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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 11 ČÍSLO 9/2002

Příspěvek navazuje na [1] a uvádí další výsledky získané
v rámci statistické analýzy mezního momentu únosnosti
ohýbaných průřezů vyrobených z betonů s příměsí
recyklovaných složek a vyztužených betonářskou ocelí.
V parametrické studii se sleduje vliv měnící se šířky a
výšky průřezu, podíl vyztužení a vlastností betonu s růz-
nou kvalitou a množstvím příměsí recyklovaných složek
na některé statistiky mezního momentu. Pro výpočet
mezního momentu je použit výpočetní model vycházející
z ČSN P ENV 1992-1-1 (1994). Výsledky jsou porovnány
se standardním betonem a s normovými hodnotami.
Celkem je analyzováno 1 550 různých průřezů. Jako
náhodné vstupní veličiny jsou zvoleny pevnost betonu
v tlaku, pevnost betonářské výztuže, modul pružnosti
betonářské výztuže, výška průřezu, šířka průřezu a polo-
ha betonářské výztuže. Pro potřeby statistické analýzy je
použita metoda Monte Carlo (Simple Random Sampling).

1. Úvod
Pozornost je věnována statistické analýze mezního

momentu únosnosti obdélníkového betonového průřezu
z recyklovaného betonu vyztuženého betonářskou výztuží a
namáhaného na prostý ohyb. Parametrická studie je prove-
dena v závislosti na měnící se šířce a výšce průřezu pokrý-
vající reálně možné spektrum vyráběných prvků, vyztužení
od minimální do maximální hodnoty, a konečně v závislosti
na vlastnostech betonu s různou kvalitou a množstvím
příměsí recyklovaných složek. Cílem je posoudit vliv pří-
tomnosti betonu vyrobeného z recyklovaných příměsí na
základní statistiky momentu únosnosti a na spolehlivost
průřezu navrženého podle ČSN P ENV 1992-1-1 (1994) [2].
Podrobnosti je možné nalézt v [3]. Příspěvek navazuje na
první část [1], kde byla studie podrobněji popsána a kde
byly diskutovány výsledky pro střední hodnotu a výběrové
rozpětí mezního momentu. V předkládané části jsou pub-
likovány výsledky pro variační koeficient, šikmost, vhodné
rozdělení pravděpodobnosti a informace o materiálu, který
rozhoduje o dosažení mezní únosnosti. 

2. Popis studie
Podrobněji je popsána v [1]. Předpokládá se, že průřezy

jsou vyrobeny z betonu třídy C20/25 a betonářské oceli
S500. Průřez je vyztužen jednou vrstvou výztuže v tažené
oblasti a je namáhán prostým ohybem. Parametry, jejichž
vliv na výsledek analýzy se sleduje, jsou šířka průřezu B,
výška průřezu H, vyztužení ρ a vlastnosti betonu s příměsí

recyklovaných složek. Jsou uvažovány čtyři typy betonu
odpovídající třídě betonu C20/25 (označeny typ 1–4)
s příměsí recyklovaných složek. Charakteristika těchto typů:

typ 1 – kvalitní beton obsahující pouze hrubý betonový
recyklát,

typ 2 – kvalitní beton obsahující hrubý i jemný betonový
recyklát v poměru cca 8 : 1,

typ 3 – méně kvalitní beton obsahující hrubý i jemný
betonový recyklát v poměru cca 3 : 1,

typ 4 – nejméně kvalitní beton obsahující hrubý i jemný
betonový recyklát v poměru cca 1 : 1, popř. další
recyklované příměsi (např. zbytky zdiva).

Jako náhodné vstupní veličiny jsou zvoleny pevnost
betonu v tlaku fc, pevnost betonářské výztuže fy, modul
pružnosti betonářské výztuže Es, výška průřezu H, šířka
průřezu B a poloha těžiště betonářské výztuže v průřezu mě-
řená od spodního taženého okraje xs. O všech vstupních ve-
ličinách se předpokládá, že jsou popsány normálním rozdě-
lením pravděpodobnosti a jsou vzájemně statisticky
nezávislé. Protože reprezentativní informace o statistických
parametrech pro betony s příměsí recyklátu neexistují, byly
s uvážením výše uvedených faktů a s přihlédnutím k prvním
experimentálním výsledkům jednotlivých typů betonu
odpovědně odhadnuty. Přitom se pro každý typ betonu
s recyklátem (typ 1–4) statistiky vztahovaly ke statistikám
standardního betonu (typ 0) jako určitý násobek jeho střední
hodnoty a variačního koeficientu. Tyto násobitele se uvažova-
ly svou konzervativní hodnotou, tj. na straně bezpečnosti [1].

Pro porovnání výsledků vlivu recyklátu v betonu na
výsledky statistické analýzy je zvolen standardní beton třídy
C20/25, který je označen jako typ 0. Dále je určována hod-
nota normového mezního momentu podle [2] získaného
s uvažováním charakteristických hodnot a dílčích součinite-
lů materiálu. Statistická analýza se vždy provádí pro každý
rozměr průřezu, každé vyztužení a každý typ betonu.
Celkem je tudíž analyzováno 1 550 různých variant
betonového průřezu. Výpočet mezního momentu únosnosti
betonového průřezu vyztuženého betonářskou výztuží a
namáhaného na prostý ohyb vychází z [2]. Pro potřeby sta-
tistické analýzy je využita jednoduchá metoda Monte Carlo
(Simple Random Sampling) s 5 000 simulacemi. 

3. Výsledky studie
Z výsledků statistické analýzy jsou tentokrát k diskuzi

vybrány variační koeficient popisující náhodnou proměn-
livost, šikmost charakterizující nesymetričnost rozdělení
pravděpodobnosti vzhledem ke střední hodnotě, rozdělení
pravděpodobnosti vhodné pro popis náhodné proměnlivosti
mezního momentu, a konečně informace, který materiál
(jehož mezní přetvoření je vyčerpáno) rozhoduje o dosažení
mezní únosnosti. Z velkého množství graficky zpracova-
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ných výsledků jsou uvedeny pouze reprezentativní obr. 1 až
obr. 7.

3.1. Variační koeficient
V obrázku 1 jsou uvedeny pro daný ilustrativní rozměr

průřezu v závislosti na měnícím se podílu vyztužení prů-
běhy variačního koeficientu pro jednotlivé analyzované ty-
py betonu (označeny „typ 0–4“). V obrázcích 2 a 3 je uve-
den pro typy betonu 1 a 4 (reprezentující beton s příměsí
recyklátu velmi dobré kvality, resp. velmi špatné kvality)
průběh variačního koeficientu pro jednotlivé výšky průřezu
v závislosti na měnícím se vyztužení.

Náhodná proměnlivost se zvyšuje s rostoucím vy-
ztužením a klesající výškou a kvalitou betonu. Vliv šířky
průřezu je zanedbatelný. Rozdílné chování vykazují nízké
průřezy do cca 0,2 m, které mají podstatně vyšší variační
koeficienty v porovnání s průřezy vyššími. Například pro
průřez výšky 0,1 m je při malém vyztužení do cca 1 % va-
riační koeficient až třikrát větší a při velkém vyztužení nad
cca 2,0 % až dvakrát větší než u průřezů s výškou nad 0,2 m.
Zcela odlišné hodnoty variačního koeficientu také vykazují
málo vyztužené, a naopak velmi vyztužené betony. Velmi
vyztužené betony mohou mít variační koeficient až třikrát
větší než málo vyztužené.

Při malém vyztužení není větší rozdíl mezi jednotlivými
typy betonu, zatímco u většího vykazují kvalitnější betony
menší variační koeficient. Například u průřezu výšky 0,1 m
je minimální hodnota variačního koeficientu cca 0,17
totožná pro všechny typy betonů, maximální hodnota je cca
0,33 pro kvalitní beton (typ 0) a cca 0,36 pro nejméně kva-
litní beton (typ 4). Pro průřezy větší než 0,2 m je minimální
hodnota variačního koeficientu v intervalu 0,05–0,07, maxi-
mální hodnota v intervalu 0,16–0,17 pro kvalitní beton a cca
0,21 pro nejméně kvalitní beton. 

Zvyšování hodnoty variačního koeficientu obecně nepříz-
nivě ovlivňuje spolehlivost konstrukce. Závisí samozřejmě
také na střední hodnotě, přesto se dá konstatovat, že přítom-
nost recyklátu v betonu se zvýšením variačního koeficientu
nepříznivě promítne do spolehlivosti konstrukce.

3.2. Šikmost
V obrázcích 4 a 5 je uveden pro typy betonu 1 a 4

(reprezentující beton s příměsí recyklátu velmi dobré kvali-
ty, resp. velmi špatné kvality) průběh šikmosti pro jed-
notlivé výšky průřezu v závislosti na měnícím se vyztužení.
Šikmost se mění v závislosti na výšce průřezu, míře vy-
ztužení a na kvalitě betonu. Rozdíly ovšem nejsou velké a
šikmost se pohybuje v intervalu ±0,18, což pro tuto statis-
tiku nejsou nijak významné hodnoty, které navíc mohou být
ovlivněny použitou simulační metodou a zvoleným počtem
simulací. Pro nejnižší podíl vyztužení je šikmost kladná
s hodnotou maximálně do 0,18 pro nejnižší průřezy. S ros-
toucím vyztužením šikmost postupně klesá do záporných
hodnot, přičemž pokles je rychlejší pro méně kvalitní
betony. Největších záporných šikmostí nabývají nejvyšší
průřezy. Se stoupajícím vyztužením se záporná šikmost opět
začíná zmenšovat, resp. roste do kladných hodnot, aby se
posléze ustálila v intervalu ±0,07. Kladnou hodnotu šik-
mosti ovšem mají pouze nejnižší průřezy do výšky 0,2 m.
Rozdíly ovlivněné výškou průřezu a kvalitou betonu zůstá-
vají zachovány.

Závěrem vyplývajícím z analýzy šikmosti je její relativně
malá hodnota. Dá se tedy očekávat, že se průběžně bude
měnit i vhodné rozdělení pravděpodobnosti pro popis
náhodné proměnlivosti mezního momentu. V důsledku rela-
tivně malých hodnot šikmostí nemusí ovšem být rozdíl
v jednotlivých rozděleních pravděpodobnosti zásadní. 

N LN TN W P3
typ 0   51 103 7 35 114
typ 1   74 100 6 33   97
typ 2   97   85 1 27 100
typ 3 101   77 1 42   86
typ 4 101   73 6 39   88

Beton
Rozdělení pravděpodobnosti

Tab. 1. Vhodné rozdělení pravděpodobnosti

Obr. 1. Variační koeficient momentu únosnosti průřezu rozměru B = 0,4 m, H = 0,1 m



3.3. Vhodné rozdělení pravděpodobnosti
Specifickou sledovanou statistikou byl odhad vhodného

rozdělení pravděpodobnosti pro popis náhodného chování
momentu únosnosti. Obecně platí, že často používané nor-
mální rozdělení není vždy tím nejvhodnějším, nebo� nulová
šikmost a neomezení rozdělení do nekonečna pro ně charak-
teristické, je v realitě vlastností spíše výjimečnou. Pokud se
navíc budeme zabývat pravděpodobností poruchy, tj. vyhod-
nocováním malých hodnot pravděpodobnosti, mohou být
výsledky získané použitím různých rozdělení odlišné až
o několik řádů. V této práci se k volbě vhodného rozdělení
pravděpodobnosti používá postup založený na srovnávacích
testech [4], který je schopen na základě vhodně defino-
vaných statistik z určité množiny soutěžících rozdělení
pravděpodobnosti vybrat rozdělení nejvhodnější. V této

množině je normální (N), lognormální (LN), useknuté nor-
mální (TN), Weibullovo (W) rozdělení pravděpodobnosti a
rozdělení Pearson III (P3). Jako třetí parametr (kromě střed-
ní hodnoty a směrodatné odchylky) je použita šikmost s vý-
jimkou useknutého normálního rozdělení, kdy třetím para-
metrem je upravená minimální, resp. maximální hodnota
v souboru [5]. 

V tabulce 1 je souhrnně uvedeno, kolikrát bylo určité
rozdělení pravděpodobnosti vybráno pro daný typ betonu
jako nejvhodnější bez ohledu na rozměry průřezu a podíl
vyztužení. Typ vhodného rozdělení závisí především na
výšce průřezu a podílu vyztužení. Projevuje se i vliv recy-
klátu v betonu, i když jen v některých případech. Naopak,
vliv šířky průřezu je minimální. Pro konkrétní rozměr
průřezu se s rostoucím podílem vyztužení mění typ vhod-
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Obr. 2. Variační koeficient momentu únosnosti pro beton typ 1

Obr. 3. Variační koeficient momentu únosnosti pro beton typ 4



260 STAVEBNÍ OBZOR 9/2002

ného rozdělení. Obecně nejvhodnějším rozdělením se jeví
rozdělení Pearson III, normální a lognormální rozdělení.
Tyto výsledky jsou v souladu i s výsledky analýzy šikmostí,
kdy její relativně malé hodnoty předem nediskvalifikují nor-
mální rozdělení předpokládající nulovou šikmost. Naopak,
obecná nenulovost šikmostí je respektována lognormálním
rozdělením a rozdělením Pearson III.

3.4. Porušení materiálu
Poslední sledovanou veličinou bylo, jaký materiál dosa-

žením svého mezního protažení, a tudíž svým porušením,
rozhodoval během 5 000 opakování výpočtu o dosažení
mezního momentu únosnosti průřezu. Dále bylo sledováno,
zda skutečností, že o dosažení mezní únosnosti rozhoduje

porušení betonu či oceli, je možné vysvětlit některé trendy
týkající se vlivu míry vyztužení, rozměrů průřezů i kvality
betonu na sledované statistiky mezního momentu únosnosti
– střední hodnotu, výběrové rozpětí, variační koeficient,
popř. vhodné rozdělení pravděpodobnosti. V obrázcích 6 a 7
je v závislosti na měnícím se vyztužení souhrnně uvedeno
pro typy betonu 0 a 4, které reprezentují beton s příměsí recy-
klátu ve vynikající kvalitě (blížící se svými vlastnostmi beto-
nu standardnímu bez recyklátu) a velmi špatné kvality, podíl
případů z celkového počtu 5 000, kdy došlo k porušení beto-
nu. Počet porušení oceli je samozřejmě doplňkem do 100 %.

S rostoucím vyztužením se zvyšuje pravděpodobnost
porušení betonu a klesá pravděpodobnost porušení oceli,
což je pochopitelné. Porušení betonu je také pravděpodob-

Obr. 4. Šikmost momentu únosnosti pro beton typ 1

Obr. 5. Šikmost momentu únosnosti pro beton typ 4



nější pro nižší průřezy a méně kvalitní betony. Vliv šířky
průřezu se neprojevuje. U kvalitních betonů do vyztužení
cca 0,3 % dominuje porušení oceli. Jedinou výjimkou jsou
průřezy do výšky cca 0,1 m, kdy je touto hranicí vyztužení
cca 0,2 %. S klesající kvalitou betonu v důsledku přítom-
nosti recyklátu se hranice s dominantním vlivem porušení
oceli postupně snižuje k hodnotě 0,2 %. Opět výjimkou jsou
velmi nízké průřezy 0,1 m, kdy tato hranice začíná již u vy-
ztužení 0,15 %. Pokud je vyztužení vyšší než výše uvedená
hranice, začíná rychle o dosažení mezní únosnosti rozhodo-
vat porušení betonu. Tento trend je rychlejší pro nižší
průřezy a méně kvalitní betony. Od hranice vyztužení 0,8 %

dominuje porušení betonu. Tato hranice je téměř pevná a
není ovlivněna ani výškou průřezu ani kvalitou betonu.

Existencí dvou hranic vyztužení, které rozhodují, zda
k dosažení mezní únosnosti dojde dominantně porušením
oceli, dominantně porušením betonu, anebo jak porušením
betonu, tak oceli, je možné vysvětlit řadu trendů typických
pro střední hodnotu, výběrové rozpětí, variační koeficient,
popř. vhodné rozdělení pravděpodobnosti. Jak známo,
náhodná proměnlivost pevnosti oceli je podstatně menší než
náhodná proměnlivost pevnosti betonu. Pro vyztužení do
0,2 až 0,3 % tak rozhoduje pevnost oceli s menší náhodnou
proměnlivostí, pro vyztužení větší než 0,8 % rozhoduje
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Obr. 6. Porušení betonu pro beton typ 0

Obr. 7. Porušení betonu pro beton typ 4
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pevnost betonu s mnohem větší náhodnou proměnlivostí.
Pro mezilehlá vyztužení v závislosti na řadě faktorů může
rozhodovat jak pevnost oceli, tak pevnost betonu.

V případě střední hodnoty mezního momentu únosnosti je
tím možné vysvětlit fakt, že do úrovně 0,8 až 1 % vyztužení
se přítomnost recyklátu na střední hodnotu projevuje velmi
mírně, a není tedy větší rozdíl mezi jednotlivými betony.
Teprve od této hranice se totiž dominantně projevuje vliv
diferenciace pevnosti betonu (snížení střední hodnoty a
zvýšení náhodné proměnlivosti v důsledku přítomnosti
recyklátu) pro jednotlivé typy betonu, a to jako důsledek
dominantního vlivu porušení betonu na dosažení mezní
únosnosti. Do této hranice se více či méně projevuje vliv
oceli, a tudíž diferenciace je malá. Také je tím možné
vysvětlit, proč do hranice vyztužení cca 1 % je nárůst únos-
nosti s růstem vyztužení více či méně lineární, zatímco nad
touto hranicí nelineární, a především výrazně pomalý.

Obdobné závěry se týkají i výběrového rozpětí a variační-
ho koeficientu, konkrétně toho, že od určité hranice vy-
ztužení výběrové rozpětí výrazně roste a projevuje se vliv
přítomnosti recyklátu a vliv výšky průřezu (především
velmi nízkých průřezů). Pokud totiž od určité hranice vy-
ztužení o porušení rozhoduje pevnost betonu s větší náhod-
nou proměnlivostí, je jistě pravděpodobnější, že maximální
hodnoty mohou být výrazně větší než minimální. Pravděpo-
dobnost, že o porušení bude rozhodovat beton, přitom roste
s klesající kvalitou betonu a klesající výškou, a tudíž zvýše-
ní výběrového rozpětí a variačního koeficientu je toho pou-
ze logickým důsledkem.

4. Souhrn výsledků
Výsledky statistické analýzy mezního momentu únosnos-

ti obdélníkového betonového průřezu vyztuženého jednou
vrstvou betonářské výztuže v tažené části průřezu a vyrobe-
ného z betonů s různým charakterem a množstvím příměsí
recyklátu je možné shrnout.

� Přítomnost recyklátu v betonu se projevuje poklesem
střední hodnoty mezního momentu únosnosti. Do hodnoty
vyztužení 0,8 až 1 % je tento pokles relativně malý a není
významnější rozdíl mezi jednotlivými betony. K diferen-
ciaci dochází až při vyšších hodnotách vyztužení. Náhodná
proměnlivost charakterizovaná variačním koeficientem se
zvyšuje s rostoucím vyztužením a klesající výškou a kvali-
tou betonu. Vliv šířky průřezu je zanedbatelný. Rozdílné
chování vykazují nízké průřezy do cca 0,2 m, které mají
podstatně vyšší variační koeficienty v porovnání s průřezy
vyššími. Tento trend je totožný pro všechny analyzované
betony. Zcela odlišné hodnoty variačního koeficientu také
vykazují málo vyztužené, a naopak velmi vyztužené betony.
Velmi vyztužené betony mohou mít variační koeficient až
třikrát vyšší než málo vyztužené. Šikmost se mění v závislosti
na výšce průřezu a vyztužení a mírně i na kvalitě betonu.
Nabývá relativně malých hodnot v intervalu cca ±0,18. 

� Pro konkrétní rozměr průřezu se s rostoucím vy-
ztužením obecně mění typ vhodného rozdělení pravděpodob-
nosti pro popis náhodné proměnlivosti mezního momentu
únosnosti. Typ vhodného rozdělení je především závislý na
výšce průřezu a míře vyztužení. Projevuje se i vliv recyklá-
tu v betonu, i když jen v některých případech. Obecně nej-
vhodnějším rozdělením se jeví rozdělení Pearson III, nor-
mální rozdělení a lognormální rozdělení.

� S rostoucím vyztužením se zvyšuje pravděpodobnost
dosažení mezní únosnosti v důsledku porušení betonu a
klesá pravděpodobnost v důsledku porušení oceli, což je
pochopitelné. Porušení betonu je také pravděpodobnější pro

nižší průřezy a méně kvalitní betony. U kvalitních betonů do
vyztužení cca 0,3 % dominuje porušení oceli. Jedinou
výjimkou jsou průřezy do výšky cca 0,1 m, kdy je touto
hranicí vyztužení cca 0,2 %. S klesající kvalitou betonu
v důsledku přítomnosti recyklátu se hranice s dominantním
vlivem porušení oceli postupně snižuje k hodnotě 0,2 %.
Opět výjimkou jsou velmi nízké průřezy 0,1 m, kdy tato
hranice začíná již u vyztužení 0,15 %. Pokud je vyztužení
větší než výše uvedená hranice, začíná rychle o dosažení
mezní únosnosti rozhodovat porušení betonu. Tento trend je
rychlejší pro nižší průřezy a méně kvalitní betony. Od hrani-
ce vyztužení 0,8 % dominuje porušení betonu. 

Závěr
Jak vyplývá z parametrické studie, vliv recyklátu v betonu

se projevuje nepříznivě na mezní moment únosnosti. S kle-
sající kvalitou betonu v důsledku přítomnosti recyklátu se
snižuje střední hodnota mezního momentu a zvyšuje se jeho
náhodná proměnlivost. Tento trend je přitom ovlivněn mírou
vyztužení a výškou průřezu, a nijak nezávisí na šířce.
Negativní důsledky se projevují především u nízkých průře-
zů do 0,2 m a průřezů vyztužených nad 0,8 %. 

Jak již bylo konstatováno [1], normová hodnota mezního
momentu je jednotlivými analyzovanými typy betonu
zaručena s různou spolehlivostí. Pokud by tedy pro
posouzení průřezů vyrobených z betonů s příměsí recyklátu
byly použity stávající předpisy a nebyly např. vhodně
upraveny dílčí součinitele spolehlivosti, bude vždy u těchto
betonů spolehlivost nadhodnocena v porovnání se standard-
ním betonem bez příměsi recyklátu. Současné normy totiž
vůbec nepostihují vliv přítomnosti recyklátu v betonu na
spolehlivost průřezu namáhaného na prostý ohyb. Zde je
ovšem nutné zdůraznit, že to v žádném případě automaticky
neznamená, že tyto průřezy jsou nespolehlivé či nesplňují
spolehlivost zaručovanou předpisem [2] – stále mohou před-
pisům vyhovovat a požadovanou spolehlivost i s rezervou
splňovat. Jaká je reálná spolehlivost těchto průřezů v porov-
nání se spolehlivostí požadovanou [2] je náplní další studie.

Práce, jejíž výsledky jsou publikovány v tomto pří-
spěvku, vznikla v rámci výzkumného záměru CEZ
J22/98:261100008 VUT FAST Brno.
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Florian, A.: Statistical Analysis of Reinforced Cross Sections
from Recycled Concrete – Part II

The influence of recycled concrete on the ultimate capacity of
reinforced cross sections is analyzed taking into account the
random properties of input variables. The statistical analysis is
performed in the form of a parametric study with respect to
different dimensions of crosssections, a different amount of mild
steel, and a different amount and quality of recycled
components. The following input variables are supposed to be
random ones - strength of concrete, strength and modulus of
mild steel, width and depth of the cross section, and the position
of mild steel in cross section. In total, 1,550 different reinforced
cross sections are statistically analyzed. The Simple Random
Sampling is used for statistical analysis. Results are compared
with standard concrete and with design values from ESN P ENV
1992-1-1 (Eurocode).

Florian, A: Parameterstudie des zufälligen Verhaltens von
gebogenen Querschnitten aus Recyclingbeton – 2. Teil

Der Beitrag knüpft an [1] an und stellt weitere im Rahmen einer
statistischen Analyse des Grenzmoments von aus Beton mit
einer Beimischung von wiederaufbereiteten Bestandteilen
hergestellten und mit Betonstahl bewehrten gebogenen
Querschnitten ermittelte Ergebnisse vor. In der Paramenter-
studie wird der Einfluss der sich verändernden Breite und Höhe
des Qurschnitts, des Maßes der Bewehrung und der Eigen-
schaften von Beton mit verschiedener Qualität und Menge der
Beimischung wiederaufbereiteter Komponenten auf einige
Statistiken des Grenzmoments verfolgt. Für die Berechnung des
Grenzmoments wird ein von der Norm ČSN P ENV 1992-1-1
(1994) ausgehendes Modell angewandt. Die Ergebnisse werden
mit Standardbeton und den Normenwerten verglichen.
Insgesamt werden 1550 verschiedene Querschnitte analysiert.
Als zufällige Eingabegrößen werden die Druckfestigkeit des
Betons, die Festigkeit der Bewehrung, das Elastizitätsmodul der
Bewehrung, die Querschnittshöhe und -breite und die Lage der
Bewehrung gewählt. Für den Bedarf der statistischen Analyse
wird die Monte-Carlo-Methode (Simple Random Sampling)
angewandt.

Skanska Prefa předběhla
konkurenci 

ve vývoji zdvojené stěny

Výrobek společnosti Skanska
Prefa, označovaný jako zdvoje-
né stěny, není na trhu neověře-
nou novinkou, ale již několik
let používaným systémem,
který nabízí i několik konku-
renčních firem. Skanska Prefa
chce nabízet ucelený sortiment
v oblasti stěnových prvků, které
by mohly najít uplatnění i
v projektech realizovaných sku-
pinou IPS Skanska.

Zdvojené stěny typu 
Skanska Prefa

V současné době je problematika svislých železo-
betonových stěnových konstrukcí, bez ohledu na to, zda
jde o stěny nosné, výplňové, nebo stěny ztužující nosnou
skeletovou konstrukci, řešena bu� monolitickým způ-
sobem, nebo klasickou panelovou výstavbou. První varian-
ta znamená velkou staveništní pracnost, časovou náročnost
výstavby a z toho vyplývající zvýšenou finanční nároč-
nost. Na druhé straně představuje monolitická konstrukce
obrovský rozsah různých variant umožňujících každou
stavbu řešit podle individuálních požadavků. Druhým způ-
sobem řešení je použití klasických prefabrikovaných pane-
lů, má však nevýhodu v nižší variabilitě konstrukčního
řešení. Nabízí však i spoustu výhod, mezi něž patří maxi-
mální zrychlení výstavby, odstranění mokrého procesu ze
stavby atd. 

Třetím moderním způsobem, jak řešit problematiku
železobetonových stěn, je využití již zmíněné technologie
zdvojených stěn, již Skanska Prefa nyní uvádí na trh. Tato
technologie zahrnuje výhody obou předchozích, a zároveň
v maximální míře eliminuje jejich nevýhody. Oblast
použití takto vytvářených stěn je takřka neomezená. Lze je
aplikovat u sklepů rodinných domů, stěn pro čisticí stani-
ce, suterénů průmyslových hal, suterénů objektů občanské
vybavenosti a v  řadě dalších případů u občanské, bytové a
průmyslové výstavby. Nejde však jen o prvky určené pro
suterénní stavby a průmyslovou výstavbu, ale i pro nad-
zemní podlaží v občanské a bytové výstavbě. 
Postup výstavby se potom dá shrnout do několika bodů –
přivezení kompletních stavebních prvků na stavbu, osazení
zdvojených stěn pomocí jeřábu na místo, kde se vytváří
stěna, ukotvení a vyrovnání stěn pomocí montážních
vzpěr, uložení přídavného armování, popř. instalací,
ztužení konstrukce betonem minimální třídy podle static-
kého výpočtu. Tento jednoduchý postup přinese uživateli
mnoho výhod, zejména: 

– přenesení velkého množství práce ze stavby do výrob-
ny, což omezuje její sezónnost;

– rychlou a hospodárnou montáž sklepa 
i nadzemních podlaží; 

– nezávislost na rozměrech půdorysu stavby;
– volitelnou délku stěn a úhlů zkosení;
– úsporu celkových stavebních nákladů;
– úsporu tesařských a armovacích prací, a tím 

i snadnější montáž;
– zrychlení stavebních prací – odpadá nutnost zřizování

bednicí konstrukce, což umožňuje pokračovat v dal-
ších stavebních pracích (instalacích atd.);

– přesné a jednoduché vytvoření otvorů a následné
vkládání jejich výplní;

– ideálně rovné a hladké povrchy, které většinou není
nutné omítat, stačí malba; 

– možnost tvarování povrchů pomocí různých matric.

Nespornou výhodou je i zlevnění výstavby. Díky kratší
realizační době jsou i nižší mzdové náklady. Navíc ve stís-
něných podmínkách městských center nejsou potřeba
obtížně vyčlenitelné plochy na ukládání bednění, nemusí
se pronajímat drahé bednicí systémy, a tím odpadají poža-
davky na skladování a hlídání bednění.
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Článek se zabývá stanovením základních vlhkostních
parametrů průmyslově vyráběné cementovápenné mal-
ty, která byla vzhledem k uvažovanému využití jako re-
tardér vodní páry modifikována přídavkem hydrofobi-
začního činidla. Sledovaná malta má být součástí
navrhovaného systému vnitřní tepelné izolace historic-
kých budov.

Úvod
Vnitřní tepelně izolační systémy mohou být konstruovány

jako třívrstvé systémy sestávající z retardéru vodní páry, jež
zmírňuje tok vodní páry do nosné konstrukce během zim-
ního období, kapilárně aktivního tepelně izolačního mate-
riálu, který je schopný kondenzovanou vodu částečně
odvést zpět do interiéru, a vnitřní lehké omítky, umožňující
snadný transport přebytečné vodní páry do interiéru [1].

V tomto článku jsou experimentálně určeny základní
vlhkostní parametry běžně vyráběné cementovápenné malty
KAM (SAKRET CZ, k. s.) upravené známým množstvím
hydrofobizační složky tak, aby splňovala požadavky
kladené na retardér vodní páry v systému vnitřní tepelné
izolace.

Měření vlhkostních materiálových 
parametrů 

Jsou měřeny dva transportní parametry přenosu vlhkosti,
konkrétně součinitel difúze vodní páry a vlhkostní absorpční
koeficient, který reprezentuje přenos vlhkosti v kapalném
stavu. Jsou určeny též sorpční izotermy, jež jsou základním
akumulačním parametrem přenosu vlhkosti.

Měření součinitele difúze vodní páry metodou bez teplot-
ního spádu je založeno na jednorozměrném šíření vodní
páry vzorkem a spočívá v měření difúzního toku vodní páry
prošlé vzorkem při znalosti parciálních tlaků vodní páry ve
vzduchu pod měrným povrchem vzorku a nad ním [2].
Vzorek je vzduchotěsně upevněn v misce naplněné roz-
tokem známé relativní vlhkosti. Miska se vzorkem se perio-
dicky váží a zjištěné úbytky či přírůstky hmotnosti se vyne-
sou v závislosti na době vážení do grafu. Po dosažení
přímkového charakteru křivky se měření pokládá za
ukončené. Součinitel difúzní propustnosti vodní páry δ se
vyhodnocuje podle vztahu

kde ∆m je množství páry difundující vzorkem [kg], 
δ – tlouš�ka vzorku [m], 
S – měrná plocha vzorku [m2], 
τ – období korespondující s transportem hmotnosti

vodní páry ∆m [s], 

∆pp – rozdíl parciálních tlaků vodní páry ve vzduchu
nad měrným povrchem vzorku a pod ním [Pa].

Za izotermních podmínek platí vztah mezi součinitelem
difúze vodní páry D a součinitelem difúzní propustnosti 

D = δRT/M [m2s–1],
kde R je univerzální plynová konstanta, 

T – absolutní teplota,
M – molární hmotnost vody.

Ve stavební praxi se nejčastěji používá faktor difúzního
odporu 

µ = Da/D [–],
kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2s–1].

Měřicí aparatura pro stanovení vlhkostního absorpčního
koeficientu (obr. 1) sestává z nádoby na vodu, nad níž se na
kovové konstrukci zavěsí na automatickou digitální váhu
vzorek s parotěsně a vodotěsně izolovanými bočními stěna-
mi. Vzorek se ponoří 1 až 2 mm pod hladinu v nádobě.

Program vytvořený speciálně pro toto měření zaznamenává
časový průběh navlhání vzorku. Umožňuje libovolné na-
stavení intervalů pro odečtení aktuální hmotnosti vzorku. Ze
zjištěných hodnot se sestrojí závislost kumulativního obsahu
vlhkosti (na jednotku plochy) na odmocnině z času, ze které
se lineární regresí přímo určí vlhkostní absorpční koeficient.
Průměrnou hodnotu součinitele vlhkostní vodivosti [3] lze
vypočítat z rovnice

kde A je absorpční koeficient vody [kgm–2s–1/2],
wc – obsah nasycené vlhkosti [kgm–3].

Pro měření adsorpčních izoterem se vzorky umístí do
exsikátorů s různými roztoky simulujícími rozdílné hodnoty
relativní vlhkosti [4]. Experiment probíhá paralelně ve

Vliv hydrofobizačních přísad na vlhkostní 
vlastnosti cementovápenných malt
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Obr. 1. Aparatura pro měření vlhkostního absorpčního koeficientu



všech přístrojích. Hmotnost vzorků se měří v určitém čase
až do dosažení rovnováhy. Pak se obsah objemové vlhkosti
vypočítá podle rovnice

kde ms je hmotnost vlhkého vzorku za ustáleného stavu, 
m0 – počáteční hmotnost suchého vzorku, 
V – objem vzorku,
ρw – hustota vody při průměrné teplotě 20 ˚C,

ρw = 998 kgm–3.

Testované materiály
Tabulky 1 a 2 ukazují základní vlastnosti, tedy složení a

zrnitost suché cementovápenné směsi pro malty.

Vzorky
K suché směsi pro výrobu malty se přidala voda v tako-

vém množství, aby byla vytvořena směs s vodním
součinitelem 0,39. Z té se odlily standardní trámečky 160 x
x 40 x 40 mm, z nichž se po 28 dnech tvrdnutí řezaly vzorky
o rozměrech 10 x 40 x 40 mm. Vzorky pro měření difúze
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vodní páry se vyráběly kladením maltové směsi do formy
průměru 110 mm a tlouš�ce 7 až 10 mm a zhutňovaly se
dusáním, doba tvrdnutí byla rovněž 28 dní.

Experimentální podmínky
Měření difúze vodní páry a vlhkostního absorpčního koefi-

cientu se prováděla za laboratorních podmínek při 25 ± 1 ˚C a
relativní vlhkosti 30 až 35 %, měření adsorpčních izoterem
při 25 ± 1 ˚C a různé relativní vlhkosti (0; 9,2; 25; 44,5;
54,5; 64; 73,4; 83,2; 91,4 %). Výchozí hodnotou pro měření
byla hmotnost vysušených vzorků.

Výsledky experimentů
Naměřené a vypočítané hodnoty vlhkostních vlastností

jsou uvedeny v tab. 3, obr. 2 a obr. 3.
Z experimentálně získaných hodnot pro hustotu materiálu

je zřejmé, že přídavek hydrofobizační přísady snižuje
měrnou hmotnost vzniklé směsi. Faktor difúzního odporu
cementovápenné malty klesá s rostoucím podílem hydrofo-
bizační přísady, a to z hodnoty 26,7 pro 0,15 % hm. na 17,0
pro 0,25 % hm. a 14,1 pro 0,35 % hm. 

Pro materiál určený jako retardér vodní páry v systému
vnitřní izolace je požadována spíše vyšší hodnota faktoru
difúzního odporu [1], aby do materiálu nosné konstrukce
pronikalo jen takové množství vodní páry, které je materiál
schopen transportovat v zimním období bez kondenzace do
exteriéru. Přídavek 0,15 % hm. se proto jeví jako nejvhod-
nější. Součinitel vlhkostní vodivosti testovaného materiálu
je dosti nízký a výrazně klesá s rostoucím přídavkem nat-
riumoleatu. Zde se jeví jako nejvhodnější přídavek 0,35 %
hm. Z měření adsorpčních izoterem vyplývá zřetelný nárůst
obsahu objemové vlhkosti s klesajícím přídavkem hydrofo-
bizačního činidla.

Závěr

Retardér vodní páry v třívrstvém vnitřním tepelně izo-
lačním systému [1] by měl mít nízkou hodnotu součinitele
vlhkostní vodivosti a faktor difúzního odporu by měl být
vyšší než faktor difúzního odporu nosné konstrukce. Tyto
požadavky splňují všechny sledované cementovápenné
malty pouze pro cihelnou stěnu, pro kamenné zdivo by
jejich použití bylo pro příliš nízkou hodnotu faktoru
difúzního odporu nevhodné. 

Z výsledků měření vlhkostních vlastností v tomto článku
vyplývá, že jejich modifikace  pomocí natriumoleátu je
velmi významná, a lze je tedy tímto způsobem účinně re-
gulovat podle požadavku daného podkladním zdivem. Je
ovšem třeba poznamenat, že v daném případě vedlo použití
natriumoleátu k ambivalentním důsledkům, kdy snížení
hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti bylo doprovázeno
snížením faktoru difúzního odporu. Účinek těchto přísad
v cementovápenných maltách tedy není jednoznačně pozi-
tivní. Vhodnost použití jednotlivých variant pro systémy
s vnitřní tepelnou izolací by bylo třeba posoudit na základě
podrobné počítačové analýzy teplotně vlhkostních poměrů
ve stěně, např. využitím počítačového programu DELPHIN
[5].

Článek vznikl na základě podpory grantu pátého rámco-
vého programu EU G5RD-CT-2000-00197 a výzkumného
záměru  MSM:210000004 MŠMT ČR.
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Surovina [%] KAM I KAM II KAM III

písek frakce 0,0–0,5 mm 51,00 51,00 50,00

vápenný hydrát   2,00   2,00   2,00
cement 43,00 43,00 43,00

DLP*   3,00   3,00   3,00

natriumoleat**   0,15   0,25   0,35

FMC***   0,40   0,40   0,40

Maximální velikost částic Zbytek na sítu

[mm] [% hm.]
0,335   8,1
0,180 30,2
0,090 46,0

Tab. 1. Surovinové složení suché cementovápenné směsi

Tab. 2. Sítový rozbor 

* DLP – vinylacetatethylenkopolymer, disperzní prášek
** natriumoleat – C15H33COONa, tzv. hydrofobizační činidlo 
*** FMC – methylcelulóza, plnidlo

ρ d δ µ A Dw

[kgm–3] [m] [s] [–] [kgm–2s–1/2] [m2s–1]

KAM I 1529,54 8,96E–3 6,4E–12 26,7 1,16E–2 1,00E–9  
KAM II 1415,05 7,52E–3 1,0E–11 17,0 8,00E–3   2,98E–10
KAM III 1382,57 9,32E–3 1,2E–11 14,1 6,00E–3   2,14E–10

Typ

Tab. 3. Transportní parametry přenosu vlhkosti



Jiřičková, M. – Černý, R.: The Effect of Hydrophobic

Additives on Hygric Properties of Cement-Lime Plasters

The basic hygric properties of industrially produced

cement-lime plaster are determined in the paper. The

plaster was modified using a hydrophobic agent due to

its potential use as water vapour retarder. It should be a

part of an interior thermal insulation system to be used

in historical buildings.

Jiřičková, M. – Černý, R.: Der Einfluss hydrophobieren-
der Zusätze auf die Feuchteeigenschaften von Kalk-
zementmörteln

Der Artikel behandelt die Bestimmung der grund-
legenden Feuchteparameter von industriell herge-
stelltem Kalkzementmörtel, der in Anbetracht der
beabsichtigten Verwendung als Dampfbremse durch
eine Zugabe eines Hydrophobierungsmittels modifiziert
wurde. Der untersuchte Mörtel ist als Bestandteil eines
entworfenen Systems einer innenseitigen Wärmedäm-
mung historischer Gebäude vorgesehen.
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Ramberger, G.
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Expansion Joints for Bridges

IABSE, Zurich, 2002, 1. vydání, 89 s., 131 obr., cena 60 CHF,
pro členy IABSE 30 CHF, ISBN 3-85748-105-6

Jako šestou položku v řadě monografií nazvaných
Structural Engineering Documents vydala nejstarší meziná-
rodní inženýrská organizace IABSE, sdružující více než
4 000 členů z celého světa, publikaci profesora TU Vídeň a
vedoucího katedry ocelových konstrukcí Dr. G. Ramberge-
ra, věnovanou ložiskům a dilatačním závěrům silničních
mostů.

Mostní ložiska musejí přenášet značné síly a dovolovat
přitom mostní konstrukci předpokládané pohyby. Současně
se žádá jejich dlouhá životnost při minimální údržbě. Proto
jsou ložiska poměrně složitým výrobkem, který má řadu
modifikací podle účelu, požadavků a zatížení. V knize se
stručnou formou probírají zásady návrhu ložisek, jejich
konstrukce a materiál, způsoby instalace, inspekce a údržby
či případné výměny. 

Dilatační závěry přímo souvisejí s ložisky, a proto je jim
logicky věnována druhá část textu. Závěry překlenují
mezeru mezi mostní konstrukcí a opěrou, která se v závis-
losti na zatížení mostu a teplotě konstrukce plynule mění.
Vysoké požadavky na závěry, jimiž jsou plynulá jízda, malé
nebo žádné zvukové emise, odolnost při pojezdu vozidel i
při solení vozovky a jednoduchost výměny opotřebených
částí či kompletních závěrů činí i z mostních závěrů tech-
nicky vyspělé výrobky. Současný stav v této oblasti je
zachycen v knize. 

Publikace je určena studentům vysokých škol i inžený-
rům pracujícím na návrzích mostů, stavbě i jejich provozu a
údržbě. Rukopis nahlíželi přední evropští odborníci –
Nethercot (GB), Kuhlmann (D), Hirt (CH), Johansson (S) a
další, a vyjádřené názory lze proto chápat i jako sjednocený
celoevropský pohled na ložiska a závěry mostů pozemních
komunikací. 

Knihu věnoval profesor Ramberger svému kolegovi,
předčasně zesnulému prof. Tschemmerneggovi z University
Innsbruck, který se právě mostním závěrům ve své výzkum-
né činnosti velmi intenzívně věnoval.

Jiří Studnička

� recenze�veletrhy

elec 2002
9. – 13. prosince

Paříž

Počátkem prosince uvítá severní výstaviště Villepinte
v Paříži návštěvníky čtvrtého největšího veletrhu ve Francii.
Pořadatel Elec Promotion očekává na ploše 100 tis. m2 účast
dvou tisíc společností, z toho polovinu zahraničních.
Veletrh je určen pro odborníky z průmyslu, stavebnictví,
architekty, zástupce místních správ a dalších oborů.
V halách 5 a 6 lze nalézt mezinárodní nabídku z oblasti
elektrické energie, automatizačních procesů, vytápění,
klimatizace, chlazení, vzduchotechniky, osvětlení. Profesní
úroveň veletrhu zajiš�uje více než čtyřicet sdružení, asociací
a svazů. V rámci doprovodného programu uspořádají tito
partneři konference:

– Řízení a správa v průmyslu
– Správa a kontrola stavebního díla
– Průmyslové chlazení
– Místní správy a územní celky
– Stavební multitechnologie.

Jako doplňující článek k průmyslovým sekcím je poprvé
přičleněna samostatná expozice Light Premiere, specializo-
vaná na osvětlení a osvětlovací tělesa. Mezinárodní setkání
odborníků bude zaměřeno na témata:

– noční život a osvětlení,
– nové technologie, kvalita života a rozvoj,
– světlo, komunikace, architektura.

Návrháři a realizátoři osvětlení, jejichž práce byla v posled-
ních dvou letech zajímavá či přínosná, mohou získat
ocenění v soutěži Light Premiere. Nejlepší práce vybere
mezinárodní odborná porota a vítězové budou odměněni
cenami v celkové hodnotě 20 tis. EUR.

Další novinkou je začlenění veletrhu MESUCORA, původ-
ně samostatného veletrhu věnovaného automatizovaným
systémům řízení, provozu, měření, kontrole a regulaci, do
struktury veletrhu Elec 2002.

www.promosalons.com
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V článku je popsán programový systém, který slouží k vy-
hodnocování vad izolace potrubí zjištěných Pearsonovou
metodou. Je uveden nový způsob aplikace této dnes již
klasické metody včetně speciálního programového vyba-
vení, které automatizovaně eviduje a zpracovává údaje
o jednotlivých vadách. V závěru jsou shrnuty zkušenosti
z praxe doplněné grafickým výstupem z programu.

Úvod
Rozsáhlá potrubní sí� ocelových plynovodů a produk-

tovodů v ČR je uložena převážně v zemi, kde je vystavena
agresivnímu prostředí půdy, které způsobuje korozi mate-
riálu. Proti tomuto nepříznivému jevu se potrubí chrání:

� aktivně systémem územně rozložených zařízení
pracujících na elektrochemickém principu [1];

� pasivně izolací potrubí, která znemožňuje přístup
depolarizátorů (vody a kyslíku) k ocelovému plášti, a tím
zabraňuje vzniku koroze.

Protože i ta nejlepší izolace má omezenou životnost, musí
se kontrolovat nejen při ukládání potrubí, ale i nadále.
Kontrolních metod existuje značné množství, některé z nich
jsou uvedeny v [2]. Kromě vizuálních, při nichž je nutné
potrubí odkrýt, se používají metody:

� detekující jednotlivé vady v izolaci – k nim patří
Pearsonova metoda,

� zjiš�ující průměrnou kvalitu izolace v daném úseku
potrubí.

Princip Pearsonovy metody
Na dané místo potrubí – kontrolní vývod (KVO) nebo

propojovací objekt (POA) – se přivádí střídavé napětí z ge-
nerátoru o tónovém kmitočtu. Signál se šíří z porušených
míst izolace potrubí do okolí, kde současně způsobuje po-
kles napětí. K detekci vad je nutný hledač potrubí a přijímač
signálu. Vady v izolaci vyhledávají dvě osoby vybavené
speciální obuví s kovovými hroty pro zajištění vodivého
kontaktu se zemí. Pracovníci postupují bu� za sebou, nebo
vedle sebe, a přijímač detekuje rozdíl napětí mezi místy, kde
se oba pracovníci nacházejí (obr. 1). Pokud jsou oba

v místech, kde není izolace porušena, není ani detekován
rozdíl napětí. Jestliže jeden z nich přechází přes poškozené
místo, přijímač detekuje změnu úrovně signálu, což se pro-
jeví zvětšením výchylky měřicího přístroje přijímače i akus-
tickým signálem. Vady se zaměřují vzhledem k pevným

bodům na potrubí (vytyčovací body, propojovací objekty
apod.). Tyto body mají přiřazeno staničení, což je vzdále-
nost [km] od pevného počátku dané trasy. Měření vyžaduje
jistou zkušenost, protože přístroj může zaznamenat změnu
signálu, i když nejde o vadu (např. změna prostředí).

Inovace metody
V původní variantě se účastnili měření Pearsonovou

metodou nejméně tři pracovníci. Dva postupovali uve-
deným způsobem, další zapisoval výsledky měření spolu se
staničením měřeného místa do speciálního formuláře.
Hodnoty staničení se zjiš�ovaly měřením vzdálenosti pás-
mem od pevných bodů trasy, aby bylo možné vadu
dodatečně lokalizovat. Z protokolu se pak údaje přepisovaly
do počítače a zde byly vyhodnoceny. Nevýhodou této va-
rianty byla obtížná manipulace s pásmem, zejména v čle-
nitém terénu, a velká pravděpodobnost vzniku chyby jak při
ručním zápisu v terénu, tak během přepisování protokolu do
počítače. Proto se v polovině devadesátých let začalo uvažo-
vat o efektivnější variantě detekce vad potrubí. Iniciativy se
ujali pracovníci protikorozního oddělení tehdejších Jihomo-
ravských plynáren pod vedení Ladislava Hrbáčka. 

Inovace spočívala v tom, že hledač potrubí byl doplněn
speciální detekční sondou tvaru písmene A a propojen sé-
riovým kabelem s kapesním počítačem typu PSION (obr. 2).
Hledač typu RD 432 PDL je produktem britské firmy Radio-
detection, která vyrábí i speciální měřicí sondy na zakázku.
Konstrukční přípravek s počítačem a vypínačem dodává
firma Elgas Pardubice.

Při měření v terénu se na kontrolní bod potrubí připojí
generátor střídavého signálu s kmitočtem 8 nebo 16 kHz.
V tomto případě stačí k měření jen dva pracovníci – jeden
identifikuje trasu hledačem potrubí, druhý jde za ním
s přístroji podle obr. 2. Sondu propojenou s hledačem
v pravidelných vzdálenostech zapichuje hroty do půdy nad
potrubím, druhou rukou ovládá hledač, k němuž je kons-
trukčně upevněn počítač PSION. Oba přístroje jsou propoje-
ny sériovým kabelem. Sonda přijímá signál z potrubí a
posílá jej do hledače, kde je zpracován do textové zprávy ve
standardním formátu. Takto upravená postupuje přes sériové
rozhraní do kapesního počítače, kde ji speciální programové
vybavení zapíše do pracovního souboru. Zjištěné hodnoty je
možné zaznamenávat:

� ručně stisknutím příslušného tlačítka na panelu
hledače;

� automaticky v pravidelných intervalech, které může-
me nastavit na ovládacím panelu počítače.

Staničení měřeného místa se v tomto případě určí auto-
maticky na základě počtu kroků, které ujde pracovník
s měřicí soupravou mezi dvěma záznamy hodnot. Přesnost
výpočtu staničení vyžaduje dodržet stejný počet kroků stej-
né délky. Tato nevýhoda, kladoucí značné nároky na zkuše-
nost měřiče, je vyvážena tím, že odpadá nepříjemná mani-
pulace s pásmem. Podle potřeby (při únavě obsluhy apod.)
je možné měření kdykoli přerušit mechanickým vypínačem
(obr. 2). Program vestavěný v počítači automaticky
připočítává během každého intervalu mezi záznamem hod-

Vyhodnocení vad izolace potrubí detekovaných
Pearsonovou metodou

Ing. Dalibor BARTONĚK, CSc.
VUT – Fakulta stavební

Brno

Obr. 1. Princip Pearsonovy metody
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Obr. 2. Blokové schéma zapojení přístrojů pro měření Pearsonovou metodou

not počet kroků k počátečnímu staničení. Výchozí staničení,
délku a počet kroků lze nastavit již před měřením. Dosáhne-
-li pracovník pevného bodu na trase, zapíše jeho přesné
staničení do souboru bu� ručně, nebo poloautomaticky
výběrem z nabízeného seznamu pevných bodů. Tento se-
znam, sloužící jako základ pro přepočet přibližného staniče-
ní v krocích na přesné staničení v kilometrech, se musí
přenést do kapesního počítače ještě před měřením v terénu.
Soubor musí obsahovat alespoň dva pevné body, jinak
staničení nelze přepočítat. Každý záznam o měření lze inter-
aktivně doplnit poznámkou. To je důležité v okamžiku, kdy
terén znemožňuje měření (přírodní překážka, soukromý
pozemek apod.) – v tom případě se do poznámky v záznamu
měření na počátku i konci přerušeného úseku zapíše znak
„*“. Program v počítači pak vyloučí daný úsek ze statistic-
kého vyhodnocení.

Pro měření můžeme zvolit jednu ze tří variant Pearsonovy
metody, a to:

� proudovou pro detekci vad potrubí na vzdálenosti
řádově stovky metrů;

� napě�ovou, detekující vady v úseku řádově desítky
metrů;

� CD (Current Direction), určenou pro měření na
vzdálenosti řádově v jednotkách metrů.

Proudovou nebo napě�ovou metodu používáme ke zjištění
vad na delších úsecích trasy potrubí. Pokud poklesne ampli-
tuda signálu u proudové metody o více než 80 %, popř.
u napě�ové metody o více než 70 dB, je pravděpodobné, že
se na daném úseku vady izolace potrubí vyskytují. V tom
případě se daný úsek proměří metodou CD, která najde vady
potrubí s přesností asi na 0,5 m.

Programové vybavení 
Pro měření a vyhodnocení výsledků vyvinula firma

SHINE speciální programové vybavení [2] sestávající ze
souboru procedur pro kapesní počítač PSION a programu
PEARSON pro počítač. 

Programové vybavení pro PSION vytvořil autor v pro-
středí jazyka OPL (Organiser Programming Language).
Zajiš�uje tyto funkce:
� prohlížení seznamu souborů s naměřenými hodnotami,
� založení nového souboru měření,
� přenos dat mezi počítači,
� rušení a editaci záznamů o měření,
� prohlížení souboru s měřením nebo souboru s pevnými

body trasy,
� modul pro nápovědu,
� podprogram pro systémové informace,
� měření, jež patří k nejsložitějším funkcím, protože

mimo jiné analyzuje zprávu z hledače, ze které vybírá
jen nejdůležitější informace (úspora kapacity paměti).

Programové vybavení PEARSON na počítači zpracová-
vá a vyhodnocuje data zjištěná v terénu. Skládá se z rela-

tivně samostatných modulů, z nichž každý realizuje určitou
třídu funkcí:
� komunikační modul zajiš�uje přenos dat mezi počítači;
� databázový modul se základními funkcemi pro databá-

zové operace se soubory (databáze tras, pevných bodů a
měření);

� modul pro grafickou prezentaci výsledků měření.
Zjištěné hodnoty lze zobrazit na obrazovce nebo
vytisknout na tiskárně či kreslicím zařízení ve formě
grafu uvedeného na obr. 3, z něhož jsou patrné význač-
né shluky vad na staničení 62,0 km, 62, 4 km a 62,8 km;

� modul systémových funkcí zajiš�uje obslužné funkce
pro zálohování dat, odskok do operačního systému,
spuštění zvoleného textového editoru apod.;

� základem systému je modul pro zpracování měření,
zejména:

– transformaci dat z formátu kapesního počítače do
databáze měření,

– přepočet přibližného staničení měřeného místa v kro-
cích, které se nalézá mezi dvěma pevnými body na
přesné staničení podle interpolačního vztahu

kde
x1

p, resp. x2
p je přesné staničení 1., resp. 2. pevného

bodu na trase [m],
x1

pk, resp. x2
pk – přibližné staničení 1., resp. 2. pevného

bodu na trase v krocích,
xm, resp. xmk,– vypočtené [m], resp. přibližné, v kro-

cích staničení měřeného místa,
– filtry, jimiž lze prohlížet databázi naměřených dat

podle různých kritérií,
– tvorbu protokolu o měření sestaveného:

– z hlavičky měření, která obsahuje společné údaje
např. název organizace, jména osob, podmínky
měření, název a číslo trasy, použitá metoda a
přístroje,

– z podrobné zprávy o průběhu měření, která
obsahuje záznamy všech měřených míst na trase, 

– ze statistiky měření. V této části se vady člení
podle intenzity na malé, střední a velké. Kritéria
členění lze nastavit v inicializačním souboru pro-
gramu. Na obrázku 3 jsou vyznačeny hodnoty
v rozmezí 0,5 – 3,5 – 7,5. V rámci statistiky se
zpracovává především počet vad v daném úseku a
shluková analýza, tj. počet shluků vad a počet vad
v každém shluku. Shlukem se rozumí množství
vad potrubí, jejichž vzájemná vzdálenost nepře-
kročí zadanou mez (v grafu na obr. 3 má mez hod-
notu 5 m).

Závěr
Pearsonovou metodou se měří a vyhodnocují vady

potrubí v těchto plynárenských podnicích:
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xxxx
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� Jihomoravská plynárenská, a. s., Brno,
� Severomoravská plynárenská, a. s., Ostrava,
� Středočeská plynárenská, a. s., Praha,
� Východočeská plynárenská, a. s., Hradec Králové,
� Severočeská plynárenská, a. s., Ústí nad Labem,
� Východoslovenské plynárny Michalovce.

Používá se rovněž jako součást systému protikorozní
ochrany v organizacích MERO ČR, Kralupy nad Vltavou a
ČEPRO, a. s. Zkušenosti z praxe potvrdily, že jde o metodu
spolehlivou, protože v oblastech, kde byl detekován shluk
velkých vad, šlo vždy o závažné poškození izolace potrubí.
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[1] Člupek, O. – Davidová, H.: Protikorozní ochrana. GAS, s. r. o.,
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v zemi. ČSNI, 1977.

[3] Sedláček, S. – Bartoněk, D.: Systém PEARSON. [Uživatelská
příručka], SHINE Brno, 1996.

Bartoněk, D.: Assessment of Defects in Pipeline
Insulation Detected by Pearson's Method

This article deals with Pearson's system programme
which evaluates defects in pipeline insulation found by
Pearson's measurement method. It describes a new
method of application of the system which is nowadays
considered to be a classical way of detecting insulation
defects. The description also includes special software
which automatically processes data taking into conside-
ration individual defects of pipeline insulation on given
routes. The conclusion sums up practical experience
complemented with graphical output from the software.

Bartoněk, D.: Auswertung von mit der Pearson-
Methode ermittelten Beschädigungen der Rohrdäm-
mung

In dem Artikel wird das Programmsystem Pearson
beschrieben, das zur Auswertung von Defekten an
Rohrdämmungen dient, die nach der Pearson-Methode
ermittelt wurden. Es ist wird eine neue Art der
Anwendung dieser heute bereits klassischen Methode
zur Ermittlung Dämmungsschäden beschrieben, ein-
schließlich der speziellen Programmausstattung, die die
Angaben über die einzelnen Defekte an der Rohrdäm-
mung in bestimmten Abschnitten erfasst und verarbei-
tet. Im Resümee werden die praktischen Erfahrungen
zusammengefasst, die um eine grafischen Program-
mausgabe ergänzt sind.

Obr. 3. Ukázka grafického výstupu měření vad potrubí Pearsonovou metodou – varianta CD

Fakulta stavební ČVUT v Praze

14. 11. 2002
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Extrémní hydrologické jevy a stoková sí� 
Ing. Dagmar HÁNKOVÁ
Ing. Pavla ŠTEFANOVÁ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek se zabývá vlivem extrémních hydrologických jevů
na stokovou sí� a čistírny odpadních vod. Na základě
zkušeností s povodněmi, které se vyskytly na našem území
v posledním desetiletí, a z literárních rešerší byla stanove-
na doporučení pro projekční činnost a provoz čistíren
odpadních vod.  

Úvod
Povodním a ostatním škodlivým účinkům vod z nad-

měrných srážek se nedá  zabránit. Jejich nepříznivé důsled-
ky můžeme však úspěšně omezovat vhodným hospodařením
v krajině a realizací účinných technických opatření. Nedáv-
né povodně, které zasáhly téměř celé území naší republiky,
ukázaly, že je nutné se této problematice věnovat i v oblasti
stokování, a to nejen při návrhu, ale i při provozu  stokových
sítí a čistíren odpadních vod. 

Povodně
Extrémní hydrologické jevy vznikají jako důsledek půso-

bení výjimečných průběhů přírodních procesů, které jsou
ovlivněny nejen geografickými podmínkami, ale také čin-
ností člověka. Hlavní příčinou těchto jevů v povodí je vý-
skyt abnormálních meteorologických situací a jimi vyvola-
ných jevů (přívalových deš�ů, náhlého tání sněhové
pokrývky). Vznik a průběh mimořádných hydrologických
jevů však ovlivňují i geografické podmínky jednotlivých
povodí, k nimž náleží zejména reliéf, vegetace, klimatické,
pedologické, geologické, hydrologické a hydrogeologické
poměry.

Z historie
První zachovanou zprávou o povodni v Praze je zápis

v Kosmově kronice ze září roku 1118. Druhou největší zná-
mou povodní v posledním tisíciletí je povodeň z konce

února 1784. Byl při ní pobořen Karlův most, do Vltavy se
zřítila strážnice s několika vojáky, došlo k poničení jedné
z nejstarších barokních soch na mostě. V polovině dubna
1785 způsobila pozdní obleva další velkou povodeň. Rok
1845 přinesl  povodně na všech tocích povodí Labe, způ-
sobené táním ohromného množství sněhu. Na Labi pod
Mělníkem bylo zcela zničeno několik obcí. V Praze byla
zatopena polovina Starého Města. Povodeň v roce 1872 způ-
sobily přívalové deště na Berounce a jejích přítocích. Při
velké vodě v Čechách přišlo o život více než 200 lidí. Velká
povodeň v létě 1890 zasáhla povodí Labe a Vltavy [3].
Příčinné srážky v povodí Vltavy dosáhly hodnoty 111 mm
(tj. 200letá srážka). V Praze se zřítila tři pole Karlova mostu
(obr. 1).

Největší povodně v posledních desetiletích
Začátkem července 1997 postihly severní Moravu a

Slezsko povodně mimořádného rozsahu a později se rozšíři-
ly i na východní Čechy. Probíhaly ve dvou vlnách:

� 4.–9. července, kdy srážkový úhrn na většině území
Moravy činil více než 100 mm, na severní Moravě a ve
Slezsku více než 200 mm (extrémní srážky na Lysé hoře
měly hodnotu 109 mm/6 h);

� 18.–21. července, kdy začala v jižní části Šumavy a na
Českobudějovicku a přešla přes severovýchodní Čechy na
Moravu a Slezsko.

V roce 2000 byl povodní postižen nejvíce okres Mladá
Boleslav. Na Jizeře se sledují vodní stavy již od roku 1887
v profilu Rožátova. Dne 10. 3. v ranních hodinách hladina
kulminovala na kótě 4,90 m, tj. 0,75 m pod hladinou stoleté
vody.

Letos v srpnu Čechy (a dalších části Evropy) zasáhly
povodně přesahující i hodnoty stoletých průtoků. Záplavy
postihly asi 2,5 % území České republiky, což je téměř
2 000 km2, tedy území asi čtyřikrát větší, než je rozloha
hlavního města Prahy. Během druhé povodňové vlny, tj. od
11. do 13. 8., spadly jen v jižních a západních Čechách
3 mil. m3 deš�ové vody. Vltavská kaskáda od Lipna až po
Vrané je však schopna pojmout pouze 1,359 mil. m3 vody.

Obr. 1. Zřícení polí Karlova mostu 4. 9. 1890 [4]



Škody na čistírnách odpadních vod 
a na stokových sítích 

Povodí Odry (1997)
Škody na soukromém i veřejném majetku byly značné.

V sedmi lokalitách došlo k úplné destrukci kanalizace, šest
kanalizačních shybek bylo poškozeno. Nejvíce byly postiže-
ny výústní objekty, deš�ová odlehčení a malé čistírny odpad-
ních vod (ČOV) bez obtoku. Vážně poškozeno bylo pět
objektů a úplně zničena byla  čistírna ve Fulneku [2]. 

Povodí Moravy (1997)
Město Uherské Hradiště bylo zcela zaplaveno. Povodeň

vyřadila z provozu čistírny odpadních vod ve Velehradu,
Huštěnovicích, Kněžpoli a Prakšicích. V provozu zůstaly
ČOV v Uherském Brodu, Nedakonicích, Buchlovicích,
Uherském Ostrohu a biologická část v Uherském Hradišti
[5].

Povodí Labe (2000)
� ČOV I Mladá Boleslav–Neuberk je sice chráněna

hrázemi, ale přesto musela být odstavena z provozu, protože
hrozil efekt spojitých nádob. Technologické zařízení nebylo
poškozeno, ale velké škody byly na výtokovém objektu a
výusti do recipientu.

� ČOV II Mladá Boleslav–Podlázky měla zcela zatope-
nou hlavní technologickou linku včetně pojezdných mostů,
podzemních kolektorů a strojovny. Do provozu byla uvede-
na po týdenní odstávce (obr. 2).

� ČOV Benátky nad Jizerou měla zatopenou celou
hlavní technologickou linku a většinu areálu, výjimkou byl
pouze objekt kalového hospodářství a strojovna s dmychad-
ly. Velké škody byly způsobeny na výtokovém objektu a
částečně byl poškozen i výústní objekt odlehčení před
objektem. Čistírna byla uvedena do provozu po deseti dnech
(obr. 3).

� ČOV Bakov nad Jizerou byla odstavena z provozu,
protože hrozilo vypláchnutí aktivovaného kalu a ochlazení
aktivační nádrže čerpanými povodňovými vodami. Částeč-
ně byla zatopena i přístupová komunikace [1]. 

Povodeň v srpnu 2002
Voda zaplavila 39 okresů a hlavní město ČR. Zcela

zatopeno bylo 99 měst, obcí a městských částí s 263 tis. oby-
vatel. Částečně poznamenala voda dalších 654 obcí s 1 333
tis. obyvatel. Bylo zničeno 253 mostů, cca 282 km
železničních tratí a 76 čistíren odpadních vod.

Podrobnější údaje o rozsahu škod zatím ještě nejsou
známy.

Důsledky povodní
K poškození stok dochází bu� zborcením, nebo částeč-

ným, popř. úplným odplavením a zanášením profilu potrubí.
Stokové sítě se nenavrhují na hodnoty extrémních srážek, a
proto při jejich výskytu dochází k přetížení. Následně
vzniká nebezpečí zpětného vzdutí do domovních přípojek a
zatopení podzemních prostor objektů. Proti zpětnému vzdutí
vody kanalizací je také nutné do budoucna zabezpečit jak
čistírny odpadních vod, tak i území s protipovodňovou
ochranou. Přechodnému odstavení z provozu se nelze vy-
hnout ani v případě chráněných objektů. Důvodem je efekt
spojitých nádob. U většiny čistíren dochází k velkému
poškození výtokových objektů a výústi do recipientu.

Na kanalizaci se nachází řada objektů, z nichž jsou
nejvíce ohroženy výústní objekty deš�ových odlehčovačů.
K dalším často ohroženým objektům patří kanalizační shyb-
ky, deš�ové odlehčovače a deš�ové nádrže. Velice negativní
úlohu při všech velkých vodách mají inundační území za-
stavěná různými provizorními i trvalými objekty a špatná
údržba břehových a doprovodných porostů.
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Obr. 2. ČOV II Mladá Boleslav – Podlázky (foto povodí Labe, a.s.)



Doporučení pro projektovou činnost
Pro řešení dané problematiky se v dnešní době využívá

řada výpočetních programů založených na posuzování ne-
stacionárního proudění v recipientech i ve stokovém laby-
rintu, např. SWMM, MOUSE, SURDYN. Z rešerší a ze
zkušeností provozovatelů vyplynulo, že je třeba:

� již do projektové dokumentace zahrnout nejen
opatření na stoletou vodu, ale i posouzení víceletých prů-
toků a odhad jimi způsobených škod. Za podklad by měly
sloužit upřesněné čáry překročení. K jejich přepočítání se
přistoupilo po velkých povodních v posledních letech;

� statické výpočty nádrží provádět pro stoletou i víceleté
vody na stavy: nádrž během výstavby, prázdná nádrž během
rekonstrukcí a oprav;

� pro 150leté a větší průtoky stanovit předpokládané
kóty hladin a zaznamenat je do provozního řádu čistírny.
Technické zázemí s elektromotory umístit nad tyto hladiny;

� nezapomenout na způsob odvádění větších přítoků
z ČOV v době, kdy je ještě v provozu (např. pro čerpání přes
ochranné hráze zajistit vhodná čerpadla);

� na stoletou vodu posoudit i odlehčovací komoru před
ČOV;

� provést posouzení výpadku ČOV na jakost vody v re-
cipientu. Nejen v období povodně, ale i po zmenšení prů-
toků v recipientu, pokud ČOV ještě není v provozu. U méně
vodných toků hrozí ekologická havárie;

� vytipovat území pro budování přirozených akumu-
lačních nádrží, které mohou zejména z kvantitativního
hlediska výrazně omezit první fázi povodňové vlny.

Ze zkušeností vyplývá, že nejvíce jsou ohroženy výtoko-
vé objekty. Těmto škodám nelze zabránit, protože tyto
objekty se nacházejí mimo ochranné hráze, ale lze je zmen-
šit vhodným umístěním v toku, a to do přímé trati, kde jsou

menší vymílací síly. Koryto opevnit kamennou dlažbou ne-
jen v bezprostřední blízkosti, ale v delším úseku, aby odola-
lo podemletí.

Doporučení pro provoz
Ze zkušeností z průběhu povodní v minulých letech a

vyhodnocení jejich následků vyplývají jednoznačná
doporučení pro provoz stávajících i plánovaných zdravotně
inženýrských staveb:

� odlehčovací komory a výusti opatřit uzávěry, aby
nedocházelo ke zpětnému vzdutí; 

� připravit „evakuační plán“. Při ohlášení velkých vod
jako první demontovat strojní zařízení a odvézt je do
bezpečí. Strojovny chránit samostatně, např. mobilními pro-
tipovodňovými stěnami nebo hrázemi z  pytlů s pískem. Do
provozního řádu uvést sklad protipovodňových stěn, popř.
zdroj písku;

� pro rychlou likvidaci škod smluvně zajistit servis stroj-
ního zařízení, především čerpadel a motorů, náhradní zdroj
elektrické energie, kompresor;

� vyřešit problém hromadění odpadních vod v případě,
že nelze vypouštět vodu do recipientu.

Závěr
Z hodnocení škod způsobených povodněmi na stokových

sítích a čistírnách odpadních vod vyplynulo, že k omezení
škod přispívají v nemalé míře předchozí zkušenosti provo-
zovatelů s povodněmi. Problematice se musí věnovat značná
pozornost již při projektování. Nezanedbatelný vliv má i
přístup odpovědných orgánů, např. povolování výstavby
v zátopových územích.
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Obr. 3. Zanesená ČOV Karbo v Benátkách nad Jizerou (foto povodí Labe, a.s.)



Opatření k ochraně kanalizací a čistíren odpadních vod
nestačí řešit pouze v oblasti zdravotního inženýrství, ale je
nutné řešit problém důsledku extrémních srážek v rámci
celého povodí.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení interního grantu
CTU č. 0203311. Je rozšířeným a upraveným textem
příspěvku [6].
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Hánková, D. – Štefanová, P.: Extreme Hydrological
Events and the Sewerage

This paper studies effects of extreme hydrological events
on the sewerage and wastewater treatment plants. The
recommendations for design activities and the operation
of wastewater treatment plants have been suggested
based on experience with floods occurring in the Czech
territory in the last decade, and from bibliography
searches. 

Hánková, D. – Štefanová, P.: Extreme hydrologische
Erscheinungen und das Abwassernetz

Der Artikel befasst sich mit dem Einfluss extremer
hydrologischer Erscheinungen auf das Abwassernetz
und auf Kläranlagen. Auf Grund der Erfahrungen mit
Hochwässsern, die auf unserem Territorium im letzten
Jahrzehnt aufgetreten sind, und aus Literaturrecher-
chen wurden Empfehlungen für die Planung und den
Betrieb von Kläranlagen erstellt.

V polovině října se dožívá vý-
znamného životního jubilea za-
sloužilý pedagogický a vědecko-
výzkumný pracovník Fakulty
stavební ČVUT pan doc. Ing. arch.
Josef Švastal, DrSc. Narodil se
v Praze a po absolvování odborné
školy stavební pokračoval ve stu-
diích na Vysoké škole architektury
a pozemního stavitelství. Nacistic-

kou okupací přerušené studium dokončil až po osvobození
v roce 1946. Velmi cennou zkušeností v oboru byla jeho čin-
nost u firmy Poncar & Novák, zaměřená především na pro-
jektování objektů pro průmysl výživy, např. mlékárny ve
Zvolenu a v Sedlčanech. Na Fakultě architektury a pozem-
ního stavitelství ČVUT začal pracovat jako odborný asistent
od roku 1951. Průběžnému pracovnímu styku s praxí zůstal
věrný i v těchto letech, a to především v úzké spolupráci se
SÚRPMO. Známy jsou renovace historických objektů
v Praze, Litomyšli, Litoměřicích, Chebu, Telči, Bardějově a
další, na nichž se významně podílel. U příležitosti 25. výročí
založení ústavu mu byla udělena pamětní medaile za
spolupráci s ateliérem R. Bohaté rekonstrukční zkušenosti a
konstrukčně ekonomická řešení aplikoval úspěšně při
záchraně historických památek ve Veltrusích (historické
stropy) a v Litoměřicích (arcibiskupská rezidence).

Vedení katedry konstrukcí pozemních staveb jej pověřilo
přípravou zavedení předmětu rekonstrukce, asanace a údrž-
ba budov. Pro tento předmět připravil i učební texty, pře-
devším „Rekonstrukce staveb“. Kromě intenzivní pedago-
gické práce se věnoval i činnosti vědeckovýzkumné, což se
projevilo na jeho stálém rozvoji v této oblasti a na získání
vědeckých hodností. Kandidátskou práci „Materiálně tech-

nické otázky přestavby dožívajících obytných částí města“
obhájil v roce 1963 a za práci „Konstrukce pozemního stavi-
telství v obnovách historických objektů“ v roce 1964 mu byl
přiznán titul docenta. Doktorskou práci na téma „Odkaz his-
torie a péče o památky jako součást životních hodnot
vyspělé společnosti“ obhájil v roce 1986.

Příkladem uplatnění jeho bohatých zkušeností s rekon-
strukcemi může být i vedoucí projektová činnost při rekon-
strukci Staroměstských mlýnů. Zde šlo o ojedinělou a nároč-
nou vestavbu rámových patrových ocelových skeletů, které
staticky zajiš�ují historické pláště budov. Mikropiloty,
injektované při zakládání ocelových skeletů, zde byly
v rámci pozemního stavitelství u nás použity poprvé.
Docent Švastal spolupracoval i při projektování budov
pražské stavební fakulty (astronomicko-geodetická observa-
toř atd.).

K profilu jeho osobnosti je třeba uvést i nemalou účast na
vědeckých konferencích a bohatou odbornou publikační, re-
cenzní a expertizní činnost. Moderní přístup k pedagogic-
kým úkolům projevil i v tvorbě audiovizuálních pomůcek ve
spolupráci s VÚIS při ČVUT v Praze. Filmy „Konstrukce
pozemních staveb I. a II.“ a „Schody“, k nimž napsal scéná-
ře a různé předlohy, byly oceněny na mezinárodních kolok-
viích technických filmů v Brně a v Praze.

Jeho obětavá činnost v nejrůznějších odvětvích byla
oceněna řadou diplomů, čestných uznání, stříbrnou
Felberovou medailí, zlatou Šolínovou medailí a Zlatou
medailí ČVUT.

K jeho životnímu jubileu mu přejí nejen jeho bývalí stu-
denti, ale i kolegové a přátelé pevné zdraví, radost ze života
a mnoho dalších spokojených let.

�výročí
K pětaosmdesátinám doc. Ing. arch. Josefa Švastala, DrSc.

Ing. Mgr. Miloš Štencel
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V záujme získania hodnoverného hydraulického modelu
staršej závlahovej sústavy je potrebné vykona� jeho kali-
bráciu. Tento krok predstavuje vyh�adanie skutočných
drsností potrubí a iných parametrov, pri ktorých hodnoty
tlakov a prietokov v sústave zodpovedajú nameraným
hodnotám. Autor vo svojom príspevku predstavuje opti-
malizačnú metódu, ktorá efektívne umožňuje získa� pres-
né údaje. 

Úvod
Simulačné modely hydraulickej časti tlakových závla-

hových sústav pre závlahu postrekom sa používajú pri pro-
jektovaní a spravovaní závlah v rôznych situáciách. Ke� sa
navrhuje nová závlahová sústava, parametre pre vytváraný
model sú známe (napr. parametre čerpacej stanice, stav
potrubia, priemer, jeho trasovanie, drsnostné charakteristiky,
tlakovo-prietokové charakteristiky použitého závlahového
detailu at�.), nako
ko sa uvažuje s parametrami, ktoré pro-
jektant navrhuje, resp. ktoré udáva výrobca použitých
materiálov a technológií. Naproti tomu pri zostavovaní
modelu pre existujúcu, staršiu sústavu je nutné uvažova� pri
týchto údajoch s rôznymi neistotami. Zmena niektorých
parametrov oproti údajom v dokumentácii vzniká napr. ne-
evidovanými zásahmi pri oprave porúch alebo je spôsobená
starnutím sústavy. Pri zbere informácií a vytváraní zložitej-
šieho modelu je nieko
ko možných zdrojov chýb, ktoré
následne spôsobujú, že zostavený model nie je presný, t.j.
vznikajú rozdiely medzi vypočítanými hodnotami
stavových veličín (tlakov a prietokov) a hodnotami týchto
parametrov, ktoré v sústave skutočne nastávajú, resp. sa zis-
tia meraním. Pred použitím simulačného modelu je preto
potrebné nájs� chyby vo vstupných údajoch a model kali-
brova�. 

Proces kalibrácie nepredstavuje iba určenie drsnostných
charakteristík potrubia, nako
ko v jeho rámci je potrebné
upresni� všetky údaje a odstráni� v maximálnej možnej
miere rôzne chyby, ktoré prekážajú tomu, aby sa dosiahla
zhoda modelu so skutočnos�ou. Prv, ako sa uplatnia �alej
popísané metódy kalibrácie, je potrebné čo najjasnejšie
stanovi� rôzne príčiny, prečo počítačový model môže posky-
tova� výsledky, ktoré nie su v zhode so skutočnými paramet-
rami skúmaného hydraulického systému. 

Ak je súčas�ou systému čerpadlo alebo čerpacia stanica,
čo bude v tlakových závlahových sústavách obvyklé, bude
potrebné doda� do simulačného modelu údaje o jej tlakovo-
-prietokovej charakteristike. Väčšina hydraulických mode-
lov používa nejaký typ krivky, ktorej parametre sa určia
zadaním troch a viacerých bodov, získaných z výrobných
katalógov. Postupom času sa obežné kolesá čerpadiel
opotrebujú a zmenia sa charakteristiky čerpadiel. Preto je

potrebné vykonáva� v rámci kalibrácie merania na čerpacej
stanici nielen z h
adiska tlakov, ale aj prietokov (aspoň po-
kia
 ide o výstupy z čerpacej stanice). Hlavným problémom
zadania správnych hodnôt parametrov čerpacích staníc je
existencia ve
kých tlakových strát, ktoré sa vyskytujú
v armatúrach a potrubiach nasledujúcich za čerpadlami
vplyvom turbulencie. 

Podobná situácia oh
adne presnosti tlakovo-prietokových
kriviek je so zavlažovacími zariadeniami. Existuje určitý
rozdiel medzi vodovodnými sie�ami a závlahovými, ktorý
spočíva v tom, že odber v závlahovom detaile významne
závisí od (ve
mi premenlivého) tlaku v mieste hydrantu. Nie
je preto možné pri závlahových sústavách zadáva� odber
konštantnou hodnotou, ako sa to väčšinou robí pri výpoč-
toch vodovodov. Zadávanie odberov pomocou tlakovo
odbernej krivky musí zoh
adni� priemer použitej dýzy
postrekovača, jeho typ, prípadne je vhodné – pokia
 je to
technicky a časovo možné – premera� parametre aspoň jed-
ného zariadenia, nako
ko i tu môže dochádza� k rozporom
v správaní sa oproti katalógovým hodnotám. Simulačný
model musí umožni� zadávanie tlakovo závislých odberov,
čo nie je štandardná vlastnos� týchto modelov. Vyplýva to
z toho, že sa väčšinou vyvíjali v rámci vodárenstva, kde táto
požiadavka nie je nato
ko dôležitá.

Kalibračný proces je založený na známych zákonoch
hydrauliky tlakovej siete a vyžaduje skúsenos� a technickú
znalos� potrebnú pre identifikovanie vyššie uvedených zdro-
jov nepresností. Okrem toho je z h
adiska množstva výpoč-
tov náročný a potrebuje vhodnú metódu, ktorá by výpočty,
ktoré tento proces pomáhajú uskutočni� a vyhodnoti�, pokia

možno čo najviac u
ahčovala, prípadne čiastočne automati-
zovala. Predkladaný príspevok predstavuje takúto metódu
určenú pre automatické vyh
adávanie kalibračných para-
metrov pomocou genetických algoritmov.

Materiál a metóda
Genetické algoritmy sú vyh
adávacie algoritmy založené

na princípoch motivovaných evolučnou teóriou. V kontexte
kalibrácie majú za úlohu eliminova� zbytočné manuálne
úsilie venované h
adaniu hodnôt kalibrovaných parametrov
systémom pokus – omyl, ktorý je v zložitejších prípadoch
ve
mi pracný až neriešite
ný. Využívajú princípy, ako je
selekcia, kríženie či mutácia na vyh
adávanie najlepšieho
riešenia problému.

Každé potenciálne riešenie kalibračného problému sa
v prípade použitia metódy genetických algoritmov kóduje
v chromozóme, ktorého počet génov je totožný s počtom
h
adaných parametrov. Pre každý gén sa nastaví interval
hodnôt, medzi ktorými leží očakávaná hodnota parametra,
ktorý reprezentuje. V prípade, že sa algoritmu nedarí nájs�
uspokojivé riešenie, je bu� potrebné h
ada� zdroj chyby,
alebo tieto intervaly prípustných hodnôt rozšíri�. Pri použí-
vaní je vždy potrebné uvažova� s viacerými behmi výpočtu
a s postupným nala�ovaním vstupných hodnôt. Schému

Kalibrácia hydraulického distribučného
systému závlahovej sústavy

Ing. Milan ČISTÝ, CSc.
doc. Ing. Jana SKALOVÁ, PhD.

doc. Ing. Eva KLEMENTOVÁ, PhD.
STU – Stavebná fakulta

Bratislava
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výpočtu pomocou genetických algoritmov môžeme vyjadri�
pod
a pseudokódu:

BEGIN /* genetický algoritmus*/ 
Generovanie iniciálnej populácie; 
Výpočet fitness každého indivídua (chromozómu); 
WHILE NOT splnené terminačné kritériá DO LOOP

BEGIN 
Výber chromozómov z predchádzajúcej
generácie pre kríženie; 
Tvorba nových chromozómov aplikovaním 
kríženia a/alebo mutácie na vybraných jedincov; 
Výpočet fitness pre nové chromozómy; 
Vylúčenie chromozómov s nízkou hodnotou 
fitness a tvorba novej generácie; 
IF Populácia konvergovala THEN 
splnené terminačné kritérium := TRUE; 
END

END

Na začiatku výpočtu algoritmus generuje iniciálnu popu-
láciu. Medzi citlivé parametre výpočtu patrí jej ve
kos�.
V rámci kalibrovania problémov tej ve
kosti, ako sú
priemerné závlahové sústavy, sa zvyčajne vystačí s počtom
100 chromozómov v populácii. Táto populácia sa �alej po
mnoho generácií vyvíja, pričom vývoj je riadený v pseudo-
kóde uvedenými algoritmickými analógiami s genetikou,
ako je kríženie, mutácia, selekcia at�. Vhodnos� indivídua
(chromozómu – jedného zakódovaného riešenia problému)
pre �alšie pokračovanie vo vývojovom procese, a teda aj
jeho genetického príspevku do výsledného – optimálneho
riešenia, je daná jeho hodnotou fitness optimalizačnej
funkcie. Táto funkcia je v prípade kalibračného problému

definovaná ako rozdiel medzi simulovanými údajmi
(vypočítanými hydraulickým solverom pre sústavu s para-
metrami odvodenými z príslušného chromozómu) a pozoro-
vanými údajmi. Každé riešenie sústavy – chromozóm cha-
rakterizuje jedna hodnota fitness. Boli vyskúšané rôzne
formy tejto funkcie, ale ukazuje sa vhodnou v podobe súčtu
druhých mocnín rozdielov vypočítaných a nameraných
parametrov. Vo funkcii fitness môže by� pomocou váhových
koeficientov zoh
adnený rôzny vplyv chýb v prietokoch a
tlakoch, ke�že dosiahnutie čo najpresnejšej zhody prietokov
na strategických miestach sústavy je významnejšie než
menší rozdiel v tlakoch napr. na koncových miestach siete.

Hlavnými (i ke� nie jedinými možnými) premennými pri
aplikácii genetických algoritmov na kalibračný problém sú
zvyčajne drsnostné súčinitele pre potrubia v systéme.
V našich podmienkach pôjde predovšetkým o drsnostný
súčinite
 k z Colebrookovej-Whiteovej rovnice (totožný so
súčinite
om z Darcyho-Weisbachovej rovnice, ktorá sa
používa v zahraničí). Drsnostné súčinitele (ako h
adané
neznáme) môžu by� h
adané individuálne pre každé potru-
bie, alebo môžu by� pred začiatkom výpočtu vytvorené
skupiny potrubí, v ktorých sa budú predpoklada� spoločné
hodnoty drsnostného súčinite
a. Selekcia do skupín môže
by� založená na priemere potrubia, materiáli, veku a umiest-
není, alebo sa zoberie do úvahy kombinácia týchto faktorov.
Pri kalibrácii môžu by� zobrané do úvahy aj iné parametre –
nemusia by� napríklad celkom jasné technické parametre
odberných zavlažovacích zariadení, čerpacej stanice, a ak
nie je možné zisti� tieto údaje priamo (čo je vhodnejšie),
možno v takomto prípade ponecha� ich nastavenie kali-
bračnému výpočtu v určitom rozumnom rozsahu.

V chromozómoch môžu by� zakódované rôzne objekty

Obr. 1. Predbežné spracovanie závlahovej sústavy do simulačného
modelu pre potreby analýzy prevádzky a rekonštrukcie
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hydraulickej sústavy (vodojemy, čerpadlá, armatúry),
ktorých skutočné parametre h
adáme. Program pre výpočet
bol zostavený autorom v jazyku Visual Basic. Ako
hydraulický solver bol využitý EPANET Toolkit. Toolkit je
programátorský nástroj pre vývojárov programov, ktoré
obsahujú hydraulické výpočty. Ako Public Domain ho dala
k dispozícii Environmental Protection Agency USA.

Výsledky a diskusia
Uvedený postup kalibrácie závlahovej sústavy je

v �alšom texte aplikovaný na závlahovej sústave Kúty
(obr. 1). Táto aplikácia bola vykonaná za účelom verifikácie
metódy. Vzh
adom na rozsah vstupných a výstupných úda-
jov je výpočet popísaný iba rámcovo. Bližšie informácie sú
k dispozícii u autora príspevku. Výstavba tejto závlahovej
sústavy sa ukončila v polovici šestdesiatych rokov.
Znamená to, že sústava sa blíži k hranici svojej životnosti,
a preto je vhodným objektom pre overenie navrhovaných
metód kalibrácie. Závlahová sústava pozostáva z odberného
objektu závlahovej vody, ktorý je situovaný na závlahovom
privádzači (kanále) k závlahovej čerpacej stanici, samotnej
čerpacej stanice, tlakového rozvodu závlahovej vody a
závlahového detailu.

V roku 2001 boli na tejto závlahovej sústave vykonané
meracie práce. Okrem meraní boli ako podklady k dispozícii
rastrové situácie sústavy a situácie poskytnuté prevádzko-
vate
om závlahovej sústavy. 

Závlahová rúrová sie� pôvodnej sústavy bola navrhnutá
z azbestocementových rúr profilu JS 150 – 500 mm. V roku
1986 bolo vyprojektované a zrealizované rozšírenie sústavy,
ktoré nadväzuje na vetvy A3 a A4 pôvodnej sústavy. Pri
tomto návrhu rozšírenia boli použité potrubia PVC 225 a
160.

V čase vykonávania meraní sa zavlažovalo najmä z vetvy
A pred dia
nicou (kukurica), z vetiev A, A3, A4 zemiaky a
na zmienených rozšíreniach z vetiev A3 a A4 sa zavlažovala
šparg
a. Závlaha bola v čase meraní v týchto miestach ve
mi
intenzívna, nako
ko to vyžadujú pôdne vlastnosti (piesčité
pôdy),  klimatické podmienky aj biologické potreby pesto-
vaných plodín. Táto skutočnos� je dôležitá z h
adiska vyko-
nania meraní, nako
ko pri malých odberoch sú merania

nepresné až prakticky nepoužite
né (v sústave vznikajú malé
hydraulické straty).

Merania umožnili identifikova� rôzne poruchy, chyby pre-
vádzky a podobne, ktoré je možné investične nenáročne
odstráni� (napr. identifikáciou nedostatočne otvorených
uzáverov na sieti, prípadne zistením porúch potrubia, ktoré
spôsobujú úniky vody alebo zníženie tlakov v sieti a z toho
vyplývajúce plytvanie energiou). Zistenie a odstránenie
tohto typu problémov je prvý krok kalibračných prác. Ak
ich odstránenie nie je možné, je tieto stavy taktiež potrebné
modelova�. 

V prípade, že ani odstránením bežných porúch a
nedostatkov, ani reorganizáciou prevádzky nie je možné
dosiahnu� potrebné parametre prevádzky (ako aj v prípade
zastaralosti systému), je potrebné prikroči� k čiastočnej
alebo komplexnej rekonštrukcii. Tento zásah je investične
náročný a nevyhnutne vyžaduje príslušné projekčné práce.
Na danej sústave boli v kontexte niektorých odberných
situácií zistené nedostatočné tlaky, ktoré obmedzovali najmä
zavlažovanie špargle a zemiakov v oblasti vetiev A3, A4 a
v časti rozšírenia pôvodnej sústavy. Ke�že je daná lokalita
na pestovanie uvedených plodín ve
mi priaznivá, uvažuje sa
s rozšírením plošnej výmery týchto plodín už v nasle-
dovnom roku. Postupne možno očakáva� �alšie rozšírenie
pestovania uvedených i �alších plodín, čím sa rozširuje aj
naraz zavlažovaná plocha. To vyplýva z toho, že zmena
osevného postupu má tendenciu k viac „monokultúrnemu“
charakteru. Možno očakáva�, že tento jav sa bude objavova�
častejšie vzh
adom na globalizáciu ekonomiky, obchodu a
po
nohospodárstva, ktorá vyvoláva podmienky, v ktorých je
vhodné špecializova� sa na užší pestovaný sortiment plodín
s nižšími výrobnými nákladmi umožňujúcimi uplatnenie na
trhu. Tento stav zvyšuje nároky na kapacitu rúrovej siete,
ktorá už v súčasnosti preukazuje nedostatočnos�. Ako vhod-
né opatrenie sa ukazuje okruhovanie niektorých častí
rúrovej siete, napr. zokruhovanie vetiev A3 a A4, ale aj
iných miest sústavy. Takéto riešenie je optimálne jednak
z h
adiska ekonomických nákladov, dosiahnutia potrebných
technických parametrov (tlaky), zjednodušuje prácu pri
samotnej prevádzke a je výhodné aj v prípadne vzniku
porúch (existuje alternatívny spôsob ako dopravi� vodu
k hydrantom v prípade poruchy na rúrovej sieti). Nevyh-

Obr. 2. Priebeh meraných parametrov v závlahovej sústave
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nutnou súčas�ou takéhoto riešenia nového stavu (rekon-
štrukcia) je zostavenie a kalibrácia simulačného modelu.

Pre tento účel sa vykonalo meranie tlakov na výstupe
z čerpacej stanice, prietoku tesne za čerpacou stanicou a
meranie tlakov v typických miestach závlahovej sústavy,
ktoré boli zvolené s oh
adom na prevádzkovú situáciu,
aktuálnu v čase zavlažovania, t.j. v miestach prietoku vody
k hydrantom, na ktoré boli v čase merania napojené zavlažo-
vače. Zavlažovalo sa najmä z hydrantov vetiev A, A1 a A2.

Odber vody zo sústavy, podobne ako pri vodovodných
systémoch, podlieha zmenám v priebehu času. Po zmenách
odberov prietok nejaký čas dynamicky kolíše aj pri tom
istom usporiadaní odberov. Pri meraní je potrebné ma� pres-
ný preh
ad o zapínaní alebo vypínaní závlahového detailu.
Je potrebné zorganizova� zber údajov tak, aby sa odčítavali
údaje paralelne na viacerých miestach sústavy. Merania je
potrebné vykonáva� simultánne a súvisle pre časový úsek,
ktorý zahŕňa periódu maximálnej závlahy v systéme. Po
analýze výsledkov je potrebné vybra� vhodné časové body
pre kalibračný výpočet. Vhodný časový bod je taký, ke�
bola maximálna a ustálená prevádzka. Príklad analýzy me-
raní a h
adania vhodného časového bodu je na obr. 2.
V tomto grafe sa kontroluje pri priebehu tlakov tendencia
v čase, napr. podobný režim stúpania a klesania hodnôt. Ako
najvhodnejší časový bod pre kalibráciu môže by� v tomto
prípade zvolená 48. minúta meraní. Okrem toho treba nájs�
�alšie vhodné body (prípadne získa� z iného merania) pre
overenie správnosti kalibrácie.

Dôležitým údajom je zaznamenanie rozmiestnenia závla-
hového detailu, jeho typu a �alších parametrov (priemer
dýzy postrekovača). Charakteristická krivka zavlažovača sa
stanoví pod
a údajov výrobcu. Ke�že ide o údaj závislý od
technického stavu zariadenia, parametre QH charakteristiky
zavlažovača boli v určitom rozsahu tiež predmetom výpoč-
tu. Koeficienty drsnosti potrubia sa pri prvom behu výpočtu
uvažovali individuálne pre každý úsek, čo umožnilo identi-
fikova� rôzne anomálie v distribučnej sústave, ktoré majú za
následok zväčšenie hydraulických strat. V �alšom behu pro-
gramu sa vytvorily skupiny úsekov s predpokladaným rov-
nakým drsnostným súčinite
om na základe zhodnosti
priemerov potrubia.

V optimalizačnej funkcii bola pomocou váhových koefi-
cientov zdôraznená nutnos� dodrža� merané prietoky

Pi,mer je meraný tlak i v sústave [MPa],
Pi,calc – vypočítaný tlak i [MPa],
Qmer – meraný prietok za čerpacou stanicou [l/s],
Qcalc – vypočítaný prietok za čerpacou stanicou [l/s],
k – váhový koeficient zdôrazňujúci význam dodržania

prietokov za ČS.

Výsledky výpočtu kalibrovanej sústavy pre overovaciu
prevádzkovú situáciu (odlišnú od kalibračnej – zistenú
v čase 29. minúty meraní) vykázali rozdiely v tlakoch do
3,8 % a v prietokoch 4,9 %. Dosiahnutý výsledok pred-
stavuje dobrú zhodu. Väčší rozdiel v prietokoch spôsobuje
spomenutá turbulencia prúdenia za čerpacou stanicou a
pulzácia údajou vzh
adom na neustálenos� prúdenia. Ako už
bolo uvedené, presnos� kalibrácie nezávisí iba od nastavenia
drsnostných súčinite
ov, ale aj od �alších parametrov, ktoré
môžu by� zdrojom rôznych chýb, takže v prípade �alších
upresnení, napr. dĺžok úsekov, ktoré boli stanovené iba na
základe grafického odčítania zo situácie (neboli k dispozícii
číselné údaje), možno získa� aj presnejšie výsledky. Dĺžky

úsekov by bolo možné upresni� bu� z pozdĺžnych profilov
na základe projektu, alebo priamym meraním v teréne.
Výsledok však preukazuje vhodnos� metódy aj pri nedosta-
točných podkladoch, s čím sa v praxi často stretneme, takže
�alšie upresnenia už neboli pre potreby tejto štúdie vykoná-
vané.

Záver
V prípade použitia simulačných modelov, napr. pri návrhu

rekonštrukcií závlahových systémov, je potrebné vykona�
kalibráciu týchto modelov, nako
ko vplyvom staršieho
zariadenia čerpacej stanice, závlahového detailu a rúrového
materiálu rozvodnej siete nie su viaceré parametre známe.
Aby sa dosiahla zhoda modelu s reálnou skutočnos�ou a
mohli sa navrhova� optimálne úpravy prevádzky, prípadne
investičné zásahy do sústavy, je potrebné príslušným po-
stupom v slede rekognoskácia sústavy, meranie a kalibrácia
získa� adekvátny model pre riešenie týchto úloh. 

Vlastným obsahom príspevku je popis metodológie pre
určenie kalibračných parametrov, ktorá je založená na opti-
malizačných postupoch využívajúcich metódu genetických
algoritmov. 

Výsledky príspevku, riešeného v rámci grantů
č. 1/9364/02 a 2/2016/22 GAV Ministerstva školstva SR a
Slovenskej akadémie vied, ukazujú vhodnos� použitia
metódy ako z h�adiska presnosti, tak aj z h�adiska
relatívne jednoduchej metodiky, uplatnite�nej pri použití
vyvinutého software aj v bežnej projekčnej činnosti.
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consistent with field measurements. This paper shows
that this process can be effectively automated using an
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Článek popisuje jednoduchou laboratorní metodu pro
stanovení filtračního součinitele Na-bentonitů, založenou
na principu časového průběhu konsolidace při využití jed-
norozměrné deformace. Průběh konsolidace byl stanoven
nezávisle ve čtyřech přístrojích s rozdílnou možností ma-
ximálního zatížení. Poté byla stanovena závislost filtrační-
ho součinitele jako funkce vysušené objemové hmotnosti
bentonitu.

Úvod
Filtrační součinitel je významná veličina pro numerické

modelování transportu kontaminantů, a zároveň důležitá
kontrolní veličina pro návrh ochranných bariér, tj. skládek
nebo úložiš�. V současné době se uvažuje o využití bentoni-
tů pro stavbu úložiš� radioaktivních odpadů. Velmi přísné
podmínky, kladené na těsnicí bariéry, mohou být splněny
pouze pro vysoké hodnoty vysušené objemové hmotnosti
bentonitu. Proto je vztah mezi jeho filtračním součinitelem a
objemovou hmotností velmi důležitý.

Pro laboratorní stanovení filtračního součinitele existují
dvě metody – přímá a nepřímá. První metodou se stanovuje
hodnota filtračního součinitele v propustoměru s využitím
Darcyovy rovnice. Za nepřímé metody můžeme považovat
stanovení podle časového průběhu konsolidace nebo vyhod-
nocení retenční křivky [1], [2]. Další možností je využití
fyzikálních charakteristik zeminy [3]. 

Přímé metodě pro málo propustné a nasycené zeminy se
věnuje mnoho autorů. Například Daniel a Trautwein [4]
uvádějí přehled přímých měřicích metod (state-of-the-art).
Laboratorními zkouškami zjistili nejmenší hodnotu fil-
tračního součinitele v řádu 10–12 m/s. Menších hodnot neby-
lo touto metodou dosaženo. Další odborníci [5], [6] uvádějí
řádově stejné hodnoty. Je tedy zřejmá nutnost zkoušení
nových metod, které by byly schopny měřit menší hodnoty.
U přímé metody je největším problémem časová náročnost
měření. Chyby v určení filtračního součinitele vyplývají
nepřímo z délky měření pro netěsnost přístroje, sorpci iontů
z vody na sledovaném vzorku, a díky proudění také pro
částečné zhutnění vzorku. 

Stanovení výpočtem z časového průběhu
konsolidace

Filtrační součinitel se stanovuje podle konsolidace zemi-
ny závislé na propustnosti a dráze částice vody. V počátku
se snižuje pórový tlak, voda odtéká, čímž se vzorek defor-
muje. V další fázi dochází již k vlastní deformaci zrníček
zeminy. Důležité je tedy zjistit dobu přechodu první fáze ve
druhou, z níž se určí stupeň konsolidace cv nutný pro
stanovení filtračního součinitele k. Zároveň musíme určit
oedometrický modul deformace Eoed. Stanovení filtračního
součinitele nepřímou metodou se většinou provádí pomocí
jednorozměrné odvodněné konsolidace (obr. 1), kde H je

poloviční výška vzorku (oboustranně drénovaného), D je
průměr vzorku, ε je poměrná deformace a σz je svislé napětí.
Na základě tohoto schématu můžeme stanovit oedometrický
modul deformace

kde ∆ε je přírůstek poměrné deformace vyvolaný přírůst-
kem efektivního přitížení ∆σef. Pro stejný časový úsek
měříme deformační křivky ∆ε = f(t) nebo ∆ε = f(√ t ) a z nich
určíme stupně konsolidace. Podle metod Casagrandea (1)
nebo Taylora (2) určíme stupeň konsolidace [7]. 

V rovnicích (obr. 2 a obr. 3) pro výpočet stupně konsoli-
dace je t50 čas potřebný k dosažení 50% a t90 k dosažení 90%
filtrační konsolidace. Podrobnější výklad grafického určení
stupně konsolidace nalezneme v [8]. 

Z rovnice (2) již můžeme stanovit hodnotu filtračního
součinitele [7]

kde uvedené parametry již byly definovány a γw je hustota
vody.

Příprava vzorku
Pro stanovení filtračního součinitele byl použit aktivo-

vaný Na-bentonit (Keramost, a. s., Most) s mezí tekutosti
wL = 326 %, mezí plasticity wp = 40 %, indexem plasticity
Ip = 286 %, indexem koloidní aktivity jílu Ia = 5,4 a měrnou
hmotností zrn zeminy ρs = 2 738 kg/m3. Práškový materiál
byl smíchán s vodou tak, aby vznikla jílová kaše. V této
konzistenci vyplní dokonale formu a předchází vzniku
vzduchových bublin. Stupeň nasycení připraveného vzorku
se rovná 1 a po ukončení měření se znovu kontroluje. Na
zarovnaný povrch byla položena filtrační destička (případné
nerovnosti by se mohly stát zdrojem nepřesností při měření
poměrných deformací). Protože se sledoval rovněž vztah
mezi filtračním součinitelem a objemovou hmotností vysu-

Laboratorní stanovení filtračního 
součinitele Na-bentonitů
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Obr. 1. Schéma jednorozměrné konsolidace (oedometrický typ)
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šené zeminy, byla pro jednotlivá měření zvolena rozdílná
počáteční hodnota objemové hmotnosti vysušené zeminy
neboli vlhkost zkoumaného vzorku (70 až 200 %). 

Laboratorní měření
První měření bylo provedeno v klasickém oedometru

(Edp.). Základem přístroje je tuhý válcový prstenec (oedo-
metrická krabice), který zabraňuje vybočení vzorku do
stran, a tím zaručuje jeho jednoosou stlačitelnost. Zemina je
z obou stran chráněna karborundovými destičkami umožňu-
jícími proudění vody oběma směry. Pohyblivý píst v horní
části válce se zatěžuje přes páku, aby bylo dosaženo vyššího
napětí. Indikátorovými hodinkami se měří deformace
vzorku. Volné prostory za karborundovými destičkami nad
vzorkem i pod ním umožňují vodě vytékat, nebo naopak
vzorek prosytit vodou. Zkoumaný vzorek byl 0,03 m vysoký
a jeho průměr byl 0,1125 m. Nejvyšší napětí, kterého zde
bylo dosaženo, mělo hodnotu 0,7 MPa. 

Při druhém měření v reologickém lisu (Rep.) byl vzorek
uložen ve stejné oedometrické krabici jako v prvním pří-
padě. Díky jiným pákovým převodům při zatížení vzorku
bylo při měření dosaženo napětí 3,2 MPa. Pro konstantní
kroková zatížení bylo napětí u obou měření zajištěno
mrtvým zatížením.

Poslední stanovení součinitele konsolidace a oedomet-
rického modulu deformace, nutných pro výpočet filtračního
součinitele, bylo provedeno ve vysokotlakém lisu (Hp.).
Tento přístroj umožňuje v jednotlivých zatěžovacích stup-
ních udržet konstantní napětí po celou dobu měření s velmi

malou oscilací od zvolené hodnoty. Aby bylo možné použít
vysoká napětí, a tím dosáhnout vyšších hodnot objemové
hmotnosti vysušeného materiálu, byly vytvořeny nové
komory pro uložení vzorku. V první komoře průměru
0,0038 m a výšce 0,01 m (obr. 4) bylo nejvyšší použité
napětí 11 MPa. Pro sledování závislosti filtračního
součinitele a objemové hmotnosti vysušeného vzorku jiného
průměru byla vytvořena další komora. U dalšího vzorku
průměru 0,075 m a výšce 0,06 m (obr. 5) bylo nejvyšší
použité napětí 31 MPa. V jednotlivých krocích bylo postup-
ně zvyšováno normálové napětí a pro jednotlivé intervaly
přitížení vypočítána hodnota cv a Eoed. Ze znalosti počáteční
vlhkosti, určené jako hmotnostní podíl vysušeného a
zkoumaného vzorku, a objemu vzorku bylo možné určit
objemovou hmotnost vysušené zeminy. Byla určena pro jed-
notlivé intervaly měření, a tím bylo možné zjistit její změnu
vyvolanou deformací vzorku. Stupeň nasycení se ještě kon-
troloval po skončení celého cyklu zkoušky. Z rovnic a před-
pokladů bylo možné následně stanovit hodnotu filtračního
součinitele.

Výsledky laboratorních zkoušek
Výsledky laboratorních zkoušek pro stanovení součinitele

konsolidace podle Casagrandea jsou znázorněny v grafu na
obr. 6. Pro informaci je zde také uvedena hodnota filtračního
součinitele získaná přímým měřením univerzálním propus-
toměrem (Pr.). 

Stanovení filtračního součinitele bentonitů výpočtem
z časového průběhu konsolidace zeminy se jeví jako velmi

Obr. 2. Casagrandeova metoda (metoda log t)

Obr. 3. Taylorova metoda (metoda √ t )
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slibné. Tato metoda vylučuje závažné chyby (časovou
náročnost, netěsnost přístroje, zhutnění vzorku atd.), které
se objevují při měření propustnosti v propustoměru.
Výsledky závisí na vlhkosti, objemové hmotnosti vysušené
zeminy, velikosti zkoumaného vzorku a použitého nor-
málového napětí. Nejnižších hodnot filtračního součinitele
bylo dosaženo pro největší napětí za použití vysokotlakého
lisu. Tuto metodu je možné doporučit jako relativně rychlou
a vhodnou pro měření extrémně nízkých hodnot (10–12 až
10–14 m/s). Je jí možné stanovit závislost filtračního
součinitele a objemové hmotnosti vysušené zeminy na jedi-
ném zkoumaném vzorku. Zároveň byla prokázána závislost
propustnosti na objemové hmotnosti vysušené zeminy. 

Porovnání výsledků
Stanovené hodnoty filtračního součinitele byly porovnány

s výsledky, které uvádí například [9]. Hodnoty objemové
hmotnosti vysušené zeminy bylo nutné přepočítat na hodno-
ty čísla pórovitosti (obr. 7). Z uvedeného srovnání vychází
poměrně dobrá shoda. Zároveň je možné výsledky zjištěné
měřením porovnat s hodnotami uvedenými v jiných
pramenech. Například Foged a Baumann [10] se věnovali
vlivu přírodní bariéry (plastického jílu) na migraci kontami-
nantu v dánském Rollandu. Při advektivním procesu je
nejvýznamnějším parametrem transportní rovnice filtrační
součinitel. Pro jeho stanovení si vybrali nepřímou metodu,
která používá pro stanovení filtračního součinitele časový
průběh konsolidace. Pro napětí 4,8 MPa určili jeho hodnotu
v rozmezí 1,5 až 5 · 10–12 m/s. Objemová hmotnost
vysušeného jílu byla od 1 650 do 1 860 kg/m3. K dalším,
kteří se stejným problémem zabývali, patří autoři [11]. Ti
pro vysoce plasticitní jíl s vysušenou objemovou hmotností

1 680 kg/m3 použili maximální napětí 1 MPa a stanovili
hodnotu k = 7 · 10–12 m/s. Závislost mezi objemovou hmot-
ností vysušené zeminy a filtračním koeficientem vykazuje
stejný průběh jako závislost v práci [12]. 

Závěr
Z výsledků měření je zřejmé, že propustnost pro zeminy

s vysokou hodnotou vysušené velké objemové hmotnosti
klesá lineárně v logaritmickém měřítku s relativní deformací.
Tento trend je zřejmě vratný i po odlehčení. Největším prob-
lémem při zjiš�ování filtračního součinitele bentonitů se jeví
možnost odvodnění vzorku a udržení minimální oscilace
použitého napětí. Dalším zdrojem nepřesností je vyhodno-
cení stupně konsolidace grafickými metodami. Proto je
dobré používat obě metody a vzájemně je porovnávat.
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Obr. 6. Výsledky laboratorních zkoušek pro stanovení součinitele konsolidace podle Casagrandea 

Obr. 7. Porovnání výsledků

Koš�ál, J.: Laboratory Determination of Hydraulic
Conductivity of Na-Bentonite

The contribution describes a simple laboratory method
for determination of hydraulic conductivity of Na-
bentonite. It is based on the principle of determination
of the coefficient of hydraulic conductivity via consoli-
dation of the sample for one-dimensional deformation.
Four devices based on the same principles but with
different possibilities of maximum loading were used.
Then, it was possible to evaluate the dependence of hyd-
raulic conductivity as a function of dry density. 

Koš�ál, J.: Laboratormäßige Bestimmung des Filtra-
tionskoeffizienten von Na-Bentonit

Der Artikel beschreibt ein einfaches Laborverfahren zur
Bestimmung des Filtrationskoeffizienten von Na-Bento-
niten. Dieses Verfahren basiert auf dem Prinzip des
zeitlichen Verlaufs der Konsolidierung bei Anwendung
einer Deformation in einer Richtung. Der Verlauf der
Konsolidierung wurde unabhängig mit vier auf den
gleichen Prinzipien basierenden Instrumenten mit
unterschiedlichen möglichen Höchstbelastungen be-
stimmt. Danach wurde die Abhängigkeit des Filtrations-
koeffizienten als Funktion der Trockendichte bestimmt.
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Využití digitální kamery 
k ověření modelů vlivu atmosféry

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
Ing. Martin ŠTRONER

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je popsán způsob snímání polohy svazku
laserového záření digitální kamerou k ověření funkčnos-
ti refrakčních modelů. Experimentální měření v labora-
toři probíhalo za umělých změn atmosférických pod-
mínek pro vyvolání změn trajektorie laserového svazku.

Úvod
Ke sledování vlivu změn atmosférických prvků (teploty,

tlaku a vlhkosti prostředí) na měření v geodézii se používá
mnoho metod a přístrojů. Jednou z možností je snímání
polohy svazku laserového záření digitální kamerou. Takto
určená poloha umožní ověřit modely vlivu změn atmosféry.
Vliv umělých změn vlastností prostředí (teploty) v omeze-
ném úseku dráhy svazku v reálném čase zaznamená digitál-
ní kamera (detektor) současně se změřením a zaznamená-
ním hodnot atmosférických prvků. Výchylky laserové stopy
zjištěné měřením se porovnají s výchylkami určenými podle
aproximačních vztahů pro potlačení vlivu atmosféry na
měření.

Experiment
V laboratoři Katedry vyšší geodézie Fakulty stavební

ČVUT, v níž bylo možné umístit přístroje na betonové
pilíře, bylo nutné uměle zajistit změnu atmosférických
veličin. Vzhledem k tomu, že na refrakci se nejvíce podílí
velikost teplotního gradientu, byl experiment zaměřen právě
na vytvoření jeho změn. Technická realizace umělé změny
teplotního gradientu byla možná pouze na malé části
záměrné přímky (0,60 m), a proto byly upraveny i výpočet-
ní modely refrakce. Zdrojem tepelné energie byla varná jed-
notka, zdrojem záření helium-neonový laser Tesla TKG 205
v. č. 49340 ve spojení se speciálním podstavcem v. č.10157.

Poloha svazku se určovala s aparaturou jednoduché kamery
Wideo Blaster Web Cam Go [1], [2].

Teplota jednotlivých čidel se měřila přístrojem firmy
Ahlborn Meß und Regelungstechnik Therm 3280-8M v.
č. T16310496. Tento digitální přístroj umožňuje připojení
až deseti čidel, která mohou snímat různé veličiny (teplotu,
vlhkost, tlak, proudění vody, rychlost větru atd.). Zde byla
připojena termistorová teplotní čidla NTC. Samotný přístroj
lze programovat přímo na přístroji nebo po propojení s počí-
tačem. Má zabudovanou řadu funkcí, zejména zobrazení
zjištěné hodnoty, maximální dosažené hodnoty, minimální
dosažené hodnoty, střední hodnoty, pamě�, diferenční měře-
ní, programování měřicího cyklu, programování tisknoucího
cyklu, volbu výstupního rozměru, mezní hodnoty, korekční
hodnoty, automatické spuštění a vypnutí ve zvoleném čase a
datu. Přístroj může být programován pro měřicí cyklus
v intervalu od 1 s do 59 h 59 min 59 s rychlostí deset měření
za sekundu. Z toho vyplývá, že čtení všech připojených
čidel se děje do jedné sekundy. Při přímém výstupu
naměřených dat na termopapír se ovšem čas potřebný pro
začátek dalšího cyklu prodlužuje. Přesnost měřicí aparatury
výrobce udává jako 0,03 % z naměřené hodnoty. Ve spojení
s použitými čidly, jejichž přesnost je udávána 0,01 ˚C, je
teoretická přesnost v měření teplot dostačující. 

K určování vlhké a suché teploty byl použit digitální psy-
chrometr THERM 2246. Pro další výpočty byla určována
relativní vlhkost. Teplotní rozsah je od –5 ˚C do +100 ˚C,
přesnost výrobce udává 0,1 ˚C při teplotě do 45 ˚C. Přístroj
lze s adaptérem napájet ze sítě, popř. z vestavěné baterie 3 x
x 1,5 V. Výrobní číslo přístroje je 22424. Atmosférický tlak
vzduchu se měřil aneroidem Metra, v. č. 112533, přístroj
udává tlak v torrech. Uspořádání experimentu je schema-
ticky znázorněno na obr. 1. Kamerový box D (detektor) a
laser L byly umístěny na pilířích ve vzdálenosti zhruba 30 m.
Teplotní profil byl vzdálen přibližně 2 m od laseru. Tento
profil byl umístěn v místě vytvoření umělých změn teploty
varnou jednotkou V. Zóna vlivu uměle vytvářeného teplot-
ního pole byla charakterizována délkou S = 0,6 m, vzdá-

Obr. 1. Uspořádání experimentu
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lenost od konce tohoto prostoru k místu detekce Sd = 27 m.
Osazení profilu čidly je patrné z obr. 2.

Laserový svazek procházel mezi čidly 11 a 9, ve
vzdálenosti 0,17 m od čidla 11. Tepelný zdroj byl umístěn
0,65 m pod laserovým svazkem. Tlak byl určen na 737,5
torrů, vlhká teplota 11 ˚C, suchá teplota 21,6 ˚C. Tyto
veličiny zůstaly během experimentu konstantní. Po tempe-
rování přístrojů bylo zahájeno měření sestávající z 31 cyklů,
přičemž jeden cyklus trval 15 s. V každém z nich byly za-
znamenávány teploty zjištěné čidly umístěnými v profilu.
Kamera pořizovala obrazovou informaci každou sekundu.
Během experimentu se v okolí zdroje vytvářelo proměnlivé
teplotní pole, jehož změny byly vyvolány automatickým
zapínáním a vypínáním topného tělesa.

Modely působení atmosféry

� Model A je popsán v [3]. Jde o nahrazení trajektorie
svazku paprsků parabolou. Pro posun cíle platí vztah

kde ∆Y je posun cíle [m],
p – tlak [Pa],
dt/dh – teplotní gradient [K/m],
T – absolutní teplota v místě průchodu paprsku [K],
S – vzdálenost cíle od zdroje [m]. 

� Model B je uveden v [4]. Pro posun cíle platí vztah

kde S je vzdálenost zdroje od cíle [m],
h – výška svazku paprsků nad vztažnou úrovní [m],
n0 – index lomu vzduchu ve vztažné výšce h0,
T – absolutní teplota v místě průchodu paprsku [K],
nH – index lomu vzduchu ve výšce H, platí h0 < h < H.

Aplikace modelů
Experiment byl realizován tak, aby bylo možné považovat

teplotní pole v prostoru mezi tepelným zdrojem a kamero-
vým boxem za homogenní. V tomto případě docházelo
k výchylce laserového svazku v úseku dráhy nad zdrojem a
dále se svazek šířil po přímkové dráze, která je tečnou
k předchozí trajektorii (obr. 3).

Posun svazku na konci záměry 

kde ∆y je posun svazku na konci záměry (v místě
detekce) [m],

Sd – vzdálenost od konce prostoru, kde dochází
k teplotním změnám k místu detekce [m],

tg α – směrnice tečny v koncovém místě oblasti
proměnného teplotního pole (získá se derivací
vzorců modelů podle S).

Teplotní gradient byl určen na základě aproximace teplot-
ního pole. Pro jeho průběh byl zvolen aproximační vztah (4)
z [5], kde jednotlivé koeficienty byly určeny vyrovnáním
podle metody nejmenších čtverců,

kde a, b, c jsou koeficienty, 
h –     výška [m].

Index lomu je určen na základě nově odvozeného vztahu z [6]

kde k0 je konstanta 7,864 29.10–7,
k1 – konstanta -4,7526.10–10,
p – tlak [Pa],
t – teplota [˚C],
ϕ – relativní vlhkost vzduchu [%].

Závěr
Při porovnávání refrakčních modelů A a B lze pozorovat

mírný rozdíl, který dosahuje maximálně 0,1 mm. Vzhledem
k přesnosti kamery jej lze zanedbat. Graf na obr. 4 zná-
zorňuje posun laserové stopy od počáteční polohy určené
podle modelu A, modelu B a kamery. Rozdíl mezi posuny
vypočítanými podle modelů a posuny určenými kamerou je
patrný. U třináctého měření nabývá extrémní hodnoty
0,9 mm, způsobené zřejmě teplotním šokem při stimulaci
teplotního pole. Laserový svazek na změnu teplotního pole
zareagoval okamžitě, čidla ji patrně nezaregistrovala.

Obr. 2. Uspořádání teplotního profilu
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Teplotní šok mohl mít podobu tepelného víru, který se
čidlům vyhnul. Průměrná odchylka zjištěná kamerou je při
vyloučení třináctého měření 0,1 mm. Lze konstatovat soulad
obou metod, a tím ověření funkčnosti měřicí aparatury. 

Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru
ČVUT CEZ J04/98:210000022.
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Pospíšil, J. – Štroner, M.: The Use of the Digital Camera
for the Verification of Models of Atmospheric Effects

This paper describes the use of the digital camera for the
scanning of the laser beam position in verifying
functionality of selected refraction models. Experimen-
tal measurement was performed in the laboratory under
artificially set changes in atmoshpheric conditions for
inducement of changes of the laser beam trajectory. 

Pospíšil, J. – Štroner, M.: Einsatz einer Digitalkamera
zur Überprüfung von Modellen des Einflusses der
Atmosphäre

Im Artikel wird der Einsatz einer Digitalkamera zum
Aufnehmen der Lage des Laserstrahlenbündels bei der
Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Refraktions-
modellen behandelt. Die experimentelle Messung verlief
im Labor während künstlich durchgeführter Verände-
rungen der atmosphärischen Bedingungen zur Hervor-
rufung von Veränderungen der Trajektorie des Laser-
bündels.

Obr. 4. Posun laserové stopy

Dějiny zeměměřictví na webu

V rámci pedagogického grantu ČVUT v Praze č. CTU 02 15511 byly zpracovány webové stránky dílčí skupiny předmětů
inženýrské geodezie, zajiš�ované Katedrou speciální geodezie Fakulty stavební ČVUT. Jejich součástí je volitelný předmět 

Dějiny zeměměřictví

http://gama.fsv.cvut.cz/~hanek/DEJZ/CZ/

Zájemci zde naleznou dříve publikované články a referáty o výrobě zeměměřických přístrojů v českých zemích od 16. po
polovinu 20. století, po jednom v angličtině, češtině a němčině. Pouze v češtině je zatím přehled našich významných geo-
detů 19. století. Těžištěm je zařazení zhruba stovky fotografií exponátů z dokumentačního katalogu úspěšné výstavy
„Geodetické přístroje v českých zemích (Surveying Instruments in Czech Lands)“, uspořádané Národním technickým
muzeem v Praze za podpory Českého svazu geodetů a kartografů v první polovině roku 2000 při příležitosti FIG Working
Week Prague 2000 v rámci akce „Praha – evropské město kultury“. Anglická verze bude zprovozněna do konce roku 2002.
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Roku 1982 bylo v Berlíně nakladatelstvím VEB Verlag
für Bauwesen zahájeno vydávání rozsáhlé šestidílné pub-
likace Ingenieurgeodäsie (Inženýrská geodezie), jejímiž
autory byli v různé míře zastoupení  profesoři F. Hennecke
z Výmaru a H. Werner a G. Müller z Dráž�an. Protože se
dílo setkalo se zájmem odborné zeměměřické veřejnosti ne-
jen obou tehdejších německých států, došlo u některých dí-
lů k opakovanému vydání. Rychlý technický rozvoj, širší
oblast řešené problematiky a změněná společenská situace
po sjednocení Německa vedly v roce 1994 H. Wernera (†) a
G. Müllera spolu s prof. H. Schlemmerem (TH Darmstadt)
k zahájení prací na přípravě zcela přepracovaného vydání
s novou koncepcí a dělením obsahu. Později se členem zá-
kladního autorského a organizačního kolektivu a jeho
vedoucím stal prof. M. Möser (TU Dráž�any). Na tvorbě
jednotlivých dílů, jejich kapitol nebo podkapitol se podíleli
další významní odborníci z vysokých škol nebo praxe
německé jazykové oblasti.

Celá příručka, která se stává jedním z nejvýznamnějších
nakladatelských počinů současnosti, bude mít po dokončení
osm tematicky odlišných, relativně samostatných dílů:
Základy – Grafické zpracování dat a prostorové informační
systémy – Kontrolní měření a měření posunů – Pozemní
stavitelství a zakládání staveb – Železniční stavby – Silniční
stavby – Řízení jakosti a management – Výroba strojů a
zařízení. Vydávání, plánované na pouhé tři roky, zajiš�uje
renomované nakladatelství odborné literatury Herbert
Wichmann v Heidelbergu, součást společnosti Hüthig
GmbH & Co. (www.huethig.de). 

Specializované díly příručky přinášejí nejen podstatné
prohloubení a rozšíření dosavadní problematiky (např.
dopravního stavitelství), ale především zapojení nových dis-
ciplin a poznatků (např. management, digitální modely,
otázky jakosti) do systému inženýrské geodezie, jejichž
potřebnost a nutnost se prokázaly při pokračující interna-
cionalizaci techniky a mezioborové spolupráci v praxi
posledních let. Čtyři z pěti dosud vydaných dílů jsou
podrobně recenzovány na stránkách česko-slovenského
odborného časopisu Geodetický a kartografický obzor
(GaKO, č. 2000/7, 2001/1, 2002/11 a v tisku). Vzhledem
k zaměření tohoto hraničního díla, potřebného nejen pro
geodety, ale ve stejné míře i pro specialisty jiných staveb-
ních, či dokonce strojírenských oborů, považuji za vhodné a
užitečné krátce informovat především o jeho obsahu též
čtenáře tohoto časopisu. 

První díl Grundlagen (Základy – vedoucí M. Möser,
2000, 642 s., 320 obr., 71 tab., ISBN 3-87907-293-0, cena
148 DM) zpracovává tematiku prakticky v celém rozsahu
v míře obvyklé v jiných učebnicích inženýrské geodezie.
Svazek specifikuje problematiku prací pří pořizování geo-
detických podkladů pro projekt, při vytyčování, při kontrol-
ním a průmyslovém měření, při zaměření skutečného prove-
dení stavby, při sledování posunů a přetvoření. Jeden
z odstavců je věnován prostorové geometrii a vytyčování
oblouků pro účely dopravního a vodohospodářského stavi-

telství a pro dálkové produktovody. Zmiňuje oblasti rozborů
přesnosti, jakosti a kalibrace geodetických přístrojů, náhrad-
ní plochy zemského tělesa (elipsoidy, systémy GRS 80 a
WGS 84), kartesiánské a elipsoidické souřadnice, polohové,
výškové a tíhové systémy a prostorové vztažné systémy,
instrumentárium a metody inženýrských měření včetně
fotogrammetrických a GPS. 

Další svazek pod názvem Eisenbahnbau (Železniční
stavby – vedoucí G. Müller, 2002, 455 s., 240 obr., 22 tab.,
ISBN 3-87907-297-3, 140 DM) byl pravděpodobně nejvíce
ovlivněn změnami uplynulého desetiletí německých dějin a
sjednocením správy, předpisů a technologií v rámci Němec-
kých drah DB a jejich vývojem v reakci na nové možnosti
pořizování a vyhodnocování dat a výstavbu vysokorychlost-
ních tratí. Obsahem jsou jednak obecně platné teoretické i
praktické části o projektování, konstrukci, vytyčování,
údržbě a rekonstrukcích dopravních cest a drážních zařízení,
jednak poměrně obsáhlé části, vycházející z reálií DB,
v některých případech též Švýcarských spolkových drah
SBB, popř. rakouských ÖBB. Kniha má podle záměru
autorů i vydavatele sloužit též jako pomůcka úřadů a insti-
tucí železničních správ.

Počátkem roku 2001 byl vydán svazek Straßenbau
(Silniční stavby – vedoucí G. Müller, 292 s., 104 obr.,
21 tab., ISBN 3-87907-298-1, 82 EUR). Text mnohdy nava-
zuje a odkazuje na základní 1. díl (Grundlagen). Volba a vý-
běr přístrojového vybavení, alternativních měřických tech-
nologií a postupů, rozbory přesnosti a testování souborů
měření nejsou proto do textu tohoto dílu zařazeny. Pozor-
nost je průběžně věnována počítačovým způsobům zpraco-
vání a projektování s využitím systémů CAD. Vedle nich
jsou uváděny též klasické metody, které stále mohou při pro-
jektech menšího rozsahu najít uplatnění. V práci však není
řešena geodetická ani stavební problematika silničních
mostů a tunelů. Z obsahu: přehled právních norem, katego-
rizace silnic, návrhová rychlost, návrh komunikace ve fá-
zích analýzy a rozhodování s detailním výčtem kritérií,
požadavky na silniční stavby pro veřejný provoz v zastavě-
ném území nebo trasování ve volném terénu, digitální mo-
dely terénu, kubatury, graficko-interaktivní softwarové sys-
témy zpracovávající vektorová i rastrová data, prostorová
vizualizace, finanční náklady. 

Nejnovější svazek řady příruček inženýrské geodezie
Maschinen- und Anlagenbau (Výroba strojů a zařízení –
vedoucí L. Löfler, 2002, 419 s., 209 obr., 10 tab., ISBN 
3-87907-299-X, 86 EUR) je v odborné literatuře tohoto
zaměření mimořádný svým rozsahem a úplností. V české, a
pokud vím, ani ve slovenské odborné původní nebo překla-
dové literatuře nemá (pokud nepočítám již zastarávající
knihy z konce osmdesátých let minulého století) protějšek.
Měření ve strojírenství a v průmyslu jsou tradiční záležitostí
inženýrské geodezie, k prudkému rozvoji a k proniknutí do
nových oblastí však došlo v průběhu minulých dvou deseti-
letí. Stalo se tak v důsledku zvýšeného zájmu o tuto skupinu
prací v souvislosti s automatizací, unifikací, kooperací a

� literatura
Möser, M. – Müller, G. – Schlemmer, H. – Werner, H. 
Handbuch Ingenieurgeodäsie 
(Příručka inženýrské geodezie)

Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg, 2000–2003
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zpřesněním výroby, a současně se vznikem a rychlým vývo-
jem prostředků pro sběr a zpracování dat elektronickou ces-
tou. Fundované výklady širokého spektra strojírenských a
průmyslových měření nejvyšší teoretické úrovně a nároč-
nosti jsou v celém textu knihy doloženy četnými příklady
unikátních přístrojových a technologických světových řeše-
ní v prestižních strojírenských provozech (leteckém, auto-
mobilovém, chemicko-farmaceutickém průmyslu a v lodě-
nicích). Autoři konstatují ekonomickou, organizační a
technickou vhodnost popisovaných postupů pro efektivní, a
někdy jedině možné řešení prostorových vztahů ve složi-
tých podmínkách. Protože jde o práci poněkud odlehlou
zájmu většiny čtenářů tohoto časopisu, uvedu pro přiblížení
skutečnost, že na kruhovém urychlovači částic HERA v ob-
jektech jedné ze sedmi na světě existujících laboratoří
fyzikálního výzkumu Deutsche Elektronen- Synchrotron
(DESY) v Hamburku, v tunelu s vnitřním průměrem 5,2 m
a obvodem 6,4 km, musí být délka osy vestavěného zařízení
určena s absolutní přesností 12 až 19 mm, absolutní radiální
a vertikální přesnost umístění rozhodujících dílců je 3 mm,
relativní k sousedním prvkům 0,2 mm, podélné stočení
0,1 mm/1 m. 

Dosud vydané díly příručky rozsahem a formou zpraco-
vání vhodně pokrývají problematiku, stanovenou v názvu.
Vyznačují se logickým členěním a vysoce profesionálním
zpracováním textu, doprovázeného množstvím názorných
obrázků a fotografií. Svazky mají (téměř) jednotnou grafic-
kou úpravu v praktických laminovaných tuhých deskách.
Samozřejmostí je velmi dobrý černobílý tisk, v některých
dílech jsou definice nově zaváděných pojmů zvýrazněny
šedým podtiskem a  obrázky (pérovky) jsou dvoubarevné.
Za jednotlivými kapitolami, popř. obsáhlejšími podkapito-
lami, jsou řazeny literární prameny převážně z německé a
anglické jazykové oblasti a rejstříky.

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Fakulta stavební ČVUT

Ocelové mosty

5. – 7. března 2003
Barcelona

Po úspěšných sympoziích v Londýně (1988), Paříži
(1992), Rotterdamu (1996) a Lipsku (1999) se plánuje páté
sympozium Ocelové mosty do Barcelony na jaro příštího
roku, kde se očekává více než 300 účastníků z celého světa.
Sympozium má dát příležitost k setkáním, rozhovorům,
tříbení nápadů a uzavírání dohod mezi všemi účastníky této
oblasti hospodářství, jež pracuje s materiálem poskytujícím
největší možnosti inovací a konstrukčních výhod. V novém
tisíciletí si architekti a inženýři stále častěji uvědomují
možnosti nabízené oceli při stavbě mostů.

Hlavní témata:

� konkurenceschopnost
� návrh a výzkum
� budoucí monumenty
� výroba a montáž
� chování v čase
� přehled dosažených výsledků

Třídenní sympozium má dát architektům, inženýrům a
mezinárodním odborníkům možnost nahlédnout na výhody
ocelových konstrukcí a diskutovat problémy, potřeby a
řešení ocelářského průmyslu včetně konstrukčních tech-
nologií, výroby, mechanizace, ochrany proti korozi a údrž-
by. Přednášky budou doplněny informacemi o největších
mostních projektech včetně mostů pro TGV, přemostění
zálivu v San Franciscu, Sutonského mostu v Číně, pře-
mostění Stonecutters v Hongkongu atd. Přednášky budou
doplněny výstavou, v jejímž rámci společnosti nabídnou
své služby a výrobky včetně nejnovějších inovací.

Pořadatelem sympozia je ASCEM, španělská Asociace
výrobců ocelových konstrukcí sdružující více než sto
společností zabývajících se ocelovými konstrukcemi.
Spolupořadatelem je ECCS/AC3, podporu poskytují vý-
znamné evropské organizace, zejména EUROFER a ICT.

Jednání budou probíhat v Torre Mapfre, vysokém hotelu
s ocelovou kostrou postaveném přímo na mořském břehu
v nejkrásnější oblasti Barcelony, katalánském hlavním
městě s významnými díly Gaudího, ale i stavbami moderní
doby (televizní věž, zvedací most v přístavu atd.). 

Jednacími jazyky sympozia bude angličtina a španělština
se simultánním překladem. Vložné zahrnující i slavnostní
večeři činí 600 €, snížené vložné 100 €. 

J. Studnička

Podrobnosti a formulář přihlášky lze nalézt na adrese: 
www.ascem.org/5symposium-steel-bridges

�sympozium

�dizertace

Metody vyhodnocení interferenčních polí
pro měření tvaru a deformací ploch

Ing. Jiří Novák

Přínos spočívá v podrobné analýze a porovnání vybraných
automatických metod vyhodnocování interferometrických
měření včetně experimentálního ověření s důrazem na meto-
du elektrooptické holografie.

Management and Evaluation of Highway
Drainage System Stormwater

Ing. Ashraf El-Shahat Mohammed Elsayed

Při řešení problematiky odvodňování dálnic práce vhodně
skloubila kvantitativní a kvalitativní hledisko. Řeší proble-
matiku přívalových deš�ů a jejich následků a podrobněji se
zabývá jakostí povrchové vody odtékající z dálničního těle-
sa s možností jejího zachycení a čištění.
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�Fakulta stavební
Nová posluchárna pro studenty

Podle vysokoškolského zákona č. 111 z roku 1998 v no-
velizovaném znění může veřejná vysoká škola univerzitního
typu uskutečňovat vzdělávání ve všech typech studijních
programů, tj. v bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programech, a to formou prezenčního studia, dis-
tančního studia nebo jejich kombinací. Převažující formou
je prezenční studium. ČVUT a Fakulta stavební přijaly ve
svých Dlouhodobých záměrech v souladu se státní politikou
vzdělanosti cíl vzdělávat do roku 2005 na 23 tis. studentů,
z toho na stavební fakultě v bakalářském a magisterském
studiu až 5 900 studentů. Výhledově v roce 2010 se uvažuje
až o 6 600 studen-
tech. V tomto aka-
demickém roce je
zde v bakalářských a
magisterských obo-
rech téměř 5 300 stu-
dentů, což je maxi-
mální počet zvlád-
nutelný při součas-
né organizaci výuky.
Zvyšování počtu stu-
dentů, a tedy umož-
nění dalším zájem-
cům studovat na
vysoké škole bez
extrémně vysokého
navýšení počtu aka-
demických pracov-
níků, je možné zavedením bakalářských studijních pro-
gramů. Tyto programy musí být zaměřeny jednak na
přípravu k výkonu povolání, jednak na přípravu k následné-
mu studiu v magisterském studijním programu. Poměr
počtu studentů k počtu pedagogů již dosahuje solidního
evropského průměru, na špičkové univerzity je ještě re-
zerva. 

Sama přestavba koncepce studia, zejména v současných
prostorových možnostech však nestačí. Proto kolegium
děkana FSv ČVUT navrhlo vybudovat posluchárnu s kapa-
citou až 300 míst v dosud nepříliš efektivně využívaných
prostorách budovy D. Akademický senát tuto myšlenku
podpořil a nastala doba intenzívní přípravy realizace.
Výběrová komise z došlých nabídek doporučila jako gene-
rálního dodavatele stavby a. s. Metrostav, která ve velmi

krátkém čase podle projektu Ing. arch. Jitky Paroubkové
dílo ve vysoké kvalitě realizovala. Je dobrou tradicí pojme-
novávat posluchárny fakulty po významných profesorech,
kteří zde působili. Christian Josef Willenberg, zakladatel
českého technického školství, by jistě tuto poctu přijal. 

Stavební část posluchárny byla financována z vlastních
zdrojů fakulty, nákup audiovizuální techniky byl částečně
podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Pro moderní výuku tak nyní slouží mixážní a zázna-
mové zařízení zvuku, přenosné mikrofony a prostorové
reproduktory. Počítač připojený k síti umožňuje přehrávat

prezentace z CD i
DVD, spouštět data a
aplikace z počítačů
v pracovnách vyuču-
jících, využívat inter-
net, dotykovou obra-
zovku jako tabuli a
zaznamenávat před-
nášku pro budoucí
použití. Čtecí jednotka
mimio umí přenášet
data psaná speciálními
popisovači na bílou
tabuli na projekční
plochu. Samozřejmá
je možnost použití
přenosného počítače
včetně zapojení do sítě

a do audiosystému posluchárny. Kromě tří datových projek-
torů lze využít vizualizér pro trojrozměrnou prezentaci
z papírových předloh, a� již volných listů, či publikací, prů-
hledných fólií nebo prostorových předmětů. Vybavení
doplňuje videopřehrávač.

V průběhu dvou volebních období se vedení fakulty
podařilo přivést do budovy D, určené zejména pro experi-
mentální činnost, studentský živel, a využít efektivně jejích
prostor. Výstavbě posluchárny předcházelo zřízení počí-
tačového sálu s téměř nepřetržitým provozem, vybudování
modelovny, přestavba Experimentálního centra, Centra
experimentální geotechniky a Výpočetního a informačního
centra.

Marcela Klímová

Katedra geotechniky
Fakulty stavební ČVUT v Praze

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

GEOTECHNICKÉ  INŽENÝRSTVÍ
Podrobnější informace: Katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. 224 354 557
sekretariát pí. Picková, fax: 233 334 206, tel.: 224 354 542  doc. Jettmar, 224 354 353  ing. Reiser, 

e-mail: jettmar@fsv.cvut.cz, pickova@fsv.cvut.cz
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