kdy byla zřízena Fakulta do-
pravní, má České vysoké učení technické
šest fakult a pracoviště a účelová zařízení
s celoškolskou působností, jako jsou Masa-
rykův ústav vyšších studií, Kloknerův ústav,
Výpočetní a informační centrum, Podni-
katelské a inovační centrum (BIC), Správa
účelových zařízení, Vydavatelství (členěné
na Ediční středisko, Audiovizuální a tech-
nické centrum a Prodejnu technické literatu-
ry), Centrum biomedicínského inženýrství
(CBMI) a Archiv. V roce 1995 bylo otevřeno
detašované pracoviště Fakulty dopravní a
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT v Děčíně.
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