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Ocel a sklo
Ing. František STEJSKAL

STÚ–K, a. s.
Praha

Sklo jako stavební prvek v exteriéru i interiéru má
v současné etapě stavebnictví zelenou a společně s nosnou
(nejčastěji ocelovou) konstrukcí dosahuje nevšedního
architektonického efektu s vynikající lehkostí. Lehkost
zdůrazní i táhla Detan s elegantními čepovými hlavicemi a
možností délkové rektifikace použitá na tažené prvky
nebo na zavětrování ve tvaru zkřížených diagonál, což je
požadovanému průhledu pláš�ových nebo střešních ploch
nejméně na překážku.

Je třeba uvést, že do nedávné doby byla aplikace kon-
strukčního skla ve stavebních objektech v kombinaci s nos-
nou ocelovou konstrukcí založena ponejvíce na empirii a
zkušenostech, které postačovaly pro návrh zasklení otvorů
tradičních budov. Rozvoj stavebnictví dnes, zvláště u ob-
čanských staveb, vede k výrazné aplikaci velkoplošných
skleněných konstrukčních dílů, kde sklo ovlivňuje pohodu
vnitřního prostředí, a� je použito ve stěnách, nebo střeše.
Skutečné působení i spolehlivost dílců z konstrukčního skla
je z mnoha hledisek odlišná v porovnání s ocelí nebo jiným
stavebním materiálem. Na rozdíl od ocelové konstrukce,
kde v místě lokálních špiček napětí dochází k zplastizování
materiálu, a tím k redistribuci sil a namáhání, u kon-
strukčního skla dojde k vyčerpávání pevnosti, a následně ke
křehkému lomu. Je tedy žádoucí, aby odborná pracoviště a

zkušební laboratoře věnovaly patřičnou pozornost na-
značeným problémům a hledaly pro ně vhodná řešení.

Projektant–konstruktér má v současnosti možnost sklo
připevnit k nosné konstrukci bu� pomocí sítě různě
tvarovaných lišt s těsněním, nebo terčově přes čepy
umístěné na speciálním „pavouku“. Každá skleněná tabule
nebo skleněný sendvič je zavěšen na dvou čepech, kde jeden
je pevný a druhý kluzný. Všechny další úchyty jsou kluzné
ve všech směrech a podpírají sklo jen ve směru vodorovném
proti tlaku nebo sání větru. Oba druhy zasklení autor před-
stavil na loňském pražském Salonu architektů na čtyřech
realizovaných stavbách.

Česká spořitelna v Praze 4
Objekt dokončený v roce 2000 (obr. 1) doplňuje komplex

budov České spořitelny na Budějovickém náměstí. Tři
šestipodlažní železobetonové budovy, půdorysně umístěné
ve tvaru písmene „E“, jsou v čelní části spojeny proskleným
objektem lichoběžníkového tvaru o délce 53,9 m. Ocelová
nosná konstrukce, která tvoří nosný rastr pro skleněnou
fasádu, je ve tvaru vysokých štíhlých dvoukloubových
rámů, na jejichž stojce přiléhající k železobetonové kon-
strukci kanceláří jsou ve všech patrech konzoly vynášející
stropy spojovacích galerií. Propojení jednotlivých podlaží
tohoto vstupního foyer je třemi výtahy, umístěnými ve
vypouklé části čelní stěny, a současně ocelovým schodištěm
půdorysně ve tvaru kruhového segmentu (obr. 2). Další
ocelové schodiště s polokruhovými podestami, umístěné
venku a opláštěné děrovaným plechem, je navrženo jako
únikové (obr. 3a). Podlahy spojovacího foyer i schodiš�ové

Obr. 1. Česká spořitelna v Praze 4 – celkový pohled



stupně jsou z lepeného skla tónovaného zeleně (obr. 3b).
Z ocelářského hlediska je zajímavé, že nosné rámy vzájem-
ně vzdálené 3,15 m, konzoly podlah a podlahové nosníky
nemají obvyklý tvar „I“. Rámy v příčném řezu jsou svařence
do písmene „dvojitého H“ a podlahové nosníky svařence
tvaru písmene „T“ nebo nesymetrického kříže.

Zavětrování ve střeše i ve stěně je z kruhových táhel
Detan. Celková hmotnost ocelové nosné konstrukce je 98 t.
Jejím dodavatelem byla Subterra Zbraslav, a. s., a Exmont
TEMA, a. s., Hradec Králové. Projekt vznikl ve spolupráci
s Ing. arch. M. Kotíkem a Ing. arch M. Zemanem z ateliéru
AMIKRON-K Praha.

Administrativní komplex Hadovka
V roce 1999 byl dokončen v Praze-Dejvicích administra-

tivní komplex Siemens o pěti blocích s podlahovou plochou
kanceláří více než 15 tis. m2 čtverečních (obr. 4). Mezi
bloky „A“ a „B“ byl vložen čtyřpodlažní hranol pojatý jako
vstupní areál, který umožňuje průchod mezi sousedními
bloky po zavěšených lávkách šířky 1,9 m ve vyšších třech
podlažích. Jak boční stěny, tak i střecha jsou opatřeny skly
s terčovým upevněním. Skla velikosti 2 913 x 1 675 mm
jsou k nosné ocelové konstrukci vodorovně připevněna
v šesti bodech, přičemž jen dva úchyty vynášejí sklo ve
svislém směru gravitace. Ocelová nosná konstrukce je
z trubkových polorámů ve tvaru Vierendelových nosníků.
Paždíky jsou trubkové-vzpěrkové. Veškeré zavětrování a
zavěšení spojovacích lávek ve třech horních podlažích je
z prvků typu Detan. Podlaha na lávkách je opět z lepeného
barevně tónovaného skla. Proti nežádoucím účinkům slunce
jsou nad prosklenou střechu na podstatně větší ploše umístěny
lamelové pevné žaluzie, vynesené ocelovými závěsy s klou-
by. Vstupy na obou stranách jsou kryty skleněnými přístřeš-
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Obr. 2. Česká spořitelna v Praze 4 – skleněné vnitřní schodiště
půdorysně tvaru kruhového segmentu

Obr. 3. Česká spořitelna v Praze 4 – venkovní únikové schodiště
a – schéma, b – pohled

a) b)
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Obr. 4. Hadovka – příčný řez

Obr. 6. Hadovka – interiér vstupu s lávkami zavěšenými na táhlech Obr. 7. Hadovka – skleněný přístřešek u zadního vchodu



ky z terčově upevněného skla půdorysně ve tvaru motýlích
křídel (obr. 5). Hmotnost ocelové nosné konstrukce vstup-
ního areálu je 12,5 t, nosná konstrukce pro žaluzie 7,62 t a

dva vstupní přístřešky se vstupním můstkem 4,7 t (obr. 6,
obr. 7). Výrobcem ocelové konstrukce byl ALBET
METAL, s. r. o. Projekt vznikl ve spolupráci s Ing. arch.
L. Patou a Ing. arch. P. Koudovským z ateliéru PAK.

Multikino Tesco
Do provozu bylo uvedeno před vánocemi 2002. Stavba je

součástí prodejního a zábavního komplexu vznikajícího
v těsné blízkosti prodejny TESCO v Letňanech u Prahy.
V podstatě jde o dvanáct kinosálů půdorysně i výškově čle-
nitých, spojených jednopatrovou chodbou a vstupním foyer.
Celková plocha multikina je asi 98,6 x 66,3 m. Nosná
ocelová konstrukce (obr. 8, obr. 9) je tvořena sloupy
vetknutými do základů, na nichž jsou uloženy střešní příhra-
dové průvlaky a vazníky. Vaznice jako prosté nosníky jsou
šroubovány z boku mezi průvlaky a vazníky se společným
horním lícem ve sklonu krytiny 1 : 10. Konstrukčně to zna-
mená, že při svislé poloze těchto příhradových nosníků a při
šikmé rovině střechy musely být horní pásy nakloněny.
Použitím trubek na diagonály a svislice dochází k mírnému
zvětšení pracnosti při jejich řezání (obr. 10). Zavětrování ve
střešních rovinách i ve stěnách bylo voleno ze zkřížených
čepově připojených diagonál. Střešní krytina byla původně
navržena jako sendvič s nosným trapézovým plechem, pod
nímž bude na vaznicích zavěšen dvojitý podhled. Během
výstavby byla tato střešní skladba zaměněna na sendvičové
panely RANNILA s jedním podhledem. Podlaha a střecha
spojovací chodby a foyer jsou navrženy jako železo-
betonové desky do ztraceného bednění z trapézového
plechu. Tyto dvě úrovně mají z důvodů instalace technolo-
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Obr. 5. Hadovka – vstupní hala za večerního osvětlení

Obr. 8. Multikino Tesco Letňany – půdorys a řez



gických zařízení nezbytných pro provoz multikina užitnou
nosnost 7 a 9 kN/m2.

Hlediště v jednotlivých kinosálech mají stupně ze železo-
betonových prefabrikátů uložených na ocelovém skeletu,
který musel být od hlavní nosné konstrukce zvukově dila-
tován. Hmotnost ocelové nosné konstrukce multikina vyjma
skeletu hlediš�, ale včetně pozinkovaných venkovních
únikových schodiš�, činí 550 t. Dodavatelem ocelové kon-
strukce z oceli S235 a S355 byl Metrostav, a. s., Praha. Byla
navržena ve spolupráci s architekty londýnské firmy CHAP-
MAN TAYLOR.

Zábavní centrum Černý Most
V blízkosti nákupního střediska na Černém Mostě v Praze

byla před vánocemi roku 2000 dostavěna čtyřpodlažní budo-
va z monolitické železobetonové konstrukce délky 100 m a
šířky 56 m (obr. 13). Dolní tři podlaží do výšky +14,5 m
jsou určena pro další nákupní prostory. Ocelová nástavba od
výšky +14,5 m do 25,75 m slouží pro promítací sály multi-
kina a pro restaurační zařízení (obr. 11). Střecha nad plo-
chou 100 x 50 m je řešena spojitými plnostěnnými vazníky
o dvou polích rozpětí 25 m s náběhem nad střední podporou,
při vzájemné vzdálenosti hlavních vazeb 10 m.

STAVEBNÍ OBZOR 3/2003 69

Obr. 9. Multikino Tesco Letňany – celkový pohled na smontovanou konstrukci

Obr. 11. Černý Most – příčný řez



Vaznice v celé délce 100 m (kloubové nosníky) jsou
výškově rozmístěny tak, aby na střeše byly vytvořeny čtyři
podélné žlaby pro odtok vody. Nad její střední podporou byl
navržen zastřešený a z boků krytý koridor výšky asi 3,5 m a
šířky 8,9 m, určený pro umístění veškeré technologie, které
větrání a vůbec provoz tohoto objektu vyžaduje. Hlavním
nosným prvkem koridoru byl dvoukloubový plnostěnný
rám. Nosným prvkem střešních vrstev i střechy koridoru je
trapézový pozinkovaný plech. Prostor pro kina je ocelovými
příčkami rozdělen na dvanáct kinosálů různé velikosti,
v nichž stupně hlediště ze železobetonových prefabrikátů
vynáší ocelový skelet.

Prostor šířky 6 m podél severní stěny v celé délce a v celé
výšce objektu 25 m a u štítů byl provozně pojat jako vstup-
ní areál – foyer s pohyblivými schodišti. Jeho opláštění bylo
voleno opět terčovým zasklením o rekordním rozměru skel
3,333 x 2,250 m (obr. 12). Skla jsou upevněna vodorovně
v šesti bodech, svisle ve dvou. Nosná konstrukce je z příhra-
dových trubkových polorámů vzdálených navzájem 10 m.
Ty jsou propojeny příhradovými paždíky, ovšem pro odleh-
čení výškově i půdorysně odskočeny od styčníků asi
o 200 mm. Svislé vyvěšení paždíků, a tím i skel, je táhly
Detan (obr. 14, obr. 15). Pod průhlednou střechou je v této
části umístěna drážka pro pojezd kabiny sloužící k čištění
skel či jejich případné opravě. Na jižní straně podél celé
budovy je umístěno šest únikových venkovních schodiš�,
z nichž jedno vede až na střechu. Podlaha, podesty a
schodiš�ové stupně jsou z tahokovu. Ochrana proti korozi
venkovních schodiš� je řešena pozinkováním. Celková
hmotnost ocelových nosných konstrukcí jakosti řady S235 a
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Obr. 12. Černý Most – pohled na 25 m vysoký štít a podélnou skleněnou stěnu

Obr. 10. Černý Most – detail stavby



S355 je asi 442 t. Výrobcem byla firma O.K. Konstrukce,
s. r. o., Kolín. Na projektu spolupracoval arch. Hubert
BEER z firmy Achammer Tritthart Partner z Mnichova. 

Projekty ocelových konstrukcí všech čtyř uvedených
staveb vypracoval autor tohoto článku, a to ze šedesáti pro-
cent až do podrobností dílenské dokumentace.
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Obr. 13. Černý Most – pohled z dálnice

Obr. 14. Černý Most – průhled skleněnou stěnou



Stejskal, F.: Steel and Glass

Glass is frequently used in the current construction
industry as a building material in both the exterior and
interior. In combination with the load-bearing structure,
typically made of steel, glass produces highly impressive
architectural effects marked with unusual lightness.
Lightness is also stressed by the applied Detan tension
rods with elegant pin caps allowing length rectification
which gives origin to tensioned elements or the wind
bracing in the form of crossed diagonals. Such a bracing
enhances the required vista of envelope or roof areas.

Stejskal, F.: Stahl und Glas

Glas als Bauelement im Innen- und Außenbereich hat in
der gegenwärtigen Etappe des Bauwesens grünes Licht
und erreicht zusammen mit der am häufigsten aus Stahl
bestehenden Tragkonstruktion einen nicht alltäglichen
architektonischen Effekt mit wunderbarer Leichtigkeit.
Die Leichtigkeit wird auch durch eingesetzte
Detan–Zugstäbe mit eleganten Bolzenköpfen und der
Möglichkeit der Längenjustierung für die Zugelemente
oder die Windverbände in Form von gekreuzten
Diagonalen betont, was den gewünschten Durchblick
durch die Außenwand- oder Dachflächen am wenigsten
behindert. 
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Obr. 15. Černý Most – stěna za nočního osvětlení s programy v kinosálech

Soubor předpisů soukromého stavebního práva
Štenglová, I.

Nakladatelství ARCH, ABF, a. s., Praha, 2002, 160 s., 290 Kč

Soubor předpisů soukromého stavebního práva byl uspořádán s cílem nabídnout čtenářům výběr z nejdůležitějších před-
pisů soukromého stavebního práva, tedy předpisů, které upravují soukromoprávní vztahy ve výstavbě a kterými se musí
řídit každý, kdo se na výstavbě jakkoli podílí. Součástí jsou vybrané partie občanského a obchodního zákoníku a zákona
o zadávání veřejných zakázek. V úvodu je poměrně podrobně vysvětleno, jak s předpisy zařazenými do souboru pracovat
ve vzájemných vazbách, kdy má použití toho kterého přednost před ostatními a jaká je povaha jejich ustanovení, tj. kdy
se od nich lze ve smlouvě odchýlit a kdy bude odchylka způsobovat neplatnost příslušné části smlouvy (či dokonce
smlouvy celé).
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Vliv mikroorganizmů ze záplavových vod na funkci
infúze na bázi organokřemičitých sloučenin

doc. Ing. Richard WASSERBAUER, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Organokřemičitý skelet na bázi alkoxysilanů není proti
mikroorganizmům ze zátopové vody zcela rezistentní.
Krátkodobé expozice (20 až 60 dnů) v kulturách mikrobů
měly za následek vzestup sorbce vody do pískovcových
těles s aplikovanými alkoxysilany až o 4,5 % hm. proti
stejně ošetřeným, kontrolním, neinfikovaným vzorkům.
Současně stoupl obsah volného křemíku v kultivačním
médiu proti kontrole až o 3, 20 mg·l–1. To svědčí o pomalé,
ale prokazetelné degradaci organokřemičité impregnace
pískovcového kamene. 

Úvod
Vlhké zdivo omezuje, případně znemožňuje používání

obytných, průmyslových i historických objektů. Jedním
z mnoha postupů, jak dosáhnout výrazného a trvalého
snížení obsahu vlhkosti ve zdivu způsobené vzlínající vodou
(zemní vlhkostí), je chemická hydroizolace. Technologický
postup injektáží spočívá ve vytvoření soustavy vrtů v rovi-
ně, kde je požadována ochrana proti vzlínající vodě.
Injektážní látka se zavede do soustavy vrtů, kde dojde
k prosycení (penetrování) porézního zdiva injektážním roz-
tokem. Prosycená zóna zdiva brání vzlínající vodě, a plní
tak funkci dodatečné hydroizolace 

Prvními používanými konsolidanty byly polyvinylacetá-
tové disperze, které později vystřídaly akrylátové polymery.
Další významnou skupinou polymerních konsolidantů jsou
epoxidové pryskyřice, které jsou nepostradatelné pro kon-
solidaci hrubě poškozeného kamene, jehož zrna jsou větší
než 2 mm.

Velmi důležitou a v současné době běžně používanou
skupinou látek pro konsolidaci a impregnaci kamene jsou
látky na bázi alkoxysilanů, které polykondenzací poskytují
siloxanové filmy. V případě tetraalkoxysilanů vzniká až
SiO2, který nahrazuje chybějící pojivovou složku.

Alkoxysilany jsou látky obsahující vazby Si-OR, které
jsou obecně podstatně více reaktivní než vazby Si-R.
Výslednými produkty mnoha reakcí alkoxysilanů jsou silo-
xany. Ještě reaktivnější než alkoxysilany jsou chlorsilany,
jež se také k hydrofobizaci používají, avšak pouze u mate-
riálů, kde nevadí tvorba korozních produktů. Výhodou
alkoxysilanů je vznik siloxanového filmu bez vzniku agre-
sivní kyseliny.

Alkoxysilany velmi snadno podléhají hydrolýze. Zdrojem
vody mohou být i hydratované anorganické soli. Methoxy-
silany a ethoxysilany jsou k hydrolýze nejnáchylnější, s ros-
toucím počtem uhlíků v alkoxylu tato náchylnost klesá.
Podobný vliv má stupeň větvení. Bylo zjištěno, že reaktivi-
ta klesá v řadě n alkoxyl > sek. alkoxyl > terc.alkoxyl.

Si(OC2H5)4 + H2O → Si(OH)4 + C2H5OH . (1)

Při následné kondenzaci silanolových skupin (-Si-OH)
dochází k vytvoření velmi odolného siloxanového skeletu.
Vzhledem k tomu, že silikátová stavební hmota vždy obsa-

huje silanolové skupiny, dochází k vytvoření velmi pevné
chemické vazby mezi organokřemičitou chemickou slouče-
ninou a silikátovým podkladem. V pórovém systému
stavební hmoty tak vzniká křemičitý gel, který je téměř vždy
součástí stavebních silikátových materiálů a tvoří jejich
nejkvalitnější pojivo.

Organokřemičité sloučeniny nejsou zcela rezistentní proti
růstu mikroorganizmů. Jak ukázaly dřívější práce, nižší
lineární polydimethylsiloxany, a zvláště polyethoxysilany,
jsou půdní mikroflórou rychle degradovány [1].

Záplavy, které postihly v srpnu minulého roku naši repub-
liku, zasáhly v mnoha případech i objekty s chemickou
hydroizolací. Protože záplavová voda obsahovala velké
množství nejrůznějších, většinou velmi agresivních, mikro-
organizmů, bylo třeba zjistit, zda může snížit životnost
aplikovaných infúzních clon na bázi organokřemičitých
sloučenin. 

Materiál
Velikost vzorků pískovce s oxidy železa a jílovitým tme-

lem byla 45 x 45 x 5 mm. Vzestupným nasákáváním navlh-
lé cca na 5 % hm. byly impregnovány infúzním roztokem na
bázi alkoxysilanu (Saninfuzil, LZ Kolín, Aqua Sanning
Opava) a kondicionovány sedm dní v prostředí laboratoře
(T 20 – 23 ˚C, RV cca 45 %).

Mikroorganizmy
Shromaž�ovací kultivace mikroorganizmů probíhala na

třepačce v bezuhlíkatém minerálním roztoku, do kterého
bylo přidáno 0,1 % polyethoxysilanu, 1 ml výluhu z konta-
minovaných infúzních clon odebraných ze zaplaveného
objektu v Praze–Libni a 0,1 ml peptonu jako startéru růstu
(po dobu 14 dnů při teplotě 20 ˚C). 

Metody
Do sterilních krystalizačních misek průměru 90 mm byly

uloženy vzorky pískovce impregnované polyethoxysilanem
a přelity bezuhlíkatým minerálním roztokem podle Iljalet-
dinova s přídavkem 0,1 % peptonu jako startéru. Každá
miska byla očkována 1 ml směsné kultury bakterií izolo-
vaných ze zaplavených infúzí. V 1 ml suspenze bylo cca 108

zárodků. Kultivace probíhala při teplotě 25 ˚C po dobu
20 dnů. Jako kontrolní vzorky byly exponovány vzorky pís-
kovce v bezuhlíkatém minerálním roztoku chráněné pří-
davkem baktericidu (Benzdodecinium bromid, Ajatin
Profarma 1 %).

Po expozici byly vzorky vysušeny při 105 ˚C a kondi-
cionovány v laboratoři sedm dnů. Rychlost sorbce destilo-
vané vody do jednotlivých vzorků byla stanovena vážkově.
Vzorky byly postaveny na hranu do nádobek se stejně
nařízenou hladinou destilované vody a ve stanovených
intervalech váženy po dobu 21 dnů. 
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Obsah křemíku v médiu po ukončení expozice byl stano-
ven na Spektroquantu 300 kolorimetricky na β-silikomolyb-
denovou kyselinu (metodika firmy Merck, Darmstadt).
Koncentrace volného křemíku byla vyjádřena ve formě
orthokřemičité kyseliny. Přesnost stanovení ±5 %. Acidita
výluhu vzorků pískovce byla stanovena na pH-metru
HI 9017 Hanna.

Výsledky
V minulosti byla opakovaně studována možnost rozkladu

organokřemičitých sloučenin na bázi polydimethylsiloxanů
(PDMS) a fenylmethylpolysiloxanů půdními mikroorga-
nizmy. Nebyly získány výraznější úspěchy. V šedesátých
letech se objevily zmínky o možnosti degradace fenylsilanu
bakteriemi Pseudomonas sp., rovněž bez výsledků. Převládl
proto názor, že organokřemičité sloučeniny jsou biologicky
inertní. Tomu však odporovaly mikrobiologické rozbory
provedené na stájových objektech [2] i výsledky získané na
vápencích impregnovaných silikonovými pryskyřicemi [3].
V obou případech byla nalezena bohatá mikroflóra, která
silikonové sloučeniny napadala, přičemž byla pozorována
ztráta hydrofobnosti. 

V našich experimentech byla u všech exponovaných
vzorků pozorována rovněž ztráta hydrofobnosti, doprovázená
prokazatelným zvýšením rychlosti sorbce vody do impreg-
novaného pískovce. Zvýšení však nebylo velké, pohybovalo
se od 2,67 do 4,79 % proti kontrolním, neexponovaným
vzorkům. To je pochopitelné, protože mikrobní enzymy
musí při biodegradaci proniknout do siloxanového skeletu,
který je svou strukturou biologicky značně rezistentní. Právě
rezistencí skeletu je možné vysvětlit i určité nepravidelnosti
(zálivy, nepravidelná sorbční linka difundující vody) při
nasákávání vody do zkušebních vzorků. Současně byl
pozorován v kultivačním médiu všech očkovaných vzorků
vzestup volného křemíku, a to z 0,43 na 3,81 mgl–1. To na-
svědčuje předpokladu o pomalé, ale prokazatelné degradaci
organokřemičité impregnace pískovcového kamene, popř.
o degradaci ne zcela zreagovaných oligomerních sloučenin
(nezreagované skupiny methoxy a ethoxy).

Rychlost a stupeň hydrolýzy ethoxysilanů jsou závislé na
množství vody v systému a na pH reakční směsi (souvisí
s volbou katalyzátoru). Hydrolýza v kyselém prostředí
(v našem případě při pH 6) je velmi rychlá a v závislosti na
množství vody v systému téměř úplná. To znamená, že
téměř veškerá voda, pokud není v přebytku, se účastní
hydrolýzy. Reakce je rovnovážná a rovnováha je posunuta
na stranu produktů. Předpokládá se elektrofilní mechaniz-
mus hydrolýzy, ion H+ napadá kyslík alkoxylové skupiny, ta
je eliminována a nahrazena hydroxylovou skupinou. Celko-
vý proces hydrolýzy (např. tetraethoxysilanu) sumárně uve-

dený v rovnici (1) může být popsán reakcemi

Si(OR)4 + H2O → (HO)Si(OR)3 + ROH
(HO)Si(OR)3 + H2O → (HO)2 Si(OR)2 + ROH

(HO)2 Si(OR)2 + H2O → (HO)3 Si(OR) + ROH
(HO)3 Si(OR) + H2O → Si(OH)4 + ROH

Rychlost hydrolýzy závisí na stupni substituce ethoxy-
skupin, nejrychlejší je úbytek diolu. Okamžitě po hydrolýze,
prakticky současně s ní, dochází ke kondenzační reakci,

Si-OH + HO-Si → Si-O-Si + H2O , (3)

která se uplatňuje především při vysokém obsahu vody ve
směsi díky vysokému stupni hydrolýzy. Kondenzace je
ovlivňována hlavně kyselostí směsi a použitým katalyzá-
torem. Obecně platí, že s klesajícím pH se hydrolýza zrych-
luje, ale zpomaluje polykondenzace [4].

Produkty reakcí potom závisejí na podmínkách. Při ne-
dostatečném množství vody zůstávají v siloxanu nezreago-
vané methoxyskupiny a ethoxyskupiny, např. u dimethyl-
diethoxysilanu vzniká lineární polydimethoxysiloxan (α ω
bis dimethylethoxysiloxy-polydimethylsiloxan).

Při pokusech byla použita směs mikrobů izolovaných ze
zaplavených infúzních clon. Ve směsi se vyskytovala řada
mikrobů (zástupci rodů Bacillus, Aktinomyces, Pseudomo-
nas, Acinetobacter, Alcaligenes a dalších), mezi nimi pře-
važoval Arthrobacter sp. na bakteriologických půdách zřej-
mý nápadně žlutými koloniemi. Právě tento mikroorganiz-
mus je (spolu s Fusariem sp.) schopen, podle metabolických
drah publikovaných univerzitou v Minesotě [5], degradovat
rezistentní oktamethylcyklotetrasiloxan a dimethylsiloxan-
diol (který se tvoří při hydrolýze ethoxysilanu) přes
hydroxymethylmethylsilandiol a hydroxymethylsilantriol
na kyselinu orthokřemičitou a formaldehyd. Vzestup
kyseliny orthokřemičité byl v našich experimentech pozoro-
ván. Není proto vyloučeno, že degradační proces zachytil
pouze meziprodukty hydrolýzy, a nikoli přímo siloxanový
skelet. Tomu však odporuje vzestup sorbce vody do expono-
vaných vzorků.

Vzestup vlhkosti u infikovaných vzorků o 2,67 až 4,79 %
proti kontrolním neinfikovaným vzorkům může být
považován za zanedbatelný. Z dlouhodobého hlediska živo-
ta stavby se však tato hodnota již může jevit jako významná.
Potvrzení tohoto předpokladu bude předmětem další práce.

Článek byl vypracován za podpory výzkumného záměru
VZ CEZ J04/98:210000001 „Funkční způsobilost a opti-
malizace stavebních konstrukcí“.
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Tab. 1. Množství sorbované vody a obsah volného křemíku ve
zkušebních pískovcových tělesech impregnovaných alkoxysilanem
po 20 a 60 dnech kultivace ve směsné kultuře mikroorganizmů

Dny kultivace H2O [%] Si [mg/100 ml]

   kontrola 1,86 0,43

   20 4,53 2,37

   60 6,35 3,81

(2)



Wasserbauer, R.: The Effect of Microorganisms from
Inundation Waters on the Function of Infusion Based
Organosilicone Compounds

The organosilicone skeleton based on alkoxysilanes is
not fully resistant to the microorganisms contained in
inundation water. The short-time exposures (20 to 60
days) in the microbial cultures resulted in an increase of
the water sorption in the sandstone blocks with applied
alkoxysilanes by as much as 4.5% of mass compared to
the equally treated uninfected reference samples. At the
same time, the content of free silicone in the cultivation
medium increased by as much as 3.20 mg/100 ml
compared to reference samples. This is a proof of a slow,
but clear degradation of organosilicone impregnation of
sandstone.

Wasserbauer, R.: Der Einfluss von Mikroorganismen
aus Überschwemmungswässern auf die Infusions-
funktion auf Basis organosilikatischer Verbindungen

Das organosilikatische Skelett auf Basis von Alko-
xysilanen ist gegen Mikroorganismen aus Überschwem-
mungswasser nicht ganz resistent. Kurzzeitige
Expositionen (20 bis 60 Tage) in Mikrobenkulturen
hatten eine Zunahme der Sorption von Wassser in die
Sandsteinkörper  mit applizierten Alkoxysilanen bis um
1,9 % hm gegenüber gleich behandelten nichtinfizierten
Kontrollproben zur Folge. Gleichzeitig stieg der Gehalt
an freiem Si im Kultivationsmedium gegenüber der
Kontrolle bis um 3, 20 mg .l–1 an. Das zeugt von einer
langsamen aber nachweisbaren Zersetzung der
organosilikatischen Imprägnierung des Sandsteins.
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Návrh koncepce prostorového informačního
systému památkového objektu 
Ing. Jindřich Hodač

Práce zkoumá možnost využití prostorových dat pro tvorbu
informačních systémů památkových objektů. Technické
podmínky umožňují přejít od dvourozměrné dokumentace
k prostorovému modelu. 

Výpočty v kladu listů rakouských topogra-
fických map ze třetího vojenského mapo-
vání
Mgr. Monika Čechurová

Dizertační práce obsahuje matematickou analýzu kartomet-
rických vlastností topografických map ze III. vojenského
mapování, které sloužilo jako mapové dílo ČR od roku 1870
až do roku 1956. V práci je ukázána matematická transfor-
mace těchto map do soudobých souřadnicových systémů. 

Měření statických a dynamických charak-
teristik strojních a stavebních prvků – sou-
bor rozborů, postupů a prostředků
Ing. Martin Štroner

Práce přispívá k vývoji měřicí techniky využívající digitální
kamery ve spojení s počítačovým záznamem a vyhodno-
cením dat. V rámci dizertace byla navržena, zkonstruována,
kalibrována a testována aparatura pro měření laserové stopy
v rovině.

Vliv vlhkosti na fyzikálně mechanické vlast-
nosti stavebních materiálů
Ing. Tomáš Čejka

V práci se zkoumají základní stavební materiály, jako jsou
cihly, kámen a pórobeton, a jejich ovlivnění vlhkostí.
Zjiš�ují se hodnoty modulu pružnosti a pevnosti v tlaku.
Výsledky lze přímo uplatnit ve stavební praxi. 

Vybrané technologické postupy pro kontrolní
měření stavebních objektů, jejich norma-
lizační a metrologické zabezpečení
Ing. Jana Štronerová

Dizertace se zabývá zavedením nových technologií do
metodiky kontrolního měření stavebních objektů a nových
postupů při analýze naměřených dat. Především jde o ne-
standardní aplikaci matematické statistiky a vyrovnávacího
počtu. 

Modifikovaný dynamický model pro řešení
technicko-ekonomických úloh s použitím
rizik a nejistot
Ing. Petr Dlask

Dizertace je věnována navrhování efektivního řešení a způ-
sobu řízení v zobecněných podmínkách platných nejen pro
spojité a lineární prostředí. Analytická studie se zabývá
vývojem metod navrhování a perspektiv v budoucích pod-
mínkách informační společnosti. Výsledky práce jsou
naprogramovány.

Metodika posuzování vlivu kontaminova-
ných lokalit na životní prostředí a jejich
obnova
Ing. Martin Dočkal

Dizertace se zabývá metodikou hodnocení kontamino-
vaných lokalit a starých skládek z hlediska jejich vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí. Obsahem práce je také
návrh souboru hodnoticích kritérií pro kontaminaci.
Obsahuje výsledky laboratorních zkoušek bentonitových
rohoží vhodných pro těsnicí materiál skládek.

�dizertace
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Ve vlhkém nevětraném prostředí dochází v sanačních
omítkách k rozvoji plísní a na vnitřním povrchu ke
vzniku bakterií, které i při velkém zasolení velmi dobře
přežívají a produkují do omítky organické kyseliny a
aminokyseliny. Guanidin, který se objevuje jako zbytek
po odumřelých mikroorganizmech, zřejmě přispívá
zatím neznámým způsobem k rychlejšímu prolínání solí
omítkou, a tím ke snížení její životnosti. 

Ve sklepních prostorách, v kuchyních a koupelnách, kde
bývá často vnitřní povrch omítky dlouhodobě vystaven
působení vyšší vlhkosti zdiva, může být sanační omítka je-
diným proveditelným opatřením proti vzlínající vlhkosti.
Takové mikroklima je pro růst mikroorganizmů (bakterií a
plísní) ideální, a právě na takové prostředí, ve kterém se
mohou mikroorganizmy rychle rozmnožovat, mohou být
některé sanační omítky citlivé. Většinou se soudí, že
počáteční vysoké pH neumožňuje mikroflóře růst na
sanačních omítkách. Vlivem karbonatace a přísunu solí ze
zdiva se však pH omítek snižuje na úroveň, která již je,
zejména pro některé mikrobní kmeny, přijatelná. 

Dřívější rozbory, provedené na MPA (živný agar) s pří-
davkem 5 % NaCl, prokázaly [1], že v zóně vlhkého
zasoleného zdiva a na zasolených klasických a sanačních
omítkách s vyšším pH (8,5–9,5) vegetuje množství mikroor-
ganizmů (105–106 g omítky). Protože z průzkumů mikro-
flóry zdiva je známo, že běžnými kultivačními procesy je
možné zachytit pouze malou část mikrobní populace (max.
1–10 %), je třeba počítat v zóně vlhkého zdiva s výskytem
minimálně 107 až 108 buněk bakterií a kvasinek v 1 g
omítky. Takové množství je zdrojem řady metabolitů, které
již mohou degradační procesy v sanačních omítkách
ovlivnit. 

Metoda a materiál 
Experimenty byly provedeny postupy podle směrnice [3].

Do víka uzavřené nádoby byly zatmeleny disky sanačních
omítek ∅ 10 cm, tl. 2 cm. Boční povrch zkušebních těles byl
opatřen vodoodpudivým nátěrem. Systém houbiček uvnitř
misky zajiš�oval neustálé smáčení spodního okraje vzorku
omítky. Základní roztok obohacený o organické kyseliny
nebo aminokyseliny, které měly simulovat proces biologic-
kého napadení, byl pravidelně doplňován.

Zkušební roztoky
K 1 l destilované vody se přidalo 35 g NaCl, 5 g Na2SO4,

15 g NaNO3 a organické kyseliny a aminokyseliny v kon-
centraci 1 %:

A – 10 g kyseliny š�avelové,
B – 10 g kyseliny adipové,
C – 10 g kyseliny citronové,
D – 10 g guanidinu,
E – 10 g kyseliny jantarové,
F – 10 g argininu,
G – kontrolní roztok solí.

Sanační omítky
– prefabrikovaná suchá směs vápenocementová na bázi

bílého cementu s obsahem tenzidů  k tvorbě pórů, hydrofo-
bizovaná;

– prefabrikovaná suchá směs cementová, plnivo tvoří lia-
por s přísadou perlitu.

Kvantitativní analýza vodných výluhů proběhla na foto-
metru Spektroquant SQ 300 Merck podle speciální metodi-
ky pro stavební materiály. Byly analyzovány sondy do zku-
šebních vzorků válcového tvaru uprostřed, v mezikruží a na
okraji (obr. 1). V těchto místech byly analyzovány vrstvy –
na povrchu, uvnitř a na dně disků. Zjiš�ovalo se množství
aniontů síranů, dusičnanů, chloridů a bylo stanoveno pH.
Aktivní reakce pH/H2O se měřila kolorimetricky kapalným
indikátorem Merck Universal porovnáním s barevnou stup-
nicí.

Pro identifikaci jednotlivých krystalů v povrchových
výkvětech byla použita elektronová mikroskopie (elek-
tronový mikroskop CAMSCAN v kombinaci s energiově
disperzní analýzou a vlnově disperzní analýzou). Identifika-
ce mikroorganizmů byla provedena na mikrobiologických
živných půdách MPA. Obsah aminokyselin a organických
kyselin se zjiš�oval tenkovrstvou chromatografií.1)

Výsledky a diskuze
Při ověřování odolnosti sanačních omítek [3] byl po

deseti dnech působení roztoků solí sejmut vzorek z povrchu

Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva 
na sanační omítky

Ing. Martina ZAPLETALOVÁ  
ČVUT – Fakulta stavební  

Praha
doc. PhDr. Miroslava GREGEROVÁ, CSc.  

MU – Přírodovědecká fakulta  
Brno

Obr. 1. Schéma umístění sond do vzorků sanačních omítek, 
ve kterých bylo stanoveno množství iontů Cl–, NO3

– a SO4
– a pH

1) Jako rozpouštědlo byl použit butanol a kyselina octová ředěné vodou v poměru 4 : 1 : (Sylufol®), vyvíjené vzestupně, detekce byla prove-
dena pomocí Ninhydrinu.
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a kultivován na MPA. Již po dvou dnech byl zřejmý bohatý
růst bakterií, které vesměs náležely ke kokoidní a koryne-
formní flóře, zejména halofilní, halotolerantní bakterie
(Micrococus halobilus, M. roseus, Bacilus sp., Pseudo-
monas sp., Corynebacterium sp.). Tyto organizmy žijí
v přímém kontaktu s krystalky solných výkvětů na zdivu
[1]. Cílem bylo zjistit, zda produkty biologického napadení
(organické kyseliny a aminokyseliny) mohou degradační
procesy v sanačních omítkách ovlivnit. 

Pro sanační omítkové systémy se požaduje [3], aby
zadržely soli po dobu deseti dnů. Tento požadavek splnila
omítka č. 1 s roztoky A-C a E-G a omítka č. 2 se všemi roz-
toky. U vzorku č. 1 s roztokem D (s přídavkem guanidinu)
však došlo k výkvětům již po osmi dnech. Není vyloučeno,
že guanidin přispívá zatím neznámým způsobem k rychlej-
šímu prolínání solí omítkovým systémem. O tom, že guani-
din mění vlastnosti elektrolytů, svědčí práce [5], [6], podle
nichž Gn2SO4 urychluje reakci Alder–Diels, tj. tvorbu kruhu
ze dvou komponent.2)

Diskutované skutečnosti nejsou založeny pouze na neově-
řených předpokladech. Při experimentech došlo po pěti-
měsíční expozici k rozvoji plísní na spodním líci kotoučů
(1C, 2C, 1 E), jak potvrzuje fotografie na obr. 2. Jako domi-
nantní byly identifikovány kmeny Alternaria alternata,
Penicilium sp., Trichoderma viride, pro něž růst v prostředí
s tak vysokou koncentrací solí ani vysokým pH není obvyk-
lý. Je pozoruhodné, že plísně ve stresujících podmínkách
nejen velmi dobře přežívaly, ale z chromatografie je patrné,
že produkovaly do omítky organické kyseliny a aminoky-
seliny, které napadají omítky za vzniku solí (octany, š�ave-
lany aj.) a způsobují [7] demineralizaci a vyluhování Al3+,
Mg2+, Fe2+, Mn2+, K+. 

Pozornost zasluhují i výkvěty ve tvaru mezikruží, způ-
sobené pravděpodobně vlhkostním profilem v omítce. Tento
jev potvrzují i fotografie na obr. 4 a obr. 5 a schéma na
obr. 6, ze kterých je patrné, že soli krystalizují v zóně
odparu na rozhraní suché a vlhké oblasti. Rozložení iontů
v kotouči sanační omítky č. 1 v roztoku D (s přídavkem
guanidinu) ukazují grafy na obr. 7, 8 a 9. Je zřejmé, že jed-
notlivé soli se pravděpodobně v důsledku různé rozpustnos-
ti a velikosti molekul v průběhu přenosu sanační omítkou
mohou částečně oddělit, což do jisté míry připomíná princip
chromatografie. V důsledku toho pak v různých výškových
úrovních může být poměr zastoupení jednotlivých solí ve
stavebním materiálu rozdílný. U vzorku č. 1 s roztokem D
(s přídavkem guanidinu) je zřejmá vyšší koncentrace iontů
síranů nejen v horní povrchové zóně jako u chloridů a dusič-
nanů, ale též u dolního povrchu disku.

Fotografie z elektronového rastrovacího mikroskopu [2],
[4] ukazují výkvěty solí na kotoučích omítkových směsí,
z nichž je patrné rozdělení solí ve výkvětech. Na povrchu
vzorku č. 1 s roztokem D (s přídavkem se ukládá

Obr. 2. Nárůst plísní na spodní straně vzorku 
sanační omítky 1 v roztoku E

Obr. 3. Rozložení pH ve vzorku sanační omítky

Obr. 4. Schéma zóny krystalizace a následného 
porušení struktury omítky

2) Tato reakce vzniká mezi dvěmi rozdílnými molekulami ve více nebo méně komplexní struktuře. V Dienově syntéze je vytvořen prstenec
ze dvou řetězců vzájemně spojených ze čtyř nebo dvou atomů uhlíku, což dohromady složí šest atomů. Ve stejné době jsou dvojné vazby
rozpojeny (přerušeny) a v novém systému zbude jen jedna.

Omítka A B C D E F G

č. 1 + + + – (8 dní) + + +

č. 2 + + + + + + +

Tab. 1. Doba, po kterou sanační omítky zadržely roztoky solí 
s přidáním organických kyselin a aminokyselin

Druh
Vodní aktivita 
prostředí a w

Teplota  t op  

[˚C] 
pH

Alternaria alternata 0,80 24–26 5,5–7,0
Penicilium 0,84 24–28 (32) 5,5–7,0
Trichoderma viride 0,70 32 5,5–7,0

Tab. 2. Optimální vodní aktivita okolního prostředí, teplota a pH
pro růst mikromycet identifikovaných na sanačních omítkách

± vyhovuje/nevyhovuje podle [3] desetidenní odolnosti



Na(Cl, SO4) v podobě lístečků a krychlových útvarů NaCl,
ve spodní části krusty se objevují tmavé šupiny Na(NO3) a
kostky NaCl.

Závěr
Při přenosu vlhkosti a solí sanační omítkou na vlhkém

zdivu dochází uvnitř konstrukce k růstu mikroorganizmů,
které produkují do omítek organické kyseliny a aminoky-
seliny. Guanidin, který se objevuje jako zbytek po odum-
řelých mikroorganizmech, zřejmě přispívá zatím neznámým
způsobem k rychlejšímu průniku solí omítkou a způsobuje
tak předčasnou degradaci nárůstem krystalů solí, které
rozpínáním za působení krystalizačních tlaků na stěny pórů
trhají omítku.

Článek byl vypracován za podpory grantu č. 103/99/0941
GA ČR „Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb –
ochrana a sanace stavebních materiálů a konstrukcí
před účinky degradačních procesů“.
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Obr. 10. Snímek povrchové části krusty krystalů v BEI a SEI, 
kde je patrné ukládání Na (Cl, SO4) v podobě lístečků 

a krychlových útvarů NaCl

Obr. 6. Boční pohled na příčné praskliny v omítce 
odpovídající vlhkostnímu profilu

Obr. 7. Rozložení iontů Cl– ve vzorku sanační omítky 

Obr. 8. Rozložení iontů NO3
– ve vzorku sanační omítky

Obr. 9. Rozložení iontů SO4
– ve vzorku sanační omítky

Obr. 5. Povrch omítky rozpraskaný ve tvaru mezikruží
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Zapletalová, M. – Gregerová, M.: Effects of Salts and
Microflora of Damp Masonry on Sanitation Plasters

In insufficiently ventilated environments, sanitation
plasters develop moulds, and also bacteria on their inner
surface, which can easily survive application of high
doses of salts and produce organic acids and amino acids
into the plaster. Guanidin, which is left as a residue after
died microorganisms, obviously contributes to faster
penetration of salts through the plaster in a way so far
unknown. Thus, it affects reduction of the durability of
the plaster.

Zapletalová, M. – Gregerová, M.: Der Einfluss von
Salzen und der Mikroflora von feuchtem Mauerwerk
auf Sanierungsputze

In feuchter nicht durchlüfteter Umgebung kommt es in
Sanierungsputzen zur Entwicklung von Schimmelpilzen
und an der inneren Oberfläche zur Ansiedlung von
Bakterien, die auch bei  hoher Versalzung sehr gut
überleben und organische Säuren und Aminosäuren in
den Putz hineinproduzieren. Das Guanidin, das als
Restsubstanz der abgestorbenen Mikroorganismen
auftritt, trägt offensichtlich auf eine bisher unbekannte
Weise zum schnelleren Durchdringen von Salzen durch
den Putz und damit zur Verkürzung seiner Lebensdauer
bei.
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Obr. 12. Na snímku je zachycen lístkový (tabulkovitý) minerál,
jehož stechiometrie není zatím jednoznačně stanovena [2]. Vzorek
omítky č. 1 a roztoku C (s přídavkem kyseliny citrónové) snímek
spodní části  krusty krystalů. Krystaly Na + ? drobné, světlé a

NaNO3 tmavé lišty v BEI+ SEI.

Obr. 11. Snímek spodní části krusty krystalů v BEI a SEI, 
kde se objevují tmavé šupiny Na (NO3) a kostky NaCl
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Příprava geometrického modelu 
pro mikromechanickou analýzu
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Příspěvek se zabývá přípravou mikroskopických snímků
kompozitu a jejich následnou úpravou podle požadavků
mikromechanické analýzy. Autoři se snažili o rozšíření
poznatků v oblasti hodnocení a modelování mikrostruk-
tury.

Úvod
Mikrostruktura má obecně několik složek a jejich vyšet-

řování již bylo předmětem výzkumu [1], [2]. Obecně je
k dispozici výsek z řezu mikrostrukturou a posuzují se její
měřitelné vlastnosti (objemové zastoupení, dvojbodová a
trojbodová pravděpodobnostní funkce apod.) [3], [4]. Tento
postup se opakuje u mnoha výřezů a ze sady výsledků se
určí průměrná hodnota, popř. další charakteristiky. 

Jedním ze základních problémů je určit vhodný přístup
k vyšetřování okrajů výřezů, protože v těchto místech jsou
snímky neúplné („přeříznutá“ vlákna kompozitu). Dále i
sama metoda vyšetřování je na okrajích do určité míry
nejistá. Například dvojbodová pravděpodobnostní funkce
spočívá v zadání dvou bodů ve výřezu (toto vložení je dáno
konkrétní funkcí) a určení, zda oba body leží ve stejné fázi.
Pokud jeden z bodů bude ležet mimo snímek, je třeba se
rozhodnout, jaký přístup zvolit. Takovou dvojici je možné
nebrat v úvahu, nebo předpokládat rozložení mikrostruktury
v okolí snímku. Z praktického hlediska jde o postupné
zvětšování výřezu snímku, sledování změny v dosaženém
měření a určení nejlepší kombinace přístupů.

Jedním z určujících faktorů spolehlivého popisu modelu
vzorku skutečného kompozitu je příprava obrazové doku-
mentace metodou mikroskopického snímání a jejich převo-
du do elektronické podoby. 

Příprava vzorků
Ke zkoumání jsme použili navíjený kompozitní materiál

(jednosměrná grafitová vlákna) ve tvaru trubky, jejíž část
byla zalita do dentakrylu ve formě mírně komolého kužele.
Po zatvrdnutí se kus (v délce asi 3 cm), vyříznutý příčně
k podélné ose trubky (pro získání velkého množství vláken
v řezu), brousil metalografickou bruskou postupně s drsnos-
tí 280, 400, 600, čímž  se dosáhlo výborné rovinnosti nutné
pro získání kvalitních mikrosnímků. Na závěr se vzorek
leštil diamantovou pastou na plstěném kotouči. Tento po-
stup se musel pro dosažení dostatečně kvalitních snímků
často opakovat.

Příprava mikrosnímků 
pro mikroskopickou analýzu

Snímky byly získány nejprve videomikroskopem Olym-
pus OWM 100NM s kamerou, a následně skenerem Zeiss
Neophot 21, k jejich úpravě se využívaly programy Adobe
Photoshop a Lucia G.

Snímání kamerou
Nepříliš kvalitní snímky z kamery se nedaly v programu

Lucia G zpracovat, protože byly nasvíceny nestejnoměrně a
nebylo možné použít prahování ani zvyšování kontrastu
(obr. 1). Byly získány jako průměrný obraz z 200 snímků
přímo z mikroskopu. Při pokusu o úpravu se však ukázalo,
že jedinou možností získání kvalitního výstupu je složité
zvyšování intenzity, jež nikdy nebylo dostatečné, následné
prahování, které rovněž nebylo kvalitní pro nedostatečný
kontrast, a konečná úprava dokreslením podle podložené
předlohy – snímku. Získání jednoho binárního obrazu trvalo
přibližně tři hodiny. Měl stejnou hodnotu jako obraz získaný
vylepšeným postupem, ale použitý postup byl zdlouhavý.
Proto jsme pro další snímání zvolili skener s větším
rozlišením.

Snímání skenerem
Ke snímání skenerem byl využit mikroskop s objektivem

12,5 opatřený bočním výstupem. Na několika barevných
snímcích bylo nejprve třeba určit efektivnost práce (obr. 2).
Potom se podobně jako v předchozím případě získaly
zjednodušené diagramy. Nicméně postup získání většího
počtu snímků byl rovněž zdlouhavý. Proto byla zvolena
možnost vstupu ze skeneru.

Obrazová analýza
Snímky se upravovaly zvyšováním kontrastu při skenová-

ní v programu Photoshop převedením do binární podoby a
určitou idealizací (resp. přiblížením skutečnosti – autoři
v této otázce nejsou jednotní).

Obr. 1. Výstup z kamery
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Modulace vstupu v programu Photoshop
Skenováním vzorku v úplné barevnosti bylo zjištěno, že

není možné pouhým okem určit, zda je snímek kvalitní.
Rozložení jasu se nedá před prahováním nebo zvyšováním
kontrastu určit. To lze zjistit až při velmi výrazném zvýšení
kontrastu. Proto byla počáteční úprava obrazu v analytickém
grafickém programu Lucia G přesunuta již do fáze skeno-
vání. Upravoval se (zvyšoval) kontrast a bylo nastaveno
ukládání pouze černobílého snímku (resp. ve stupních šedi,
které však díky značnému zvětšení kontrastu byly reduková-
ny v podstatě na černou a bílou), obr. 3. Protože k analýze
stačí cca 100 vláken, byla nastavena výseč možné skeno-
vané plochy (3 600 x 4 400 pixelů) na 1 500 x 1 500 pixelů.
Díky tomu by bylo teoreticky možné získat až čtyři nezávis-
lé a nepřekrývající se snímky z jednoho preskenu. Tedy zce-
la jiné a nezávislé. Ve skutečnosti není tento počet vzorků
reálný, především díky nestejnoměrnému nasvětlení. Právě
zvýšení kontrastu při skenování způsobí, že ač nejsou k dis-
pozici porovnávací barevné snímky, lze rovnou určit, zda se
bude vzorek pro analýzu hodit. Absence barev není na
závadu, nebo� odlišení kvalitního snímku od nekvalitního

lze založit na přítomnosti nebo absenci šedých odstínů.
Pokud byly okraje velmi výrazné a evidentně vytvořené
softwarem, byl snímek rovnou vyřazen.

Úprava snímků v programu Lucia G
K dispozici jsme měli pouze pasivní verzi Lucia G, která

umožňuje jen práci s hotovými snímky, nikoli jejich přene-
sení z kamery nebo skeneru. Snažili jsme se získat binární
obrázky, na kterých jsou jednotlivá vlákna idealizována jako
kruhy se stejným poloměrem  a středem v těžišti původních
imperfektních vláken. Plocha idealizovaných vláken je stej-
ná jako u vláken neidealizovaných, počet také odpovídá.
Tím je splněna podmínka stejného materiálového zastou-
pení ve snímku a v modelu. 

Vstupní snímky (obr. 3) byly upraveny v programu
Lucia G, který vytváří binární obraz na základě ručního pra-
hování z barevného vstupního obrázku. Prahováním se na-
stavuje rozsah barev, intenzity a sytosti (záleží, zda se
používá prahování RGB, nebo HSI), pro které se má výsled-
ný binární obraz zapsat jako černá, resp. bílá. To je možné
využít pouze u kvalitně (stejnoměrně) nasvícených snímků,
u snímků s nepříliš výraznými hranami je lepší zvětšit kon-
trast. Toto bylo zajištěno vstupní modulací ze skeneru v pro-
gramu Photoshop.

Binární obrázek však k analýze nestačil. Díky přetrváva-
jícím nerovnostem na povrchu vzorku byl místy neúplný,
část vlákna byla přerušena vrypem (obr. 4). Vlákna bylo
třeba doplnit do předpokládaného tvaru, pokud byla
přerušena nerovnostmi na povrchu vzorku. Původní tvar byl
většinou patrný z fragmentů jednotlivého vlákna. K tomu
byla využita též funkce konvexní obálka objektu, která byla
použita proto, že vlákna by měla mít kruhový, popř. mírně
oválný průřez, tedy určitě konvexní tvar.

Rovněž bylo nutné odstranit příliš malé „useknuté“ kusy
vláken na krajích obrázku. Pokud zůstala podstatná část
vlákna zachována, bylo doplněno na předpokládaný tvar
(podle ostatních). Poté byla od sebe oddělena využitím
funkce automatická separace objektů. Tato funkce je při
dostatečném nastavení počtu kroků a velikosti okolí velmi
efektivní, ale pouze na výkonném počítači. Výsledek je pa-
trný z obr. 5. U takto upraveného snímku byla změřena
plocha, počet objektů a jejich těžiště. Generovaný obrázek
má stejnou plochu i počet objektů, ale jednotlivé objekty
jsou stejně velké kruhy. Celý postup v programu Lucia byl

Obr. 2. Výstup ze skeneru

Obr. 3. Výstup ze skeneru ve stupních šedi Obr. 4. Binární snímek po prahování RGB
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automatizován makrem naprogramovaným v jazyce C++.
Při jeho tvorbě bylo využito zaznamenávání použitých pří-
kazů i hodnot nastavení jednotlivých funkcí v programu
Lucia. Výsledný obraz vhodný pro matematické simulace je
patrný z obr. 6. 

Závěr
Byl určen efektivní postup získání binárních mikrosním-

ků skutečného kompozitu, jímž bylo získáno cca 25 snímků
skutečné mikrostruktury. 

Práce byla podpořena granty č. 103/00/0756 GA ČR a 
č. 103/01/D052 GP.
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Gajdošík, J. – Zeman, J. – Šejnoha, M.: Preparation of a
Geometrical Model for Micromechanical Analysis

The present contribution is concerned with the prep-
aration of microscopic images of real composites and
their subsequent modification to arrive at images
suitable for micromechanical analysis. The objective is
to enhance the knowledge in the area of evaluation and
modelling of microstructures.

Gajdošík, J., Zeman, J., Šejnoha, M.: Vorbereitung eines
geometrischen Modells für die mikromechanische
Analyse 

Der Beitrag befasst sich mit der Vorbereitung mikro-
skopischer Bilder eines Kompositums und der nach-
folgenden Aufbereitung nach den Anforderungen einer
mikromechanischen Analyse. Die Verfasser waren
bestrebt, die Erkenntnisse auf dem Gebiet der
Bewertung und Modellierung einer Mikrostruktur zu
erweitern.

Obr. 5. Binární snímek po úpravě v programu LUCIA

Obr. 6. Konečný výstup

I.H.M.

13. – 19. března 2003
Mnichov

Tradiční veletrh řemesel a středně velkých podniků
I.H.M. se bude konat v Mnichově již po pětapadesáté.
V průběhu sedmi dnů zde budou prezentovány nové
trendy, progresivní techniky a široké spektrum zboží a
služeb pro řemesla. Více než 2 000 firem z přibližně 
50 zemí, které obsadí 11 tis. m2 v jedenácti halách, se
bude snažit dokázat, s jakou mnohotvárností nápadů a
inovačním potenciálem disponují. Nabídka pro návštěv-
níky je přehledně rozčleněna do oblastí podnikání
(halyA3 až A6, B3 až B5) a životního stylu (A1 a A2, B1
a B2). Pod názvem „Fit for busines“ proběhne odborné
fórum s přednáškami zaměřenými na možnosti infor-
mačních technologií, využití tržního potenciálu, nových
nápadů a financování. V průběhu prvních čtyř dnů se
bude souběžně konat v hale C1 prodejní výstava květin a
zahrad Garten München.

Zakoupené vstupenky umožňují ve spojení s veletržní
jízdenkou bezplatnou jízdu dopravními prostředky měst-
ské hromadné dopravy. Jednorázová vstupenka stojí
240 Kč, studentská 120 Kč. Podrobnosti lze získat na
internetové adrese www.ihm-online.de nebo u českého
zastoupení mnichovských veletrhů www.expocs.cz.

Tisková informace
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Příspěvek se zabývá odvozením vztahů pro elektronické
dálkoměry, určených k výpočtu úhlů stočení odrazných
terčů umístěných na geodeticky proměřovaném objektu.
Tyto výpočty by měly sloužit k snazšímu rozhodování
o vhodnosti volby měřického stanoviska. Předem lze
určit, zda dálkoměr bude schopen bez problémů měřit
vzdálenosti na všechny sledované body objektu (při
velkém úhlu natočení není dálkoměrný paprsek odra-
žen). Současně je možné přizpůsobit volbu stanoviska
většímu komfortu měření (méně strmé záměry, snaha
přiblížit se ideální vzdálenosti stanoviska od objektu
atd.). Je uveden i  příklad využití.

Úvod
Cílem příspěvku je porovnání maximálních odklonů,

získaných při měřeních v laboratoři a v terénu, s odklony
záměrných odrazných terčů, které byly nalepeny na ocelové
konstrukci Mariánského mostu v Ústí nad Labem [1]. Tyto
značky nebyly na mostní konstrukci natočeny přesně kolmo
na záměrnou přímku dalekohledu [2], protože hodnoty
odklonů a stočení vůči záměrné přímce nebyly známy. Bylo
nutné určit je zprostředkovaně, pomocí dále uvedených
vztahů. 

Tento postup je možné použít tehdy, je-li známa alespoň
dvojice bodů ležících ve společné svislé rovině, což je běžné
při měření z oblasti inženýrské geodézie – většina stěn
budov, hal atd. je svislých. Výpočet velikosti jednotlivých
úhlů stočení odrazného terče (δ, γ) v obou rovinách (vodo-
rovné i svislé) vůči terči, který je natočen kolmo na
záměrnou přímku, vychází ze znalosti měřených veličin
(vodorovných a zenitových úhlů a vodorovných délek) na
určovaných bodech. 

Získané hodnoty stočení odrazného terče (δ, γ) lze poté
použít při dosazování do matematického modelu, který by
početně opravil naměřenou délku o vliv nekolmosti odraz-

ného terče na záměrnou přímku. Tuto opravu je třeba zavá-
dět, pokud bychom uskutečnili měření na podrobné body,
pouze v jedné poloze dalekohledu. Měřením délek v obou
polohách a jejich průměrováním se odstraní systematické
chyby způsobené nekolmostí odrazné fólie k dálkoměrnému
paprsku a jeho rozdílností od záměrné přímky.

K určení matematického modelu závislosti naměřené
délky na odklonech odrazného terče podle vodorovné i svis-
lé osy byly použity metody matematické statistiky (regresní
a korelační analýza). Touto problematikou se podrobně
zabývá [3]. 

Odvození velikosti úhlů stočení 
odrazného terče

Při odvozování úhlu odklonu terče natočeného podle svis-
lé osy vůči terči natočenému kolmo na záměrnou přímku je
možné vyjít z obr. 1. Přitom

ω = α2 –  α1 ,

X1 = dP1 ,
Y1 = 0 ,
X2 = dP2 . cos ω ,
Y2 = dP2 . sin ω ,

∆ X12 = X2 – X1 = dP2 . cos ω – dP1 ,
∆ Y12 = Y2 – Y1 = dP2 . sin ω ,

σ 12 = arctg (∆ Y12 / ∆ X12) , 

δ1 = 100g – σ12 , 
δ2 = 100g – (σ12 – ω) .

Po dosazení získáme vzorce 

d1 = 100g – arctg (dP2 . sin ω / (dP2 . cos ω) – dP1) , (1)

δ2 = δ1 + ω , (2)

kde αi je vodorovný úhel měřený na i-tý bod od počát-
ku,

dPi – vodorovná vzdálenost od stanoviska na i-tý
bod,

Xi , Yi – pravoúhlé souřadnice i-tého bodu,
δi – úhel odklonu terče natočeného podle svislé

osy vůči terči natočenému kolmo na záměr-
nou přímku v i-tém bodu.

Při odvození úhlu odklonu terče nakloněného podle
vodorovné osy vůči terči natočenému kolmo na záměrnou
přímku se vyšlo z obr. 2. Přitom

γ1 = 100g – ξ1 , (3)
γ2 = 100g – ξ2 , (4)

kde ξi je zenitový úhel měřený na i-tý bod,
γi – úhel odklonu terče nakloněného podle vodorovné

osy vůči terči natočenému kolmo na záměrnou
přímku na i-tém bodu.

Odvození vztahů pro výpočet úhlů stočení
odrazných terčů

Ing. Jitka SUCHÁ  
ČVUT – Fakulta stavební  

Praha

Obr. 1. Grafické znázornění dvojice bodů na konstrukci



84 STAVEBNÍ OBZOR 3/2003

Aplikace výpočtu úhlů stočení 
odrazného terče

K měření prostorových posunů pylonu nového Marián-
ského mostu v Ústí nad Labem byla použita prostorová po-
lární metoda s využitím odrazných terčů fy Leica pro měření
délek i úhlů na pozorované body. Při výběru metody pro
zaměření prostorových posunů pylonu se vycházelo
z omezených možností pro volbu vztažných bodů (stanovi-
sek přístroje), takže použití např. prostorového protínání
vpřed bylo nutné zavrhnout. Zaměřování prostorové polohy
pylonu bylo vztaženo k měřickým pilířům s nucenou cen-
trací. Díky tomu bylo natočení roviny cílové značky vzhle-
dem k záměrné přímce obecné. Protože existují maximální
meze natočení odrazného terče, při kterých je ještě dálkoměr
schopen změřit délku bez problémů a chyb, bylo třeba určit,
zda mezní polohy natočení odrazných terčů u bodů na
pylonu tyto meze nepřekračují.

Pozorované body na bočních stranách pylonu byly měře-
ny ze stanovisek A a B. Stanovisko A bylo od protivodní
stěny vzdáleno cca 70 m, stanovisko B bylo od povodní
strany vzdáleno cca 100 m. Z obou stanovisek byly měřeny
na příslušné boční stěně pylonu dvojice bodů v různých

výškových úrovních (–7,5 m, +35 m, +50 m vzhledem
k mostovce).

Výpočet velikosti úhlů stočení odrazného terče v rovině
vodorovné i svislé u Mariánského mostu byl proveden
v programu Excel 97. Byly použity vztahy (1) až (4). Zde
jsou uvedeny pouze veličiny získané při statické zatěžovací
zkoušce [1], pravoúhlé souřadnice bodů a výsledné hodnoty
stočení (δ, γ). Při výpočtu byly použity  hodnoty naměřené
na body na nezatížené mostní konstrukci (před najetím
vozidel). Princip měření v terénu je podrobně uveden v [1]. 

Závěr
V tabulce 3 lze vyhledat maximální odklon odrazného

terče u bodů nalepených na pylonu Mariánského mostu,
které sloužily jak při výstavbě, tak při kontrolních měřeních
[1].  Maximální odklon terče podle vodorovné osy (2)
dosahuje 10˚ (bod 12B) a nepřekračuje pokusně určenou
mezní hodnotu (cca ±35˚) [2], při které ještě dálkoměr bez
problémů a hrubých chyb měří na odrazný terč natočený
podle vodorovné osy.

Maximální odklon terče podle svislé osy (3) je roven 40˚
(bod 17A). Protože se pohybujeme na teoretické hranici
odklonu, při které je ještě dálkoměr schopen bezchybně
změřit délku (cca ±45˚) [2], byly odrazné terče ve vyšších
úrovních, nalepené na speciálních magnetických klínových
podložkách, umístěny na pylon mostu (body 14A–17A,
14B–17B), v nižších úrovních se lepily přímo na pylon
(11A–12A, 11B–12B). Tyto podložky byly na důlčíky cen-
trovány pomocí ocelového trnu vedeného středem podložky
(terče). Klínové podložky byly poté skloněny tak, aby se
měření přiblížilo ideálu, při němž je terč umístěn kolmo
k záměrné přímce dalekohledu. 

Příspěvek byl vypracován v rámci výzkumného záměru
č. 1MSM 21 000 000 1.
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Obr. 2. Grafické znázornění bodu na svislé konstrukci 

Bod α 1 ξ1 d P1 X 1 Y 1 

č.

12A   32,48760 102,63075   67,3490   78,8425 0,0000

15A   19,13250   65,20365   64,6600   67,1345 0,0000
17A   11,38965   55,63450   64,9500   66,2110 0,0000
11B 369,43620 100,32660   94,6670   94,6670 0,0000
14B 385,70545  74,68850   98,9905   98,9905 0,0000
16B 390,89455   68,11790 103,4545 103,4545 0,0000

[g] [m]

Bod α 2 ξ2 d P2 X 2 Y 2 

č. [g]

11A   42,8254 102,21525   78,8425   77,8053 12,7467

14A   23,3073   66,27905   67,1345   66,9902   4,3994
16A   14,4109   56,24310   66,2110   66,1364   3,1410
12B 380,5714 100,35395   93,2800   91,8567 16,2327
15B 388,8851   74,79195   99,4925   99,3684   4,9672
17B 392,9228   68,26315 104,0330 103,9802   3,3139

[m]

Tab. 2. Měřené a vypočtené veličiny v bodě 2

Tab. 2. Měřené a vypočtené veličiny v bodě 1

Bod δ  γ  
č.

11A   9,3 –2,0

12A   4,7 –2,4

14A   3,8 30,3

15A   1,9 31,3

16A   2,7 39,4

17A   1,4 39,9

11B   9,8 –0,3

12B 10,0 –0,3

14B   4,4 22,8

15B   2,9 22,7

16B   9,0 28,7

17B   1,8 28,6

[ ˚]

Tab. 3. Vypočtený náklon a stočení na obou
bodech
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Suchá, J.: Derivation of Relations for the Calculation of
Angles of Reflection Targets Turn

This paper is aimed at deriving relations for electronic
distance metres which are used to calculate angles of
turn of reflection targets placed on a geodetically
measured object. These calculations should enhance
decisions on the suitability of the selection of the
measuring station. They enable to determine in advance
whether the distance metre will be able to measure the
distances to all the monitored points of the object
without difficulties (the distance metre ray is not
reflected if the angle of turn is too large). Also, the choice
of the measuring station can better suit the convenience
of measuring (zenith angle on the measured points is
larger than 70 gons, the effort to get close to the ideal
distance of the measuring station to the object, etc).
Finally, this article shows an example of practical
application.

Suchá, J.: Ableitung von Beziehungen für die
Berechnung der Drehwinkel von Reflexionsschildern 

Der Beitrag behandelt die Ableitung von Beziehungen
für elektronische Entfernungsmesser, die zur Berech-
nung der Drehwinkel von Reflexionsschildern dienen,
die an einem zu vermessenden Objekt angebracht sind.
Diese Berechnungen sollen zur leichteren Entscheidung
über die geeignete Wahl des Messstandortes dienen.
Vorher lässt sich bestimmen, ob der Entfernungsmesser
in der Lage ist, die Entfernungen zu allen beobachteten
Punkten des Objektes problemlos zu messen (bei einen
großen Drehwinkel wird sonst der Entfernungs-
messerstrahl nicht zurückgeworfen). Gleichzeitig ist es
möglich, die Standortwahl dem größeren Messkomfort
anzupassen (weniger steile Zielachsen, das Bemühen,
sich der idealen Entfernung des Standorts vom Objekt
anzunähern usw.). Es ist auch ein Anwendungsbeispiel
angeführt.

� recenze

Osterrieder, P. – Richter, S.

Kranbahnträger aus Walzprofilen 
Nachweise und Bemessungsdiagramme

Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 2002, 2., prepracované vydanie. 299 s., cena 59 ,
ISBN 3-528-12559-4

V prípade 
ahkého a stredného pracovného režimu žeria-
vov v uzavretých halách je možné navrhnú� nosník žeria-
vovej dráhy z valcovaného profilu s ko
ajnicou obdĺžniko-
vého tvaru a bez vodorovného výstužného nosníka. Pri
overovaní nosníka žeriavovej dráhy takéhoto typu sú oby-
čajne rozhodujúcimi ve
kos� vodorovnej deformácie
v úrovni ko
ajnice, priestorový vzper ohýbaného nosníka
(klopenie nosníka) a stabilita steny prierezu nosníka pri
lokálnych účinkoch kolies žeriava spôsobujúcich lokálne
vydúvanie steny.

Overovanie klopenia nosníka a lokálneho vydúvania
steny je spojené so značnou prácnos�ou. Z toho dôvodu
autori knihy vypracovali súbor diagramov umožňujúcich
hospodárne navrhnú�, kompletne a jednoduchým spôsobom
overi� odolnos� žeriavových dráh tohto typu. Overenie
pozostáva s porovnania ve
kostí vodorovných síl a zvislých
kolesových tlakov udávaných výrobcom žeriavu s hodnota-
mi síl, ktoré nosník bezpečne prenesie a ktoré možno odčíta�
z príslušných diagramov. 

Z diagramov je bezprostredne vidie�, či sú pre dané vstup-
né hodnoty splnené kritériá medzných stavov únosnosti a
používate
nosti. Vstupnými hodnotami sú: a) rozpätie
jednoducho podopretého alebo spojitého dvojpo
ového nos-
níka s previslým koncom 4 až 12 m; b) pomer rozvoru

k rozpätiu 0,1 až 0,6 a viac; c) pomer vodorovnej priečnej
sily ku zvislej sile 0,1571 až 0,2727; d) dynamický súčinite

1,1 až 1,4; e) uváženie, resp. neuváženie, spolupôsobenia
ko
ajnice s rozmermi 50 x 22,5 mm. Diagramy sú zostavené
pre oce
 S 235. 

V porovnaní s prvým vydaním sa pri diagramoch zoh
ad-
nili aj kritérium porovnávacieho napätia v stene, ktoré môže
by� rozhodujúce pri spojitých nosníkoch s krátkymi rozpä-
tiami. Rozšírené sú časti týkajúce sa únavy a zvarov pripája-
júcich ko
ajnicu.

Kniha je členená do kapitol s názvami: Úvodný preh
ad,
Základy výpočtu, Poznámky k používaniu, Overenie �alších
podmienok,  Základné výpočty, to všetko na prvých 54
stranách. Príloha A (s. 55–176) a Príloha B (s.177–297)
obsahujú príslušné diagramy zodpovedajúce nosníkom bez
spolupôsobenia (A) a so spolupôsobením ko
ajnice (B).
Zoznam literatúry obsahuje 18 položiek.

Autormi knihy sú prof. Dr. Ing. Peter Osterrieder, vedúci
Katedry statiky a dynamiky na Brandenburgskej technickej
univerzite Cottbus a jeho vedecký spolupracovník z katedry
Stefan Richter, v súčasnosti činný v praxi. Knihu možno
odporuči� študentom univerzít a všetkým inžinierom činným
v projekčnej praxi.

prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. 
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Moderní optické metody měření vibrací v průmyslu –
celoplošné techniky

Ing. Jiří NOVÁK
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Článek popisuje fyzikální princip optického bezkontakt-
ního měření vibrací povrchů konstrukcí a konstrukčních
částí v průmyslové praxi. Zaměřuje se na celoplošné tech-
niky, které umožňují velmi přesně měřit dynamické
změny tvaru měřeného objektu, tj. vibrace, v celé ploše
zvolené části jeho povrchu.  Podrobně je popsána metoda
digitální speklinterferometrie a uvedeny aplikace měři-
cích zařízení včetně zřejmých výhod využití těchto metod. 

Úvod
Měření vibrací průmyslových prvků a nedestruktivního

ověřování konstrukcí je v současnosti velmi aktuální, nebo�
výroba a potřeba analýzy moderních typů konstrukcí
v mnoha oblastech průmyslu a stavebnictví klade stále se
zvyšující nároky na přesnost a spolehlivost metod pro jejich
měření, což vyžaduje vývoj přesnějších a dokonalejších
měřicích a ověřovacích metod. Technická praxe klade na
současné metody stoupající požadavky, zejména na destruk-
tivní charakter měření, vysokou citlivost a přesnost,
možnost měření v nestabilních podmínkách prostředí s pro-
měnlivými mechanickými a termodynamickými parametry
(např. v podmínkách běžného průmyslového provozu),
možnost měření makroskopických i mikroskopických ob-
jektů, automatické analýzy a vyhodnocení měření a kom-
patabilitu získaných výsledků s matematickými modely
konstrukcí. U měření vibrací je též velmi důležité, zda
metody umožňují přímo měřit celý objekt (konstrukční
prvek nebo celou konstrukci) najednou, nebo zda umožňují
pouze bodová měření a z nich tvarovou deformaci plochy
rekonstruovat. Způsob zjiš�ování dynamických změn tvaru
ploch lze velmi dobře použít k měření v různých odvětvích
průmyslu a vědy, např. v automobilovém průmyslu, ve stro-
jírenství, stavebnictví, v oblasti experimentální mechaniky a
materiálového inženýrství atd.

Ke sledování mechanických vibrací v praxi existuje
mnoho měřicích technik, které se dají více či méně úspěšně
použít. V zásadě je lze rozdělit na metody kontaktní a
bezkontaktní. Kontaktní metody [1] pro měření změny
tvaru vyšetřované konstrukce umožňují měření pouze na
diskrétní množině bodů s poměrně řídkou uzlovou sítí, a to
jen tehdy, je-li objekt snadno dostupný a senzory se dají na
něj snadno připevnit. Nevýhodou je nutnost mechanického
kontaktu mezi senzorem a měřeným objektem, což může ve
značné části pro průmyslovou praxi důležitých případů
omezit či přímo vyloučit jejich efektivní využití. V součas-
nosti je tedy snaha najít takový způsob měření bezkontakt-
ním nedestruktivním způsobem, který by umožňoval auto-
matické vyhodnocení a následnou analýzu v reálném čase.
Jedním z typů metod, které tyto požadavky spňují, jsou
interferometrické metody.

Interferometrické měřicí metody [2] jsou založeny na
interakci koherentních vlnových polí s měřeným před-
mětem. Vlnové pole může být modifikováno např. změnou

geometrických parametrů objektu v důsledku vibrace objek-
tu. Takovéto vlnové pole nese informaci o měřených para-
metrech objektu, tj. posunutí, rychlosti vibrací atd. Využitím
vhodných matematických vyhodnocovacích metod lze
získat průběh vibrace objektu.

Jednou z moderních optických bezkontaktních metod
měření vibrací je laserová dopplerovská interferometrie
[3] založená na Dopplerově jevu a na interferenčních vlast-
nostech světla. Umožňuje měřit mechanické vibrace s am-
plitudou v řádu nanometrů a rozsahu frekvencí do několika
megahertzů. Přes nesporné výhody má nedostatek. Umož-
ňuje totiž v daném okamžiku měřit vibrace bodově, pouze
v předem vybraných místech na povrchu objektu. Za částeč-
né řešení lze považovat využití skenovacích vibrometrů,
které umožňují zjiš�ovat vibrace na síti předem určených
bodů na povrchu objektu (cca 1 000 bodů). Avšak takovéto
systémy jsou nákladné a je nutné, aby vibrace byly v průbě-
hu měření stálé.

Ačkoliv je metoda dopplerovského měření vibrací velmi
užitečná jako ověřovací a diagnostický nástroj v různých
oblastech průmyslu, nastávají případy, kdy je nutné v daném
okamžiku změřit vibrace celého povrchu objektu najednou.
Tato celoplošná měření lze velmi dobře provádět holo-
grafickou interferometrií nebo speklinterferometrií [4]. Jde
o metody založené na principu interference koherentních
vlnových polí po interakci s povrchem objektu. Změny tvaru
vyvolají změnu fáze odraženého předmětového vlnového
pole, které interferuje s vhodným referenčním polem. Ze
vzniklého interferenčního pole je moderními matematický-
mi algoritmy [4], [7]–[9] automaticky vyhodnocována
změna fáze předmětového vlnového pole. Tato fázová
změna přímo souvisí se změnou tvaru objektu. Moderní
optoelektronické prvky a vhodné vyhodnocovací algoritmy
umožňují pomocí digitálních interferometrických technik
provádět statická i dynamická bezkontaktní měření změn
tvaru objektů s různým typem povrchu. Tyto metody
dosahují vysoké přesnosti měření (>λ/30, kde λ je vlnová
délka záření). 

Poměrně velké možnosti měření tvarových deformací
poskytují holografické metody, zejména holografická
interferometrie [4]. Nevýhodou klasických způsobů je, že
interferenční pole je často zaznamenáno na citlivou fotogra-
fickou desku a její zpracování je poměrně zdlouhavé. Hleda-
jí se proto stále nové způsoby, které by umožnily automatic-
ké zpracování a analýzu měření v reálném čase. V současné
době tedy dochází k prudkému rozvoji interferometrických
měřicích technik, které pro detekci a vyhodnocení interfe-
renčního pole používají nové elektronické a optoelektro-
nické prvky (CCD, piezoelektrické posuvy aj.) a moderní
výpočetní metody. Tím je z měření vyloučen zdlouhavý
fotografický proces, který je základní nevýhodou klasické
optické holografie. 

Nyní se zaměříme na metodu digitální speklinterfe-
rometrie, která umožňuje automatické měření vibrací
zkoumaných objektů s využitím moderních optoelektronic-
kých prvků. Umožňuje měřit libovolný typ povrchu, což je
velmi důležité v praxi, protože u většiny konstrukcí není
povrch opticky hladký.
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Metoda digitální speklinterferometrie
Pro získání tvarových deformací měřeného povrchu

používá princip interference. Při odrazu koherentního
optického vlnového pole od opticky drsného povrchu a jeho
následném záznamu na fotodetektor nebo fotografickou
desku získáme obraz, jehož struktura se podobá chaoticky
rozmístěným svítícím bodům na tmavém pozadí. Tento jev
se nazývá spekl, též koherenční zrnitost, a vzniká interfe-
rencí rozptýleného koherentního záření po odrazu na opticky
drsné ploše. U většiny metod optické metrologie, např. v ho-
lografii, holografické interferometrii, mikroskopii v kohe-
rentním světle, je výskyt speklu nevítaným jevem, protože
měření znehodnocuje. Avšak ve speklinterferometrii je
měření zpracováváno takovým způsobem, který naopak
využívá korelaci detekované speklstruktury. Na obrázku 1
je znázorněn princip vzniku struktury speklu (několikaná-
sobně zvětšeno). Lze ji modelovat negativním exponenciál-
ním rozdělením intenzity a rovnoměrným rozdělením fáze
[4]. Průměrná velikost jednotlivých interferenčních zrn dS
při zobrazení sledovaného povrchu optickým systémem
s ohniskovou vzdáleností f a výstupní aperturou D je rovna

kde λ je vlnová délka záření. Struktura speklu se vyznačuje
velkým kontrastem.

Při měření se využívá interference předmětového a refe-
renčního vlnového pole. Předmětové pole po odrazu od sle-
dovaného objektu interferuje s polem referenčním a detek-
torem můžeme zjistit rozdělení intenzity výsledného
interferenčního pole ve zvolené rovině (x, y), které lze za-
psat jako [4], [5]

kde IR, resp. IO, je intenzita a ϕR, resp. ϕ0, jsou fáze refe-
renčního, resp. předmětového vlnového pole. Vzhledem
k tomu, že fáze předmětového vlnového pole je po odrazu
náhodně a velmi rychle oscilující funkcí, je i detekovaná
intenzita interferenčního pole náhodně oscilující funkcí, tj.
vytváří strukturu speklu. Důležitou vlastností speklinterfe-
rometrie je to, že informace obsažená v interferenčním poli,
které je zaznamenáno v jednom stavu sledovaného objektu,
není v podstatě k užitku. Důležitou informaci o změně tvaru
objektu můžeme získat pouze tehdy, porovnáváme-li dva
různé stavy předmětu, které odpovídají jeho deformaci.

Uvažujme nyní dva speklinterferogramy získané v růz-
ných stavech měřeného objektu, které odpovídají deformaci
jeho povrchu. Na základě vztahu (2) lze pro rozdělení inten-
zity v rovině detekce psát
� stav 1:

� stav 2:

V důsledku změny tvaru povrchu, např. deformace, dochází
k fázové změně ∆ϕ objektového vlnového pole. Cílem je
automatické vyhodnocení této fázové změny a následné
určení změny tvaru povrchu, tj. posunutí jednotlivých bodů
na povrchu objektu.

Existují v zásadě dva způsoby pro vyhodnocení interfe-
renčích polí při měření touto metodou. První způsob využí-
vá korelace speklinterferogramů mezi různými stavy objek-
tu. Předpokládejme, že funkce A a B se v obou stavech
měřeného objektu neliší. Provedeme-li rozdíl interfero-
gramů (3), získáme

Zatímco hodnoty B (x, y) a ψ (x, y) náhodně oscilují s pozi-
cí (x, y), funkce ∆ϕ (x, y) je pomalu měnící se funkcí souřad-
nic, která odpovídá změně tvaru měřeného objektu mezi
dvěma sledovanými stavy. Vztah (4) vyjadřuje strukturu
korelačních proužků. Tmavé mají vysoký kontrast a světlé
jsou degradovány koherentním šumem. Jas korelační struk-
tury bude minimální pro ∆ϕ = nπ a n sudé (tmavé proužky),
resp. maximální pro ∆ϕ = nπ a n liché (světlé proužky).
Tmavé, resp. světlé korelační proužky, odpovídají oblastem,
kde jsou, resp. nejsou, zaznamenané hodnoty intenzity inter-
ferenčního pole ve zkoumaných stavech předmětu korelo-
vány. Jelikož I –

21 nabývá kladných i záporných hodnot, je
vhodné vytvořit absolutní hodnotu z tohoto výrazu nebo
tento výraz umocnit. Vzhledem k tomu, že kvalita kore-
lačních proužků je dosti nízká, je nutné použít některé
metody pro potlačení šumu v digitálním obrazu. Vhodný je
např. filtr typu dolní propust pro potlačení vysokofrekvenční
složky koherentního šumu. Na obrázku 2 jsou znázorněny
dva speklinterferogramy a korelační struktura vzniklá jejich
rozdílem.

Provedeme-li naopak nekoherentní součet rozdělení
intenzity (3a) a (3b) v různých stavech měřeného objektu,
získáme výslednou korelační strukturu

Tato struktura opět odpovídá světlým a tmavým korelačním
proužkům. Její střední hodnota je konstantní, ovšem kon-
trast je proměnlivý – závisí na funkci ∆ϕ (x, y). Proužky,
které získáme nekoherentním součtem dvou zazname-
naných speklinterferogramů, jsou tedy proužky kolísajícího
kontrastu. Kvalitu těchto proužků je třeba zvýšit filtrací typu
horní propust. Je nutné poznamenat, že tyto proužky jsou
méně kvalitní než v případě rozdílu speklinterferogramů.
Popsaná metoda je vhodná při měření dynamických
událostí.

Vizualizace proužků stačí v některých aplikacích nede-
struktivního zkoumání konstrukcí ke kvalitativní analýze.
Často je ovšem nutná též kvantitativní analýza prováděných
měření. K tomu je možné použít několik vhodných vyhod-
nocovacích metod [3]. Zde uvedeme pouze dvě metody, a to
metodu skeletonizace korelačních proužků a metodu fázo-
vého posuvu.

Nejprve je třeba objasnit, jak souvisí fázový rozdíl
detekovaného interferenčního pole s deformací měřeného
objektu. Změna tvaru měřené plochy vyvolá změnu optic-
kého dráhového rozdílu ∆W interferujících vlnových polí,
což je změna optické dráhy vlnového pole před deformací a
po ní. Fázová změna ∆ϕ, příslušná změně optického

,/ 44,2 DfdS λ= (1)

,)(cos2 ROOROR IIIII ϕϕ −++= (2)

,ψϕϕ cos)(cos21 BAIIIII ROOROR +=−++=
(3a)

,)(cos)(cos22 ϕψϕϕϕ ∆++=∆+−++= BAIIIII ROOROR

(3b)

[ ]=−∆+=−=− ψϕψ cos)(cos1221 BIII

.
2

sin
2

sin2 




 ∆






 ∆+= ϕϕψB (4)

Obr. 1. Vznik struktury speklu
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dráhového rozdílu ∆W, je potom

Předpokládejme, že osvětlíme měřenou plochu sférickou
vlnou vycházející z bodu Z, a budeme pozorovat toto vlnové
pole v bodu D po jeho interakci s měřeným předmětem
(obr. 3). Po deformaci plochy dojde ke změně pozice bodů
plochy, např. zkoumaný bod P se přesune do bodu P*.
Vektor posunutí daného bodu poté můžeme definovat 

a optická dráha W mezi body Z a D může být vyjádřena jako

kde a, resp. b, jsou jednotkové vektory ve směru ZP, resp.
PD. Pro výslednou změnu dráhového rozdílu v bodu P lze
potom odvodit

a pro výslednou fázovou změnu platí 

Základem pro určení vektoru posunutí bodu P měřené
plochy je rovnice (10). Vektor s je nutné určit z geometric-
kého uspořádání měřicího zařízení.

Hledaný fázový rozdíl lze vyhodnocovat ze vztahu (4),
resp. (5), pomocí lokalizace extrémů vzniklé korelační
struktury, mezi nimiž je fázový rozdíl znám. Cílem je po
předchozím potlačení šumu automatické nalezení středů
korelačních proužků [9] a následná aproximace fázových
hodnot [3]. 

Na obrázku 4 je znázorněn vyhodnocovací proces
speklinterferogramů z obrázku 2 (nahoře jsou korelační
proužky a dole je vyhodnocený fázový rozdíl ∆ϕ). Výhodou
této metody je, že k vyhodnocení deformace měřeného
objektu jsou zapotřebí pouze dva interferogramy odpovída-
jící dvěma různým stavům objektu. V závislosti na kvalitě
vstupních dat lze získat přesnost vyhodnocení optického
dráhového rozdílu až λ / 20.

Jedním z dalších způsobů, jak získat fázové hodnoty
∆ϕ (x, y), je metoda fázového posuvu, která spočívá ve
fázové modulaci vyhodnocovaného interferenčního pole.
Fázová změna může být zavedena do referenčního svazku,
např. změnou optické dráhy svazku pomocí piezoelektric-
kého posuvu se zrcátkem [3], [4]. Pro intenzitu interfe-
renčního pole v jednotlivých interferogramech můžeme psát
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Obr. 2. Korelační proužky
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Obr. 3. Schéma měření změny tvaru vyšetřované plochy
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kde δi je fázový posuv pro i-tý interferogram. Na základě
vhodné volby počtu interferogramů N a velikosti fázového
posuvu δi mezi jednotlivými měřeními intenzity interfe-
renčního pole lze získat odlišné typy vyhodnocovacích algo-
ritmů. V případě, že hodnoty fázového posuvu jsou kon-
stantní a rovnoměrně rozdělené v jedné periodě interfe-
renčního signálu, potom pro fázové hodnoty ψ (x, y) lze
odvodit

kde δ1 je počáteční hodnota fázového posuvu a N je počet
měření intenzity I interferenčního pole. Pro N = 4 a δ1 = 0
dostaneme např. algoritmus

Abychom mohli určit fázový rozdíl ∆ϕ způsobený změnou
tvaru povrchu, je nutné provést měření intenzity a výpočet
fázových hodnot pro dva odlišné stavy měřeného objektu.
Rozdílem získaných fázových hodnot ψ v těchto dvou
stavech dostaneme fázový rozdíl ∆ϕ příslušný deformaci
[4]. Fázové hodnoty je nutné filtrovat vzhledem k výskytu
koherentního šumu. Při použití metody fázového posuvu se
ukazuje jako výhodné provést filtraci čitatele a jmenovatele

ve vztahu (13). Metodou fázového posuvu získáme fázové
hodnoty v intervalu [–π, π]. Problém nespojitosti fázových
hodnot je způsoben použitím funkce arctg při rekonstrukci.
Bezchybné odstranění těchto nespojitostí spočívá v integraci
fázových hodnot pomocí vhodných matematických metod
[10]. Na obrázku 5 je znázorněn způsob odstranění nespoji-
tosti fázových hodnot (nahoře je nespojitá fázová mapa,
dole rekonstruované spojité rozdělení fázových hodnot). 

Na obrázku 6 je uvedeno jedno z možných schémat
experimentálního uspořádání pro měření deformací meto-
dou digitální speklinterferometrie. Svazek světla vycháze-
jící ze zdroje koherentního záření (laseru) je částečně pro-
pustným zrcadlem PZ1 rozdělen do dvou částí. První,
referenční svazek, projde zrcadlem PZ1, odrazí se od posuv-
ného zrcadla Z1 (pomocí piezoposuvu PZT), dále se odrazí
od zrcadla Z2 a po odrazu na částečně propustném zrcadle
PZ2 dopadá na kameru CCD. Druhý, předmětový svazek, se

Obr. 4. Vyhodnocení struktury korelačních proužků
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Obr. 5. Odstranění nespojitostí fázových hodnot

Obr. 6. Schéma měřicího zařízení
Z – zrcadlo, PZ – polopropustné zrcadlo, PZT – piezoposuv
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odrazí od zrcadel PZ1 a Z3 a dopadá na měřený předmět,
kterým je modifikován, a poté prochází částečně propust-
ným zrcadlem PZ2 a dopadá též na kameru. Zde oba svazky
interferují a senzor detekuje výslednou intenzitu záření.
Řídicím a integrujícím prvkem celého měřicího schématu je
počítač přes své rozhraní propojený s řídicí jednotkou, která
umožňuje řídit posuvy piezoelementu a kameru. Spolu
s řídící jednotkou kamera umožňuje snímat intenzitu záření
dopadajícího na jednotlivé prvky senzoru a převést signál do
digitální formy.

Měření probíhá tedy tak, že počítač vyšle signál řídicí jed-
notce posuvu, která postupně nastaví hodnoty změny fáze δ
v referenčním poli pomocí fázového modulátoru. Na zákla-
dě popsaných vyhodnocovacích metod je možné rekon-
struovat prostorovou deformaci měřené plochy. Vzhledem
k moderním optoelektronickým prvkům (vysokorychlost-
ních kamer a vhodných fázových modulátorů pro nastavení
fázového posuvu) je možné touto bezkontaktní metodou
velice přesně a v reálném čase měřit i dynamické změny
tvaru povrchu objektů. 

Metoda digitální speklinterferometrie 
pro měření vibrací

Jak již bylo poznamenáno, je možné tuto metodu úspěšně
použít k velmi přesnému měření vibrací. Lze ji využít jak
pro kvalitativní, tak kvantitativní analýzu vibrací. V praxi
lze v zásadě rozdělit vibrace na dva základní typy:

– s harmonickým průběhem,  
– obecné vibrace, které potom mohou mít bu� periodic-

ký, nebo neperiodický průběh. 
V praxi se však nejčastěji setkáváme s periodickými
vibracemi. V případě lineárních vibrací může být každý
vibrační stav zapsán jako součet jednotlivých vibračních
modů

kde d (P,t) je vektor posunutí bodu P v časovém okamžiku t,
dm,k (P) je amplituda vibrací v bodě P pro k-tý vibrační mod
a funkce fk (t) charakterizuje časový průběh vibrací pro k-tý
vibrační mod. 

Prvním způsobem, jak měřit vibrace pomocí digitální
speklinterferometrie, je metoda kontinuálního osvitu, při
níž je intenzita interferenčního pole kontinuálně zaznamenává-
na po dobu ∆T výrazně delší než perioda měřených vibrací.
Potom je možné pro detekovanou intenzitu I v bodě P psát 

kde podle (10)

Zabývejme se nyní případem harmonických vibrací, které
se často vyskytují v praxi, tj.

kde ω je úhlová frekvence vibrací. Potom lze dosazením do
vztahu (15) a integrací odvodit pro výsledné rozdělení inten-
zity interferenčního pole, zaznamenané detektorem optic-
kého záření,

kde J0 je Besselova funkce prvního druhu a řádu nula.
Předchozí vztah představuje strukturu speklu (Besselovské
proužky), jejíž kontrast je modulován Besselovou funkcí J0.
Vzhledem k průběhu Besselovy funkce je ovšem kontrast
proužků s nenulovými vibračními amplitudami velmi malý.
Vylepšit jej lze  např. rozdílem dvou interferogramů fázově
posunutých o π, tj.

Jelikož člen cos ψ osciluje s vysokou frekvencí, je možné
filtrací typu dolní propust a umocněním předchozího vztahu
získat

Tento vztah již představuje strukturu s vyšším kontrastem a
je méně degradovaným koherentním šumem. Světlé
proužky odpovídají místům, kde je amplituda měřených
vibrací nulová. Na obrázku 7 je interferogram s Besse-

lovskými proužky a odpovídající maximální amplituda
vibrací pro jeden vibrační mod obdélníkové desky pevně
upnuté na okraji. Popsaný způsob zpracování interfero-
gramů lze provést za předpokladu, že pohyb měřeného
objektu mezi jednotlivými interferogamy je malý v porov-
nání s velikostí jednotlivých zrn struktury speklu. Vyhodno-
cením Besselovských interferogramů, např. metodou
fázového posuvu, je možné získat pouze maximální ampli-
tudu vibrací [4]. Proto se uvedená metoda dá použít v prů-
myslových aplikacích především pro charakteristiku jed-
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Obr. 7. Interferogram a maximální amplituda vibrující desky
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notlivých vibračních modů u konstrukcí. K měření je možné
použít laser pracující v kontinuálním režimu s výkonem od
několika miliwattů do několika wattů v závislosti na
velikosti měřeného objektu. Pro detekci intenzity lze použít
standardní kameru CCD s frekvencí snímků 25 až 30 Hz.
V dalším textu si ukážeme metodu, kterou lze automaticky
vyhodnocovat časový průběh libovolných vibrací, tj. jak
fázi, tak i amplitudu vibrací.

Více kvantitativních informací o vibracích měřeného
objektu můžeme získat metodou diskrétního osvitu, při níž
se intenzita interferenčního pole zaznamenává po dobu ∆T,
která je výrazně kratší než perioda vibračního modu s nej-
vyšší frekvencí, jež je obsažen v měřeném pohybu. Podle
vhodného předpokladu o průběhu pohybu se zvolí diskrétní
intervaly impulsního osvětlení, např. stroboskopické osvět-
lení nebo osvětlení dvojicí laserových impulsů. Zaměříme
se na osvětlení měřeného objektu dvěma laserovými impul-
sy, které je vhodné pro měření průběhu libovolných vibrací.
Vzhledem k velmi krátké expoziční době lze měření
provádět i na značně nestálých objektech. Pro detekovanou
intenzitu I v bodě P platí vztah (16). Uvažujme nyní opět
harmonický průběh vibrací 

kde ω je úhlová frekvence vibrací, dm je amplituda vibrací a
Φ je fáze vibrací. Pro rozdělení intenzity interferenčního
pole pro oba impulsy, detekované v rovině detektoru (x, y),
lze psát 

kde Φ je fáze vibrací vzhledem ke zvolenému referenčnímu
bodu na povrchu měřeného objektu a fáze ϕk odpovídá
okamžikům, ve kterých je měření prováděno. Provedeme-li
nyní rozdíl intenzity, získáme

kde sin ψ ´ je člen oscilující s vysokou frekvencí. Minimální
separace pulsů se pohybuje v závislosti na použitém detek-
toru kolem 1 ms. Na základě vhodné volby fází ϕ1 a ϕ2 pro
daný experiment je možné určit fázi i amplitudu vibrací. Pro
vyhodnocení je možné opět použít metodu fázové modulace
referenčního svazku. Jelikož struktura vyjádřená vztahem
(23) obsahuje náhodně oscilující člen sin ψ ´ a nabývá obec-
ně kladných i záporných hodnot, je nutné nejprve rozdíl
intenzity umocnit na druhou, a potom použít filtraci typu
dolní propust. Stejným způsobem můžeme provést nekohe-
rentní součet intenzity, který je výhodný pro dynamická
měření zejména tím, že není omezena minimální doba mezi
dvěma expozicemi měřeného objektu. Součet intenzity lze
zaznamenat na jeden snímek. Užití diskrétního osvitu je
výhodné proti metodě kontinuálního osvitu především tím,
že vyhodnocovaná intenzitní struktura má harmonický
průběh, proužky mají větší kontrast a lze použít běžné způ-
soby vyhodnocování interferenčního pole. Pro aplikace
v praxi se nejčastěji používá rubínový nebo impulsní laser
Nd:YAG s energií pulsu až 1 J. 

K měření časového průběhu obecných dynamických
tvarových změn povrchu objektů je možné použít vysoko-
rychlostní kamery CCD s frekvencí snímků až několik
desítek tisíc hertzů. V kombinaci s kontinuálními lasery je
možné zaznamenat průběh vibrací až s mikrosekundovým
rozlišením, což je pro většinu průmyslových aplikací
dostatečné. Fáze a amplituda vibrací může být vyhodnoco-

vána ze struktury korelačních proužků, např. metodou
Fourierovy transformace [3], [4], [8].

Měřicí metoda v technické praxi
V praxi metoda umožňuje získat kvantitativní informaci

o amplitudě a fázi vibrace měřeného objektu. Existuje něko-
lik vhodných konstrukčních modifikací popsaného způsobu
měření vibrací. Jako příklad uvedeme systém fy Ettemayer
Q-600, který umožňuje bezkontaktně měřit třírozměrné
dynamické deformace (obr. 8). Systém je konstruován

zejména pro nedestruktivní ověřování strojírenských kon-
strukcí. Jako zdroj záření používá rubínový laser s energií
pulsu 1 J a separací pulsů od 2 do 800 µs. Tři kamery
s rozlišením 1 300 × 1 030 obrazových bodů snímají sle-
dovanou oblast a pomocí softwaru se potom vyhodnotí
deformace sledované plochy. Systém umožňuje přesná
měření vibrací s rozlišením 0,06 µm u velkých oblastí s plo-
chou až několik metrů čtverečních.

Hlavní výhodou speklinterferometrie proti bodovým způ-
sobům měření vibrací je možnost vyhodnocení celé oblasti
objektu. Relativně velmi krátké expoziční časy a vhodné
automatické metody analýzy značně zvyšují odolnost
popisované metody v průmyslovém provozu. Je nutné pozna-
menat, že digitální speklinterferometrie má jistá omezení.
Vzhledem k tomu, že fáze předmětového vlnového pole
závisí na mikrostruktuře povrchu objektu a integrační
oblasti obrazových bodů detektoru optického záření, způ-
sobuje posunutí bodů na povrchu předmětu změnu hodnot
A, B a ψ ve vztazích (3a) a (3b), což může být příčinou
snížení korelace odpovídajících speklinterferogramů.
Výkonem laseru je omezena velikost měřené části povrchu
objektu. Pro zlepšení je možné zvýšit jeho odrazivost, např.
speciálními fóliemi nebo nátěry. 

Závěr
V článku byl popsán fyzikální princip měření vibrací

průmyslových objektů a konstrukcí optickou metodou, která
umožňuje bezkontaktní sledování mechanických vibrací ve
zvolené oblasti objektu. Je založena na interferenci kohe-
rentních optických vlnových polí po interakci s povrchem
vibrujícího objektu. Byla podrobně vysvětlena teorie
metody digitální speklinterferometrie a možnosti jejího
použití byly demonstrovány na několika příkladech analýzy
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měření a příkladem měřicího zařízení. Dále byly nastíněny
její výhody a nevýhody v průmyslové praxi. Je zřejmé, že
jde o velmi elegantní a velmi přesný nástroj pro analýzu
vibrací, který lze použít v různých oblastech vědy a tech-
niky. V současné době probíhá rozvoj těchto moderních
optických technik, přičemž parametry měřicích zařízení se
vzhledem k vývoji používaných elektronických a optoelek-
tronických prvků stále zdokonalují.

Článek byl vypracován v rámci grantu č. 103/03/P001
GA ČR.
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Novák, J.: Modern Optical Methods for Measuring of
Vibrations in Industry: Full-Field Techniques

This article describes a physical principle of optical
methods for noncontact vibration measurement of
structures in industrial practice. The paper is focused on
full-field techniques which enable to measure very
accurately dynamic changes of the shape of the tested
object, ie vibrations, in the chosen area of the object
surface. This article presents the method of digital
speckle interferometry. It shows some practical schemes
for measurement of vibrations together with advantages
of these methods in comparison with other methods for
measuring of mechanical vibrations.

Novák, J.: Moderne optische Methoden zur Messung
von Vibrationen in der Industrie – Ganzflächentechni-
ken

Der Artikel beschreibt das physikalische Prinzip der
kontaktlosen optischen Messung von Vibrationen von
Oberflächen und Konstruktionsteilen in der Indu-
striepraxis. Er orientiert sich auf Ganzflächentechniken,
die die genaue Messung einer dynamischen Formän-
derung des zu messenden Objektes, d.h. Vibrationen auf
der gesamten Fläche eines ausgewählten Teils seiner
Oberfläche, ermöglichen. Es werden ausführlich die
Methode der digitalen Speklinterferometrie beschrieben
und Anwendungen von Messvorrichtungen einschließ-
lich offensichtlicher Vorteile durch die Anwendung
dieser Verfahren angeführt.

�zprávy

Úspěšná vodní tlaková zkouška unikátní nádrže

V říjnu ukončili pracovníci akciové společnosti Metrostav
v areálu Centrálního tankoviště ropy MERO ČR v Nelaho-
zevsi tlakovou zkoušku pláště první ze čtyř nádrží ropy
o objemu 125 tis. m3. Právě tyto
čtyři nádrže, o něž se rozšíří
komplex již provozovaných de-
seti velkokapacitních nádrží,
umožní zvýšit objem skladových
zásob ropy v České republice.

Dvoupláš�ová ocelová svařo-
vaná nádoba průměru 84,5 m a
výšce 24 m je smontována z roz-
měrných plechů, při jejichž sva-
řování a montáži bylo nutné
dodržet maximální přesnost.
Dosažení požadované svislosti
pláš�ů a kruhového tvaru nádrže
bylo přitom nesmírně složité, nebo� desítky kilometrů svařo-
vaných spojů, stovky jejich křížení a různá tlouš�ka plechů
vytvářejí obrovský zdroj pnutí a následných deformací.

Geometrii nádrže výrazně ovlivňují třeba i jen drobné
změny teploty vzduchu. Při postupném napouštění nádrže
nedošlo k žádným průsakům. Svědčí to o tom, že veškeré

stavební, montážní a svá-
řečské práce byly provedeny
v požadované kvalitě. Mohlo
být tedy okamžitě zahájeno
přečerpávání vody do sou-
sední nádrže stejných para-
metrů, aby se i u ní stejným
způsobem ověřila těsnost.

Tyto první dvě nádrže
vybavené veškerým techno-
logickým zařízením a záze-
mím budou do užívání pře-
dány v průběhu roku 2003,
třetí pak v roce následu-

jícím. Poslední nádrž by měla být zprovozněna v průběhu
roku 2005.

Tisková informace
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�zprávy
V dubnu na Evropské stavební fórum

EU – riziko, nebo šance pro české stavebnictví. To je
hlavní téma Evropského stavebního fóra, které
proběhne v době konání Mezinárodního stavebního
veletrhu IBF v Brně dne 14. dubna 2003. Odborné
setkání se bude konat v areálu Brněnského výstaviště
(rotunda pavilonu A a Kongresové centrum Brno).

Co nám Evropská unie přinese a co nám naopak vezme?
Jedná se o šance, či rizika? Jak se promítne náš vstup do
Evropské unie a do východoevropského stavebnictví? Jak
uzpůsobit firemní agendu, abychom měli snadný přístup na
evropské trhy? Na tyto a další otázky budou hledat společ-
nou odpově� mnozí naši i zahraniční odborníci na
Evropském stavebním fóru. Organizátorem fóra jsou
Veletrhy Brno, a. s., a Kongresové centrum Brno, a. s., pořa-
datelem Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS ČR) ve
spolupráci s Evropskou federací stavebního průmyslu FIEC
v Bruselu. Odbornými partnery jsou Česká komora autori-
zovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(ČKAIT) a Mezinárodní unie stavebních center (UICB).

Šance pro dialog
V rámci moderované panelové diskuze vystoupí přední
domácí i zahraniční významné osobnosti českého i evrop-
ského stavebnictví, zástupci evropských struktur, vlády
České republiky, představitelé Jihomoravského kraje a
města Brna a další odborníci. Ti všichni se budou snažit
najít cestu k dialogu a kvalifikovaně odpovědět na otázku,
zda vstup do EU znamená riziko nebo šance pro české
stavebnictví. Účast přislíbili například ministr průmyslu a
obchodu ČR Jiří Rusnok, prezident Svazu podnikatelů ve
stavebnictví ČR doc. Ing. Milan Veverka, CSc., ale i prezi-
dent FIEC Brusel p. Küchler, zástupce UICB (Mezinárodní
unie stavebních středisek) Helsinky, pozvání obdrželi i
představitelé partnerských organizací ze zahraničí a další
významní hosté.

Součástí Evropského stavebního fóra bude jednání v pěti
samostatných sekcích:

� Sekce 1 – Specifika projektů financovaných ze zdrojů
Evropské unie

Diskutovat se bude např. o možnostech lokalizace zakázky
v rámci fondů EU, o problematice veřejných zakázek, ale
také o financování veřejných projektů, procesu studie a pří-
pravy rozpočtu, o problematice finanční analýzy zakázky,
o procedurách spojených s projektovým řízením atd.
� Sekce 2 – Právo ES – požadavky týkající se výstavby
K hlavním tématům budou patřit problematika technické
normalizace ve vztahu k výrobkům ve stavebnictví, prob-
lematika kvalifikace a výkonu povolání v zemích Evropské
unie, otázky spojené se zadáváním veřejných zakázek,
připravenost českého stavebnictví z pohledu komunitární
legislativy a další související otázky.

� Sekce 3 – Projektování a architektura
V rámci této sekce budou naši i zahraniční účastníci disku-
tovat o možnostech spolupráce architektů a dalších odborní-

ků v rámci jednotné Evropy. Stranou jistě nezůstane ani
možnost výměny informací a zkušeností projekčních a
architektonických kanceláří a dalších pracoviš�.

� Sekce 4 – Regionální investiční příležitosti
Tato sekce bude pojata jako samostatná odborná konfe-
rence. Jejím cílem bude seznámit potenciální zájemce i další
subjekty s komplexními podmínkami pro investování v Čes-
ké republice. Jednat se bude především o investičních po-
bídkách, o koordinaci postupu investic a jejich financování
a o dalších otázkách. Součástí jednání bude i prezentace
regionálních průmyslových zón, investičních a dalších vý-
znamných projektů.

� Sekce 5 – Možnosti stavebního trhu v Ruské federaci
Také tato část fóra bude pojata jako samostatná konference,
jejímž cílem bude přiblížit zájemcům právní a finanční
rámec působení zahraničních firem na území Ruské fede-
race (subdodávky firem, společné podniky a projekty, volné
podnikatelské zóny, možnost společných zakázek staveb-
ních firem z České republiky, Evropské unie a Ruské fede-
race na území Ruska a ve třetích zemích atd.).

Evropské stavební fórum se bude konat v rámci 8. ročníku
mezinárodního stavebního veletrhu IBF. Ten patří se svými
1 364 vystavujícími firmami z 20 zemí a 93 000 návštěvníky
k největším stavebním veletrhům ve středoevropském re-
gionu. Proběhnou i další odborné akce, soutěže a setkání,
mimo jiné zasedání skupiny FIEC pro země střední a
východní Evropy, celostátní setkání hejtmanů ČR, ale
například i prezentace programu EUROPAREGION.

Tisková informace

Stavební veletrhy Brno

13. – 17. dubna 2003

Mezinárodní stavební
veletrh

Mezinárodní veletrh
technických zařízení

Fórum investičních
příležitostí

Technologie a zařízení
pro města a obce
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�sympozium
Metropolitan Habitats and Infrastructure

22. – 24. září 2004
Šanghaj

V nejvýstavnějším čínském městě Šanghaji uspořádá
koncem léta příštího roku mezinárodní inženýrská organi-
zace IABSE sympozium, které nepochybně přitáhne
odborníky z celého světa. Toto město bylo vybráno ze dvou
důvodů – téma je aktuální a šestnáctimilionová Šanghaj má
pověst atraktivního, a přitom nej-
rychleji se rozvíjejícího města na
světě. Kromě jiného zde byl ne-
dávno uveden do provozu první
magnetický vlak spojující letiště
Pudong s městem, ve výstavbě je
obloukový most Lupu s rekordním
rozpětím 550 m a staví se zde
nejvyšší budova světa World
Finance Center s výškou 492 m,
buduje nový přístav Yangshan atd.
Tím je postaráno i o cíle doprovod-
ných exkurzí.

Tradiční sympozium IABSE,
kterému předchází výroční zasedání
této mezinárodní inženýrské orga-
nizace ve dnech 19. – 21.9., se koná
za spolupořadatelství čínské skupi-
ny IABSE, čínského svazu inžený-
rů a University Tongji. Místem konání je Jin Jiang Hotel ve
středu města.

Hlavním tématem sympozia jsou stavby pro bydlení a
infrastruktura v moderním velkoměstě. Pozornost bude
věnována též souladu mezi životním prostředím a lidským
konáním tak, aby nové konstrukce co nejlépe sloužily i
budoucím potřebám společnosti.

Témata:

� plánování a rozvoj � výstavba a materiály
� návrh a projektování � údržba, provoz a životnost

Sympozium je určeno stavebním
inženýrům ze všech oblastí,
architektům, výzkumným pracov-
níkům a ostatním odborníkům spo-
jeným se stavebnictvím. Pořadatelé
mají zájem, aby se zúčastnilo co
nejvíce mladých inženýrů, pro něž
je zaměření sympozia nadmíru
vhodné. Účastníci narození v roce
1969 a později budou proto platit
jen redukovaný konferenční po-
platek a budou-li prezentovat vlast-
ní příspěvek, bude jim vložné zcela
odpuštěno, a navíc se jim v před-
běžném oznámení slibuje grant na
pokrytí výloh s ubytováním. 

Abstrakty příspěvků nebo poste-
rů v rozsahu do 200 až 300 slov
napsané anglicky lze elektronicky

zaslat na adresu secretariat@iabse2004.org.cn do 30.6.2003.
Přijetí příspěvku pořadatelem bude potvrzeno do 31.10.2003.
Plné znění přijatého příspěvku se očekává do 29.2.2004.
Přihlášky lze získat na www.iabse2004.org.cn nebo
u předsedy české Národní skupiny IABSE, který je autorem
tohoto oznámení.

J. Studnička 

�veletrhy
Mezinárodní veletrh strojů pro stavební a zemní práce

Intermat, pořádaný jednou za tři roky, proběhne v polovině
května na severním výstavišti Villepinte v Paříži. Na
celkové výstavní ploše 320 tis. m2 konstruktéři, výrobci,
dovozci a pronajímatelé předvedou a nabídnou stroje a tech-
niku pro stavební práce. Pozornost návštěvníků se může
zaměřit i na způsoby likvidace znečištění, bezpečnost na
staveništi, techniku pro obce a města, informatiku, teleko-
munikace, služby, vzdělávání a financování.

Výstavba silnic zaujímá stále významnější místo ve veřej-
ných stavebních pracích ve světě. Veletrh Intermat vyčleňu-
je tomuto sektoru haly 3 a 4. Představeny zde budou stroje
pro výstavbu a údržbu silnic, silniční značení a řízení
dopravy, materiály pro výrobu silničních povrchů, inže-
nýrství, služby. Přímo uprostřed haly 4 bude vytvořen
zvláštní prostor pro konference.  Přednášky organizují vy-
stavovatelé ve spolupráci s dalšími odborníky, např. Minis-
terstvem technického vybavení, CFTR, IRF, LCPC, MTPS,
SEIMAT, SETRA, USIRF. 

Sekce:
� značení, výpočetní technika a NTIC
� recyklace za studena
� recyklace za tepla
� správa a údržba silnic
� inteligentní silnice a vztah silnice–uživatel

Z České republiky se jako přímí vystavovatelé veletrhu
zúčastní Stavostroj a Mitas, ze Slovenska pak CSM Tisovec
a Way Industry.

Informace: Active Communication, Anglická 28, 
120 00 Praha, tel.: 222 518 587, active@telecom.cz, 

www.intermat.fr

13. – 17. května 2003 
Paříž
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� recenze
Valtinat, G.
Aluminium im Konstruktiven Ingenieurbau

Ernst & Sohn, A Wiley Company, 2003, 171 s., cena 55 , ISBN 3-433-01784-0 

Autorom je profesor z TU Hamburg-Harburg, medziná-
rodne uznávaný odborník špecializovaný na hliníkové zlia-
tiny a spoje kovových konštrukcií.  Kniha pozostáva zo
siedmich kapitol s názvami: Úvod, Materiály, Základy
výpočtu a overovania, Časti konštrukcie, Lokálne vydú-
vanie a vydúvanie stien, Spoje, Konštrukčné zásady. Príloha
sa zaoberá nelineárnymi závislos�ami moment–krivos� a plas-
tickými momentmi nezváraných a zváraných hliníkových
profilov. Zoznam literatúry obsahuje 61 položiek. Aplikova-
né sú postupy predpisov nemeckej normy DIN 4113 a pred-
bežnej európskej normy ENV–Eurokódu 9 Navrhovanie
hliníkových konštrukcií. Návrh, výpočet a konštruovanie
nosných konštrukcíí z hliníkových zliatin prislúcha iba
skúseným inžinierom s dokonalými znalos�ami týchto
materiálov. Rovnako výroba, pracovné postupy, doprava a
montáž si vyžadujú použi� osobitné prístupy. 

S oh
adom na uvedené je treba vydanie recenzovanej pub-
likácie privíta�, i ke� jej obsah je mierne poznačený nasle-

dovnými skutočnos�ami:
a) najnovšie vydania častí nemeckej normy DIN 4113-1

Nezvárané hliníkové konštrukcie a DIN 4113-2 Zvárané
hliníkové konštrukcie mali by� vydané koncom roka 2002,
pričom sa rozhodlo, že polopravdepodobnostná koncepcia
spo
ahlivosti sa, s oh
adom na očakávané skoré vydanie
EN 1999, v nemeckých normách nepoužije. Predchádzajúce
vydania častí normy DIN 4113 sú z roku 1980, pričom
druhá čas� zostala po celý čas až do dnešných dní iba
v štádiu návrhu. Výroba a zhotovovanie konštrukcií
z hliníkových zliatin má by� obsahom časti DIN 4113-3;

b) predbežná európska norma ENV 1999 je v súčasnosti
v štádiu transformácie na EN 1999; 

c) britská norma BS 8118 P1 a P2 z r.1991 a americké
normy AA P1 (ASD), a P2 (LRFD) z roku 1994 nie sú
v tejto knihe použité.

Publikáciu možno odporuči� praktickým inžinierom ako
aj univerzitám. 

prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.

�zprávy

Interiéry západního a středního křídla Nového paláce 
na Pražském hradě dostaly novou podobu

Rekonstrukce probíhala během čtyř měsíců loňského léta.
V plném nasazení zde pracovalo až 80 lidí ze společnosti
Skanska CZ, Divize Pozemní stavitelství Čechy. Hodnota
stavebních prací dosáhla téměř 80 mil. Kč .

V první etapě šlo o rekonstrukci a adaptaci části prostor
v západním křídle navazujících na Plečnikovu síň a
Rothmayerův sál. Vstup do
Plečnikovy síně z průchodu mezi
prvním a druhým nádvořím je
hlavním vstupem do reprezen-
tačního Španělského sálu, kde se
koná řada společenských akcí. Aby
bylo možné zvětšit kapacitu šaten a
zmodernizovat sociální zařízení,
byl pod monolitickým schodištěm
ze sedmdesátých let vytvořen prů-
chod. Podpůrné stěny byly postup-
ně odřezány a nahrazeny nosnými
sloupy. Došlo i k přemístění tech-
nických místností a vybudování
nových rozvodů technologií. 

Druhá část stavby zahrnovala rekonstrukci zázemí Rudol-
fovy a Nové galerie, zázemí kuchyně, úpravy Široké chodby
a vybudování nového vstupu do středního křídla. Domi-
nantu vstupu do středního křídla tvoří dnes venkovní před-
sazené schodiště obložené červenou žulou. Je provedeno
tak, aby ladilo se dvěma stávajícími vstupy ze druhého ná-
dvoří na schodiště do obrazárny a na schodiště z tzv.

Šípkova vstupu vedle Kaple sv. Kříže. Nové dveře vznikly
na místě původního okna vedoucího do zázemí kuchyně.
Tyto prostory s překrásnými původními klenbami a omítka-
mi, které dřív nebyly veřejnosti přístupné, budou nově
sloužit jako vstupní hala se šatnami. K nim ještě přibylo
nové sociální zařízení v prvním a druhém podlaží.

V přízemí i v patře došlo k dis-
pozičnímu přesunutí a novému
uspořádání gastronomického pro-
vozu a jeho zázemí. Kuchyně pro-
šla zevrubnou rekonstrukcí a mo-
dernizací včetně vybavení. Vybu-
dovány byly také přístupové cesty a
sociální zázemí pro obsluhující per-
sonál. Za přísného dohledu památ-
kářů byl rozšířen průchod Ro-
mánskou hradbou a vytvořeno nové
reprezentativní schodiště spojující
první podlaží a Širokou chodbu.
Zde se stavební úpravy týkaly

vchodových dveří. Troje původní dvoukřídlé dveře byly
nahrazeny skleněnými, zasazenými do zlatého rámu. Změny
se dočkaly i další dveře spojující Širokou chodbu a repre-
zentační prostory jižního křídla. Podle návrhu architekta
Šípka byly zhotoveny a instalovány i další dekorace
(skleněné plastiky, vázy, závěsy), které dávají interiéru
Široké chodby nový vzhled a styl.

Tisková informace
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�soutěž

Nový domov roku 2001

Účelem a posláním neanonymní jednokolové soutěže vy-
hlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR bylo podpořit
všechny formy kvalitní architektury pro bydlení, ocenit a
popularizovat kvalitní realizace obytných budov. Soutěže se
mohli zúčastnit jak architekti, tak projektanti či dodavatelé
nebo developeři v kategoriích:

Technický slovník naučný
3. svazek (G-J)

Encyklopedický dům, Praha 2002, 392 stran, 410 Kč

Na sklonku roku 2002 vyšel již třetí svazek Technického
slovníku naučného, zahrnující písmena G až J. Naklada-
telství tak dodržuje půlroční intervaly, ve kterých slíbilo
přivádět toto rozsáhlé dílo na trh. Pro členy Společnosti
přátel Technického slovníku naučného nabízí výrazné
cenové zvýhodnění.

Slovník je určen zájemcům o rychlou a kvalitní infor-
maci ze všech oblastí techniky, důraz je kladen na
novinky, ale je uváděna i historie jednotlivých oborů a
průkopnických technických objevů. Stejně jako oba
předchozí svazky je kniha doplněna řadou obsahově
významných ilustrací a barevnou přílohou.

www.encyklopedie .cz

� dům s pečovatelskou službou (Grand Prix „Staro-
městská, České Budějovice“ – Ing. arch. P. Bouřil, J.
Hlásek, V. Máslo, J. Mužík, A. Holubec, ABM –
architekti, s. r. o.).

� novostavba bytového domu (Grand Prix
„Startovní byty Třeboň“ – Ing. arch. Martina Buřičová,
Ing. arch. Lukáš Holub, Ing. arch. Lubor Sladký, S.H.S
architekti, s. r. o.),

� rekonstrukce obytné nebo jiné budovy pro bydlení
(Grand Prix „Rekonstrukce a dostavba řadového domu
v Praze–Letňanech“ – Ing. arch. Lubor Sladký, S.H.K.
architekti, s. r. o.; Zvláštní cena Ministerstva pro místní
rozvoj „Rekonstrukce panelového domu v Hradci
Králové“ – Ing. arch. Zdeněk Hanuš, ARKO spol. s r. o.)

� novostavba rodinného domu (Grand Prix „Vila
v Čerčanech“ – Ing. arch. Jiří Smolík a Ing. arch.
Zdeněk Rychtařík, VYŠEHRAD)

Předmětem byly stavby realizované na území ČR a
kolaudované v průběhu roku 2001. Přihlášeno bylo 35
staveb z téměř všech krajů, přičemž nejvíce jich bylo v ka-
tegorii novostavba bytového domu). Vítězné návrhy mohou
zájemci shlédnout na internetové adrese www.estav.cz.

Tisková informace
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