
STAVEBNÍ OBZOR
RO NÍK 11 ÍSLO 10/2002

Navigace v dokumentu

OBSAH

Jiránek, M.
Sni ování vlhkosti zdiva aktivním odv tráním podlo í 289

Lízal, P. – Schmid, P.
Kontaktní zateplovací plá  budov – ov ování vlastností výztu né vrstvy 293

Bene ovský, P.
Elektrostatika podlah 296

Holický, M. – Marek, P.
Kombinace zatí ení podle eurokód  v p íkladech 299

Straková, J. – Tr ková, J. – ivor, R.
ení propustnosti írodních stavebních materiál 307

REJST ÍK I – VI

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



pozemní stavby

dopravní stavby

vodohospodářské stavby

geotechnika

konstrukce a materiály

technologie

životní prostředí

geodézie a kartografie

mechanizace

informatika

ekonomika

softwareSTAVEBNÍ OBZOR

Fakulta stavební 

ČVUT v Praze

Česká komora autorizovaných

inženýrů a techniků

Český svaz

stavebních inženýrů

Fakulta stavební

VUT v Brně

Fakulta stavební

VŠB TU-Ostrava

10 �� 2002
ročník 11



Předseda:
prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc.

Místopředseda:
doc. Ing. Alois MATERNA, CSc.

Tajemníci:
doc. Ing. Milan KAŠPAR, CSc.

doc. Ing. Jindřich ŠMEJCKÝ, CSc.

Členové:
Ing. Miroslav BAJER, CSc.

doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.

Ing. Jiří HIRŠ

Ing. Ivan HRDINA

doc. Ing. Vladimír JELÍNEK, CSc.

doc. Ing. Miroslav KAUN, CSc.

Ing. Jana KORYTÁROVÁ, PhD.

Ing. Karel KUBEČKA

Ing. Petr KUNEŠ, CSc.

doc. Ing. Ladislav LAMBOJ, CSc.

doc. Ing. Ivan MOUDRÝ, CSc.

doc. Ing. Jaroslav NOVÁK, CSc.

doc. Ing. Luděk NOVÁK, CSc.

prof. Ing. Adolf PATERA, DrSc.

doc. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc.

prof. Ing. J. PROCHÁZKA, CSc.

doc. Ing. Vlastimil STARA, CSc.

Ing. Karel SVOBODA

doc. Ing. Jiří VÁŠKA, CSc.

doc. Ing. Josef VITÁSEK, CSc.

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.

Ing. Renata ZDAŘILOVÁ

STAVEBNÍ OBZOR, odborný měsíčník, vydává
Fakulta stavební ČVUT Praha společně s Fakultou
stavební VUT Brno, Fakultou stavební VŠB TU
Ostrava, Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem
stavebních inženýrů. Řídí redakční rada, vedoucí
redaktorka Marcela Klímová. Adresa redakce:
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel./fax: 224 354 596,
klimova@fsv.cvut.cz, http://web.fsv.cvut.cz/obzor.
Vychází každý měsíc kromě července a srpna,
cena za výtisk je 40 Kč včetně DPH (+ poštovné a
balné). Objednávky odběru i reklamace přijímá 
Ing. Milan Gattringer, MG DTP, Borovanská 3388,143 00
Praha 4, tel./fax: 241 770 220, e-mail: mgdtp@volny.cz.
Odběr je možné zrušit až po vyčerpání zaplace-
ného předplatného. Inzerci adresujte redakci. Tech-
nická redakce a realizace: Ing. Milan Gattringer. Po-
dávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím
pošt Praha, č. j. NP 144/1994, ze dne 21. 10. 1994. Do
tisku 6. 11. 2002. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

INDEX 47 755, ISSN 1210-4027

REDAKČNÍ RADA

OBSAH

Jiránek, M.

Snižování 
vlhkosti zdiva 
aktivním odvětráním 
podloží  . . . . . . . . . . . . . . . 289

Lízal, P. – Schmid, P.

Kontaktní zateplovací 
pláš� budov – ověřování
vlastností výztužné 
vrstvy  . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Benešovský, P.

Elektrostatika podlah  . . . 296

Holický, M. – Marek, P.

Kombinace zatížení 
podle eurokódů
v příkladech  . . . . . . . . . . . 299

Straková, J. – Trčková, J. – Živor, R.

Měření propustnosti 
přírodních stavebních
materiálů  . . . . . . . . . . . . . 307

REJSTŘÍK  . . . . . . . . . . . . . I – VI

CONTENTS

Jiránek, M.

Reduction of Moisture in
Walls by Active 
Ventilation 
of Sub-Floor Layers  . . . . 289

Lízal, P. – Schmid, P.

Heat-Insulating Contact Skins
of Buildings – Testing
Properties of the Bracing
Layers  . . . . . . . . . . . . . . . 293

Benešovský, P.

Electrostatics of Floors . . 296

Holický, M. – Marek, P.

Combinations of Actions
According to Eurocodes in
Examples  . . . . . . . . . . . . . 299

Straková, J. – Trčková, J. – Živor, R.

Measurement of Permeability
of Natural Construction
Materials . . . . . . . . . . . . . . 307

REGISTER . . . . . . . . . . . . . I – VI

INHALT

Jiránek, M.

Verringerung der
Mauerwerksfeuchtigkeit
durch aktive Ablüftung 
des Untergrundes  . . . . . . 289

Lízal, P. – Schmid, P.

Kontaktdämmungen von
Außenwänden – Prüfung der
Eigenschaften der
Deckschicht  . . . . . . . . . . . 293

Benešovský, P.

Elektrostatik von Fußböden . . 296

Holický, M. – Marek, P.

Belastungskombinationen
nach Eurocodes in 
Beispielen  . . . . . . . . . . . . 299

Straková, J. – Trčková, J. – Živor, R.

Messung der 
Durchlässigkeit natürlicher
Baumaterialien . . . . . . . . . 307

REGISTER . . . . . . . . . . . . . I – VI

Toto číslo bylo vydáno za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt LP 0002).



STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 11 ČÍSLO 10/2002

Příspěvek rozebírá jednotlivé varianty odvětrání podloží
a jejich vliv na snížení vlhkosti zděných konstrukcí.
Vyhodnoceny jsou zkušenosti z 22 rodinných domů.
Princip fungování systémů je objasněn pomocí kontinuál-
ních záznamů teplot a relativní vlhkosti vzduchu pod
domy, pořízených v závislosti na intenzitě odvětrání.
Ukazuje se, že při nepřetržitém provozu mohou tyto sys-
témy odvádět z podloží až 10 kg vody za den.

Větrací systémy podloží jsou celosvětově považovány za
jedno z nejúčinnějších opatření proti radonu a o jejich
využití bylo i u nás napsáno mnoho článků [1], [2], [3]. Při
ověřování jejich postranních účinků se zjistilo, že jsou také
schopné výrazně snížit vlhkost stěn.

Snižování vlhkosti zdiva metodami založenými na
pasivním proudění vzduchu patří k nejstarším sanačním
opatřením. Vzduchové dutiny sloužily k oddělení podzem-
ních stěn objektu od okolní zeminy, v podobě kanálků
bývaly zakomponovány přímo do konstrukce stěny a
v současné době se nejčastěji vytvářejí na vnitřní straně
obvodových stěn. Nezřídka oddělují i podloží od vlastní
konstrukce podlah. Společnou nevýhodou těchto pasivních
vzduchových metod je pouze velmi pomalý a nespolehlivý
pohyb vzduchu. Množství odvedené vodní páry je proto
malé, a v důsledku toho je nízká i účinnost. V řadě případů
by proto jistě bylo možné nahradit tyto systémy aktivním
odvětráním podloží.

Varianty aktivního odvětrání podloží
Ve stávajících stavbách lze vzduch z podloží pod domem

odvádět perforovanými troubami zavrtanými pod podlahy
z prostoru sklepa (obr. 1) nebo z exteriéru. Jinou možností,
která však již vyžaduje částečnou destrukci podlah, je
odvádění vzduchu perforovanými hadicemi (nejčastěji
průměru 50 až 60 mm) vloženými do drážek ve stávajících
podlahách po obvodu místností (obr. 2). Drážka, v níž se
hadice obsype štěrkem, musí mít hloubku alespoň 150 mm
pod spodní úroveň podlahy. Po překrytí geotextilií se drážka
zabetonuje, případné izolační vrstvy se obnoví. Drenážní
hadice na styku podlah a stěn brání nejen přenosu vlhkosti
z podloží do stěn, ale přispívají i k vysušování stěn.

Geometrický tvar podle obr. 2 je vhodný i tehdy, musí-li
být podlahy pro nefunkčnost (např. shnilá prkna) odstra-
něny. Potom drenážní hadice klademe do souvislé štěrkové

vrstvy (frakce 16/32 mm minimální tlouš�ky 150 mm) pod
podkladní beton (obr. 3). Toto řešení se vyplatí i tehdy,
bude-li izolace v podlaze protažena i pod stěny, nebo�
zamezuje vzrůstu vlhkosti ve stěně nebo základu pod izolací.

Jednotlivé odsávací trubky či hadice se prostřednictvím
sběrného potrubí průměru 100 až 125 mm připojí k ventilá-
toru, který se osazuje v prostoru půdy nebo nad střechou.
Pro odsávání půdního vzduchu jsou vhodné střešní nebo
potrubní radiální ventilátory s objemovým průtokem
vzduchu od 100 do 200 m3/h při podtlaku 250 až 150 Pa a
s výkonem od 40 do 70 W. Ventilátor i elektrická instalace
musí být zapojena s vědomím, že v potrubí může docházet
ke kondenzaci vodní páry.

Snižování vlhkosti zdiva 
aktivním odvětráním podloží

Ing. Martin JIRÁNEK, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Odsávání půdního vzduchu pomocí drenážních trub 
zavrtaných z prostoru sklepa

Obr. 2. Odsávání z drenážních hadic vložených do drážky 
v podlaze kolem stěny
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Účinnost aktivního odvětrání podloží
Větrací systém podloží byl instalován do 22 domů

s vlhkými stěnami. Vlhkost stěn se neměřila, pouze se za-
znamenala výška vlhké zóny. Po roce od uvedení odvětrává-
ní do provozu byli majitelé vyzváni, aby stav zkontrolovali.
V 5 domech vlhkost zcela zmizela, v 11 klesla a pouze u
6 domů se stav nezměnil (obr. 4). Při tomto hodnocení
nebyly opomenuty pravidelné sezónní výkyvy vlhkosti způ-
sobené klimatickými změnami. 

Zároveň se zkoumala závislost účinnosti na propustnosti
vrstvy ležící pod podlahou, na poměru propustnosti podpod-
lahové vrstvy a podloží, na době trvání opatření a na způ-
sobu odsávání (vrty do neporušeného podloží nebo z nově
vytvořené drenážní vrstvy pod novou podlahou). Pravděpo-
dobně vzhledem k malému počtu objektů se potvrdila zatím
jen závislost na způsobu odvětrání. U 12 vlhkých objektů
bylo odvětrání provedeno vrty do neporušeného podloží
domu, u 5 domů se odsával vzduch z drenážních hadic
vložených do nově vytvořené štěrkové vrstvy pod novými
podlahami a ve zbývajících 5 domech byly hadice vloženy
do drážek po obvodu podlah. Vlhkost stěn klesla ve všech
objektech s novou dokonale podvětranou podlahou zhruba
v 80 % domů, v nichž byly provedeny drážky, a jen v cca
60 % domů, v nichž se půdní vzduch odsával z vrtů (obr. 5).
Tento výsledek je vcelku logický, nebo� vrty byly vedeny
středem místností do původní zeminy, takže v blízkosti stěn
musí být jejich účinek již omezen. Naopak nejdokonalejší
odvětrání lze očekávat v souvislé štěrkové vrstvě. 

Představu o tom, jakým způsobem ovlivňuje odvětrání
podloží relativní vlhkost vzduchu v podloží a v drenážní
vrstvě pod domem, je možné si vytvořit z  grafů získaných
z automatických monitorovacích systémů instalovaných do
některých domů. Na obrázku 6 je záznam relativní vlhkosti
vzduchu v podloží pod domem v blízkosti obvodové stěny
(vlhkost 1) a v odsávací zavrtané trubce (vlhkost 2) v závis-
losti na venkovní teplotě a pracovním režimu ventilátoru. Je
zřejmé, že vlhkost v podloží u obvodové stěny je ovlivňová-
na venkovní teplotou. S rostoucí teplotou klesá vlhkost. Při
teplotě 0 ˚C je vlhkost vzduchu kolem 80 % a tomu také
odpovídají zjištěné hodnoty. To svědčí o komunikaci
vnějšího vzduchu s podložím pod domem alespoň na okra-
jích domu. Vlhkost vzduchu uvnitř odvětrávací trubky je
naopak závislá na činnosti ventilátoru. Necháme-li ho
nepřetržitě zapnutý delší dobu, vlhkost postupně roste a po
cca 1 dni dosahuje 100 %, což je důsledek odvodu vlhkosti
z přilehlé zeminy. Zvýšené proudění vzduchu totiž vede
k většímu odpařování vlhkosti. 

Na obrázku 7 je zaznamenána změna vlhkosti vzduchu ve
štěrkové vrstvě pod jiným domem v závislosti na podtlaku
vytvořeném v odsávacích hadicích vložených do štěrkové
vrstvy. Rozsah vlhkosti, nejčastěji v intervalu od 40 do 60 %
s dílčími výkyvy od 30 do 70 %, tentokrát neodpovídá ani
teplotě vnějšího vzduchu, ani teplotě vzduchu ve štěrku.

Vlhkost se tedy s největší
pravděpodobností mění po-
dle interiérové teploty. Pro
ovlivnění vnitřní teplotou
hovoří i skutečnost, že
vlhkost pravidelně klesá
vždy ve večerních hodinách,
kdy je v interiéru nejtepleji.
Takové periody nebyly za-
znamenány u předchozího
objektu. 

Vliv činnosti ventilátoru
je výrazný při západní stěně,
kde je čidlo blízko odsá-
vacího potrubí. Jeho sepnutí
se projeví růstem vlhkosti.
Ta je u východní stěny ven-
tilátorem také ovlivněna, ale
nejde o tak významný jev,
nebo� čidlo je od odsávacího
potrubí více vzdáleno.

Obr. 3. Úprava zabraňující v transportu vlhkosti z podloží do stěn

Obr. 4. Změna vlhkosti stěn po odvětrání podloží ve 22 domech

Obr. 5. Účinnost podle způsobu odvětrání podloží



Porovnáním obou případů dojdeme k závěru, že dobře
odvětraná štěrková vrstva výrazně přispívá k poklesu
vlhkosti vzduchu pod domy. Její vzrůst v odvětrávacím
potrubí nebo v jeho blízkosti při sepnutí ventilátoru doku-
mentuje skutečnost, že je účinně odváděna z prostoru pod
domem. O množství odváděné vlhkosti si lze učinit před-

stavu, uvědomíme-li si, že v prvním případě je při podtlaku
–60 Pa odváděno zhruba 180 m3/h a ve druhém případě při
podtlaku –40 Pa cca 220 m3/h. Při odvětrávání vlhkost
vzduchu v potrubí stoupne o 10 až 20 %, což při jeho teplotě
pod domem kolem 14 ˚C znamená, že každý 1 kg odváděné-
ho vzduchu s sebou odnáší 1 až 2 g vody. Budeme-li

STAVEBNÍ OBZOR 10/2002 291

Obr. 6. Závislost relativní vlhkosti vzduchu v podloží a v odsávací trubce na činnosti ventilátoru

Obr. 7. Závislost relativní vlhkosti vzduchu ve štěrkové vrstvě pod podlahou na činnosti ventilátoru
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zjednodušeně uvažovat, že hmotnost 1 kg má vzduch o obje-
mu cca 1 m3, je z podloží pod prvním domem odváděno kaž-
dou hodinu 180 až 360 g vody a z podloží pod druhým
domem 220 až 440 g vody. Při nepřetržitém 24hodinovém
provozu ventilátoru je pak odvedeno 4,3 až 10,5 kg vody. 

Je však si nutné uvědomit, že z celkového množství vody
odváděné v podobě páry se v chladnějším období část vody
vrací zpět do podloží jako kondenzát vzniklý v potrubí. Při
80% vlhkosti a obvyklé teplotě vzduchu pod domem mezi
10 a 14 ˚C se teplota rosného bodu pohybuje mezi 6,7 a
10,6 ˚C. Klesne-li teplota povrchu potrubí pod tyto hodnoty,
dochází ke kondenzaci uvnitř potrubí. Tato situace nastává
většinou od října do dubna v potrubí procházejícím stude-
nou půdou a v nadstřešní části stavby. Kondenzovaná voda
pak potrubím stéká zpět do podloží.

Rychlost vysušování lze ovlivnit výkonem ventilátoru,
který se nastavuje regulováním počtu otáček. Pro omezení
dalších negativních jevů, jako je ochlazování podlah a
zvýšení tepelných ztrát v zimním období, je vhodné provo-
zovat ventilátor v cyklickém režimu. Četnost spínání a délka
pracovních period se nastaví v závislosti na venkovní
teplotě. Vzdálenost drenážních trub od obvodových stěn je
dána možností promrzání základové půdy. Tuto skutečnost
je třeba vždy posoudit, což lze provést podle ČSN EN ISO
10211-1, zpravidla s využitím vícerozměrných výpočetních
modelů.

Závěr
Výsledky získané z 22 objektů ukazují, že aktivní

odvětrání podloží může sloužit nejen k ochraně proti
radonu, ale bude jistě účinné i při snižování vlhkosti staveb-
ních konstrukcí. To je jeho nesporná výhoda v porovnání
s řadou pasivních vzduchových odvlhčovacích metod, které
vstup radonu do domu spíše podporují. Stačí vzpomenout na
oblíbené odvětrávací otvory otevřené přímo do interiéru. 

Předpokladem širšího využití je mnoho doplňkových sle-
dování a měření, aby bylo možné odpovědně stanovit poky-
ny pro navrhování a provádění, které by zmíněné negativní
jevy omezovaly, popř. vylučovaly. Obezřetnost je nutná ze-
jména u domů stojících na jílovém podloží, jehož vyschnutí
se může projevit objemovými změnami základové zeminy, a
v důsledku toho i poruchami konstrukce objektu. 

Obdobně jako při odvětrání podloží s cílem omezit kon-
centraci radonu je třeba posoudit možnost výskytu dalších
negativních jevů, jako např. zvýšení podtlaku v kontaktních
podlažích, což může vést k nedostatečnému odvodu spalin
od kamen a kotlů a nebezpečí výbuchu v případech, kdy je
do potrubí současně s půdním vzduchem nasáván metan. 

Článek byl zpracován za částečné podpory výzkumného
záměru MSM 210 000 001 „Funkční způsobilost a opti-
malizace stavebních konstrukcí“.
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Jiránek, M.: Reduction of Moisture in Walls by Active
Ventilation of Sub-Floor Layers

Based on the experience from 22 single-family houses,
the influence of soil ventilation systems on the reduction
of the moisture content in damp walls is discussed. The
principle of drying is shown on the graphs of
temperature and relative humidity of the air in the sub-
-floor layers recorded in dependence on the intensity of
ventilation. We have found out that the soil ventilation
can remove up to 10 kg of water per day from the soil.

Jiránek, M.: Verringerung der Mauerwerksfeuchtigkeit
durch aktive Ablüftung des Untergrundes

Der Beitrag analysiert einzelne Varianten der Ablüftung
des Untergrundes und ihren Einfluss auf die
Herabsetzung der Feuchtigkeit von gemauerten
Bauteilen. Es werden die Erfahrungen von 22 Ein-
familienhäusern ausgewertet. Das Funktionsprinzip der
Systeme wird mit Hilfe kontinuierlicher Aufzeich-
nungen der Temperaturen und der relativen
Luftfeuchtigkeit unter den Häusern, die in Abhängigkeit
von der Intensität der Ablüftung ermittelt wurden,
erläutert. Es stellt sich heraus, dass bei ununterbro-
chenem Betrieb diese Systeme pro Tag 10 kg Wasser aus
dem Untergrund abführen können. 

Již téměř čtyři desetiletí patří veletrh BAU k nej-
úspěšnějším akcím v programu Messe München. V lednu
příštího roku se na mnichovském výstavišti setkají
odborníci z mnoha stavebních oborů ji po patnácté.
Sloganem tohoto ročníku bude „Inovace pro Evropu“.
Speciálně pro architekty, plánovače a inženýry je
připraven rozsáhlý poradenský a informační program.
Mnoho vystavovatelů nabízí ve speciálně označených
Architect´s Corners vlastní servis a poradenství. Z mnoha
akcí doprovodného programu lze navštívit:
– fórum „Stavět do budoucna: Architektura pro staveb-

níky“, věnované tématům z oblasti energie, ekologie a
ekonomie;

– konferenci „Inovační pláště budov“, která se bude zabý-
vat vizemi trvale udržitelné architektury. V první části
odeznějí přednášky na témata „Příroda-budova-techni-
ka, člověk“ a „Dvoupláš�ové fasádní systémy – rozhraní
mezi člověkem a životním prostředím, ve druhé části
„Energetické a prostorově klimatické aspekty pláš�ů
budov“, „Denní světlo a ochrana proti slunci“, „Vítr
jako faktor plánování budov“ a „Možnosti využití
solární energie v dvoupláš�ových fasádách“; 

– výstavu designu průmyslově vyráběných komponentů
doplněnou přednáškami na téma „Architektura a
design“. 

Aktuální informace zájemci naleznou v BAU-Newsletter
na internetové adrese www.bau2003.info.

Tisková informace

BAU 2003
13. – 18. ledna 2003
Mnichov
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Kontaktní zateplovací pláš� budov – ověřování
vlastností výztužné vrstvy

Mgr. Petr LÍZAL, CSc. 
Ing. Pavel SCHMID, PhD.

VUT – Fakulta stavební 
Brno

Jednou z nejdůležitějších součástí kontaktních zateplo-
vacích pláš�ů budov je výztužná vrstva. Na její kvalitě
závisí funkčnost a životnost tenkovrstvé omítky. Článek
se zabývá hodnocením kvality této vrstvy metodou měření
napětí vznikajícího zejména tepelnou dilatací následkem
povětrnostních vlivů. Popisuje měřicí systém, princip
měření, průběh zkoušky a dosažené výsledky.

Úvod
Současné způsoby dodatečného zateplování fasádních

pláš�ů budov naznačily nejen výhody používaných systémů
z hlediska energetických úspor na vytápění domů, ale i ně-
které nedostatky v předpokládané kvalitě a životnosti. Ty
vyplývají zejména z technologické nekázně, ale i z dosud
nedostatečných technických znalostí a vlastností použí-
vaných materiálů.

V rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
„Regenerace panelových domů“ byla posuzována  realizace
kontaktního zateplení prováděcích firem a výrobců různých
zateplovacích systémů. Při kontrolách bylo zjištěno, že
armovací stěrka v některých případech není dostatečně přil-
nutá k podkladnímu izolantu. Tato vada výrazně ovlivňuje
kvalitu a zkracuje životnost provedeného zateplení, přičemž
kvalita výztužné vrstvy je jedním z nejdůležitějších poža-
davků. Zkouška tahem pro stanovení šířky trhlin při pro-
tažení, prováděná na pracovišti autorů za použití videoex-
tenzometru, patří k rozhodujícímu kvalitativnímu parametru
celého systému, a proto pokládáme za potřebné uvést prin-
cip zkoušky a metodiku stanovení šířky trhlin při protažení
1,5 %. 

Rakouská společnost Messphysik GmbH překonala
nedostatky kontaktních extenzometrů vyvinutím bezkon-
taktního obrazového videoextenzometru ME-46 [1]. Filozo-
fie práce s tímto systémem se řídí heslem: „Je-li něco vidět,
může to být i měřeno“ [2]. Jednou z možností jeho využití
ve stavební laboratoři je měření poměrných deformací na
povrchu armované stěrky při tahových zkouškách včetně
monitorování vzniku a rozvoje trhlin.

Komponenty měřicího systému ME 46
Standardně se dodává monochromatická videokamera

dovolující nastavení správného obrazu s  korekcí gama a fil-
trů. Kamera je vybavena čipem CCD (Charge Coupled
Device) s vysokou přesností mřížky fotocitlivých buněk.
Upevňuje se do konvenčního stativu nebo držáku na zkušeb-
ním stroji. Výměnné objektivy s vysokou přesností definice
obrazu se dodávají podle individuálního přání zákazníka.
Mohou být bu� s pevnou, nebo proměnnou ohniskovou
vzdáleností (zoom), splňující požadavky při měření malých
i velkých vzorků a průhybů. Frame Grabber Interface  je
součástí řídícího počítače videoextenzometru a je spojen

s kamerou pohyblivým kabelem. Převádí videosignál v nor-
mě PAL na osmibitový číslicový formát, a současně generu-
je obraz velikosti 640 x 480 pixelů na barevný monitor
pracující v software pod operačním systémem Windows
95/98/NT . Je schopen rozeznat u každého pixelu
(obrázkového bodu) až 256 odstínů šedé barvy. Výsledkem
je teoretická rozlišovací schopnost lepší než 17 bitů
z velikosti obrazového pole. Standardní software pro měření
se dodává s hardwarovým klíčem, který se připojuje na
paralelní port. Analogově digitální připojení extenzometru
na stávající zkušební stroje umožňuje ukládat signál pro sílu
a posuv společně s naměřenými souřadnicemi bodů. 

Princip měření v optických bodech
Na povrchu zkoušeného tělesa se v místě měření defor-

mace vyznačí série až sto kontrastních (černá na bílém
pozadí, nebo naopak) kruhových bodů přibližně stejné
velikosti. Na vynesené bodové pole se zaměří kamera
upevněná na stojanu zkušebního stroje nebo na samostat-
ném stativu. Je důležité zajistit, aby vzdálenost mezi kame-
rou a vzorkem (měřenými body) zůstávala v průběhu měření
stálá. Obraz kamery je digitalizován a hodnoty jsou
ukládány do paměti (bufferu).

Může být zvoleno několik radiálních skenovacích přímek
pro každý měřený bod a pro každou přímku se vypočítává
průsečík. Střední hodnota má potom mnohem větší přesnost,
rozlišení a stabilitu. Při použití této metody se dosahuje
mnohem lepšího rozlišení, než je teoretická minimální hod-
nota z velikosti obrazového pole. Data v obrazové paměti
jsou dále skenována ve vertikálním směru. Výsledná data
(souřadnice bodů X, Y) mohou být odeslána do externího
počítače a uložena v tabulkovém formátu na disku společně
s hodnotami síly a času. Tyto soubory je pak možné snadno
analyzovat konvenčními tabulkovými programy (Excel,
Lotus aj.). Naměřená data se vyhodnotí, naskenuje se další
obraz, obrazová pamě� je aktualizována a měřicí cyklus se
opakuje. Čas mezi aktualizacemi nezávisí pouze na rychlosti
počítače a frame grabberu, ale také na množství dat, které
má být zpracováno, a dále na obrazovém standardu (PAL).
Může být dosaženo skenovací rychlostí větší než 100 Hz,
nicméně při rychlosti větší, než je rychlost systému PAL
(25 Hz), se načítají a analyzují stejná data a střední hodnoty
se ukládají.

Dosažitelná přesnost měření
Minimální teoretické rozlišení, které je možné dostat na

základě počtu bodů a stupňů šedi, závisí na velikosti
zorného pole kamery (tab. 1). Tyto hodnoty jsou ve
skutečnosti mnohokrát zlepšeny, protože je vždy použita
střední hodnota z několika zpracovávaných skenovacích
řádků a metoda interpolace. Linearita a opakovatelnost se
mohou kontrolovat kalibračním zařízením. Kamera se na-
stavuje na standardní velikost obrazového pole, které
obvykle tvoří 150 % počáteční největší vzdálenosti bodů
plus očekávaná deformace vzorku.
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Kalibrace zápisu souřadnic optických bodů
Nejjednodušším způsobem kalibrace je použití velmi

tenkého kalibračního přípravku, vyrobeného z papíru nebo
tenkého plechu, na kterém jsou dva terče nebo dva otvory se
známou vzdáleností středů. Vzdálenost mezi nimi má být
větší než 10 % obrazového pole. Čip kamery CCD má prvky
citlivé na světlo umístěny v přesné pravoúhlé mřížce.
Kontrola vertikálního umístění těchto prvků je identická
kontrole v horizontálním směru. Do zorného pole se umístí
kalibrační vzorek tvořený čtyřmi body rozmístěnými do
čtverce. Po této kalibrační proceduře jsou analyzovány
výsledky ve směru X a Y. Souřadnice v obou směrech mají
být identické.

Tahová zkouška armované stěrky 
Při tahových zkouškách armovaných stěrkových vrstev

v kontaktním zateplovacím systému se pro danou hladinu
zatížení měří poměrné deformace materiálu ve směru
namáhání. Výše popsaným měřicím systémem je možné
zároveň monitorovat vznik a rozvoj trhlin pro danou hodno-
tu zatížení, resp. poměrné deformace. Vyhodnocovaným
výstupem je pracovní diagram s definicí vzniku a rozvoje
trhlin vzhledem k dosaženým hladinám poměrných defor-

mací. Je možné také vyhodnocovat hodnotu modulu
pružnosti v měřené oblasti materiálu pro danou hladinu
zatížení. Vzhledem ke sledovaným charakteristikám byl
zvolen rozměr zkušebního tělesa v šířce 100 mm, délce
600 mm a tlouš�ce 3,5 mm. Výztužná sí�ovina má délku
800 mm a v materiálu stěrky je umístěna v polovině tlouš�ky.
Přečnívající konce sí�oviny (cca 100 mm na každé straně) se
před aplikací upínacích přípravků přehnou přes zkušební
těleso v kotevní (upínací) oblasti. Zkušební tělesa se zatíží
v mechanickém lisu při zatěžovací rychlosti 0,5 mm/min
v podélném směru desetkrát na 50 % očekávané tahové
pevnosti při popraskání. Po těchto předběžných zatěžo-
vacích cyklech je odlehčení na 5 % tahové pevnosti.
V odlehčeném stavu se udržuje těleso po dobu 1 až 2 minut.
Při následném jedenáctém cyklu se zkušební těleso zatěžuje
až do vzniku trhlin a dále až do porušení. Zatěžování je tedy
realizováno konstantním přírůstkem deformace. Při jede-
náctém cyklu se v podélném směru na základně 200 mm
snímá hodnota poměrné deformace materiálu. Jak již bylo
zmíněno, kromě zatěžovacího diagramu (obr. 1) měřicí sys-
tém umožňuje archivovat digitální obraz porušení měřeného
povrchu (obr. 2) při zvolené hodnotě zatížení (poměrné
deformace). 

Závěr
V současnosti probíhají tahové zkoušky pro objektivní

posouzení a vzájemné porovnání odolnosti armovacích
stěrek zateplovacích systémů různých výrobců na vznik a
rozvoj trhlin při náhlých délkových změnách posuzované
vrstvy ve směru vyztužení, vyvolaných např. náhlou změ-
nou teploty. V roce 2001 vydal Cech pro zateplování budov
ČR pravidla pro navrhování, ověřování a provádění vnějších

Axiální obrazové pole
[mm]

Minimální rozlišení
[µm]

  50 < 0,4

250 < 2,0

Tab. 1. Příklad závislosti teoretického rozlišení na velikosti
zorného pole kamery

Obr. 1. Průběh zatěžovací křivky 
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kontaktních zateplovacích systémů [3]. Ve zkušebním před-
pisu 5 (Stanovení velikosti trhlin výztužné vrstvy tahovou
zkouškou) je o použití kamery pouze zmínka, a proto jsme
pokládali za nezbytné objasnit alespoň zkráceně postup
zkoušky. V rámci řešení níže zmíněných výzkumných pro-
jektů autoři kontrolují funkci kontaktního zateplení přede-
vším na objektech panelových budov. Po zkušenostech
z těchto expertiz i realizovaných experimentů [4]–[8] lze
konstatovat, že většina poruch povrchových vrstev se
vyskytuje u systémů, u nichž při tahové zkoušce armované
stěrky vzniknou trhliny širší než 0,2 mm při poměrné defor-
maci 1,5 %. Při tahových zkouškách byla doložena i nezbyt-
nost správného uložení výztužné sí�oviny. Sí�ovina musí být
řádně vypnutá, protože již při malých změnách napětí
vznikají v oblastech se špatně uloženou výztužnou vrstvou
výrazné trhliny a dochází k porušení zkušebního tělesa.
Problematiku povrchových vrstev kontaktního zateplo-
vacího systému je nutné řešit komplexně z hlediska ověření
materiálových vlastností, jako je smrš�ování, difúze, teplot-
ní roztažnost, modul pružnosti a přetvárnosti, odolnost proti
vzniku a rozvoji trhlin, odolnost proti napadení hmyzem.
Rozhodující vlastnosti a požadovaná kritéria jsou uvedena
ve stavebně technických osvědčeních jednotlivých systémů.
Metodika experimentu zpracovaná autory příspěvku je
součástí požadavků Cechu pro zateplování budov ČR
zařazených v [9] a [10].

Odolnost výztužné vrstvy se stěrkovou hmotou a sí�ovi-
nou R 131 dokumentují obr. 1 a obr. 2 (při poměrné defor-
maci 0,25 % došlo k otevření první trhliny šířky 0,2 mm).
Na snímcích je zachycen rozvoj trhlin při poměrných defor-
macích 0,5–2,0 % šířek větších než 0,6 mm. Pracovní dia-
gram této zkoušky je uveden na obr. 1 (při tahové zkoušce
podle požadavků na vlastnosti výztužné vrstvy jako složky
VKZS proti vzniku a rozvoji trhlin nevyhovuje – tab. 7, TPZ
2001-2, šíře trhlin při protažení 1,5 % – max. 0,15 mm [9]).
Při protažení 1,5 % je ve směru útku šířka trhlin 0,25 až
0,30 mm a ve směru osnovy 0,20–0,30 mm. 

Související předpisy
TPZ 2001-02 – Vnější kontaktní zateplovací systémy.
Kvalitativní třídy. Kritéria CZB 2001.

TPZ 2001-03 – Vnější kontaktní zateplovací systémy.
Směrnice pro zkoušení. Směrnice CZB 2001.
Postup při přípravě stěrkové směsi podle návodu výrobce.

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu MPO „Re-
generace panelových domů“ a výzkumného záměru
CEZ J22/98:261100007 MŠMT „Teorie, spolehlivost a
mechanismus porušování staticky a dynamicky namáha-
ných stavebních konstrukcí“.
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Lízal, P. – Schmid, P.: Heat–Insulating Contact Skins of
Buildings – Testing Properties of the Bracing Layers

Bracing layers are key components of heat-insulating
contact skins of buildings. Their quality determines the
functionality and durability of thin-coat plaster. This
paper deals with the quality control of these layers by
the method of measuring stress arising most of all from
thermal dilatation due to weather effects. Further, the
paper describes the measuring system, measurement
principles, testing process and the results achieved.

Lízal, P. – Schmid, P.: Kontaktdämmungen von
Außenwänden – Prüfung der Eigenschaften der
Deckschicht

In Kontaktdämmbeschichtungen von Außenwänden ist
einer der wichtigsten Bestandteile die Deckschicht der
Dämmung. Von ihrer Qualität hängt die Funktions-
fähigkeit und Lebensdauer des Dünnschichtputzes ab.
Der Artikel behandelt die Kontrolle der Qualität dieser
Schicht mit der Methode der Messung der insbesondere
durch die Wärmdehnung in Folge von Witterungs-
einflüssen entstehenden Spannung. Er beschreibt das
Messsystem, das Messprinzip, den Prüfungsverlauf und
die erzielten Ergebnisse.  

Obr. 2. Vznik a rozvoj trhlin v materiálu nevyhovující stěrky 
při tahové zkoušce 
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Elektrostatické mikrovýboje s destruktivními účinky ve
vnitřních prostorách budov jsou akutním problémem
současnosti. Ačkoli jde o dlouho známý a přirozený
fyzikální jev, jeho potlačování není jednoduchou záleži-
tostí. V článku jsou rozebrány některé zákonitosti
vzniku elektrostatických mikrovýbojů generovaných při
chůzi osob na vysoce rezistivních nášlapných vrstvách
podlah a diskutovány metody jejich potlačování.

Tento příspěvek navazuje na článek [1], ve kterém byla
vyložena podstata elektrizačního jevu, tj. tvorby elektric-
kých nábojů na površích různých materiálů, zejména umělo-
hmotných podlahovin, dále byla diskutována možná pro-
vozní rizika budov z hlediska výskytu elektrostatických
nábojů a obecné principy eliminace statické elektřiny. V ná-
vaznosti bude rozebrána problematika elektrostatiky podlah,
zejména způsob hodnocení a oceňování podlahovin (nášlap-
ných vrstev) z hlediska náchylnosti k elektrickému nabíjení
při chůzi a k elektrostatickým mikrovýbojům a některým
způsobům jejich odstraňování.

Mikrovýboje na nášlapných vrstvách podlah
Náchylnosti nášlapných vrstev k elektrostatickým mikro-

výbojům při chůzi osob je věnována pozornost zejména
v posledních několika desetiletích, kdy se značně rozšířila
slaboproudá elektronika, jako jsou počítače, měřidla, moni-
torovací zařízení apod., vážně těmito jevy ohrožovaná.
Mikrovýboje znehodnocují často celé elektronické sestavy a
v úhrnu způsobují  ekonomické ztráty nejen výrobcům a
prodejcům, ale i uživatelům v domácnostech, v provozních
prostorách, v laboratořích, učebnách, operačních a resusci-
tačních sálech apod. Přestože byla napsána řada pojednání
v mezinárodních časopisech o problematice ESD (Electro-
static Discharges), zůstává stále kolem této záležitosti
mnoho nevyjasněných problémů a nedořešených otázek.

Jednou z metod, které zabraňují vzniku mikrovýbojů, je
metoda aditiv. Je založena na zavedení malého množství
přídavných látek (většinou organického původu) do základ-
ního materiálu s cílem zvýšit jeho elektrickou vodivost, a
zabránit tak nahromadění kritického náboje. Metoda byla
zavedena na základě empirických zkušeností, a teprve
dodatečně byly vypracovány některé fenomenologické
modely [2], [3] popisující funkci aditiv.

V článku [1] byly publikovány zviditelněné stopy po
elektrostatických mikrovýbojích na površích polyetylen-
tereftalátových fólií. Stopy mají větvenou, tzv. Lichtenber-
govu strukturu [4], [5]. K jejich topologické klasifikaci lze
s výhodou využít formalismu fraktální geometrie [6], [7].
Rozpracovaná fraktální a multifraktální geometrie umožňu-
je rozlišit různé skupiny mikrovýbojových stop a jejich sta-
tistik podle hodnot fraktálních dimenzí. Jde vlastně o jednu
z dalších možností, jak kriticky hodnotit náchylnost materiá-
lů k povrchovým mikrovýbojům.

Klasickým nástrojem ke kritickému zhodnocení elektro-
statických vlastností elektricky rezistivních materiálů je
měření jejich objemového a povrchového elektrického
odporu a dále měření elektrického potenciálu těla gene-
rovaného při chůzi člověka po povrchu zkoumaného mate-
riálu, resp. po nášlapné vrstvě podlah. Vzhledem k tomu, že
generování elektrických nábojů je vždy záležitostí dvou
povrchů – a� již ze stejného, nebo různého materiálu (tření,
kontakt a separace, tečení podél stěn trubice, elektrická
indukce dvou těles apod.) – je třeba při zkoumání elektric-
kých vlastností nášlapných vrstev podlah měřit nejen mate-
riál vrstvy samostatně, ale zejména po uložení podlahy
proměřit objemový i povrchový odpor nášlapné vrstvy, dále
odpor obuvi, kterou budou používat pracovníci v místnosti,
a potom i potenciál těla pracovníka s touto obuví při chůzi
po nášlapné vrstvě podlahy. Tímto způsobem měření se
zabývá i ČSN EN 61340 [8].

Elektrostatické nabíjení při chůzi po podlaze
Zatímco měření povrchového nebo objemového odporu

nášlapné vrstvy je rutinní záležitostí spočívající na použití
normou stanovených elektrod a ohmmetru, měření elek-
trického potenciálu těla generovaného při chůzi člověka je
z fyzikálního hlediska zajímavějším problémem. Již tvorba
elektrického náboje při chůzi a jeho kvantitativní stanovení
jsou problematické záležitosti. Existují sice publikovaná
měření hodnot potenciálů pro různé kombinace nášlapných
vrstev a obuvi, ale tyto studie se většinou vyhýbají podstatě
problému, tj. jakým mechanizmem se přenáší náboj z hle-
diska elektronické struktury materiálů podlahy a obuvi a
jaké množství náboje se přenese za daných fyzikálních pod-
mínek. Jde vlastně o základní otázky elektrostatiky, které
prolínají celou její historií až do současnosti, avšak zůstáva-
jí bez uspokojivé odpovědi. Ze dvou Coehnových teorémů
sice první řeší otázku polarity generovaného náboje (kladně
se nabíjí materiál s větší elektrickou permitivitou), zatímco
druhý se snaží o kvantifikaci náboje (velikost náboje má být
úměrná rozdílu permitivit obou interagujících povrchů),
avšak zejména druhý teorém neplatí zcela obecně. Důsled-
kem toho je i skutečnost, že vlastně není k dispozici žádná
obecná formule pro výpočet nábojového množství ∆q gene-
rovaného při chůzi, která by odpovídala jednomu lidskému
kroku a materiálovým vlastnostem nášlapné vrstvy podlahy
a podrážky obuvi. Různé modely se tuto potíž snaží řešit
různým způsobem, např. kročejový náboj ∆q ohraničují
shora kritickým množstvím náboje nutným pro vznik
mikrovýboje, tedy Paschenovou průraznou hodnotou pro
jiskrový výboj ve vzduchu, což však v mnoha případech
dává nadhodnocené nábojové množství. Rozeberme nyní
jeden takový model. Půjde o ilustraci modelu publiko-
vaného nedávno Jonassenem [9], [10]. 

Jonassenův model předpokládá, že kráčející člověk má
určitou elektrickou kapacitu C a určitý elektrický odpor R
(objemový odpor včetně obuvi a nášlapné vrstvy – měřeno
vzhledem k zemi). Generování náboje se v tomto modelu
přisuzuje pouze procesu oddělování podrážek obuvi od
nášlapné vrstvy při chůzi po podlaze1) (obr. 1 – elektrizace
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VUT – Fakulta stavební
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1) Zdrojem nabíjení při chůzi člověka mohou být také třecí procesy mezi pokožkou a umělými tkaninami spodního oděvu nebo různými
vrstvami oděvů navzájem, avšak tyto zdroje model zanedbává.



separací povrchů podrážky a nášlapné vrstvy). Tím je při
každém kroku generován náboj ∆q, který nemůže překročit
Paschenovu hodnotu

kde σm je hustota povrchového náboje na podrážce,
A (≈ cm2) je plocha podrážky, Eb je Paschenova průrazná
intenzita elektrického pole pro vzduch (≈ 3 ⋅ 106Vm–1) a εo
je elektrická permitivita vakua (εo = 8,85 ⋅ 10–12 Fm–1). Vztah
(1) dává přibližně kročejový náboj velikosti 4 ⋅ 10–7 C.

Měření však ukazují na podstatně menší hodnotu ∆q, což je
pochopitelné, protože Paschenova intenzita Eb byla vzata
jako horní mezní hodnota. Kráčí-li člověk po elektricky
silně rezistivní nášlapné vrstvě s kročejovou frekvencí
f [kroky/s], pak se podle tohoto modelu generuje proud na
těle

který nabíjí člověka na napětí U (potenciál vůči zemi), jež
s časem narůstá určitou rychlostí ∆U / ∆t > 0 danou podle
vztahu

ovšem nikoli neomezeně, ale právě jen do okamžiku, kdy se
nabíjecí proud (2) vyrovná s prosakujícím (uzemňovacím)
proudem 

takže se při chůzi ustaví po jisté sérii počátečních kroků sta-
cionární stav

kde Us je stacionární „pochůzná“ hodnota napětí těla.
Vidíme, že stacionární pochůzné napětí (potenciál kráčející
osoby vůči zemi) Us je přímo úměrné odporu R, jehož hlavní
část tvoří odpor nášlapné vrstvy. Je-li podlaha vysoce rezis-
tivní (R ≥ 1011 Ω), lze očekávat i značnou hodnotu poten-
ciálu Us (např. pro f ≈ 2 s–1, ∆q ≈ 10–8 C, R ≈ 1011 Ω vztah (5)
dává Us ≈ 2 kV).

Aby nedocházelo na nášlapných vrstvách podlah k mikro-
výbojům, hodnoty stacionárního pochůzného napětí (5) ani
kročejového napětí 

by neměly z fyzikálního hlediska přesáhnout Paschenovo
napětí ≈ 300 V (limit specifikovaný normami je ještě přís-
nější a udává hodnotu 100 V). Jak ukazují vztahy (5) a (6),

lze toho dosáhnout snížením rezistance nášlapné vrstvy
(částečné zvodivění – viz metoda aditiv) nebo zmenšením
hodnoty kročejového náboje ∆q (vhodná kombinace mate-
riálů nášlapné vrstvy a podrážky obuvi). Jinou metodou, jak
předejít mikrovýbojům, je uzemnění osob v provozních
průmyslových prostorách. Toto opatření je realizováno
zápěstními kovovými páskami, které jsou vodiči propojeny
s uzemněním. Sedící osoba u výrobního pásu, která manipu-
luje s komponenty jemné elektroniky, je tak zabezpečena
proti hromadění kritického náboje2). Nevýhodou je omezení
pohyblivosti pracovníků jen v dosahu uzemňovacích vodi-
čů, což nebývá na překážku při sedavém způsobu práce.
Tato metoda v principu odpovídá snížení rezistance nášlap-
né vrstvy na malou hodnotu (na hodnotu uzemňovacího
odporu Rg) R → Rg.

Jak již bylo řečeno, do kročejového náboje ∆q může při-
spívat nejen elektrizační proces oddělování povrchu podráž-
ky od nášlapné vrstvy podlahy, ale i třecí procesy pokožky a
spodního oděvu, různých vrstev svrchního oděvu, ale také
jiné elektrizační zdroje. Častým případem je nabíjení pra-
covníka při vlečení kolečkového kontejneru – a� již
kancelářského, nebo průmyslového – po podlaze místnosti.
Při pohybu koleček kontejneru neustále dochází ke styku a
oddělování plastových nebo pryžových povrchů koleček od
nášlapné vrstvy podlahy, což je v principu stejný elektrizač-
ní proces jako oddělování podrážky od podlahy při chůzi
osoby. Tlačí-li tedy pracovník kontejner, může být jeho
kročejový náboj posilován nebo zeslabován nábojem genero-
vaným valivým pohybem koleček po podlaze, a to podle vzá-
jemné polarity obou nábojů. Elektrizační procesy při pracov-
ní činnosti člověka mohou být tedy vzájemně svázány a celý
problém většinou není možné předem početně analyzovat,
takže nezbývá, než provádět modelová měření. 

A� jsou však elektrizační procesy při pracovní činnosti
člověka jakkoli složité, účinnou prevencí bývá jak snížení
rezistance podlahy a obuvi, tak jejich vhodná materiálová
kombinace. Toho si jsou dobře vědomi špičkoví výrobci
slaboproudé elektroniky, a proto bývají často při vstupu do
výrobních hal instalovány automatické došlapové měřiče
tělní a podrážkové rezistance. Pokud má vstupující pracov-
ník zvýšenou rezistanci způsobenou nečistotami na podráž-
ce bot, automatické otevírání dveří se zablokuje. Současně
je zviditelněn kontrolním systémem a je nucen provést
nápravu (očištění nebo výměnu obuvi). Timto způsobem
probíhá neustálá kontrola rezistance pohyblivých pracov-
níků. Přirozeným požadavkem je i elektrostaticky vodivá a
uzemněná nášlapná vrstva podlah [1].

Závěr
Elektrostatika podlah je aktuální problém zejména ve

výrobních provozech, kde hrozí poškození výrobků
mikrovýboji (slaboproudé komponenty počítačové a měřicí
techniky, fotografické materiály apod.), dále tam, kde nastává
nebezpečí výbuchu či požáru (výroba a přeprava vznětlivin a
hořlavin) nebo v případě použití citlivých přístrojů (resusci-
tační zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče, ope-
rační sály, laboratoře apod.). V takových prostorách je nutné
sledovat i objemovou a povrchovou rezistanci podlahy ve
vztahu k použité obuvi. Tyto faktory do značné míry rozho-
dují o kročejovém a pochůzném napětí, jehož hodnoty by
neměly překročit kritickou hranici, aby nedocházelo
ke vzniku nežádoucích povrchových mikrovýbojů.

Problematika působení elektrostatických mikrovýbojů na
lidské zdraví je důležitou, často i rozporuplnou stránkou elek-
trostatického jevu, a zasloužila by si samostatné pojednání.
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Obr. 1. Elektrostatické pole [9]
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Benešovský, P.: Electrostatics of Floors

Electrostatic microcharges with destructive effects in
interior spaces of buildings have become an acute
problem nowadays. Although they represent a long-
-known and natural physical phenomenon, their
reduction is not a simple matter. This article analyzes
some laws of production of microcharges generated by
persons walking on highly resistant wear layers of floors.
The article also discusses methods of their reduction.

Benešovský, P.: Elektrostatik von Fußböden

Elektrostatische Mikroentladungen mit zerstörerischen
Wirkungen in den Innenräumen von Gebäuden sind ein
akutes Problem der Gegenwart. Obwohl es sich um eine
seit langem bekannte und natürliche physikalische
Erscheinung handelt, ist ihre Unterdrückung keine
einfache Angelegenheit. Im Artikel werden einige
Gesetzmäßigkeiten der Entstehung von elektrostati-
schen Mikroentladungen beim Gehen von Personen auf
hochbeständigen Trittschichten von Fußböden analy-
siert und Methoden zu ihrer Unterdrückung diskutiert. 

� recenze

Laermann, K. H. (ed.)  
Optical Methods in Experimental Solid Mechanics 
(Optické metody v experimentální mechanice)

Springer Verlag, Berlin 2000, 422 s., ISBN: 3-211-83325-0, cena 103 USD

V současnosti dochází ke stále širšímu uplatňování
optických bezkontaktních měřicích metod v oblasti experi-
mentální mechaniky a materiálového inženýrství. Tyto
metody se používají zejména pro analýzu deformací a
nedestruktivní testování objektů v různých oblastech
průmyslu a stavebnictví. V poslední době se rozvíjejí přede-
vším hybridní měřicí techniky, které jsou propojením expe-
rimentálního a teoretického (numerického) přístupu k analý-
ze konstrukcí. Na základě těchto metod lze např. ověřovat
numerické výsledky pomocí experimentálních dat a na zá-
kladě zpětné vazby upravovat numerický model zkoumané
konstrukce. Kombinace numerických metod mechaniky,
zejména pak metody konečných prvků, a kvantitativních
experimentálních výsledků, se jeví jako velmi efektivní
nástroj pro analýzu problémů v oblasti materiálového
inženýrství a experimentální mechaniky, pomocí něhož lze
velmi dobře modelovat reálné chování materiálu a kon-
strukcí vyrobených z daného materiálu. Současné moderní
digitální optické měřicí metody umožňují již plně automa-
tické vyhodnocení a analýzu měření v reálném čase. Tato
publikace se zaměřuje na teorii a aplikace těchto metod
k řešení problémů v experimentální mechanice.

Kniha je rozdělena na pět částí, z nichž každá se zabývá
tematicky odlišnou problematikou optické metrologie.
Jednotlivé části sestávají z několika podkapitol, zabýva-
jících se jednotlivými aspekty objasňované problematiky.

Kapitoly jsou doplněny obsáhlým seznamem odborné litera-
tury a příklady měření. 

První část pojednává o hybridních optických měřicích
metodách v experimentální mechanice, zejména pak využi-
tím digitální fotoelasticimetrie a speklinterferometrie k ana-
lýze deformací a napětí elastických a viskoelastických
materiálů. Ve druhé části jsou uvedeny nejnovější poznatky
v oblasti trojrozměrné fotoelasticimetrie. Třetí část se
zabývá principy a aplikací technik moiré k měření
přetvoření. Ve čtvrté části jsou popsány klasické i moderní
elektronické interferometrické metody pro měření static-
kých a dynamických deformací. Poslední část knihy je
věnována automatickým vyhodnocovacím metodám použí-
vaným v optické metrologii, jež jsou stejně důležité jako
samotné digitální měřicí techniky, nebo� pouze na základě
spolehlivého kvantitativního vyhodnocení měření lze
pokračovat v analýze.

Recenzovanou publikaci lze považovat za velmi dobrý
přehled současné problematiky optických bezkontaktních
metod používaných v oblasti experimentální mechaniky ke
zkoumání reálného chování různých konstrukcí. Je možné ji
proto doporučit jak vědeckým odborníkům, kteří se danou
problematikou hlouběji zabývají, tak dalším zájemcům
o tuto zajímavou oblast.

J. Novák
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Kombinace zatížení podle eurokódů v příkladech
prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc., PhD.

Pavel MAREK
ČVUT – Kloknerův ústav

Praha

Nová evropská norma [1] uvádí tři alternativní pravidla
pro kombinaci zatížení, která jsou vysvětlena a použita
při výpočtu účinku zatížení u vybraných stavebních kon-
strukcí. Dílčí součinitele zatížení a kombinační součinitele,
stanovené podle doporučených pravidel pro ověření mez-
ních stavů rovnováhy, únosnosti a použitelnosti, jsou uve-
deny v přehledných tabulkách. U každého příkladu jsou
pro alternativní kombinace zatížení vykresleny obalové
křivky ohybových momentů, v případě mezního stavu
rovnováhy EQU obalové křivky posouvajících sil.
Vzájemné porovnání stanovených extrémních účinků
zatížení ukazuje, že alternativní kombinační pravidla
uvedená v [1] mohou vést k výsledným hodnotám
odlišným až o 18 %. Ukazuje se, že rozhodnutí o doporu-
čené alternativě by mělo přihlížet k ekonomickým, ob-
chodním a dalším aspektům včetně pracnosti statických
výpočtů.

1. Úvod
Norma EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí [1] je

základním dokumentem pro celou soustavu eurokódů, je
národně dostupná od dubna 2002 a její české vydání se
očekává na podzim roku 2003. Poskytuje zásady navrhování
a ověřování konstrukcí s ohledem na jejich bezpečnost,
použitelnost a trvanlivost. Záměrem článku je přiblížit uži-
vateli postup při sestavování vhodných kombinací zatížení.
Alternativní postupy navrhování podle [1] jsou ukázány a
porovnány na třech příkladech stavebních konstrukcí.

2. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti
V normě [1] se rozlišují čtyři druhy mezních stavů únos-

nosti, které jsou v dalším textu označeny zkratkami:
EQU – zahrnuje ztrátu statické rovnováhy konstrukce

uvažované jako tuhé těleso, při které menší kolísá-
ní hodnot prostorového rozdělení zatížení je vý-
znamné, pevnosti materiálů konstrukce nebo zá-
kladové půdy většinou nejsou významné;

STR – představuje případ porušení nebo nadměrného
přetvoření konstrukce, popř. konstrukčních prvků
závisící na pevnosti materiálů konstrukce;

GEO – případ poruchy či nadměrného přetvoření základo-
vé půdy, při kterém je pevnost zeminy a hornin
podstatná pro zajištění odolnosti; 

FAT – představuje případ únavového porušení konstruk-
ce nebo konstrukčních prvků, při kterém jsou vý-
znamné opakované změny napětí nebo poměrného
přetvoření.

V příkladech uvedených v tomto článku se mezní stavy
GEO a FAT neuvažují.

Obecná podmínka spolehlivosti konstrukce může být
vyjádřena nerovností

Ed ≤ Rd, 
kde Ed značí návrhovou hodnotu účinku zatížení E a Rd
návrhovou hodnotu odolnosti R.

Pro vybrané návrhové situace a určené mezní stavy se
mají stanovit kritické zatěžovací stavy. Podle [1] je zatěžo-
vacím stavem slučitelná kombinace různých uspořádání
zatížení, deformací a imperfekcí, které se uvažují současně
s pevnými proměnnými zatíženími a se stálými zatíženími.

V případě mezního stavu únosnosti typu EQU (statická
rovnováha) lze návrhové hodnoty účinků zatížení Ed a odol-
nosti konstrukce Rd symbolicky zapsat 

Ed = Ed,dst ,         Rd = Ed,stb ,

kde Ed,dst značí návrhovou hodnotu destabilizujících zatížení
a Ed,stb označuje návrhovou hodnotu stabilizujících zatížení.
Ověření mezního stavu únosnosti typu EQU lze tedy vyjádřit
nerovností

Ed,dst ≤ Ed,stb .

Dílčí součinitele pro stálá a proměnná zatížení jsou uvedena
v [1], příloha A.1, tabulka A.1.2(A). 

V případě mezních stavů typu STR (vnitřní porušení) lze
návrhové hodnoty Ed a Rd zapsat

Ed = γEd E (Fd, Xd, ad),   Rd = R (Fd, Xd, ad)/γRd ,

kde γEd značí dílčí součinitel zohledňující nejistoty modelu
účinku zatížení E, γRd značí dílčí součinitel pro nejistoty mo-
delu odolnosti R, Fd označuje návrhové hodnoty zatížení F,
Xd návrhové hodnoty materiálových vlastností X, a konečně
ad označuje návrhové hodnoty geometrických údajů a (často
shodné se jmenovitými hodnotami). Povšimněme si, že
účinek zatížení E obecně závisí na materiálových vlastnos-
tech Xd s ohledem na pevnost a tuhost (např. u staticky
neurčitých konstrukcí i v případech nepřímého zatížení od
vynucených přetvoření).

Ověřování mezních stavů použitelnosti, které v současné
době nabývají na důležitosti, vychází v běžných případech
(např. při posouzení průhybu nebo šířky trhlin) z nerovnosti

Ed ≤ Cd ,

kde Cd je mezní hodnota příslušného ukazatele použitelnos-
ti, např. přípustný průhyb.

Ve shodě s pojetím mezních stavů se mají uvažovat dvě
základní skupiny podmínek spolehlivosti. Zvláště by mělo
být ověřeno, zda účinek návrhových zatížení nepřekračuje:

a) návrhovou odolnost konstrukce v mezních stavech
únosnosti;

b) kritéria mezních stavů použitelnosti. 

3. Obecná pravidla pro kombinace zatížení
Při ověřování spolehlivosti konstrukce podle [1] se

nejprve specifikují návrhové situace a příslušné mezní stavy.
Poté se určí uspořádání volných zatížení (umístění, velikost a
směr působení), a dále kritické zatěžovací stavy (kombinace
slučitelných uspořádání zatížení). Kritické zatěžovací stavy
zjevně závisí na druhu a umístění nosného prvku (sloup, nos-
ník, deska) a na celkovém konstrukčním uspořádání.

Za předpokladu, že je k dispozici předběžný návrh kon-
strukce (tj. základní topologie a konstrukční materiály),

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



může ověření spolehlivosti konstrukce (pevnosti a použitel-
nosti) postupovat těmito kroky:

� výběr odpovídajících návrhových situací a mezních
stavů;

� určení slučitelných uspořádání zatížení a kritických
zatěžovacích stavů;

� výpočet návrhových hodnot účinků zatížení pro pří-
slušné mezní stavy únosnosti a použitelnosti;

� ověření odolnosti konstrukce (splnění stanovených
podmínek spolehlivosti).

Podrobný postup v prvních třech krocích je patrný z pří-
kladů uvedených v tomto příspěvku. Poslední krok (ověření
odolnosti konstrukce) týkající se materiálově zaměřených
eurokódů EN 1992 až EN 1999 se zde neuvádí.

3.1. Kombinace zatížení pro mezní stavy únosnosti
Kombinace účinků zatížení jsou v trvalé a dočasné

návrhové situaci založené na návrhové: 
– hodnotě hlavního proměnného zatížení,
– kombinaci vedlejších proměnných zatížení.

Základní kombinaci zatížení A pro mezní stav únosnosti
uvádí norma [1] rovnicí (6.10)

Alternativní kombinace B se skládá podle [1] z rovnic
(6.10a, 6.10b)

Kombinace C se opět skládá ze dvou rovnic [1] (6.10amod,
6.10b), tedy z rovnice (8) a z modifikovaného vztahu (7), ve
kterém se uvažuje působení pouze stálých zatížení 

kde ξ je redukční součinitel pro nepříznivá stálá zatížení G.
Alternativní kombinace zatížení má být v členských zemích
CEN stanovená v národní příloze (NP). Norma [1] nedává
přednost žádné z těchto tří alternativ. Následující příklady
však zřetelně ukazují, že výsledné účinky zatížení stanovené
podle jednotlivých postupů se mohou významně lišit.
Porovnáním výsledků se budeme zabývat v jednotlivých
příkladech.

Doporučené hodnoty dílčích součinitelů zatížení γ a
redukčních součinitelů ψ jsou uvedeny v [1].

Pokud se pro stanovení účinků zatížení použije alterna-
tivní postup B, popř. C, pak lze podle vztahu odvozeného

v [2] posoudit, která z dvojice rovnic (6.10a, 6.10b), popř.
(6.10amod, 6.10b), je rozhodující. Například pokud se uvažu-
jí dvě proměnná zatížení (užitné Q a vítr W), pak lze nalézt
meze 

pro kombinaci B,

pro kombinaci C,

kde redukční součinitel se uvažuje hodnotou ξ = 0,85 a k =
= Wk/Qk, vyjadřuje poměr obou proměnných zatížení. Pro
poměr k ≤ (1–ψQ)/(1–ψW) platí pomocné veličiny a = 1 a
b = ψW (zatížení Q hlavní) a pro k > (1–ψQ)/(1–ψW) veličiny
a = ψQ a b = 1 (W hlavní). Použití vztahů (10), popř. (11),
může ulehčit uživateli práci při výběru jedné z dvojice
rovnic, jak ukazuje příklad popsaný v oddílu 4.2.

3.2. Kombinace zatížení pro mezní stavy použitelnosti
Kombinace zatížení, které se uplatňují u mezních stavů
použitelnosti, závisí na povaze sledovaného účinku zatížení;
rozlišuje se např. účinek nevratný, vratný nebo dlouhodobý.
V normě [1] jsou uvedeny tři kombinace pojmenované
podle reprezentativní hodnoty hlavního proměnného
zatížení. Symbolicky lze tyto kombinace zatížení pro mezní
stavy použitelnosti zapsat následujícími rovnicemi:

a) charakteristická kombinace zatížení 
(EN 1990, rovnice (3.14))

obvykle užívaná k ověřování nevratných mezních stavů;

b)častá kombinace (EN 1990 (rce 3.15))

obvykle užívaná k ověřování vratných mezních stavů;

c) kvazistálá kombinace (EN 1990 (rce 3.16))

obvykle užívaná k ověření dlouhodobých účinků a 
vzhledu konstrukce, např. pokud se počítá s dotvarová-
ním betonu.

V souladu s přílohou A.1 k [1] jsou všechny dílčí součinitele
zatížení pro mezní stavy použitelnosti rovny jedné. Výše
zmíněné kombinace zatížení (12) až (14) se liší podle
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Obr. 1. Schéma nosníku s převislým koncem



různého použití součinitelů ψ0, ψ1 a ψ2. Například ψ0 se
používá ke zmenšení vedlejšího proměnného zatížení v cha-
rakteristických kombinacích, ψ2 v častých kombinacích a
kvazistálých kombinacích zatížení. Všimněme si, že v zá-
vislosti na místě, kde je konstrukce ověřovaná (průhyb,
šířka trhliny), a na počtu nezávislých zatížení, vede každá
kombinace zatížení k několika zatěžovacím stavům. Násle-
dující příklady ukazují možnosti použití uvedených kombi-
načních pravidel. 

4. Příklady

4.1. Nosník s převislým koncem
Na nosník působí rovnoměrná stálá zatížení g1 a g2

(zatížení nosníku a převislého konce se uvažují jako

nezávislá), soustředěné zatížení G a užitná zatížení q1 a q2
(kategorie B – kancelářské plochy). Mezní stavy únosnosti
(statické rovnováhy EQU a únosnosti STR) a mezní stavy
použitelnosti (charakteristická a kvazistálá kombinace) jsou
ověřeny pro příslušné zatěžovací stavy a odpovídající
součinitele (γ × ψ) uvedené v tab. 1.

K ověření rovnováhy nosníku lze kromě zatěžovacího
stavu (1) použít alternativní zatěžovací stav (3) při současném
ověření stavu (4). Tato alternativa (stavy (3) a (4)) se uplatní
v případě, že se zároveň ověřuje odolnost nosných prvků [1].
Průběh výsledných momentů ukazují obr. 3 až obr. 5.

Z výsledků mezního stavu únosnosti EQU (obr. 2)
vyplývá, že konzolový nosník musí být v bodě (a) zajištěn
proti tahové síle –4,025 kN. Porovnáme-li výsledky
momentů pro mezní stav únosnosti STR, je patrné, že čísel-
né hodnoty kladných momentů kombinace A (obr. 3) jsou
asi o 18 % větší než u kombinace B, popř. C (obr. 4). Rozdíl
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  1. – rovnováhy (6.7) 0,9×1,00 1,1×1,00 – 1,50 1,1×1,00

  2. – rovnováhy (6.7) 0,85×1,35 1,35 – 1,50 1,35

  3. – rovnováhy (6.7) 1,00 1,00 – 1,50 1,00

  4. (c) únosnosti (6.10) 1,35 1,00 1,5 – 1,00

  5. (b) únosnosti (6.10) 1,00 1,35 – 1,50 1,35

  6. (c) únosnosti (6.10a) 1,35 1,00 0,7×1,50 – 1,00

  7. (c) únosnosti (6.10b) 0,85×1,35 1,00 1,5 – 1,00

  8. (b) únosnosti (6.10a) 1,00 1,35 – 0,7×1,50 1,35

  9. (b) únosnosti (6.10b) 1,00 0,85×1,35 – 1,50 0,85×1,35

10. – únosnosti (6.10amod) 1,35 1,00 – – 1,00

11. – únosnosti (6.10amod) 1,00 1,35 – – 1,35

12. – použitelnosti (6.14) 1,00 1,00 1,00 - 1,00

13. – použitelnosti (6.14) 1,00 1,00 - 1,00 1,00

14. – použitelnosti (6.16) 1,00 1,00 0,3×1,00 – 1,00

15. – použitelnosti (6.16) 1,00 1,00 – 0,3×1,00 1,00

          Součinitele pro zatížení
Mezní stav  Stav

Extrém M
v bodě q 2 Gg 2 q 1g 1

Obr. 2. Obálka posouvajících sil [kN] podle rovnice (6.7) Obr. 3. Obálka momentů [kNm] podle rovnice (6.10)

Tab. 1. Zatěžovací stavy a odpovídající součinitele (γ × ψ) pro příslušné rovnice



záporných momentů mezi kombinacemi A a B v bodě (b) je
11 %. Kombinace B a C jsou v tomto případě totožné,
rovnice (6.10a) a (6.10amod) se v obalové křivce neprojeví.

4.2. Spojitý nosník o třech polích
Spojitý nosník o třech polích stejné délky L = 5 m je

zatížen stálým a užitným zatížením. Rovnoměrné stálé
zatížení g (považované za zatížení z jednoho zdroje pro celý

nosník) a nezávislá užitná zatížení q1, q2 a q3 se uvažují při
ověření mezních stavů únosnosti a použitelnosti (charakte-
ristické a kvazistálé kombinace). Mezní stav únosnosti (typ
STR podle obecné rovnice (6.8) a rovnice pro kombinaci
zatížení (6.10) podle [1]) je ověřen, uvážilo se celkem sedm-
náct zatěžovacích stavů, k nimž tab. 2 uvádí příslušné hod-
noty součinitelů γ.

Pro stanovení účinků zatížení lze alternativně použít
rovnice (10) a (11), uvedené v odst. 3.1. Pro případ jediného
proměnného zatížení (jen užitné Q) lze vztahy zjednodušit
na tvar

kde a = 1; ξ = 0,85; γG = 1,35; γQ = 1,5; ψQ = 0,7 

a kde

χ = Qk/(Gk+Qk) ,

kde Qk a Gk představují symbolický zápis účinků od
proměnných a stálých zatížení na konstrukci.

Kritérium pro posouzení
Jestliže χ > χlim,B, popř. χ > χlim,c, pak rozhoduje (6.10b).

V ostatních případech rozhoduje (6.10a), resp. (6.10amod).
Číselné řešení pro tento příklad uvádíme v tab. 3. Z tabulky
je patrné, že v obou alternativních kombinacích B, C je
rozhodující rovnice (6.10b). Průběh výsledných momentů
ukazují obr. 6 až obr. 8.

Z výsledků mezního stavu únosnosti STR je patrné, že
vnitřní moment podle kombinace A (obr. 6) je v bodech (e)
a (b) (obr. 5) větší asi o 9 % než podle kombinace B (obr. 7),
popř. C (obr. 8). V bodě (f) jsou číselné hodnoty kombinace
A větší asi o 5 % než u kombinace B a C. Kombinace B a C
jsou v tomto případě rovněž totožné, rovnice 6.10a a
6.10amod se v obalové křivce neprojeví.

4.3. Rovinný konzolový rám
Konzolový rám podle obr. 9 je zatížen pěti nezávislými

zatíženími – stálé zatížení g, užitné zatížení q1, užitné
zatížení q2, zatížení větrem W a zatížení sněhem s.

V následujícím rozboru jsou ověřeny mezní stavy únos-
nosti (STR) a použitelnosti (charakteristická a kvazistálá
kombinace). Poznamenejme, že je třeba uvážit další zatěžo-
vací stavy pro ověření mezního stavu statické rovnováhy
(EQU) (užitné zatížení působí pouze v konzolové části
rámu). Mezní stav statické rovnováhy EQU je splněn pro
rám znázorněný na obr. 9. 
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Obr. 4. Obálka momentů [kNm] podle rovnic (6.10a), 
(6.10b) a (6.10amod), (6.10b)

Obr. 5. Spojitý nosník
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Obr. 6. Obálka momentů [kNm] podle rovnice (6.10)



Průběh výsledných momentů je znázorněn na obr. 10 až
obr. 12. Pro přehlednost se uvedené číselné hodnoty
momentů vztahují pouze k vodorovným příčlím a sloupům
v nejnižším podlaží.

Z výsledků mezního stavu únosnosti STR je patrné, že
momenty stanovené podle kombinace A (obr. 10) jsou větší
v některých průřezech až o 15 % než u kombinace B
(obr. 11). Nejnižší číselné hodnoty momentů vycházejí
podle kombinace C (obr. 12). Zajímavostí je, že se kombi-
nace B od C v tomto příkladu liší pouze průběhem momen-
tů na horní příčli, kde se uplatňuje u kombinace B rovnice

(6.10a) – zatěžovací stav 9 a u kombinace C rovnice (6.10b)
– zatěžovací stav 11, ostatní části konstrukce se řídí rovnicí
(6.10b) – zatěžovací stav 6, 8, 10, 11.

5. Závěrečné poznámky
Příklady výpočtu účinků zatížení na vybraných kon-

strukcích potvrzují očekávání, že kombinace zatížení A (EN
1990, rovnice (6.10)) je z hlediska pracnosti statického
výpočtu podstatně jednodušší než kombinace B a C (EN
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  1. (e) únosnosti (6.10) 1,35 1,50 – 1,5

  2. (f) únosnosti (6.10) 1,35 – 1,50 –

  3. (b) únosnosti (6.10) 1,35 1,50 1,50 –

  4. – únosnosti (6.10) 1,35 1,50 1,50 1,5

  5. (b) únosnosti (6.10a) 1,35 0,7×1,50 0,7×1,50 –

  6. (b) únosnosti (6.10b) 0,85×1,35 1,50 1,50 –

  7. (e) únosnosti (6.10a) 1,35 0,7×1,50 – 0,7×1,50

  8. (e) únosnosti (6.10b) 0,85×1,35 1,50 – 1,5

  9. – únosnosti (6.10a) 1,35 0,7×1,50 0,7×1,50 0,7×1,50

10. – únosnosti (6.10b) 0,85×1,35 1,50 1,50 1,5

11. (f) únosnosti (6.10a) 1,35 – 0,7×1,50 –

12. (f) únosnosti (6.10b) 0,85×1,35 – 1,50 –

13. – únosnosti (6.10amod) 1,35 – – –

14. – použitelnosti (6.14) 1,00 1,00 – 1,00

15. – použitelnosti (6.14) 1,00 – 1,00 –
16. – použitelnosti (6.16) 1,00 0,3×1,00 – 0,3×1,00
17. – použitelnosti (6.16) 1,00 – 0,3×1,00 –

Dílčí součinitele γ   pro zatížení
Mezní stav  Stav

Extrém M
v bodě q 3q 1 q 2g

Tab. 2.  Zatěžovací stavy pro spojitý nosník o třech polích

M v bodě
(viz obr. 6 )   G k [kNm] Q k (kNm)

b 75,00 52,50 0,412    > 0,31 0,119 (6.10b)

e 60,00 42,00 0,412    > 0,31 0,119 (6.10b)
f 18,75 33,75 0,643    > 0,31 0,119 (6.10b)

Rozhoduje 
rovnice

Moment od 
χ χ lim,B χ lim,C

Tab. 3. Výběr rovnice v alternativních kombinacích zatížení B, C ve zvolených průřezech

Obr. 7. Obálka momentů [kNm] podle rovnice (6.10a), (6.10b) Obr. 8. Obálka momentů [kNm] podle rovnice (6.10amod), (6.10b)



1990, které vycházejí z rovnic (6.10a) a (6.10b) a jejich
modifikace). Výsledky numerických výpočtů však také
ukazují, že postup A povede k vyšším účinkům zatížení (až
o 18 %) než postupy B a C. Postup A tedy zaručí vyšší
spolehlivost konstrukcí než postupy B a C, avšak za cenu
vyšší spotřeby stavebních materiálů. Přiměřené ekonomické
důsledky je však možné ovlivnit volbou vhodných dílčích

součinitelů zatížení, podobně jako se postupovalo u před-
normy ČSN ENV 1991-1. 

Rozhodnutí o doporučené variantě kombinace zatížení,
které se očekává v národní příloze k EN 1990, nebude tedy
jednoduché. Je však zřejmé, že by se mělo přihlížet nejen
k ekonomickým, obchodním a dalším důsledkům, ale také
k pracnosti a průhlednosti statických výpočtů.
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Obr. 9. Nezávislá charakteristická zatížení
a – stálá zatížení g; b – užitná zatížení q1; c – užitná zatížení q2; d – zatížení větrem W
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Obr. 10. Obálka momentů [kNm] podle rovnice (6.10)Obr. 9e.  Nezávislé charakteristické zatížení sněhem

Obr. 11. Obálka momentů [kNm] podle rovnice (6.10a), (6.10b) Obr. 12. Obálka momentů [kNm] podle rovnice (6.10amod), (6.10b)
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Holický, M. – Marek, P.: Combinations of Actions
According to Eurocodes in Examples

Newly available European standard EN 1990 Basis of
Structural Design provides three alternative procedures
for combination of actions that are illustrated analyzing
selected simple structures. Partial factors and combi-
nation factors of actions used for the verification of the
limit states of static equilibrium, ultimate limit states
and the serviceability limit states are considered in
accordance with the recommendations provided in EN
1990. The resulting load effects due to alternative
combination rules are presented as envelope curves for
bending moments, in case of the equilibrium limit state
also for shear forces. Comparison of the obtained action
effects shows that the alternative combination rules
provided in EN 1990 may lead to the resulting values
differing by about 18 %. It appears that further
investigation concerning decision about the preferable
alternative, to be made in the National Annex to EN
1990, should take into account economic, commercial
and other aspects including labor consumption required
for design calculation.

Holický, M. – Marek, P.: Belastungskombinationen
nach Eurocodes in Beispielen

Die neue europäische Norme EN 1990 „Grundlagen der
Tragwerksplanung“ führt drei alternative Regeln für
Belastungskombinationen an, die in der Norme erklärt
und bei der Berechnung der Belastungswirkung bei
auswählten Baukonstruktionen angewendet werden. Die
partiellen Belastungsfaktoren und Kombinationsfak-
toren, die nach den empfohlenen Regeln für die
Überprüfung der Grenzzustände des Gleichgewichts,
der Tragfähigkeit und der Verwendbarkeit festgelegt
sind, sind in überschaubaren Tabellen aufgeführt. Bei
jedem Beispiel sind für alternative Belastungs-
kombinationen Umhüllungskurven der Biegemomente
gezeichnet, im Fall des Grenzzustands des Gleich-
gewichts EQU auch die Umhüllungskurven der Quer-
kräfte. Ein gegenseitiger Vergleich der festgelegten
extremen Belastungswirkungen zeigt, dass die in der EN
1990 angeführten alternativen Kombinationsregeln zu
unterschiedlichen Ergebnissen mit Abweichungen bis zu
18 % führen können. Es zeigt sich, dass die Ents-
cheidung für eine empfohlene Alternative die ökono-
mischen, geschäftlichen und weiteren Aspekte eins-
chließlich der Aufwendigkeit der statischen Berech-
nungen berücksichtigen sollte.

  1. únosnosti (6.10) 1,35 1,50 – 0,6×1,5 0,5×1,50

  2. únosnosti (6.10) 1,35 – 1,50 0,6×1,5 0,5×1,50

  3. únosnosti (6.10) 1,35 1,50 1,50 0,6×1,5 0,5×1,50

  4. únosnosti (6.10) 1,35 0,7×1,50 0,7×1,50 1,50 0,5×1,50

  5. únosnosti (6.10a) 1,35 0,7×1,50 – 0,6×1,5 0,5×1,50

  6. únosnosti (6.10b) 0,85×1,35 1,50 – 0,6×1,5 0,5×1,50

  7. únosnosti (6.10a) 1,35 – 0,7×1,50 0,6×1,5 0,5×1,50

  8. únosnosti (6.10b) 0,85×1,35 – 1,50 0,6×1,5 0,5×1,50

  9. únosnosti (6.10a) 1,35 0,7×1,50 0,7×1,50 0,6×1,5 0,5×1,50

10. únosnosti (6.10b) 0,85×1,35 1,50 1,50 0,6×1,5 0,5×1,50

11. únosnosti (6.10b) 0,85×1,35 0,7×1,50 0,7×1,50 1,50 0,5×1,50

12. únosnosti (6.10amod) 1,35 – – – –

13. použitelnosti (6.14) 1,00 1,00 – 0,6×1,5 0,5×1,50

14. použitelnosti (6.14) 1,00 – 1,00 0,6×1,5 0,5×1,50

15. použitelnosti (6.16) 1,00 0,3×1,00 – – –
16. použitelnosti (6.16) 1,00 – 0,3×1,00 – –

s

Součinitele pro zatížení
Mezní stav

Zatěžovací 
stav Wq 1 q 2g

Tab. 4. Zatěžovací stavy a odpovídající součinitele γ × ψ*

* v závorkách jsou uvedeny příslušné rovnice

Pf   2003
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Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů
Jarmila STRAKOVÁ 

Ing. Jiřina TRČKOVÁ, CSc.
RNDr. Roman  ŽIVOR

AV ČR – Ústav struktury a mechaniky hornin
Praha

V článku je uvedeno třídění pískovců, vápenců, slínovců a
opuky odebraných v různých lokalitách v České republice
na základě určeného filtračního součinitele. Je popsán
přístroj k měření propustnosti i metodika zkoušky.
Výsledky mohou sloužit k orientaci při využití uvedených
hornin pro stavební účely, ale také v kamenictví,
sochařství apod.

Úvod
Propustnost, tj. schopnost propouštět vodu póry a dutina-

mi účinkem hydraulického sklonu, je jednou z typických
vlastností hornin. Na základě známé propustnosti se posuzu-
jí účinky vody na stavební konstrukce, její znalost je nutná
při výpočtu průsaků, při zakládání staveb pro ocenění pří-
toku do stavební jámy, z hlediska návrhu izolací základů
staveb, ale je také neméně důležitým ukazatelem pro využití
různých druhů hornin nejen ve stavebnictví, ale též
v kamenictví, sochařství apod. Propustnost horniny má vliv
např. na zvětrávání horniny, které ovlivňuje její použití. Je
také jednou z vlastností hornin, kterou je nutné uvažovat při
řešení hydrologických a hydrogeologických problémů
metodami numerického a fyzikálního modelování. 

Filtrační součinitel k [m.s–1] charakterizuje schopnost
horniny propouštět vodu. Je to rychlost, kterou má voda
prosakující horninou při hydraulickém sklonu rovném 1. Při
jeho určení se vychází z Darcyova zákona pro laminární
proudění, který je vyjádřen vzorcem

kde q je průsak; 
A – průsaková plocha vzorku;
h/l – poměr rozdílu hydraulických výšek a dráhy

(označovaný jako hydraulický sklon), kterou musí
voda horninou projít. 

Zjiš�uje se v laboratoři na vzorcích hornin, terénními
zkouškami nebo výpočtem. Stanovení propustnosti je tím
složitější, čím je horninový materiál méně propustný.
Laboratorní stanovení filtračního součinitele několika druhů
přírodních stavebních materiálů odebraných na různých
lokalitách v České republice a jejich zařazení do tříd
z hlediska propustnosti může poskytnout základní informa-
ce o vhodnosti využití těchto materiálů pro různé účely. 

Použité horniny
Zkoušky propustnosti probíhaly na vzorcích pískovců

doplněných méně propustnými sedimentárními horninami
(vápence, opuky a slínovce). Ve stavebnictví, při restauro-
vání památkových objektů, v kamenictví, v sochařství apod.
nacházejí využití především pískovce. Vápence se často
používají jako obkladový materiál, stejně tak opuky, které

slouží i k rekonstrukci stavebních památek. Se slínovci se
často setkáváme při zakládání budov a výstavbě podpovr-
chových objektů. 

Celkem bylo sledováno deset vzorků pískovce, tři vápen-
ce, dva slínovce a jeden vzorek opuky. Devět vzorků pís-
kovce pochází z různých lokalit České křídové tabule, v pří-
padě vzorku z Kamenných Žehrovic jde o arkózový
pískovec karbonského stáří. Z křídové tabule je rovněž vzo-
rek opuky a oba vzorky slínovce odebrané ve dvou různých
lokalitách. Vzorky vápenců jsou reprezentovány terciérním
organodetritickým vápencem (Úvaly u Valtic), křídovým jí-
lovým vápencem (Litoměřice) a kompaktním devonským
vápencem (Koněprusy). Propustnost se určovala pouze ve
směru kolmém k vrstevnatosti vzorků. Zkoušky byly
doplněny určením fyzikálních vlastností charakterizujících
zkoušené horniny – měrnou a objemovou hmotností,
vlhkostí, nasákavostí a pórovitostí.

Přístrojové vybavení
Měření propustnosti v laboratoři vyžaduje poměrně

složité zařízení. Ve spolupráci s firmou MONITORING
servis byl v Oddělení geotechniky Ústavu struktury a
mechaniky hornin AV ČR vyvinut a vyzkoušen přístroj
(obr. 1) vhodný pro zkoušky všech typů soudržných mate-
riálů, od málo propustných až po velmi nepropustné [1].
Zkouška probíhala podle ČSN 72 1020 – metoda G (resp.
DIN 18 130) v tlakové komoře se sycením zpětným tlakem.

,A
l

h
kq = (1)

Obr. 1. Přístroj pro měření propustnosti v ÚSMH AV ČR



Přístroj se skládá z panelu s měřicími a regulačními
prvky, ze zdrojů syticího a diferenciálního tlaku, zdroje
hydrostatického komorového tlaku, z tlakového zásobníku
odplyněné vody a měřicí ústředny (obr. 2). Panel s měřicími
a regulačními prvky obsahuje vodorovnou byretu pro přesné
měření množství vody protékající při sycení horninového
vzorku a při vlastní zkoušce, svislou přepadovou byretu
využívanou především při zkouškách propustnějších hornin,
diferenciální mikromanometr k měření rozdílu hladin, pís-
tovou ruční pumpu pro přitahování ochranné membrány
k měřenému vzorku a jejímu odtahování, jehlový ventil pro
přívod vody od tlakových nádob a regulační kohouty. Na
panelu je umístěna také propustoměrná komora mem-
bránového typu, do které se umís�ují vzorky o průměru
50 mm a výšce 25 až 50 mm. Horní i spodní podstava
komory je opatřena vývodem ke snímání tlakové diference.

Zdroji syticího a diferenciálního tlaku jsou propojené
tlakové nádoby s písty, jejichž hmotnost je odstupňována
tak, aby kombinací pístů bylo možné nastavit požadovaný
tlak. Zdrojem hydrostatického komorového tlaku je tlaková
nádoba umístěná několik metrů nad ostatními částmi
přístroje. Toto umístění zaručuje, že komorový tlak je vždy
větší než tlak na spodní podstavě propustoměrné komory.

Hydrostatický komorový tlak je konstantní, neměří se;
slouží pouze k přitlačování ochranné membrány na pláš�
vzorku, aby nedocházelo k obtékání vzorku vodou během
zkoušky. U propustoměru jsou čidla ke snímání teploty
vody, která lze podle potřeby přemis�ovat. Součástí propus-
toměru je tlakový zásobník odplyněné vody, připravené
z převařené demineralizované vody dostatečně odplyněné
vakuováním. Měřené hodnoty – čas, množství a teplota
vody protékající vzorkem – registruje programovatelná
měřicí ústředna připojená na počítač a zaznamenává je ve
zvolené frekvenci od 1 s do 24 h.

Metodika zkoušky
Propustnost materiálu se zjiš�uje při plném nasycení

vzorku, za konstantního hydraulického sklonu, který byl
u všech vzorků udržován na hodnotě 24 při rozdílu hladin
1,2 m a výšce vzorku 50 mm. Zkouška se proto skládá ze
dvou částí. Nejprve probíhá sycení vzorku vodou při dané
úrovni syticího tlaku, který byl u všech vzorků konstantní,
udržovaný na 150 kPa. Sycení je ukončeno, je-li množství
vody vstupující do vzorku shodné s množstvím vody, která
ze vzorku vystupuje. Při fázi sycení se volí tlaková diference
odpovídající hodnotě hydraulického sklonu odpovídajícího
skutečným podmínkám. Po nasycení vzorku se měří pro-
pustnost. Po celou dobu je aplikován jednak syticí tlak, jed-
nak hydrostatický komorový tlak, který přitlačuje ochran-
nou membránu k povrchu vzorku, a tím brání jeho obtékání
vodou. Průběh sycení vzorku i průběh měření propustnosti
lze průběžně sledovat na monitoru počítače a rozhodnout
o ukončení sycení vzorku nebo vlastní zkoušky. 

Filtrační součinitel k [m.s–1] se vypočte podle vzorce

kde V je objem protékající vody za interval t;
l – výška vzorku (dráha, kterou musí voda projít

horninou);
A – průřezová plocha vzorku; 
h – rozdíl tlakových výšek hladin;
t – interval měření.

Výsledná hodnota filtračního součinitele k10 je hodnota
určená podle vzorce (2), přepočtená na porovnávací teplotu
vody rovnou 10 ˚C.
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Obr. 2. Schéma přístroje pro měření propustnosti
A, B, C – tlakové nádoby pro získání syticího a diferenciálního

tlaku, D – propustoměrná komora, E – tlaková nádoba pro získání
hydrostatického komorového tlaku, F – tlakový zásobník

odplyněné vody, G, H – svislá a vodorovná byreta, I – pístová
ruční pumpa, J – diferenciální mikromanometr

Obr. 3. Množství proteklé vody v závislosti na čase
a – málo propustné až nepropustné pískovce: 1 – Záměl, 2 – Kocbeře, 3 – Jitrava, 4 – Zdislava; 

b – nepropustné až velmi nepropustné vápence: 5 – Úvaly u Valtic, 6 – Litoměřice, 7 – Koněprusy
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Vzorky
Propustnost se sledovala na vzorcích hornin opraco-

vaných do tvaru rotačního válce o průměru i výšce rovné
50 mm s čely kolmými na podélnou osu válce, získaných
odvrtáním z kusového horninového materiálu. Filtrační koe-
ficient byl určen jako aritmetický průměr výsledků měření
na dvou až třech zkušebních tělískách zhotovených pro
každý vzorek horniny. K určení ostatních fyzikálních vlast-
ností byly využity úlomky horninového materiálu. Výsledné
hodnoty jsou aritmetickým průměrem tří stanovení.

[m/s]

Podhradí 7,33 × 10–6 C 2,61 2,21 2,20 0,25 9,79 15,45

Hamr 
na Jezeře

2,82 × 10–6 C 2,63 2,01 2,01 0,04   9,95 23,51

Hořice 2,30 × 10–6 C 2,65 2,12 2,11 –   6,78 20,38

Záměl 1,72 × 10–6 C 2,63 2,19 2,18 0,46   8,42 16,98

Podhorní 
Újezd

9,72 × 10–7 C 2,64 1,98 1,95 0,33   8,30 26,14

Kocbeře 9,25 × 10–7 C 2,62 2,27 2,25 0,09   3,79 14,22

Zámostí 5,69 × 10–7 C 2,63 2,16 2,16 0,14   5,93 17,76

Kamenné 
Žehrovice

4,42 × 10–7 C 2,61 2,11 2,11 0,29   8,43 19,21

Jitrava 7,07 × 10–8 B 2,62 2,18 2,17 0,02   3,98 16,99

Zdislava 4,55 × 10–9 B 2,64 2,27 2,25 0,04   3,65 14,62

opuka Zeměchy 2,05 × 10–10 A 2,48 1,85 1,83 1,75 13,27 26,02

Vraňany 2,50 × 10–9 B 2,60 2,36 2,22 6,20   9,94 14,40

Litoměřice 3,95 × 10–10 A 2,69 2,28 2,25 4,49 – 16,24

Úvaly 
u Valtic

5,84 × 10–9 B 2,65 2,34 2,33 0,07   2,95 12,09

Litoměřice 2,82 × 10–10 A 2,52 2,42 2,41 1,45   5,24   4,44

Koněprusy 2,44 × 10–11 A 2,74 2,69 2,68 0,02   0,19   1,97

[%]

pískovec

Vlhkost Nasákavost Pórovitostfiltrační 
součinitel k 10

přirozená vysušená

Měrná
hmotnostzatřídění dle

ČSN 721020

Objemová hmotnost

[g/cm3]

slínovec

vápenec

Propustnost

Hornina Lokalita

Tab. 1. Výsledky propustnosti a fyzikálních vlastností zkoušených hornin

Podle relativní propustnosti
Rozmezí filtračního 

součinitele [m.s-1]

A – velmi nepropustná < 10–10

B – nepropustná 10–8 až 10–10

C – málo propustná 10-6 až 10–8

D – propustná 10–4 až 10-6

E – velmi propustná > 10–4

Tab. 2. Třídění hornin podle ČSN 72 1020     
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Vyhodnocení zkoušek 
Zjištěné hodnoty filtračního součinitele zkoušených

hornin a parametry dalších určovaných fyzikálních vlastnos-
tí jsou uvedeny v tab. 1. Při zařazení hornin do kategorií na
základě zjištěného filtračního součinitele k10 se vycházelo
z tab. 2, která je součástí normy pro stanovení propustnosti
zemin [2], nebo� pro horniny obdobná norma není zpraco-
vána. 

Množství protékající vody v závislosti na čase, které je
základní veličinou při zkoušce propustnosti, je pro některé
vzorky uvedeno v grafech na obr. 3. Levá část obrázku (a)
znázorňuje průběh zkoušky u čtyř vzorků málo propustných
až nepropustných křídových pískovců, pravá část obrázku
(b) pak u všech tří nepropustných až velmi nepropustných
vápenců.

Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že většina pískovců
spadá do kategorie málo propustných hornin a pouze vzorky
z lokalit Jitrava a Zdislava se řadí do kategorie hornin nepro-
pustných. Ostatní horniny – opuka, slínovce a vápence –
patří mezi materiály nepropustné a velmi nepropustné.
V případě vápenců lze sledovat pokles propustnosti s jejich
vzrůstajícím stářím, tj. od terciérního organodetritického
vápence z Úval po devonský vápenec z Koněprus. Hodnoty
filtračních koeficientů zkoušených hornin se pohybují
v mezích uváděných v literatuře, např. [3].

Výsledky byly částečně získány v rámci řešení grantového
projektu č. IAA 2119001 GA AV.
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Straková, J. – Trčková, J. – Živor, R.: Measurement of
Permeability of Natural Construction Materials

This article presents the classification of sandstones,
limestones and cretaceous marly limestones collected
from various localities of the Czech Republic. The
classification was performed on the basis of the
determined filter coefficient. The apparatus for
permeability measuring and test methodology is
described. The results of the measurements give
a picture of utilization of these rocks not only in
construction, but also in stonework, sculpture, etc.

Straková, J. – Trčková, J. – Živor, R.: Messung der
Durchlässigkeit natürlicher Baumaterialien

Der Artikel behandelt die Klassierung von an
verschieden Standorten in Tschechien entnommenen
Sandsteinen, Kalksteinen, Mergeln und Tonschiefer auf
der Basis des festgesetzten Filterkoeffizienten. Es
werden das Gerät für die Messung der Durchlässigkeit
sowie auch die Prüfmethodik beschrieben. Die Resultate
können zur Orientierung bei der Verwendung der
erwähnten Gesteine für Bauzwecke, sowie auch für
Steinmetzbetriebe, die Bildhauerei, u.ä., dienen.

�dizertace
Long-Term Mechanical Behaviour 
of Anhydritic Rock
Ing. Michal Mühlbauer

Práce se zabývá dlouhodobým sledováním horniny anhy-
drit. Informace o chování jsou experimentálního původu a
popisují chování při jednoosém i trojosém tlaku, a přede-
vším při dotvarování. Výsledky posloužily pro nalezení
parametrů do Lemaitreova konstitutivního modelu pro
viskoplastický materiál, jenž se dále rozpracovává.

Nelineární statická analýza 
komorových mostů
Ing. Jiří Niewald

Dizertace je zaměřena na matematické modelování skuteč-
ného působení komorových mostů z předpjatého betonu při
vysokých hladinách namáhání a na stanovení mezní únos-
nosti těchto konstrukcí. Teorie je dokumentována analýzou
významného mostu a ověřena porovnáním s výsledky mo-
delového měření.

Analýza vertikálních posunů zemského
povrchu z hlediska geodetické teorie
a praxe
Ing. Jan Řezníček

V dizertaci je zpracováno téma sledování časových změn
v prostorové poloze geodetických bodů se zdůrazněním
výškové složky. Sledují se změny dlouhodobé, sezónní i
změny způsobené přemístěním zemin v blízkosti pozorova-
ných bodů.

Magnetic Resonance Imaging Potential
Preferential Flow in Structural Soil 
Ing. Jana Votrubová 

Práce je věnována problematice neinvazivního měření
rozložení a pohybu vody v pórovitém prostředí pomocí
metod magnetické rezonance a počítačové tomografie.
Snímkování a analýza snímků přírodních půdních, popř.
horninových vzorků těmito metodami představuje novou
experimentální disciplinu. Práce navrhuje metodiku tohoto
měření a přístup k podrobné analýze snímků v různých
fázích hydraulického experimentu. 

1. ročník veřejné 
neanonymní soutěže
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Za prvé:
Autorka mylně tvrdí, že – cituji „Po právní stránce

upravuje tuto problematiku § 21 odst. 6 vyhlášky č. 84/1976
Sb., o územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky
č. 377/1992 Sb.: ....“ . Uvedená prováděcí vyhláška staveb-
ního zákona č. 84/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 372/1992
Sb. byla zrušena vyhláškou č. 131/1998 Sb. a tato byla dále
zrušena dodnes platnou vyhláškou č. 135/2001 Sb.

Text by proto správně měl být asi tento:
„Po právní stránce upravuje tuto problematiku ustanovení

§ 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích pod-
kladech a územně plánovací dokumentaci: „Při pořizování
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích pod-
kladů se používají státní mapová díla 1) nebo jejich digitál-
ní odvozeniny, popřípadě účelově vytvořené mapové podkla-
dy poskytované pořizovatelem, kde poznámka pod čarou 1)
zní: například nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se
stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla
závazná na celém území státu a zásady jejich používání.“
„Toto ustanovení dále rozvádí příloha č. 2 citované vy-
hlášky v částech I. odst. 2 A, resp. II. odst. 2 A, kde jsou
jako pro grafickou část územně plánovací dokumentace
specifikovány náležitosti hlavního výkresu územního plánu
velkého územního celku, resp. hlavního výkresu územního
plánu obce.“

Za druhé:
Autorka mylně tvrdí, že – cituji „Od roku 2001 provádí

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
obnovu katastrálního operátu. Probíhá digitalizace souboru
popisných informací, digitalizace souboru geodetických
informací (mapových podkladů – polohopisných i výškopis-
ných).“
1) Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-

fický jako příspěvková organizace resortu zeměměřictví
a katastru nemůže provádět (a neprovádí) to, co autorka
v článku píše, protože není orgánem státní správy
spravujícím katastr nemovitostí. Katastr nemovitostí
spravují územně příslušné katastrální úřady – viz
ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb. v platném
znění (poslední úprava č. 186/2001) a návazně katastrál-
ní zákon č. 344/1992 Sb. v platném znění a prováděcí
vyhláška č. 190/1996 Sb. v platném znění – a provádějí
tedy i obnovu katastrálního operátu bu� novým měřením
katastrálních map, nebo jejich přepracováním digitaliza-
cí. Domnívám se, že autorka si mylně vyložila informace
poskytnuté někým z vedení výše uvedeného výzkum-
ného ústavu.

2) Digitalizaci souboru popisných informací již před něko-
lika lety katastrální úřady dokončily, zatímco digitalizace
souboru geodetických informací – katastrálních map
(pouze polohopisných, nikoli jak autorka tvrdí „mapo-
vých podkladů – polohopisných i výškopisných“) byla
započata, měla být dokončena podle koncepce Českého

úřadu zeměměřického a katastrálního v roce 2006, ale
průběh obnovy katastrálních map digitalizací se opož�u-
je. A to zejména z důvodu momentálně vrcholící diskuse:
� o závazném referenčním systému stávajících sáhových

map měřítka 1 : 2880 vedených v Čechách v guster-
berské souřadnicové soustavě a na Moravě a ve
Slezsku ve svatoštěpánské souřadnicové soustavě –
tedy v referenčních systémech, které nejsou uvedeny
jako závazné ve vládním nařízení č. 116/1995 Sb.
(o tom se autorka ve své textu také zmiňuje);

� o technologii digitalizace těchto sáhových map. 

Dosud používaná technologie digitalizace katastrálních
map je po postupném zavedení nové formy Informačního
systému katastru nemovitostí (ISKN) v polovině minulého
roku nepoužitelná. Konečné a mezi zeměměřiči a i uživateli
z řad tvůrců ÚPD a obcí velmi očekávané rozhodnutí o refe-
renčním systému a technologii digitálních katastrálních map
je v působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního.

Za třetí:
Autorka uvádí na s. 157 v sedmi odstavcích výhody

pořízení informačního systému. Jde sice o zdánlivou drob-
nost, ale nevadilo by, kdyby také uvedla v literatuře na konci
článku zdroj tohoto doslova převzatého textu (propagační
materiál jedné nejmenované soukromé zeměměřické
společnosti, jejíž jsem byl zaměstnancem a textu autorem).

Závěrečná poznámka
Podstatný vliv na kvalitu územního plánu má nejen mo-

derní digitální a standardizovaná forma mapových pod-
kladů, ale také jejich obsah z hlediska dostatečně přesného a
určitého zobrazení vlastnických hranic pozemků v návaz-
nosti na katastr nemovitostí. Zde se zatím z mnoha objek-
tivních i subjektivních důvodů nepodařilo zeměměřičům a
příslušným resortním státním orgánům odstranit nedostatky
z období let 1939 až 1992. Více než na dvou třetinách území
státu se zobrazují vlastnické hranice na zastaralých katas-
trálních mapách měřítka 1 : 2880. Tyto mapy mají his-
torický základ v mapách z let 1817 až 1869, které byly
několikrát obnovovány a doplňovány mnoha změnami.
Přesnost zobrazení vlastnických hranic je v řádech metrů a
mnohé hranice pozemků sloučených násilnou socializací do
velkých půdních celků v katastrálních mapách převážně
zobrazeny ani nejsou. To ovšem neopravňuje tvorbu územ-
ně plánovací dokumentace hrubě nerespektující vlastnické
vztahy v daném území. Územní plán obce, který bez pád-
ných důvodů a v nepřiměřeném rozsahu ignoruje základní
ústavní práva vlastníků nemovitostí, nebude nikdy dobrým
nástrojem správy a rozvoje území a bude jen vizitkou špatně
odvedené práce tvůrce územního plánu. Setkal jsem se s pří-
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�diskuse
K článku 
„Vliv mapových podkladů na kvalitu územních plánů“

Přečetl jsem v čísle 5/2002 Stavebního obzoru zajímavý článek autorky Ing. Jany Pavlíkové „Vliv mapových podkladů na kval-
itu územních plánů“ a dovoluji si touto cestou upozornit na některé chyby textu a k obsahu článku přičinit  poznámky. 
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pady, kdy takový územní plán (v rukou neosvícených úřed-
níků) zcela znemožňuje vlastníkům nemovitostí s nimi
nakládat, přestože vyvlastněni nebyli a ani být nemohou.
Nedivme se pak, že pro mnoho obyvatel obce se stává
jakékoliv řízení se stavebním úřadem a tzv. dotčenými
orgány (a také katastrálním úřadem) černou můrou a zbyteč-
nou daní za to, že vlastní nějaké území obce a stavby na něm
stojící.

Do diskuse na téma, zda v budoucí právní úpravě zacho-
vat územní plán v podobě dodnes poplatné vzniku staveb-
ního zákona v roce 1976, se zde pouštět nechci, i když si
myslím, že stránky časopisu by pro takovou diskusi byly
docela dobrou platformou.

Ing. Petr Polák

Autorka děkuje Ing. Polákovi za jeho poznámky k článku
„Vliv mapových podkladů na kvalitu územních plánů“ a
k jednotlivým bodům uvádí:

1)Souhlasí s opravením mylných citací vyhlášek v článku
a uvedení této problematiky na pravou míru. 

2) Informace o obnově katastrálního operátu a digitalizaci
byly čerpány z osobního rozhovoru na VUGTK. Je
možné, že došlo k mylnému pochopení poskytnutých
informací.

3)Výhody pořízení informačního systému byly převzaty
z propagačního materiálu soukromé zeměměřičské
společnosti, ale autorka si nemyslí, že bylo nutné tento
podklad uvést v citacích literatury. Podobných zdrojů
bylo použito v článku několik.

Ing. Jana Pavlíková

Slavnostní setkání členů redakční rady
při příležitosti

10. výročí trvání
časopisu

STAVEBNÍ OBZOR

Pamětníky, nové členy rady, zástupce spoluvydavatelů i pozvané hosty přivítal její dlouholetý předseda prof. Ing. Jiří
Studnička, DrSc., který společně s děkanem Fakulty stavební ČVUT doc. Ing. Ladislavem Lambojem, CSc., rektorem
ČVUT prof. Ing. Jiří Witzanym, DrSc., za jehož podpory jako tehdejšího děkana časopis vznikl, zhodnotil desetileté úsilí
všech zúčastněných o zachování vysoké odborné úrovně a tradice časopisu. 

Ve volné debatě pak zúčastnění konstatovali, že se stále ještě nedaří získávat příspěvky od odborníků z praxe, kteří by
byli ochotni se o své zkušenosti s čtenáři podělit. Časopis tak má spíše teoretický charakter, který mu ovšem právě praktici
vyčítají. Ze zkušeností redakce pak bylo uvedeno, že někteří autoři, obávající se lektorského řízení, proto své příspěvky
raději postoupí jinému časopisu, který je otiskne bez posouzení odborníka. Jinou předností finančně nezávislých časopisů
je možnost barevného tisku a volné grafické úpravy. Stavební obzor naopak využívá publikační prostor do té nejmenší
skulinky, čímž poskytuje čtenářům maximální množství informací. 

Neméně závažným tématem diskuse byly příčiny a následky letošních povodní. Členové redakční rady jako zástupci mnoha
stavebních oborů doporučili publikování výsledků šetření v chystaných číslech časopisu s návaznou diskusí odborníků. 

Na závěr jednání popřáli doc. Lamboj a prof. Witzany redakční radě mnoho úspěchů a poděkovali jí za dosavadní činnost
a vynaložené úsilí.

Snímek ze zasedání redakční rady 
(zleva prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., vedoucí redaktorka Marcela Klímová, děkan Fakulty

stavební ČVUT doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.)
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Bezesporu jednou z nejvýznamnějších letošních akcí
Skanska CZ byla realizace stavby „Příprava území pro
stavbu automobilky TPCA v Kolíně.“ Rekordní maraton
stavebních prací byl završen předáním zařízení staveniště na
konci října.

Investorovi, kterým bylo v první fázi město Kolín a ve
druhé samotné společnost Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech, předala Skanska dílo, jež po úplném
dokončení významně ovlivní nejen život v regionu, ale i
nezanedbatelnou část české ekonomiky. 

Stavba samotná byla v mnoha směrech rekordní. Cílem
nulté etapy, která začala v květnu a skončila v srpnu, bylo
přemístit bezprecedentní množství zemní hmoty a upravit
terén tak, aby nebyly porušeny hydrogeologické  poměry
podloží budoucí stavby.  Dodavatel musí připravit rovnou
plochu na pozemku včetně vnitřního a vnějšího odvodnění,
vybudovat 2. fázi retenční nádrže, přeložit stávající
vodoteče a odvodňovací kanály, zřídit nové staveništní
komunikace a odstranit stávající komunikace vedoucí přes
staveniště. Je také nutné odstranit zbytky starých staveb a
vyrovnat výškový rozdíl 13 m na ploše 125 ha (cca 800 x

x 1 560 m). „Ještě nikdy nebyl v České republice, a pokud
vím ani v Evropě, přemístěn takový objem zemní hmoty za
tak krátkou dobu“, říká Ing. Igor Zorád, obchodní ředitel
divize Pozemní stavby Čechy  Skanska CZ, a. s. 

V průběhu výstavby navrhla Skanska několik řešení, která
v konečném důsledku znamenala úspory nákladů o téměř
20 %. Například původně plánovaná rovná plocha byla
rozdělena na několik menších s různými výškovými úrovně-
mi, což znamenalo úspory při manipulaci se zeminou. 

Náročné zkoušky kvality pak na konci srpna potvrdily
připravenost plochy pro stavbu automobilky. Kompletnost a
jakost díla potvrdili 5. září přímo na místě podpisem předá-
vacích protokolů starostka města Kolína Zdeňka Majerová a
předseda představenstva a generální ředitel Skanska CZ, a. s.,
Ing. Zdeněk Burda. V následujících týdnech pak Skanska
CZ realizovala na ploše připravené pro automobilku také
dodávku stavby „Zařízení staveniště“. Hotové dílo převzal
investor koncem října 2002. „Vážíme si důvěry investora a
jsme velmi rádi, že jsme takto náročnou stavbu mohli předat
kvalitně, v požadovaném termínu a s podstatnými úspora-
mi.“, řekl při této příležitosti výkonný ředitel divize
Pozemní stavitelství Čechy Ing. Jiří Bažata. 

Území pro automobilku v Kolíně předala Skanska v rekordním čase

Jednou z nejaktivnějších částí Skanska v České republice
je divize Pozemní stavitelství Morava se sídlem v Třinci.
K prestižním zakázkám typu výstavby továrny LG Philips
Displays v Hranicích nebo kompletní sítě prodejen
Kaufland přidali nyní třinečtí další významný úspěch.
Divize Pozemní stavitelství Morava této firmy totiž zvítězi-
la v ostře sledovaném tendru na stavbu jedné z největších
administrativních budov v České republice – administra-
tivního centra mobilního operátora T-Mobile. Podpisem
smlouvy stvrdili tuto významnou zakázku zástupci
společností Skanska CZ, a. s., a Sekyra Group, která je
developerem stavby. Centrum začala Skanska stavět již
v srpnu v Praze-Roztylech a dokončení je plánováno na
prosinec roku 2003.

Objemem největší
zakázka pro morav-
skou divizi Skanska
CZ, a. s., v tomto roce
znamená pro staveb-
níky z Třince velikou
výzvu: „Nejde jen
o obyčejnou adminis-
trativní budovu. Cen-
trum bude doslova
napěchováno složitý-
mi komunikačními
technologiemi a tomu
musíme přizpůsobit
celou stavbu již od
základů.“ říká Jiří Ha-
luzík, výkonný ředitel
divize Pozemní stavi-
telství Morava. 

Nové sídlo mobilního operátora T-Mobile bylo navrženo
tak, aby svým vnějším vzhledem i vnitřním vybavením plně
respektovalo nejnovější trendy ve výstavbě administra-
tivních budov. Bude tak patřit mezi nejmodernější adminis-
trativní centra v České republice. Budova bude mít po
dokončení 232 000 m3 obestavěného prostoru a bude mít
kapacitu 1 700 pracovních míst. Celková délka budovy bude
138 m, šířka nadzemní části 50 m, podzemní část je široká
56 m. Fasáda budovy bude kombinací celoskleněné fasády a
pásových oken s parapety obloženými hliníkovými nebo
keramickými panely. Celková podlahová plocha objektu
dosáhne 51 000 m2 ve třech podzemních a sedmi nadzem-
ních podlažích.

Třinecká divize Skanska staví v Praze 
největší administrativní budovu v ČR
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plánu inspekcí metodou SBRA (Korouš, J. – Marek, P.),
6/161

Optimalizace blokového základu (Šmilauer, V. – Máca, J.),
3/75

Vliv alternativních postupů v EN 1990 na spolehlivost kon-
strukcí (Holický, M. – Marková, J.), 2/33

� betonové konstrukce a mosty
Karlův most – hodnocení stavebně technického stavu

(Witzany, J. – Mencl, V. – Pospíšil, P. – Gregerová, M.
– Hruška, A. – Zigler, R. – Čejka, T. – Cirkle, P. –
Wasserbauer, R.), 8/225

Parametrická studie náhodného chování ohýbaných průřezů
z recyklovaného betonu (Florian, A.)

– 1. část, 1/7
– 2. část, 9/257

Únava betonových železničních mostů (Frýba, L.), 1/3

Vznik trhlin v počátečním stadiu tvrdnutí betonu (Hošek, J.
– Litoš, J.), 4/108

� ocelové konstrukce
Konzervativní aproximace mezní plochy vysokocyklové

časované pevnosti vrubované součásti a její grafické
interpretace (Hýča, M.), 2/42

Proč se zřítily budovy Světového obchodního centra v New
Yorku? (Bažant, Z. P. – Zhou, Y.), 3/69

Vliv krytiny na chování tenkostěnného ocelového nosníku
(Vraný, T.), 3/65

Vyhodnocení vad izolace potrubí Pearsonovou metodou
(Bartoněk, D.), 9/268
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� geotechnika
Modelování vlivu svorníkové výstroje na diskontinuitní

horninový masiv (Pruška, J.), 4/111

Spolupůsobení plošného a pilotového základu (Lamboj, J. –
Cihlář, Z.), 9/250

Vliv výstavby tunelů Mrázovka na režim proudění podzem-
ní vody (Valentová, J. – Valenta, P.), 6/178

� silniční stavby
Dynamický model prívesného vozíka na meranie

pozd
žnych nerovností vozovky (Múčka, P. – Decký,
M.), 2/59 

� hydraulika a hydrologie
Extrémní hydrologické jevy a stoková sí� (Hánková, D. –

Štefanová, P.), 9/271

Kalibrácia hydraulického distribučného systému závlahovej
sústavy (Čistý, M. – Skalová, J. – Klementová, E.),
9/275

� hydrotechnika
Nové prvky v technologii výstavby trojrozměrných

hydraulických modelů (Broža, V. – Gabriel, P. – Králík,
M.), 7/193

� hydromeliorace a krajinné inženýrství
Odhad retenčních schopností povrchových vrstev v krajině

pomocí tříparametrické infiltrační rovnice (Štibinger,
J.), 7/201

Předpokládaný vliv změny klimatu na vodohospodářské
řešení plnění jam povrchových dolů (Košková, R. –
Sláma, J. – Kos, Z.), 7/206

Úprava a obnova příbřežních zón labské vodní cesty
(Gabriel, P.), 6/187

� geodezie a pozemkové úpravy
K ověření parametrů a jakosti totálních stanic (Hánek, P. –

Kašpar, M. – Janžurová, I.), 2/55

Aparatura pro detekci polohy laserového svazku (Štroner,
M. – Pospíšil, J.), 3/93

Měření posunů a přetvoření v objektu Rádia Svobodná
Evropa (Procházka, J.), 4/116

Měřicko-technické zkušenosti při sanaci budovy Vysoké
školy výtvarných umění v Dráž�anech (Schütze, B. –
Weber, H.), 5/152

Vliv mapových podkladů na kvalitu územních plánů
(Pavlíková, J.), 5/156

Vytyčování přímek pomocí zrcadlově symetrické
Fresnelovy difrakce (Vondrák, J.), 7/212

Program pro tvorbu kartogramů (Bartoněk, D.), 7/216

Využití digitální kamery k ověření modelů vlivu atmosféry
(Pospíšil, J. – Štroner, M.), 9/283

� diskuse
K článku „Vliv mapových podkladů na kvalitu územních

plánů“ (Polák, P.), 10/311

� dizertace
1/23, 2/58, 3/74, 3/85, 3/96, 4/103, 4/123, 5/134, 6/166,

7/197, 9/263, 9/289, 10/310

� ČKAIT
Příprava na autorizační zkoušku stavebního inženýra a tech-

nika (Báčová, M.), 7/221
Malá ediční řada velkých osobností českého stavitelství

(Báčová, M.), 8/256

� Fakulta stavební ČVUT
Nová posluchárna pro studenty (Klímová, M.), 9/290

� konference
Mě� v architektuře (–r–), 2/48
Pokroky v technologii betonu (–r–), 2/52
Obnova památek 2002 (–r–), 3/85
geodézie a kartografie v dopravě 2002 (–r–), 5/151
Ingeo 2002 (–r–), 6/186, 7/224
Techsta 2002 (–r–), 6/191, 7/215
CIREC, 7/215
EEBW 2002, 7/220
EEWB: Energie efektivně 2002, 8/255
Konference doktorského studia VUT v Brně, 10/VI

� kongresy
Euroasfalt & Eurobitumene, 7/197

� kurzy
Geotechnické inženýrství (–r–), 1/31, 3/81

� literatura
Technický slovník naučný – 1. svazek (–r–), 1/6
Ondrejechová, V. – Vobrátilová, Z.: Chci stavět (–r–), 3/88
Technický slovník naučný – 2. svazek (–r–), 7/205
Möser, M. – Müller, G. – Schlemmer, H. – Werner, H.:

Handbuch Ingenieurgeodäsie (Hánek, P.), 9/288

� osobní zprávy
Zomrel prof. Ing. Dr. techn. Josef  Trokan (Sikorová, T. –

Fillo, 	.), 7/219

� public relations
Skanska CZ, a.s., se rozvíjí, značka IPS končí, 8/255
Skanska Prefa předběhla konkurenci ve vývoji zdvojené

stěny, 9/267
Území pro automobilku v Kolíně předala Skanska v rekord-

ním čase, 10/313

� recenze
Říha, J.: Posuzování vlivů na životní prostředí – metody pro

předběžnou rozhodovací analýzu EIA (Kos, Z.), 1/32
Hanzalová, L. – Šilarová, Š. a kol.: Ploché střechy –

navrhování a sanace (Šmejcký, J.), 2/64
Kašpar, M. – Voštová, V.: Lasery ve stavebnictví (Mikš, A.),

5/159
König, H. – Erlacher, P.: Neviditelná hrozba – elektromag-

netické pole kolem nás (tes), 6/183
Eggert, H. – Kauschke, W.: Structural Bearings (Studnička,

J.), 7/197
Ramberger, G.: Structural Bearings and Expansion Joints

for Bridges (Studnička, J.), 9/267
Learmann, K. H.: Optical Methods in Experimental Solid

Mechanics (Novák, J.), 10/298
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� semináře
Ocelové konstrukce (–r–), 2/41, 3/92, 5/141

� soutěže
O nejlepší rodinný dům s prostory pro drobné podnikání

z cihlového systému POROTHERM 2002 (–r–), 3/85
Nový domov roku 2001 (–r–), 4/110
Liapor Beton 2002, 10/310

� sympozia
Towards a Better Built Environment – Innovation,

Sustainability, Information Technology (Studnička, J.),
5/134

Ocelové mosty – Barcelona (Studnička, J.), 9/289

� technologie
SENDVIX – vícevrstvé zdivo (–r–), 4/123

� veletrhy
IBF – Stavební veletrhy Brno (–r–), 1/29
IBF – světový standard v českém prostředí (–r–), 3/74
Aqua-therm Praha 2001 (–r–), 3/78
IBF – doprovodný program (–r–), 4/125
Denkmal (–r–), 6/166
MIPIM 2002 (–r–), 6/192
Fondex, Welding, Simet,Textec, 7/211
BAU 2003, 10/292

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

(Štencel, M.), 9/274

� výstavy
Švédská architektura 20. století (–r–), 7/223
elec 2002 (–r–), 9/267

� zprávy
Výstavba BB Centra pokračuje (–r–), 1/15
Palác Flora (–r–), 1/23
Národní technická knihovna (–r–), 1/30
Dřevo ve stavebnictví (–r–), 2/58
Palác Thunovských rekonstruován (–r–), 2/64
Výtahy a výtahářské firmy na internetu (–r–), 4/99
Administrativní centrum Florenc (–r–), 4/125
Vývoj trhu s kancelářskými prostory v Praze (–r–), 4/128
Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov – Modřice (–r–), 5/151
Z historie ČVUT (–r–), 5/160
Prorážka tunelu Mrázovka (–r–), 6/169
Nová podoba náměstí Republiky (–r–), 6/177
Výstavba automobilky v Kolíně (–r–), 7/186
Data pro oceńování staveb zdarma na internetu (–r–), 7/205
Nová budova ČSA dokončena (–r–), 7/208
Dostavba kampusu VUT v Brně (–r–), 7/220
Hrubá stavba Danube House dokončena (–r–), 7/222
Dějiny zeměměřictví na webu (Hánek, P.), 9/285

V y s o k é  u č e n í  t e c h n i c k é  v  B r n ě
F A K U L T A  S T A V E B N Í

Ú s t a v  s o u d n í h o  i n ž e n ý r s t v í
Ú s t a v  s t a v e b n í  e k o n o m i k y  a  ř í z e n í

www.usi.cz/konference

Ústav stavební ekonomiky a řízení na Fakultě stavební VUT v Brně a Ústav soudního inženýrství VUT v Brně pořádají
ve dnech 12. a 13. února 2003 již v pořadí pátou mezinárodní odbornou konferenci doktorského studia. Stejně jako v mi-
nulých letech převzal záštitu děkan Fakulty stavební VUT v Brně doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc., odborným garantem
je doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc., proděkan pro doktorské studium této fakulty. Cílem konference je podpora dok-
torských studijních programů na vysokých školách s možností prezentace a výměny odborných poznatků vědec-
kovýzkumných projektů, které probíhají na jednotlivých vysokých školách a univerzitách v ČR, ale i v zahraničí a kom-
plexně řeší problematiku stavebnictví a oborů se stavebnictvím úzce souvisejících.

Sekce
– pozemní stavitelství
– konstrukce a dopravní stavby
– vodní hospodářství  a vodní stavby
– fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
– ekonomika a řízení stavebnictví
– geodézie a kartografie
– soudní inženýrství

Vysoká úroveň minulých ročníků je zárukou, že i letošní, jubilejní pátý ročník, nebude výjimkou. Předpokládá se hojná
účast studentů doktorských studijních programů jak z vysokých škol a univerzit z České republiky, tak i ze zahraničí,
především ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Francie a dalších. Sborník bude členěn podle zaměření odborných
sekcí a jeho součástí bude CD se všemi publikovanými příspěvky. 

Informace: Ing. Pavel Kocanda, e-mail: kocanda.p@fce.vutbr.cz, tel: +420-5-41148133, fax: +420-5-41148632,
Ing. Leona Grycmanová, e-mail: grycmanova.l@fce.vutbr.cz, tel: +420-5-41146008, fax: +420-5-43211061
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