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Vliv vlhkosti na fyzikálně mechanické vlastnosti
porézních stavebních materiálů a na únosnost zdiva

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

Ing. Radek ZIGLER
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Vlhkost svým všestranným působením na stavební látky a
konstrukce je fenomén, který se rozhodujícím způsobem
podílí na degradačních procesech a stárnutí materiálů.
Působí na stavební hmoty důsledněji než teplota – způ-
sobuje objemové a tvarové změny, změny fyzikálních a
mechanických vlastností a u mnohých látek má za
následek i chemické změny a reakce ve struktuře hmoty.
Všechny tyto jevy vzájemně souvisejí. Objemové změny
vyvolané vlhkostí jsou srovnatelné, a někdy i převyšují
objemové změny způsobené běžným teplotním zatížením
konstrukcí. 

Většina stavebních materiálů jsou porézní hmoty, jejichž
vlastnosti značně ovlivňuje vlhkost obsažená v pórech.
Některé materiály, jako např. kovy, sklo, jsou velmi kom-
paktní a vliv vlhkosti na jejich vlastnosti není tak výrazný.

Na rozdíl od teploty má vlhkost hmotnou bázi. Šíří se sys-
témem pórů stavebních látek jednak ve formě páry a jednak
ve formě kapaliny. Pro tento jev je souhrnný název trans-
port vlhkosti. Pro transport páry obvykle aplikujeme mecha-
nizmy difúze, pro transport kapaliny kapilární vedení.
S výjimkou podzemních částí staveb jsou rozhodující pro
transport vlhkosti mechanizmy difúze vodních par. 

Vlhkost ovlivňuje nejen fyzikální vlastnosti, např. tepelnou
vodivost, objemovou hmotnost, ale i mechanické vlastnosti
stavebních materiálů. Zpravidla se předpokládá, že s ros-
toucí vlhkostí stavebního materiálu klesá jeho pevnost
v tlaku. Podle normy [1] se cihlářské výrobky zkoušejí bu�
vysušené na konstantní vlhkost, nebo nasáknuté [2]. Poměr
mezi pevností v nasáklém a vysušeném stavu se označuje
jako změknutí. Podle [3] je výpočtová pevnost zdiva
s vlhkostí 20 % menší o 20 % v porovnání s výpočtovou
pevností zdiva s vlhkostí 5 %. 

Vliv na mechanické vlastnosti 
Výzkum vybraných stavebních materiálů, tj. vzorků

plných cihel (P 30 a P 15), vápenopískových cihel, pískovce
z různých lokalit (Božanov, Hořice v Podkrkonoší) a různé
zrnitosti (jemnozrnného, hrubozrnného), opuky (Přední Ko-
panina) a pórobetonu, pro ověření vlivu vlhkosti na mecha-
nické vlastnosti porézních stavebních materiálů – modul
pružnosti E a pevnost v tlaku Ruc – probíhal na Katedře kon-

strukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT. Výška
válcových vzorků ∅ 35 mm (50 mm z cihel, 70 mm z ostat-
ních materiálů) byla stanovena tak, aby štíhlostní poměr byl
2 nebo se mu co nejvíce blížil (u cihelných materiálů
dosahuje zhruba 1,5). Jednotný průměr umožnil zhotovení
potřebného počtu vzorků z jednoho kusu materiálu pro
zkoušky s rozdílným nasycením při zajištění shodných para-
metrů (hutnost, pórový systém atd.). Po dosažení požadova-
né vlhkosti (v rozsahu od 0 do 100 %) se zkoušela pevnost
v tlaku Ruc a Youngův modul pružnosti E [5]. 

Pevnost se zjiš�ovala plynulým zatěžováním až do úplné-
ho porušení vzorku. Modul pružnosti v tlaku se měřil pří-
strojem ke zkoušení pevnosti s nástavcem se snímačem síly
v tlaku a zařízením pro měření délkových změn. Byl určen
z pracovního diagramu sledovaného materiálu zjištěného
postupným zatěžováním zkušebního válce při měření po-
stupných deformací. 

Statisticky vyhodnocené soubory výsledků ověřovacích
zkoušek (tab. 1) vlivu vlhkosti w na modul pružnosti E a
pevnost R cihly, pískovce a opuky, vápenopískové cihly a
pórobetonu (závislosti E x w a R x w) jsou zřejmé z obr. 1 a
obr. 2.

Zkoušky prokázaly významný vliv vlhkosti w na modul
pružnosti E a pevnost Ruc, přičemž byla zjištěna relativní
hodnota:

– modulu pružnosti E plných cihel P 30 (P 15) mezi
101,13 (106,92) až 97,65 % (85,96 %) pro index
nasycenosti 0 až 20 % hmot.;

– pevnosti Ruc plných cihel P 30 (P 15) mezi 100 (100) až
50,62 % (34,38 %) pro index nasycenosti 0 až 20 %
hmot.;

– modulu pružnosti E pískovce z Božanova (z Hořic)
mezi 100 (100) až 88,88 % (74,7 %) pro index
nasycenosti 0 až 6 % hmot.;

Materiál Počet vzorků

vápenopísková cihla 80

pórobeto 70

jemnozrnný pískovec 50

hrubozrnný pískovec 50

opuka 50

P 15 78

P 30 68

a nastavení měřicích rozsahů
+ dalších 100 vzorků na kalibraci

Tab. 1. Přehled zkoušených vzorků



– pevnosti Ruc pískovce z Božanova (z Hořic) mezi 100
(100) až 71,39 % (47,3 %) pro index nasycenosti 0 až
6 % hmot.;

– modulu pružnosti E opuky z Přední Kopaniny mezi 100
až 67,74 % pro index nasycenosti 0 až 9 % hmot.;

– pevnosti Ruc opuky z Přední Kopaniny mezi 100 až
5,28 % pro index nasycenosti 0 až 9,24 % hmot.;

– modulu pružnosti E vápenopískové cihly mezi 100 až
75,84 % pro index nasycenosti 0 až 16,5 % hmot.;

– pevnosti v tlaku Ruc u cihel vápenopískových mezi 100
až 76,81 % pro index nasycenosti 0 až 16,5 % hmot.;

– modulu pružnosti E pórobetonu mezi 100 až 71,37 %
pro index nasycenosti 0 až 78,38 % hmot.;

– pevnosti v tlaku Ruc u pórobetonu mezi 100 až 80,59 %
pro index nasycenosti 0 až 78,38 % hmot.

Poznámka: Relativní pevnost v tlaku Ruc a modul pružnosti E 100 %
odpovídá vlhkosti w = 0 %.
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Obr. 1. Vliv vlhkosti na modul pružnosti a pevnost cihel P 15 a P 30, pórobetonu P 600 a vápenopískové cihly 

Obr. 2. Vliv vlhkosti na modul pružnosti a pevnost opuky, jemnozrnného a hrubozrnného pískovce



Analýza vlivu pórovitosti na pevnost v tlaku
a modul pružnosti při různém nasycení

Průběh sledovaných závislostí R x w, popř. E x w,
ovlivňuje celkový objem, rozložení a podíl jednotlivých
pórů ve vyšetřovaných materiálech:

� cihla P 15 má větší množství pórů v rozmezí
0,001–0,100 µm než cihla P 30, póry velikosti 0,1 až 9,0 µm
se častěji vyskytují u cihel P 30 než P 15;

� křivka porozimetrie jemnozrnného pískovce je podob-
ná jako u cihel P 15 a P 30. Největší množství pórů je polo-
měru 0,1–9,0 µm, množství pórů velikosti 0,001–0,100 µm
je téměř shodné s množstvím poloměru 10–100 µm;

� u hrubozrnného pískovce mají největší zastoupení póry
poloměru10–100 µm (přibližně 60 %, zjištěno rtu�ovou po-
rozimetrií). Pórů velikosti 0,001–0,100 µm je přibližně stej-
ně jako u cihly P 15, množství poloměru 0,1–9,0 µm je při-
bližně třetinové v porovnání s jemnozrnným pískovcem i
cihlou P 15 a P 30;

� vápenopísková cihla má podobné rozložení pórů jako
cihly P 15 a P 30. Na rozdíl od nich je jich však nejvíce
poloměru 0,001–0,100 µm (přibližně 60 %, zjištěno rtu�o-
vou porozimetrií). V rozmezí 0,1–9,0 µm se vyskytuje
okolo 30 % pórů, zbývajících přibližně 10 % je rovnoměrně
rozložených v intervalu 10–100 µm;

� pórobeton má zhruba rovnoměrné rozložení pórů po
všech částech spektra rozměrů pórů;

� opuka má nejvíce pórů do velikosti 1 µm. Póry s vět-
ším poloměrem se u tohoto materiálu téměř nevyskytují.

V tabulce 2 a na obrázku 4 jsou uvedeny výsledky dis-
tribuce pórů získané rtu�ovou porozimetrií. V obrázku 5 jsou
na sloupcových grafech znázorněny získané závislosti mo-
dulu pružnosti E pevnosti v tlaku Ruc na stupni nasycenosti w.
Na obrázku 3 jsou znázorněny křivky distribuce pórů ve
zkoušených materiálech, na obr. 4 jsou vzájemně porovnány
sloupcové grafy rozložení pórů a na obr. 5 znázorněny
závislosti experimentálně získaných hodnot [MPa] pevnosti
v tlaku Ruc a modulu pružnosti E na stupni nasycení pórů.

Společným znakem všech zkoumaných materiálů je po-
kles pevnosti Ruc a modulu pružnosti E při 100% nasycení.
U opuky se zvyšováním nasycení postupně klesá modul
pružnosti, a zejména pevnost, která dosahuje výrazně nej-
nižší hodnoty při 100% nasycení pórů. V ostatních pří-
padech je nejnižší pevnosti v tlaku R dosaženo při 30 až
70% nasycení pórů. Pokles pevnosti v tlaku Ruc cihly P 15 a
P 30 je, na rozdíl od ostatních sledovaných materiálů,
provázen mírným růstem modulu pružnosti E a při 60 až
100% nasycení výrazně vzrůstá pevnost materiálu. 
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Poloměr [µm] 
  Materiál

pískovec jemnozrnný   7,914 12,205 31,163 27,982   9,681   6,273   4,784
pískovec hrubozrnný 10,937   5,588 12,014 11,629   8,954 30,282 20,596
opuka 12,025 46,145 38,502   0,807   0,484   0,662   1,376
pórobeton   1,404 11,483 17,747 17,413 11,162 23,497 17,295
vápenopísková cihla 19,011 43,667 16,624 11,871   3,574   2,351   2,902
cihla P 15   7,679 19,456 44,545 24,813   1,121   0,946   1,440
cihla P 30   1,527   7,358 57,307 30,509   0,966   1,024   1,309

10–19 20–49 50–1000,001-0,010 0,01–0,10 0,1–1,0 1 –9

Tab. 2. Distribuce pórů vyšetřovaných materiálů [%]

Obr. 3. Integrální křivky porozimetrie zkoušených materiálů 



Analýza vlivu nasycení pórů na pevnost v tlaku R a modul
pružnosti E musí zahrnovat i „naplněnost“ velikostí pórů jed-
notlivých materiálů v závislosti na hodnotě w, která souvisí
s rozložením, velikostí, tvarem a charakterem pórového sys-
tému, a otázku přenosu zatížení a šíření deformace v „pevné
kostře“ porézního materiálu (vytlačování vody z naplně-
ných pórů do nenaplněných, vliv vody v naplněných pórech
na příčné napětí a deformace) včetně vlivu pevnosti v tahu
Rut a poměru Ruc/Rut. Podrobnější a výstižnější závěry vlivu
vlhkosti (nasycení pórů), distribuce a charakteru pórů,
mechanizmů transportu vlhkosti v kapalné fázi v pórovém
systému, vlivu distribuce kapalné fáze v pórovém systému
v závislosti na stupni nasycení, popř. vlivu dodatečných
chemických reakcí, bude možné formulovat po další sérii
zkoušek v rámci výzkumu [4]. Matematické modelování
vzájemné interakce pevné a kapalné fáze porézního mate-
riálu při namáhání tlakem může poskytnout teoretické pod-
klady pro zdůvodnění vlivu vlhkosti na mechanické vlast-
nosti porézních látek.

Vliv změny mechanických vlastností
kusového staviva na napjatost tlačeného
zděného pilíře

Z hlediska stavební praxe, především z hlediska poža-
davku mechanické odolnosti a stability, je důležité posou-
zení statické způsobilosti zejména nosných zděných kon-
strukcí při zvýšené vlhkosti způsobené mimořádnými
účinky (povodně, narušením potrubí apod.) nebo nedosta-

tečnou ochranou před zemní a srážkovou vodou.
Změna vlhkosti po průřezu tlačeného zděného prvku

(pilíře, stěny) je provázena změnou modulu pružnosti E a
pevnosti Ruc po průřezu prvku. Změnou tuhosti EiUi dochází
k redistribuci vnitřních sil – k „přelévání“ normálových sil
do částí průřezu s vyšším modulem pružnosti z částí, kde
došlo k jeho snížení. Mezi částmi průřezu prvku s rozdílným
modulem pružnosti E, a tudíž s tendencí k rozdílné primární
deformaci, vznikají současně smykové síly zajiš�ující
celistvost prvku a bránící jeho rozvrstvení. Překročení
pevnosti zdiva ve smyku může vést ke vzniku svislých
trhlin. Porušení ustáleného stavu tlačeného prvku (rovno-
váhy vnitřních a vnějších sil) v důsledku změny v rozložení
tuhosti po průřezu prvku, popř. poklesem pevnosti účinkem
vlhkosti, se v případech, kdy jsou ve zděné konstrukci
dostatečné rezervy v únosnosti, omezí na pouhou redistribu-
ci vnitřních sil. V případech, kdy ve zděné konstrukci půso-
bením např. degradačních procesů nejsou již dostatečné re-
zervy v únosnosti, může porušení ustáleného stavu účinkem
změny vlhkosti w způsobit narušení celistvosti, popř.
překročení jeho mezní únosnosti.

Pro ověření vlivu vlhkosti w na redistribuci normálového
napětí σ v tlačeném prvku byla provedena lineární nume-
rická analýza zděného pilíře tl. 600 mm z cihel, pískovce a
opuky zatíženého spojitě na horním okraji 1 kN/m´ pro dva
rozdílné průběhy vlhkosti po průřezu zdiva (vysychající
průřez – vyšší vlhkost w = 20 % se vyskytuje ve střední části
prvku a směrem k okrajům klesá na w = 0 %, vlhnoucí
průřez – nižší vlhkost w = 0 % se vyskytuje ve střední části
prvku a směrem k okrajům stoupá na w = 20 % – obr. 6). Při
výpočtu byly uvažovány hodnoty modulů pružnosti E a
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Obr. 4. Zastoupení pórů zkoušených materiálů



pevnosti R v závislosti na vlhkosti w zjištěné výzkumem
(obr. 1, obr. 2).

Analýza prokázala, že v důsledku nerovnoměrného
rozložení vlhkosti po průřezu tlačeného zděného pilíře
w ∈ (0 %; 20 %) na rozdíl od konstantního průběhu vlhkosti
w = konst. dochází k redistribuci normálových tlakových
napětí (vztaženo k výchozímu stavu w = konst. = 0 %,
σ = konst. = 100 %), a to ke zvýšení normálového napětí u
postupně:

– vysychajícího průřezu z opuky až o 20,6 % v krajních
vrstvách prvku (obr. 7);

– vlhnoucího průřezu z opuky až o 26,6 % ve středních
vrstvách prvku (obr. 7);

– vysychajícího cihelného průřezu o 3,5 % v krajních
vrstvách prvku (obr. 8);

– vlhnoucího cihelného průřezu o 3 % v krajních
vrstvách prvku (obr. 8);

– vysychajícího průřezu z pískovce o 2,2 % v krajních
vrstvách prvku (obr. 9);

– vlhnoucího průřezu z pískovce o 2,6 % ve středních
vrstvách prvku (obr. 9).
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Obr. 5. Závislost pevnosti v tlaku Ruc a modulu pružnosti E na nasycení pórů (relativní hodnoty modulu pružnosti E a pevnosti v tlaku Ruc
jsou vztaženy k hodnotám E a R při nasycení w = 0 % → E, R = 100 %)



Porovnání získaných výsledků s normou 
Norma [3] zavádí ve vztahu pro stanovení pevnosti zdiva

na základě pevnosti kusového staviva a malty vliv vlhkosti
zdiva pomocí součinitele γmm (tab. 3). Při porovnávání
výsledků pevnosti zdiva v tlaku Rd získaných experimentál-
ně s výsledky podle normy byly uvažovány hodnoty souči-
nitelů γin = γrm = 1, cihly pevnostní třídy P 15, malta vápeno-
cementová pevnosti 1 MPa, vazba dobrá (tab. 4).

Pevnost zdiva v tlaku Rd stanovená podle [3] a získaná
měřením kusového staviva se shoduje při 20% vlhkosti.
V ostatních případech je na základě získaných výsledků při-
bližně o 30 až 35 % menší (obr. 10).

Diference mezi vypočtenou a naměřenou pevností zdiva
v tlaku v závislosti na vlhkosti je dána rozdílným předpokla-
dem o průběhu závislosti Rd x w porézního materiálu v [3] a
experimentálně stanovené (obr. 1, obr. 2). Jak je patrné
z obr. 11, norma na rozdíl od experimentu vychází z před-
pokladu postupného poklesu pevnosti v tlaku porézního
materiálu v závislosti na vlhkosti, který ukázal, že závislost
Rd x w má v rozmezí 0 až 100% nasycení pórů proměnný,
nelineární průběh charakteristický následným růstem
pevnosti v tlaku při nasycení blížícím se 100 % (s výjimkou
opuky).

Závěr 
Výsledky výzkumu vlivu vlhkosti na mechanické vlast-

nosti porézních stavebních materiálů a uvedená porovnání

dokládají nutnost zabývat se statickou bezpečností nosných
zděných konstrukcí – stěn, pilířů, kleneb, u nichž v důsled-
ku sanačních opatření nebo mimořádných vlivů (povodně,
porušení vodovodního potrubí, nedostatečné hydroizolace
apod.) dochází ke změně vlhkosti po průřezu nosného zdiva.
Mimořádnou pozornost vyžadují zejména nosné zděné kon-
strukce s malou rezervou únosnosti, s narušeným nebo ne-
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Obr. 6. Idealizované vlhkostní profily vlhnoucího a vysychajícího
zděného prvku

Obr. 8. Průběh normálového napětí v tlaku odpovídající 
idealizovanému průběhu vlhkosti po průřezu – cihla P 15

Obr. 9. Průběh normálového napětí v tlaku odpovídající 
idealizovanému průběhu vlhkosti po průřezu – pískovec

Obr. 7. Průběh normálového napětí v tlaku odpovídající 
idealizovanému průběhu vlhkosti po průřezu – opuka

<= 5 % <= 12 % <= 20 %

dobrá 1,6 1,8 2,0
průměrná 1,8 2,1 2,4
špatná 2,1 2,4 2,6

Vazba
Součinitel spolehlivosti γ mm

vlhkost zdiva

Tab. 3. Součinitel spolehlivosti γmm podle [3] v závislosti na vazbě
a vlhkosti zdiva

Tab. 4. Porovnání pevnosti zdiva z cihel P 15 na maltu MVC 1 

Vlhkost Experiment ČSN 73 0038
[%]

  5 0,938 1,30
10 0,729 1,15
15 0,719 1,06
20 1,046 1,04

[MPa]



kvalitním kusovým stavivem a pojivem způsobených
dlouhodobým účinkem degradačních procesů vlivem
zvýšené vlhkosti. Zvláštní pozornost je nutné věnovat
posouzení statické způsobilosti nosného zdiva ve zděných
objektech zasažených povodněmi, především pak těch, které
ve stavu vysoké vlhkosti (w > 10 %) byly vystaveny opako-
vanému účinku teploty nižší než 0 ˚C.

V článku jsou uvedeny dílčí výsledky výzkumu vlivu

vlhkosti na mechanické vlastnosti a únosnost zdiva z po-

rézního kusového staviva prováděného v rámci a za pod-

pory výzkumného záměru „Funkční způsobilost a opti-

malizace stavebních konstrukcí“ MSM 210000001. 
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Obr. 10. Porovnání pevnosti zdiva v tlaku Rd vypočtené podle [3] z experimentálně stanovené pevnosti cihel P15 v tlaku 

Obr. 11. Podíl pevnosti zdiva v tlaku Rd vypočtené na základě experimentálně stanovené pevnosti v tlaku cihel P15  na pevnosti zdiva
v tlaku stanovené podle [3]



Witzany, J. – Čejka, T. – Zigler, R.: The Effect of
Moisture on Physical and Mechanical Properties of
Porous Construction Materials and the Load-Bearing
Capacity of Masonry

Due to its profound impact on building materials and
structures, moisture is a phenomenon dramatically
contributing to degradation processes and aging of
materials. It affects construction materials in a more
complex manner than temperature, bringing about
volume and shape changes, changes in physical and
mechanical properties, and chemical changes and
reactions in the structure of the mass of materials.
Volume changes caused by moisture are comparable,
and they sometimes exceed volume changes brought
about by common temperature loading of structures.

Witzany, J. – Čejka, T.– Zigler, R.: Der Einfluss von
Feuchtigkeit auf die physikalisch-mechanischen Eigens-
chaften von Baustoffen und die Tragfähigkeit von
Mauerwerk

Feuchtigkeit mit ihrer allseitigen Einwirkung auf
Baustoffe und Bauteile ist ein Phänomen, das auf
entscheidende Weise an den Zersetzungsprozessen und
der Alterung von Materialien beteiligt ist. Sie wirkt auf
Baustoffe komplexer als die Temperatur ein. Sie bewirkt
Volumen- und Formveränderungen, Änderungen der
physikalischen und mechanischen Eigenschaften und
hat bei vielen Stoffen auch chemische Veränderungen
und Reaktionen in der Materialstruktur zur Folge. Alle
diese Erscheinungen hängen miteinander zusammen.
Die durch Feuchtigkeit hervorgerufenen Volumenän-
derungen sind vergleichbar und übertreffen manchmal
die durch die übliche thermische Belastung der
Konstruktionen verursachten Volumenänderungen.
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Mezinárodní stavební veletrhy v Brně patří k nejnavštěvo-
vanějším obdobným akcím ve střední a východní Evropě.
V letošním roce se již po osmé uskuteční mezinárodní
stavební veletrh IBF, po čtvrté mezinárodní veletrh tech-
nických zařízení a budov SHK a po desáté veletrh pro
města a obce URBIS. Nejvýznamnější událostí doprovod-
ného programu bude Evropské stavební fórum na téma
„EU – riziko nebo šance pro české stavebnictví“. Do Brna
přijedou představitelé
vrcholných orgánů EU i
odborových svazů z člen-
ských a kandidátských
zemí. Počítá se i s účastí
zástupců předních evrop-
ských stavebních insti-
tucí UICB a FIEC. 

Zvýrazněnými obory
veletrhu IBF budou re-
konstrukce a obnova sta-
vebního fondu, stavební
chemie, izolace, nátěry a
malá stavební mechani-
zace. Tento veletrh bude
zajímavý také vysokou
účastí vystavovatelů sta-
vebních strojů. Fórum
investičních příležitostí bude stěžejní akcí veletrhu
URBIS. Půjde o záměry rozvoje měst a obcí. Na této uce-
lené přehlídce sídla představí zahraničním i domácím
investorům průmyslové zóny, chystanou výstavbu obyt-
ných celků, rekonstrukce městských center, plány nových
rekreačních či sportovních areálů apod. Zájem o prezenta-
ci projevilo kolem čtyřiceti měst a obcí. Vzduchotechnika,
klimatizace a osvětlovací systémy v budovách budou
zvýrazněnými obory veletrhu SHK.

V rámci stavebních veletrhů se uskuteční 15. dubna
v prostorách Kongresového centra jarní ENVIKONGRES
2003. Akce bude mít tři sekce – zvyšování odolnosti kra-
jiny a staveb, příprava povodňových orgánů a technické
prostředky ochrany před povodněmi. Součástí budou
praktické ukázky, jak se chovat při povodních a jak využí-
vat protipovodňová opatření. Pořadatelem kongresu jsou
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká asociace

zpracovatelů povodňo-
vých plánů a Veletrhy
Brno, a. s. Doprovod-
nému programu bude
dominovat Evropské sta-
vební fórum. Odborníci
budou jednat mimo jiné
o zavádění evropských
norem a dalších aspek-
tech souvisejících s tím-
to tématem. Fórum se
uskuteční v Rotundě pa-
vilonu A 14. dubna.
Tento den byl současně
vyhlášen Dnem Evrop-
ské unie. 

Na stavebních veletr-
zích pořadatelé tradičně

reagují na pomoc obcím i lidem postiženým povodněmi.
Informace mohou zájemci získat v Poradenském centru,
které je součástí Stavebního centra EDEN 3000. Na volné
ploše za pavilonem Z se daří již pět let vytvářet
„městečko“ rodinných domků, které je populární nejen
u tuzemských návštěvníků. 

www.ibf.cz

Stavební veletrhy zaměřeny na EU i povodně

13.4. Den veřejnosti 
14.4. Den Evropské unie 
15.4. Den veřejné a státní správy
16.4. Den architektury
17.4. Den vzdělávání 
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Praha

Nová lávka pro chodce dlouhá téměř 200 m, uvedená do
provozu v Mladé Boleslavi koncem minulého roku, spoju-
je parkoviště a areál závodu Škoda. Konstrukci tvoří
betonová deska uložená na stromovitých podporách
z ocelových trub. V článku se popisuje plánování, projekt,
výstavba, zatěžovací zkouška a teoretické práce spojené
s nezvyklými konstrukčními prvky. 

Plánování
Lávka pro chodce je součástí výstavby rozlehlého

parkoviště osobních automobilů u areálu ŠkodaAuto, a. s.,
v Mladé Boleslavi, které spojuje s výrobním závodem.
Překonává tratě Českých drah, vlečky a místní komunikace.

Slouží pouze pro zaměstnance a návštěvníky továrny a je
vyhrazena pouze pěším, s provozem vozidel se nepočítá.
Volná šířka mezi zábradlím je 2,5 m. Investorem stavby
byla ŠkodaAuto, a. s.

Popis konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukci lávky tvoří spojitá železo-

betonová deska s 11 poli celkové délky 191 m (obr. 1).
V půdorysu je ze statických i vzhledových důvodů její osa
vedena ve dvou protisměrných obloucích o poloměru 425 m.
Podélná niveleta ve vrcholovém zakružovacím oblouku
poloměru 1 194 m se pohybuje ve výšce 5 až 8 m nad upra-
veným terénem. Rozpětí jednotlivých polí lávky je 9,0 +
+ 13,0 + 18,5 + 5 x 22,0 + 18,5 + 13,0 + 9,0 m. 

Podporami betonové desky jsou rozvětvené ocelové
sloupy vetknuté do základů (obr. 2). Větve vnitřních sloupů
zkracují rozpětí vnitřních polí desky na 10 m. Návštěvníci
automobilky vědí, že motiv rozvětvených sloupů je použit i
na halových objektech závodu a spoluvytváří image
Škodovky. Železobetonová deska z betonu C30/37 je mono-
litická, šířky 3 m a tlouš�ky 0,4 m. V polích je vylehčena
zmenšením tlouš�ky ve střední části příčného řezu. 

Sloupy jsou svařeny z ocelových kruhových trubek a
ocelolitinových odlitků (obr. 3). Odlitky jsou použity u patek
sloupů (obr. 4), v místě rozvětvení sloupů (obr. 5) a v místě
uložení betonové desky na konce ocelových větví. Dolní
část sloupů u nejvíce zatížených podpor tvoří trubka
∅ 324/36, horní větve jsou rovněž z kruhových trubek

Obr. 1. Schematický pohled na lávku

Obr. 2. Příčný řez lávkou v místě podpory Obr. 3. Stromovitá podpora
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∅ 220/22, ∅ 220/14 a ∅ 152/8. U méně zatížených podpor
jsou dimenze trubek mírně sníženy. Všechny ocelové části
s tlouš�kou do 30 mm jsou z oceli S355J0, tlustší prvky jsou
z oceli S355J2. Protikorozní ochrana ocelové konstrukce je
provedena vícevrstvým nátěrem v celkové tlouš�ce 240 µm.
Odlitky jsou z ocelolitiny 42 2709.5. Sloupy jsou vetknuty
pomocí kotevních šroubů do základu tvořeného betonovými
velkoprůměrovými pilotami.

Opěry jsou železobetonové. V uložení betonové desky na
opěry jsou u každé z nich umístěny dva podélné hydraulické
tlumiče orientované ve směru nivelety (obr. 6). U obou opěr
jsou použity jednoduché mostní závěry.

Oboustranné ocelové zábradlí výšky 1 100 mm je v mís-
tech nad železniční tratí zvýšeno na 2 000 mm. Osvětlení je
umístěno v madle zábradlí. Izolace betonové desky proti
vlhkosti je provedena polyuretanovým nástřikem. Odvodně-
ní povrchu je zajištěno podélným sklonem lávky do odvod-
ňovacích žlabů u opěr.

Projekt
Lávku vyprojektovali ve společnosti VALBEK®, spol.

s r. o. – Liberec, první tři autoři článku. Tato firma byla i
zpracovatelem realizační dokumentace stavby včetně výrob-
ně technické dokumentace (VTD) ocelových konstrukcí.
Významnou etapou počátku projektu bylo hledání optimál-
ního statického schématu desky komplikovaného hustotou
překračovaných překážek, tratí ČD, vleček, vnitrozávodních
komunikací, výhledově budované severovýchodní tangenty
a v neposlední řadě velkého množství inženýrských sítí.
Půdorysné vedení osy lávky ve dvou protisměrných oblou-
cích je výsledkem snahy snížit účinky klimatického zatížení
na spodní stavbu částečným přenesením namáhání z podél-
ného směru do deformací lávky v příčném směru. Tvar
spodní ocelové stavby je přizpůsoben chování desky při
tomto zatížení a směrem ke konci lávky se úmyslně zmenšu-
je jeho podélná tuhost. Lehká konstrukce schodiště zároveň
plní ve statickém systému funkci střední podpory pro
namáhání konstrukce ve vodorovném směru. Součástí
architektonického ztvárnění lávky je zábradlí tvořené ras-
trem svislých sloupků ze skružených válcovaných profilů
T80 s výplní z tahokovu 42/12,5 mm. Vlastní realizační
dokumentace stavby byla rozdělena na dvě části sledující
rozdělení  realizace díla mezi dodavatele betonových a
ocelových konstrukcí. 

Pro statický výpočet účinků vnitřních sil a deformací kon-
strukce stavby byl použit prostorový stěnodeskový model.
Interakce vrchní stavby s podložím byla do modelu zavede-
na prostřednictvím poddajně podepřených pilot. Jako
součást výpočtu zpracoval Ing. V. Jüttner z SHP, s. r. o.,
analýzu dynamického chování lávky navrhující umístění
nelineárních tlumičů na opěrách. Dynamické výpočty byly
konzultovány rovněž se čtvrtým autorem článku.

S přihlédnutím k vlivu smrš�ování betonu byla betonáž
mostovky rozdělena do dvou fází – v první byla vybetono-
vána deska nad stromovými podpěrami a v krajních polích a
ve druhé po čtrnácti dnech deska v polích.

Výstavba
Vrtáním velkoprůměrových pilot s osazením kotevních

šroubů a výrobou stěnových prefabrikátů opěr byla stavba
zahájena. Další fází bylo osazení „dříků“ a „korun“ ocelo-
vých podpor (obr. 7). K rektifikaci byly využity stavěcí ma-
tice na kotevních šroubech. Po osazení ocelových prvků
(včetně schodiště) byla provedena skruž z hoblovaných

Obr. 4. Uložení podpory na základ

Obr. 5. Odlitek styčníku

Obr. 6. Tlumič podélného kmitání
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prken se zkosenými hranami kladenými rovnoběžně s po-
délnou osou lávky a stykovanými na pero a drážku.

Vzhledem k tomu, že se mostovka betonovala na konci
listopadu a začátku prosince, byly velké nároky na kvalitu,
rychlost a způsob ukládání, hutnění a ošetřování betonové
směsi. Pro zkrácení termínu odskružení mostovky byly pro-
vedeny nedestruktivní zkoušky modulu pružnosti betonu,
které její kvalitu potvrdily. Na mostovce byla vzhledem ke
klimatickým podmínkám provedena pouze provizorní stěr-
ka, která bude v průběhu letní celozávodní dovolené nahra-
zena stěrkou definitivní.

Generálním dodavatelem stavby byla firma BPBP, s. a.,
z Polska, dodavatelem ocelových konstrukcí brněnská firma
LAVIMONT®. Odlitky byly zhotoveny ve Druhé sléváren-
ské Blansko. Stavba byla zahájena v srpnu 2002 a předána
9.12.2002.

Zatěžovací zkouška
Pro ověření kvality konstrukce byla pod vedením čtvrtého

a pátého autora článku na lávce provedena dne 12. 12. 2002
dynamická zatěžovací zkouška. Metodou modální analýzy
za použití budiče kmitání na mostní konstrukci bylo možné
zjistit vlastní tvary a odpovídající vlastní frekvence, a tak
předpovědět chování lávky v provozu. Kromě toho byla
vyzkoušena i zatížením chodci, čímž byl ověřen soulad
s požadavky normy pro zatěžovací zkoušky mostů [4]. 

Výhodou modální analýzy je, že porovnáním zjištěných
údajů vlastních frekvencí lze hodnotit shodu teoretického

výpočtu se skutečností a z toho následně odvozovat i bez-
pečnost konstrukce při mezním stavu únosnosti. Další výho-
dou je, že výsledky lze využít i v budoucnosti pro monitoro-
vání aktuálního stavebního stavu konstrukce. Zkoušku je
totiž možno kdykoli opakovat a výsledky porovnat s dyna-
mickými charakteristikami, které byly zjištěny při uvedení
lávky do provozu. Z případných změn dynamických charak-
teristik lze usuzovat na změny stavebního stavu konstrukce.

Obecné schéma uspořádání přístrojů při zkoušce s budi-
čem je uvedeno na obr. 8. Pro experimentální určení
frekvencí vlastního kmitání f(j), tvarů vlastního kmitání {r(j)}
a odpovídajícího útlumu fb(j) zkoumané lávky byl zvolen
postup Forced Vibration Testing (FVT), který je v literatuře
běžně nazýván právě také modální analýza (Modal Analysis
= MA). K rozkmitávání lávky byl použit elektrodynamický
budič Tiravib 5140. Síla vyvozovaná budičem byla měřena
třemi snímači S-35 firmy Lukas propojenými tak, aby přímo
udávaly celkovou budicí sílu. Odezva mostu na buzení byla
měřena dvanácti snímači zrychlení B12/200 firmy Hottinger
Baldwin Messtechnik (HBM). Snímače byly připojeny k ze-
silovačům KWS 673.A7 HBM. Odtud byl analogový signál
přiveden k měřicí ústředně VCS 2550B firmy Spectral
Dynamic s řídicím počítačem. Tato ústředna umožňuje
v pracovním režimu on line digitalizaci, úpravu, zpracování
a uložení dílčích výsledků až ze šestnácti vstupních analo-
gových kanálů. 

Obr. 7. Montáž bednění desky

Obr. 8. Schéma uspořádání měření při zkoušce Obr. 10. Budič na lávce během zkoušky

Obr. 9. Schéma umístění budiče na lávce
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Při měření budič vyvozoval budicí sílu náhodného cha-
rakteru. Kmitání budicího závaží bylo typu nízkopásmový
bílý šum s frekvenčním rozsahem 0 až 20 Hz (tzn. funkce
časového průběhu výchylek závaží převedeného do frekven-
ční oblasti byla téměř konstantní ve frekvenčním intervalu
0,5 až 20,0 Hz) a bylo řízeno signálním generátorem SG 450
ONO SOKKI. Umístění budiče na lávce je zřejmé z obr. 9
(bod S) a obr. 10. Odezva na buzení se měřila na povrchu
lávky. Kmitání mostu ve 156 bodech se měřilo ve svislém a
vodorovném příčném směru (kolmém na podélnou osu
lávky). Odezvu  řídicí počítač v režimu on line částečně
zpracoval tak, že pro každý bod sítě vyhodnotil přenosovou
funkci HrS(if) (v měřítku inertance)

kde i je imaginární jednotka, ẅr(if) je odezva konstrukce
v měřítku zrychlení v bodě r zobrazená ve frekvenční oblas-
ti, která byla vyvolána budicí silou Fs(if) působící v bodě S.
Hodnoty přenosových funkcí HrS(if) se při měření v jednot-
livých bodech určovaly jako průměr z osmi měření s překry-
tím oken 0 %. Délka okna zpracovávaného časového signálu
byla 32 s, frekvenční rozsah byl nastaven na 50 Hz (menší
frekvenční rozsah použitý program neumožňuje). Příklady
měřených přenosových funkcí jsou uvedeny na obr. 11.
Vyhodnocení modálních charakteristik probíhalo off line
pomocí programu STAR firmy Spectral Dynamic.

Zkouška s budičem
Ve frekvenční oblasti do 13 Hz (má praktický význam)

bylo zjištěno celkem 27 vlastních frekvencí f(j), jim odpoví-
dající vlastní tvary {r(j)} a útlum fb(j). Část vlastních frekven-
cí f(j), odpovídajícího útlumu a popis charakteru příslušných
vlastních tvarů jsou uvedeny v tab. 1, dva z nejnižších tvarů
vlastního kmitání jsou na obr. 12 a obr. 13. 

Vzájemná nezávislost vyhodnocených tvarů vlastního
kmitání byla ověřena pomocí koeficientu korelace modální
analýzy MAC(i,j) vypočítaného ze vztahu

kde index i značí veličiny určené výpočtem, index j veličiny
změřené. Ukázalo se, že všechny vyhodnocené vlastní tvary
jsou v podstatě ideálně nezávislé, což se pozná tak, že hod-
noty MAC se blíží nule. 

V tabulce 2 jsou porovnány rozhodující vlastní frekvence
vypočtené na dvou nepatrně odchylných výpočetních mode-
lech Valbek a FSv (modely se liší mírou vetknutí základů
ocelových podpor lávky do zeminy) s hodnotami zjištěnými
experimentálně. V tabulce 3 jsou vypočteny odchylky podle
vzorce

kde j je pořadové číslo porovnávané frekvence, f(j)teor je hod-
nota vypočtené vlastní frekvence a f(j)obs je odpovídající
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Obr. 12. Reálná složka prvního tvaru vodorovného příčného
kmitání f(1) = 1,04 Hz

Obr. 13. Reálná složka prvního tvaru svislého ohybového kmitání
f(4) = 2,55 Hz

Obr. 11. Přenosové funkce změřené v jednom
místě lávky ve svislém a vodorovném směru
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změřená vlastní frekvence. Odchylky jsou porovnány s pří-
pustnými odchylkami podle ČSN 73 6209 [4]. Je vidět, že
u zkoušené lávky vypočtené odchylky, zejména pro druhý
výpočetní model, téměř splňují předepsané kritérium pro
vyhodnocení dynamické zatěžovací zkoušky. Nepatrné

překročení mezních odchylek je z hlediska dynamické
funkce lávky možno tolerovat, nebo� je na straně bezpečné.

Zkouška s chodci
Protože změřená vlastní frekvence lávky příslušná první-

mu tvaru svislého ohybového kmitání leží ve
frekvenčním intervalu, ve kterém může dojít
k rezonanci s lidským krokem, byla navíc
změřena i dynamická odezva lávky na
účinky pohybujících se osob. Byla měřena
odezva lávky:
� při chůzi dvou osob jdoucích shodnou
krokovou frekvencí;
� při chůzi šesti osob jdoucích nezávislou
náhodnou krokovou frekvencí; 
� při klusu dvou osob se shodnou
krokovou frekvencí (podle [4] jde v tomto
případě o úmyslné rozkmitávání – vandaliz-
mus).
Odezva lávky měřená v šesti řezech (ve stře-
du rozpětí rozhodujících polí) je vyhodnoce-
na v tab. 4. Zjištěné hodnoty lze porovnat
s údaji uvedenými v [4]. Z porovnání
vyplývá, že změřené hodnoty zrychlení vy-
volané chůzí osob splňují požadavek normy.
Odezva vyvolaná klusem je ovšem již na pří-
pustné hranici.

Závěry zkoušky 
Ze změřených vlastních frekvencí lávky

vyplývá, že bylo dosaženo obstojné shody
teorie s experimentem. Výsledky umožňují
další vyladění teoretického modelu pro
budoucí výpočty. Změřená dynamická odez-
va na účinky chodců prokázala, že vibrace
konstrukce lávky jsou pod mezními hodnota-
mi použitelnosti z hlediska účinku vibrací na
lidský organizmus a že lávka splňuje ustano-
vení [4]. Modální analýza prokázala, že
lávka má vlastnosti vyžadované projektem, a
byla tudíž kvalitně postavena [2].

Analýza prostorového styčníku
Projektant navrhl prostorový styčník jako

odlitek z ocelolitiny a určil jeho rozměry. Na

Pořadí Vlastní Frekvence Logaritmický Poměrný
frekvence útlumu dekrement útlum

útlumu Vlastní tvar
(j) f (j ) f b (j ) ϑ b (j ) b r (j )

1.   0,69 0,043 0,394 0,063 příčný ohyb mostovky
2.   1,04 0,020 0,118 0,019   1. tvar vodorovného příčného kmitání
3.   1,39 0,027 0,123 0,020   2. tvar vodorovného příčného kmitání
4.   2,55 0,021 0,052 0,008   1. tvar svislého ohybového kmitání 
5.   3,01 0,024 0,050 0,008   2. tvar svislého ohybového kmitání 
6.   3,54 0,027 0,048 0,008   3. tvar svislého ohybového kmitání 
7.   4,19 0,029 0,044 0,007   4. tvar svislého ohybového kmitání 
8.   4,93 0,035 0,044 0,007   5. tvar svislého ohybového kmitání 
9.   5,44 0,050 0,058 0,009   5. tvar vodorovného příčného kmitání
10.   5,59 0,050 0,056 0,009   6. tvar svislého ohybového kmitání 
11.   6,24 0,045 0,046 0,007   7. tvar svislého ohybového kmitání 
12.   6,37 0,038 0,037 0,006   1. tvar kroucení – 1. až  6. pole
13.   7,21 0,051 0,045 0,007   8. tvar svislého ohybového kmitání 
14.   7,44 0,043 0,037 0,006   2. tvar kroucení – 7. až  11. pole
15.   7,63 0,056 0,046 0,007   9. tvar svislého ohybového kmitání 
16.   8,21 0,123 0,094 0,015 10. tvar svislého ohybového kmitání 
17.   8,52 0,058 0,043 0,007   3. tvar kroucení – 1. až  6. pole
18.   9,31 0,054 0,036 0,006   4. tvar kroucení – 7. až  11. pole
19.   9,47 0,063 0,042 0,007 11. tvar svislého ohybového kmitání 
20. 10,15 0,052 0,032 0,005   5. tvar kroucení – 1. až  6. pole
21. 10,26 0,071 0,043 0,007 12. tvar svislého ohybového kmitání 
22. 11,03 0,089 0,051 0,008 13. tvar svislého ohybového kmitání 
23. 11,17 0,089 0,050 0,008   6. tvar kroucení
24. 11,56 0,059 0,032 0,005 14. tvar svislého ohybového kmitání 
25. 11,92 0,103 0,054 0,009 15. tvar svislého ohybového kmitání 
26. 12,32 0,176 0,090 0,014 16. tvar svislého ohybového kmitání 
27. 12,61 0,103 0,051 0,008   7. tvar kroucení – 1. až  6. pole

Tab. 1. Vyhodnocené frekvence [Hz] vlastního kmitání f(j), charakteristiky útlumu a
popis charakteru odpovídajících vlastních tvarů

Pořadí j

(pro model Vlastní tvar kmitání pro model VALBEK
VALBEK) VALBEK FSv

1. 0,8 0,89 1,04   1. tvar vodorovného příčného kmitání lávky
2. 1,0 1,72 x x   1. tvar vodorovného podélného kmitání lávky
3. 1,1 1,25 1,39   2. tvar vodorovného příčného kmitání lávky
4. 1,7 2,08 2,55   1. tvar svislého ohybového kmitání lávky
5. 2,0 2,24 x x   3. tvar vodorovného příčného kmitání lávky
6. 2,0 2,33 3,01   2. tvar svislého ohybového kmitání lávky
7. 2,5 2,77 3,54   3. tvar svislého ohybového kmitání lávky
8. 2,7 3,25 x x   4. tvar vodorovného příčného kmitání lávky
9. 3,0 3,82 4,19   4. tvar svislého ohybového kmitání lávky
10. 3,6 4,41 4,93   5. tvar svislého ohybového kmitání lávky

Vlastní frekvence f (j ) [Hz]
výpočet

experiment

Tab. 2. Porovnání vypočtených a změřených vlastních frekvencí

x x – tvar s odpovídající charakteristikou nebyl při měření zjištěn

Pořadí j
(pro model mezní
VALBEK) odchylky

dle ČSN

1. –30,0 –16,9 –15
2.   x x   x x   x x
3. –26,4 –11,2 –15
4. –50,0 –22,6 –20
5.   x x   x x   x x
6. –50,5 –29,2 –25
7. –41,6 –27,8 –25
8.   x x   x x   x x
9. –39,7   –9,7 –25

10. –36,9 –11,8 –25

∆(j ) [%]

výpočet

FSvVALBEK

Tab. 3. Porovnání vypočtených a změřených
vlastních frekvencí .
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podrobnějším ověření jeho namáhání se podíleli pracovníci
Katedry ocelových konstrukcí Fakulty stavební ČVUT (Ing.
J. Samec, Ing. V. Toman) pod vedením posledního z autorů
článku [3]. Styčník je tvořen čtyřmi šikmo umístěnými
kruhovými trubkami vnějšího průměru 219 mm, které ústí
do vertikálně postavené trubky vnějšího průměru 324 mm,
jež je přivařena na ocelový sloup mostní podpory. Ve všech
trubkách styčníku jsou ponechány otvory na protažení
kabelů. Uprostřed je z výrobních důvodů ponechán otvor
o poloměru 80 mm. Trojrozměrný model odlitku je patrný
z obr. 14.

Styčník je zatížen vnitřními silami (normálové a posouva-
jící síly, ohybové momenty a krouticí moment) působícími
v jednotlivých trubkách. Údaje dodané firmou Valbek před-
stavují návrhové hodnoty sil pro nejúčinnější kombinace za-
tížení působící na lávku. Pro dále popisovaný výpočet byly
tyto vnitřní síly rozpočítány na uzlové síly jednotlivých
prvků, na něž byly rozděleny okraje každé trubky.

Pevnostní posouzení styčníku bylo provedeno FEM pro-
gramem ANSYS 6.0. Výpočet vystihuje složitou geometrii
styčníku a postihuje i nelineární chování materiálu, z něhož
je styčník zhotoven. Pracovní diagram použité ocelolitiny je
zadán jako bilineární. Ostatní materiálové hodnoty jsou
zadány nominálními hodnotami uváděnými pro zvolenou
litinu. Odlitek styčníku byl ve výpočtu modelován z prvků

SOLID95 Tetrahedral Option. Sí� konečných prvků tvořily
čtyřstěny vytvořené volným (free) generováním sítě, které
dávají spolu s volbou prvku vhodné a dostatečně přesné
řešení i v nelineární oblasti pracovního diagramu. Jak již
bylo zmíněno, vnitřní síly působící na styčník byly pře-
počítány na jednotlivé uzly a zadány v lokálním souřadném
systému jednotlivých trubek. Pro nelineární analýzu byla
použita Newtonova – Raphsonova metoda.

Pro zhodnocení výpočtu byla jako měřítko vyčíslena na-
pjatost v odlitku, kterou vystihuje nejlépe Druckerova –
Pragerova podmínka

je střední napětí, které je úměrné prvnímu invariantu tenzoru
napětí σij.

Jelikož závislost na σv je podstatná u materiálů, které mají
rozdílnou mez plasticity v tahu a tlaku, přechází tato pod-
mínka v případě oceli v Huber-Mises-Hencky (HMH) pod-
mínku plasticity

kde                         je druhý invariant deviátoru tenzoru napětí, 

Sij = σij – σv
. δij, kde δij je izotropní tenzor 

(Kroneckerovo delta),
k  – materiálová konstanta (pro jednoosou napjatost 

platí                 ).

V našem případě se ekvivalentní napětí určí ze vzorce

kde σ1, σ2, σ3 jsou hlavní napětí.

Pro ilustraci jsou na obr. 15 vynesena ekvivalentní napětí
ve styčníku při působení nejúčinnější kombinace zatížení
působící na lávku. Obrázek je, bohužel, v černobílém tisku
nezřetelný, ale v barevné verzi lze dobře sledovat, že
zjištěná napětí vesměs nepřesahují 200 MPa, pomineme-li

(4)

(5)

(6)

Obr. 14. Výpočetní model prostorového styčníku

kde

41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52
Bod 

Střed  sítě a Snímač 2 osob 2 osob 2 osob 2 osob 2 osob 2 osob 6 osob 6 osob 2 osob 2 osob 2 osob
orientace z 11. pole z 11. pole z 11. pole z 1. pole z 1. pole z 1. pole z 11. pole z 1. pole z 1. pole z 11. pole z 1. pole
snímače do 1. pole do 1. pole do 1. pole do 11. pole do 11. pole do 11. pole do 1. pole do 11. pole do 11. pole do 1. pole do 11. pole

  4 .pole  131 Z 0 0,024 0,022 0,026 0,018 0,016 0,022 0,034 0,029 0,142 0,146 0,176
  4. pole  131 Y 1 0,005 0,003 0,006 0,003 0,003 0,004 0,006 0,006 0,006 0,006 0,008
  5. pole  201 Z 2 0,014 0,026 0,015 0,015 0,011 0,019 0,027 0,022 0,257 0,208 0,252
  5. pole  201 Y 3 0,006 0,003 0,010 0,007 0,003 0,010 0,006 0,007 0,011 0,013 0,011
  6. pole  271 Z 4 0,019 0,015 0,018 0,012 0,014 0,019 0,033 0,029 0,326 0,293 0,386
  6. pole  271 Y 5 0,005 0,003 0,008 0,004 0,003 0,006 0,006 0,006 0,020 0,013 0,018
  7. pole  313 Z 6 0,021 0,014 0,024 0,019 0,012 0,027 0,032 0,030 0,323 0,326 0,419
  7. pole  313 Y 7 0,009 0,002 0,015 0,011 0,003 0,018 0,008 0,012 0,011 0,016 0,009
  8. pole  383 Z 8 0,026 0,017 0,031 0,020 0,016 0,036 0,037 0,035 0,283 0,262 0,341
  8. pole  383 Y 9 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,006 0,005 0,006 0,020 0,018 0,025
  9. pole  453 Z 10 0,027 0,011 0,029 0,018 0,016 0,038 0,031 0,028 0,085 0,094 0,116
  9. pole  453 Y 11 0,008 0,003 0,013 0,010 0,003 0,015 0,006 0,010 0,010 0,014 0,009

Číslo a charakteristika záznamu

[m s-2]

kluschůze

Tab. 4. Odezva konstrukce na chůzi nebo klus osob
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velmi omezené lokální špičky zaviněné diskretizací kon-
strukce a zatížení. Uvážíme-li návrhovou pevnost použité
ocelolitiny, odvozenou z meze kluzu hodnotou 300/1,15 =
= 261 MPa, je tím prokázáno, že styčník z pevnostního
hlediska plně vyhovuje.

Závěr
V Mladé Boleslavi byla postavena moderní lávka pro

chodce z oceli a betonu s nekonvenčními podporami
(obr. 16). Zkouškou bylo ověřeno, že je kvalitně postavena
a lze očekávat, že bude sloužit svému účelu po celou dobu
životnosti. V článku jsou zmíněny některé méně obvyklé
okolnosti vyplývající z konstrukce lávky.

Vybavení Fakulty stavební ČVUT použité při zatěžovací
zkoušce bylo zčásti získáno i díky podpoře výzkumného
záměru MŠMT 210000004. Teoretický rozbor styčníku
byl podpořen záměrem 210000001. Poděkování za
ochotu podpořit ověření vlastností konstrukce lávky
metodou modální analýzy patří investorovi stavby a. s.
ŠkodaAuto.
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Lenner, R. – Jachan, J. – Ehrenberger, J. – Polák, M. –
Rotter, T. – Studnička, J.: Footbridge in Mladá Boleslav

A new steel and concrete footbridge was put in operation
in Mladá Boleslav in the late 2002 year. It connects the
parking lot of the Skoda factory with the factory area.
The footbridge structure is composed of a tree-like
support made from steel pipes, and it was laid out to
reduce the stress of the load-bearing structure. The
quality of the footbridge was tested in a load test. This
paper further describes the planning, designing,
building and theoretical work with special structural
elements of the footbridge.

Lenner, R. – Jachan, J. – Ehrenberger, J. – Polák, M. –
Rotter, T. – Studnička, J.: Fußgängerbrücke in Mladá
Boleslav

Eine neue Fußgängerbrücke aus Stahl und Beton wurde
Ende vergangenen Jahres in Mladá Boleslav in Betrieb
genommen, wo sie einen Parkplatz am Škoda-Werk mit
dem Werksgelände verbindet. Für die Konstruktion
wurden baumförmige Stützen aus Stahlrohr eingesetzt,
und es wurde eine besondere Linienführung zur
Begrenzung der Beanspruchung des Tragwerks genutzt.
Die Qualität der Brücke wurde durch eine Bela-
stungsprüfung überprüft. Im Artikel werden außer der
Prüfung die Planung, das Projekt und die mit den
ungewöhnlichen Konstruktionselementen der Brücke
verbundenen theoretischen Arbeiten beschrieben. 

Obr. 15. Napjatost ve styčníku

Obr. 16. Pohled na dohotovenou lávku
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Kmitání lávek pro chodce
Ing. Marie STUDNIČKOVÁ, CSc.

ČVUT – Kloknerův ústav 
Praha

Štíhlé lávky pro chodce je vhodné vždy posoudit na
dynamická zatížení, která vznikají od chodců. V článku
jsou uvedena rozmezí vlastních frekvencí, při kterých
může dojít k nadměrnému kmitání lávek a k překročení
přípustných hodnot kmitání z hlediska obou mezních
stavů. Je uvedeno několik způsobů, jak změnit vlastní
frekvence konstrukce, a tím se vyhnout kritickým
frekvencím, a jak pomocí zvláštních opatření a instalací
tlumičů ovlivnit dynamické vlastnosti lávek.

Úvod
Při návrhu lávek pro chodce se stále častěji objevují prob-

lémy s kmitáním, a dá se tudíž říci, že moderní typy jsou ke
kmitání velmi náchylné. Tato náchylnost je důsledkem
několika příčin. Především se lávky často stavějí z velmi
pevných materiálů a v důsledku toho při nevelkých zatíže-
ních vycházejí dimenze konstrukce malé a celá konstrukce
je subtilní. Také se stále častěji navrhují lávky s velkým
rozpětím. Oba jmenované důvody přispívají k tomu, že
vlastní frekvence klesají až na hodnoty, které mohou způso-
bit, že konstrukce lávky rezonuje s budicími silami od chod-
ců nebo od větru. Náchylnost ke kmitání se projevuje přede-
vším kmitáním hlavní vodorovné nosné konstrukce, a to jak
ve směru svislém, tak vodorovném, výjimkou není ani
kmitání kroutivé.

Dynamická zatížení na lávce vznikají zejména pohybem
chodců. Zatížení způsobená cyklisty jsou ve srovnání s nimi
zanedbatelná. Velké dynamické účinky naproti tomu
vyvolávají vandalové, kteří se rytmickými poskoky na místě
nebo vodorovným pohybem těla pokoušejí lávku rozkmitat
v rezonanci s některou její vlastní frekvencí. Navíc se zdá,
že lidé jsou vůči kmitání citlivější než dříve a často si stěžu-
jí na nízký komfort při přechodu lávky, což bývalo v minu-
losti zcela výjimečné. Někdy je ovšem kmitání lávky tak
velké, že ohrožuje nejen komfort chodců, ale i její únavovou
životnost. 

V současné době se problémy s kmitáním lávek vystupňo-
valy v celém světě natolik, že většina nově vytvářených
norem pro jejich navrhování vyžaduje kromě statické také
dynamickou analýzu konstrukce. Většina předpisů však
z různých důvodů na problém pouze upozorňuje, ale nepo-
dává podrobný návod, jak se s ním vypořádat. Naše norma
[1] např. požaduje provedení dynamického výpočtu, nachá-
zí-li se vlastní frekvence svislého kmitání lávky v oblasti 1,4
až 3,3 Hz, popř. u lávek neobvyklých statických soustav. Co
má být předmětem dynamického výpočtu, norma nestanoví.
Je však jisté, že je určitě efektivnější a úspornější uvážit
dynamická zatížení a dynamické chování lávky již ve stadiu
návrhu, než provádět dodatečná opatření k zamezení
kmitání, nebyla-li lávka navržena správně. 

Také nově připravovaná EN 1991-2 Zatížení mostů
dopravou [4], která v krátké době nahradí dosud platnou
předběžnou ENV 1991-3 [5] (zavedenou do soustavy
českých technických norem pod označením ČSN P ENV
1991-3 [6] v dubnu 1997), neposkytuje mnoho informací
v tomto směru. Do druhého návrhu EN 1991-2 [4] byla sice
vložena Příloha X, která poskytovala poměrně podrobný a

výstižný návod, jak nebezpečí rozkmitání lávek od aktivit
chodců vypočítat, popř. posoudit [3]. Bohužel, z konečného
návrhu normy byla příloha posléze odstraněna s odůvod-
něním, že informace v ní uvedené nejsou dostatečně ověřené
a náležitě obecné. Autorce článku se zdá, že postup uvedený
ve zmiňované příloze byl v zásadě dobrý a začíná ho po-
drobněji ověřovat v rámci řešení projektu GA ČR
103/03/0082. Pokud se tento názor potvrdí, převezme se
podstatná část tohoto materiálu do Národní přílohy
k připravovanému eurokódu [4].

Dynamická zatížení působená chodci
Od rytmického pohybu chodců vznikají dynamická

zatížení, jejichž účinek závisí na několika veličinách. Jsou
to zejména:

– kroková frekvence chodců nebo běžců, popř. frekvence
poskoků vandalů;

– časový průběh dynamických zatížení;
– počet osob současně se vyskytujících na lávce;
– možnost synchronizace, tj. přizpůsobení krokové 

frekvence pohybu lávky.

Svislé kmitání
Nejběžnější hodnota krokové frekvence chodce na lávce

je přibližně 2 Hz. Při výpočtu je však třeba uvážit podrob-
nější frekvenční rozsah při jednotlivých druzích pohybu na
lávce, jak je uvádí tab. 1. 

Časový průběh zatížení od působení jednoho chodce lze
vyjádřit pomocí Fourierovy řady [2], [7], [8], avšak při
výpočtech často stačí použít pouze jeden člen řady, tj.

F (t) = ∆G sin 2πfpt.

Ve výrazu je ∆G amplituda síly a fp je kroková frekvence
z intervalu udaného tab. 1, která se shoduje s některou vlast-
ní frekvencí posuzované lávky.

Amplituda síly ∆G je závislá na počtu osob, které součas-
ně přes lávku přecházejí. Pro jednu osobu lze uvažovat
∆G = 320 N pro nejnižší vlastní frekvenci svislého kmitání
lávky, pro vyšší harmonické složky je vhodné brát ∆G = 80 N.

Vodorovné kmitání
Chodci a běžci působí na lávku také vodorovnými silami,

jejichž časový průběh lze vyjádřit obdobným výrazem jako
u svislého zatížení, ale frekvence budicích sil jsou poloviční
a amplitudy nižší. Vodorovné dynamické zatížení působí ve
směru osy mostu i kolmo na ni. 

Ačkoli jsou vodorovné síly od pohybu chodců ve srovná-
ní se svislými silami poměrně malé, jsou schopny způsobit
silné vodorovné vibrace v případě, že je vodorovná tuhost

pomalá normální rychlá

chůze 1,4 – 1,7 1,7 – 2,2 2,2 – 2,4

běh 1,9 – 2,2 2,2 – 2,7 2,7 – 3,3
poskoky 1,3 – 3,4 1,9 – 3,0 3,0 – 3, 4

Frekvence [Hz]
Pohyb

Tab. 1. Kroková frekvence a frekvence poskoků fp uživatelů 
při provozu na lávce 
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lávky malá a vlastní frekvence lávky vodorovného příčného
kmitání se shoduje s frekvencí budicích sil. Toto kmitání
může dosáhnout nepřípustných hodnot zejména v oka-
mžiku, kdy se lávka již rozkmitala a chodci přizpůsobí
frekvenci chůze kmitání lávky. Tak může dojít až k rezo-
nanci, která byla např. pozorována brzy po otevření lávky
Millennium v Londýně [9], [10], [11]. Při slavnostním
otevření vznikla tlačenice a lávka se příčně rozkmitala ve
vodorovném směru s frekvencí 0,8 až 0,95 Hz. Chodci
přizpůsobovali chůzi (jako námořníci na lodi) a pohybovali
se po lávce s krokovou frekvencí 1,6 až 1,9 Hz. Lávka
musela být proto déle než rok uzavřena a dodatečně vybave-
na řadou dynamických tlumičů (obr. 1, obr. 2). Dodatečná
opatření si vyžádala rozsáhlý výzkum a značné náklady na
rekonstrukci lávky. Podobné problémy stihly i lávku
Solferino v Paříži (obr. 3). I zde bylo nutné umístit značné
množství tlumičů kmitání.

Vodorovné dynamické síly vznikající ve směru chůze
jsou zpravidla zachyceny třením v ložiskách, ale i ony
mohou způsobit rozkmitání konstrukce lávky, která má štíh-
lé a vysoké stojky. U štíhlých rámových konstrukcí i kmitá-
ní ve směru osy mostu způsobené chodci může způsobit pře-
kročení přípustné úrovně kmitání.

Vliv počtu chodců na lávce
Zatížení způsobené chodci se bude lišit pro případ, kdy

jdou po lávce náhodně, tj. každý vlastní krokovou frekvencí
a navzájem nekoordinovaně, a pro případ, kdy dojde k syn-
chronizaci jejich pohybu s lávkou, jak bylo zmíněno v před-
chozím odstavci. Experimenty ukazují, že pro první případ
lze vypočítat dynamickou amplitudu budicí síly jako √ −

n-ná-
sobek dynamické amplitudy budicí síly jednoho chodce ∆G,
kde n je počet osob na lávce. Pro případ synchronizace je
třeba počítat se silou úměrnou n-násobku ∆G.

Vandalizmus
Nebezpečným případem zatížení je již zmíněný vandaliz-

mus, kdy je lávka zatížena skupinou osob, které se úmyslně
pohybují na lávce tak, aby došlo k rezonanci. Zatím nebyl
nikde definován počet členů skupiny, který by se měl uvažo-
vat ve výpočtech. Zpravidla se předpokládá, že nejméně tři,
ale dokonce až sedm osob je schopno dokonale synchroni-
zovat pohyb, a tím extrémně dynamicky zatížit lávku.

Výpočty
Z uvedeného je zřejmé, že chodci a běžci, někdy neúmysl-

ně a jindy úmyslně, přivádějí lávku do vibrací, které jsou
nadměrné jak z hlediska mezní použitelnosti (komfort chod-
ců), tak z hlediska mezní únosnosti a únavy. Zda takové
nebezpečí hrozí, poznáme při projektování již po před-
běžném výpočtu vlastního kmitání, tedy po stanovení vlast-
ních frekvencí a tvarů kmitání lávky. Pokud se některé vlast-
ní frekvence svislého kmitání kryjí s frekvencemi uve-
denými v tab. 1, anebo vlastní frekvence příčného vodo-
rovného kmitání dosahují polovičních hodnot, pak je třeba
prověřit, za jakých okolností může v reálné situaci docházet
k odpovídajícím případům zatížení a u relevantních případů
potom podrobně propočítat účinek kmitání na konstrukci. Je
výhodné lávku navrhnout tak, že se při zvyšování amplitud
kmitání zvyšuje i útlum konstrukce, popř. se do kmitání
zapojují další konstrukční prvky. Tento jev, nazývaný systé-
mový útlum, se objevuje např. u zavěšených lávek (s vel-
kým počtem závěsů).

Obr. 1. Dodatečné tlumiče u lávky Millennium v Londýně

Obr. 3. Lávka Solferino v Paříži

Obr. 2. Dodatečné tlumemí svislého kmitání v krajním 
poli lávky Millennium
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Dynamické vlastnosti lávek pro chodce
Z hlediska dynamické odezvy lávky na pohyb chodců

jsou důležité její dynamické vlastnosti, zejména vlastní
frekvence a tvary kmitání a útlum. Tuhost, hmotnost, rozpětí
a materiál jsou vlastnosti, které mají bezprostřední vliv na
vlastní frekvence a některé i na útlum. Jejich modifikací lze
ovlivnit dynamické vlastnosti lávky žádoucím směrem. 

Rozhodující veličinou pro hodnoty vlastních frekvencí
lávky je u nosníkových konstrukcí vždy rozpětí lávky.
Vlastní frekvence se s rozpětím zmenšuje. Ostatní jmeno-
vané veličiny (moment setrvačnosti I, hmotnost m a modul
pružnosti materiálu E) mají vliv úměrný parametru √EJ/ m,
tedy výrazně menší.

Útlum lávek může být někdy velmi malý, což platí zejmé-
na u ocelových a spřažených konstrukcí. Pro lávky nos-
níkového typu je nejběžnější rozsah hodnot logaritmického
dekrementu útlumu ϑ uveden v tab. 2.

V případě, že je na lávce velký počet osob, dochází
zpravidla ke zvýšení útlumu, což je způsobeno disipací
energie v lidském organizmu. U většiny konstrukcí také
dochází ke zvýšení útlumu s rostoucími amplitudami
kmitání.

Kritéria přijatelnosti vibrací
Hodnocení přijatelnosti vibrací lávek z hlediska působení

na člověka se zpravidla vztahuje k největším hodnotám
zrychlení vibrací, které vznikají na lávce. Záleží ovšem
nejen na absolutních hodnotách tohoto zrychlení, ale je třeba
vzít v úvahu další aspekty. Mezi ně patří např.:

– četnost výskytu určité úrovně kmitání;
– požadovaná úroveň pohody uživatelů lávky;
– akceptování vibrací chodci (záleží na umístění lávky –

je rozdíl mezi zavěšenou lávkou nad údolím v horách a
lávkou v supermarketu);

– skutečnost, zda jde o hodnoty vypočtené v projektu,
nebo naměřené na postavené lávce.

Kritéria přijatelnosti vibrací jsou obecně frekvenčně závislá.
V různých mezinárodních (ISO), evropských (EN) i našich
předpisech (ČSN) jsou uvedeny grafy bu� maximálních,
nebo efektivních hodnot zrychlení v závislosti na frekvenci
kmitání [2], [3], [8]. V zásadě lze pro svislé kmitání způ-
sobené chodci považovat za přípustné hodnoty zrychlení
v rozmezí a = 0,5 až 1,0 m/s2, tj. 5 až 10 % zrychlení zem-
ské tíže g. Pro vodorovné kmitání jsou přípustné hodnoty
značně nižší, odpovídající cca 1 až 2 % g.

Opatření proti nadměrným vibracím 
� Přeladěním konstrukce je míněna změna vlastních

frekvencí lávky. Provádí se změnou rozpětí, hmotnosti,
tuhosti, použitého materiálu, popř. změnou statické sou-
stavy tak, aby se vlastní frekvence lávky dostaly mimo obor
nejčastěji se vyskytujících krokových frekvencí. Jak již bylo
v odstavci o dynamických vlastnostech zmíněno, nejúčin-
něji se konstrukce přeladí změnou rozpětí. Pokud nelze
změnit rozpětí nebo statické působení konstrukce, je naděje
na její úspěšné přeladění velmi malá, protože oblastí
frekvencí, kterým je třeba se vyhnout, je celá řada (obr. 4).
Na obrázku jsou vymezeny kritické oblasti vlastních
frekvencí, které by lávky neměly mít, aby nebyly náchylné
ke kmitání. Je nutné zkontrolovat kmitání ve směru svislém,

minimální střední maximální

železobeton 0,050 0,080 0,130
předpjatý beton                     0,030 0,060 0,110
ocelobeton 0,020 0,040 –
ocel 0,010 0,025 –
dřevo
– s mechanickými spoji – 0,100 –
– bez mechanických spojů    – 0,060 –

Konstrukce lávky
Útlum ϑ

Tab. 2. Obvyklé hodnoty logaritmického dekrementu útlumu 
lávek pro chodce

Obr. 4. Nedoporučené vlastní frekvence lávek

[Hz]
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vodorovně příčném i vodorovně podélném. Přitom nebez-
pečné nemusí nutně být absolutně nejnižší frekvence, jak se
mnohdy mylně traduje.

� Zvláštní opatření – často se stává, že konstrukci nelze
přeladit žádným rozumným způsobem, aniž by z lávky
vzniklo monstrum nebo nevzhledná konstrukce. Pak nastu-
pují speciální opatření, jejichž zavedením se částečně změní
dynamické vlastnosti lávky. Jde zejména:

– o změnu okrajových podmínek uložení nosníku lávky,
zpravidla přidáním pevných (neposuvných) ložisek;

– o osazení tužšího zábradlí;
– o přidání vzpěr a závěsů (svislých, vodorovných nebo

šikmých), tedy změna statické soustavy.

� Zvýšení útlumu konstrukčními opatřeními, např. úpra-
vou spojů nebo ložisek, je také možné, ale zpravidla není
příliš efektivní. Jako velmi účinné se ukázalo použití dyna-
mických tlumičů (pohlcovačů kmitání). Navíc, pokud se s
použitím tlumičů počítá již při návrhu lávky, jde o opatření
relativně laciné a technicky nepříliš náročné.

Dynamický pohlcovač kmitání zpravidla sestává z hmot-
ného tělesa (např. betonového bloku, ocelové krabice s kusy
kolejnic, nádrže s vodou), pružinových prvků a hydraulic-
kého tlumiče. Jeho úkolem je snižovat amplitudy kmitání
konstrukce tím, že hmota pohlcovače se při kmitání pohy-
buje na pružinách proti směru pohybu konstrukce. Aby byl
účinný, musí být optimálně naladěn. Základní parametry
pohlcovače se stanoví dynamickým výpočtem soustavy
o dvou stupních volnosti a konečné doladění se provede po
instalaci na konstrukci. Pohlcovače, pokud nejsou přímo
vystaveny povětrnosti (jsou zavěšeny pod lávkou nebo jsou
uvnitř komorového nosníku lávky), vykazují bezporuchový
provoz po celou dobu životnosti lávky a zpravidla nevyža-
dují údržbu.

Závěr
Moderní lávky pro chodce jsou zpravidla citlivější na

dynamické zatížení než lávky klasické. Proto není správné
uvažovat při návrhu pouze statické zatížení. Je vhodné vždy
provést alespoň základní dynamický výpočet (výpočet vlast-
ních frekvencí a tvarů kmitání) a není-li ani to možné, ales-
poň odborně odhadnout dynamické chování projektované
lávky. Většinou postačí dynamický výpočet provedený
pomocí standardního výpočetního programu, a proto by se
neměl vynechávat.

Při dynamickém výpočtu je více než při statickém třeba
dbát na výstižné zavedení okrajových podmínek konstrukce,
tj. umístění ložisek, směr posuvu konstrukce po ložiskách,
natáčení krajních průřezů podél os apod. Nerespektování
těchto zásad vede k nesprávným hodnotám vlastních frek-
vencí a tvarů a další výpočty spočívající v přeladění kon-
strukce a výpočtu účinků vynuceného kmitání od chodců
jsou potom zavádějící. Při výpočtu vynuceného kmitání je
navíc třeba vypočítat odezvu při ustáleném kmitání, tedy při
kmitání, kdy se již amplitudy při působícím dynamickém
zatížení nezvyšují. V ostatních případech, kdy jsou pokusy
o přeladění neúspěšné a je nutné použít tlumiče kmitání,
popř. přijmout zvláštní opatření, je vhodné kontaktovat spe-
cialisty v oboru dynamiky stavebních konstrukcí.

Příspěvek byl vypracován v rámci výzkumného záměru
ČVUT J04/98/210000029 „Rizikové inženýrství a spo-
lehlivost technických systémů“ a za podpory grantu
č. 103/03/0082 „Nelineární odezva kontrukcí při mi-
mořádných zatíženích zbůsobených pohybem člověka“.
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Studničková, M.: Vibrations of Footbridges

Light footbridges should always be assessed assuming
the dynamic loads which arise from their use. This paper
presents a range of natural frequencies of footbridges.
These frequencies can cause excessive vibrations of
footbridges which can lead to exceeding safe values of
vibrations regarding both limit states. This paper shows
methods of changing natural frequencies of the
structure. Thanks to the changes, critical frequencies
can be avoided. This article also shows how special
measures and installation of dampers can improve
dynamic properties of footbridges.

Studničková, M.: Schwingungen von Fußgängerbrücken

Es ist immer angebracht, schlanke Fußgängerbrücken
auf dynamische Belastungen zu begutachten, die durch
den Fußgängerverkehr entstehen. Im Artikel werden die
Eigenfrequenzbereiche der Brücken angeführt, bei denen
es zur übermäßigen Schwingung der Brücken und zur
Überschreitung der zulässigen Werte der Schwingungen
vom Gesichtspunkt beider Grenzzustände kommt. Es
sind mehrere Arten angegeben, wie die Eigenfrequenz
der Konstruktion geändert werden und damit den
kritischen Frequenzen ausgewichen werden kann und
wie mit Hilfe besonderer Maßnahmen und Instal-
lationen von Dämpfern der dynamischen Eigenschaften
der Brücken die Schwingungen gedämpft werden kön-
nen. 
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V příspěvku je určena relaxační funkce ze známé funkce
dotvarování s využitím Laplaceovy transformace. Jako
příklad jsou uvedeny získané hodnoty koeficientů rela-
xační funkce. Tato funkce charakterizuje vazkopružné
chování epoxidové pryskyřice PR100/2+EM100E, která
se využívá jako matrice kompozitního materiálu. 

Úvod
Je známo, že řešení inverzního problému při získávání

relaxační funkce s využitím recipročního teorému (1)
pomocí metody nejmenších čtverců [1] je numericky nesta-
bilní, nebo� vzniklé rovnice jsou velmi špatně podmíněné.
Řešící procedura navíc vyžaduje zavedení určitých předpo-
kladů o hledaných koeficientech a apriorní volbu všech
relaxačních časů. Tato práce předkládá elegantní řešení
zmíněného problému. Jak je dále uvedeno, výsledkem
řešení není jen soubor koeficientů relaxační funkce, ale také
jim odpovídající soubor relaxačních časů. O konstitutivních
vztazích v návaznosti na Laplaceovu transformaci pojed-
nává řada publikací. Za všechny uvedeme alespoň [2].
Základní informace o Laplaceově transformaci lze nalézt
např. v [3]. Nejnutnější vztahy, potřebné pro pochopení
následujícího textu, jsou uvedeny v dodatku k článku.

Transformace funkce dotvarování 
na relaxační funkci

Je-li funkce dotvarování J(t,τ), která při nízkých úrovních
namáhání vyjadřuje časově závislou poddajnost lineárně
vazkopružného materiálu, vyjádřena ve tvaru Dirichletovy –
Pronyho řady, je možné získat její inverzí  relaxační funkci
R(t,τ) s využitím Laplaceovy transformace. Lze ukázat, že
při zavedení Dirichletových – Pronyho řad je vhodnou for-
mou Laplaceovy transformace Laplaceova – Carsonova
transformace (p-násobná Laplaceova transformace). Reci-
proční teorém umožňuje formálně uplatnit Laplaceovy –
Carsonovy obrazy pR

~
(p) a pJ

~
(p) v identitě E = 1/E–1 platné

v teorii pružnosti. Výsledkem této náhrady je vztah

kde

Funkci dotvarování J(t,τ ) označme pro případ zatěžování
nabíhajícího v čase t = 0 jako J(t) a vyjádřeme použitím
Dirichletovy – Pronyho řady ve tvaru

kde JM je okamžitá poddajnost v čase t = 0, pro kterou je
retardační čas τM roven nule. Obdobně vyjádříme příslušnou
relaxační funkci jako

kde EM je okamžitá tuhost v čase t = 0, pro kterou se relaxač-
ní čas θM blíží nekonečnu.

Substitucí rovnic (3) a (4) do rovnic (2) získáme po něko-
lika drobných úpravách Laplaceovy – Carsonovy obrazy
funkce dotvarování a relaxační funkce ve tvaru

Jednotlivé tuhosti Eµ, µ = 1, ..., M a jim odpovídající rela-
xační časy θµ, µ = 1, ..., M – 1, θM → ∞ určíme dosazením
(5) do rovnice (1). Po úpravě získáme

Tuto rovnici lze zapsat ve tvaru

kde

a

jsou polynomy (M – 1)-ního stupně. Poznamenejme ještě, že
zlomek v rovnici (7) má v čitateli polynom (M – 1)-ního
stupně a ve jmenovateli polynom M-tého stupně.

Nech� p1, p2, …, pM–1 jsou reálné kořeny polynomické
rovnice D(p) = 0, pak

Rovněž nech� pM = 0 je M-tý kořen rovnice pD(p) = 0.
Připomeňme, že všechny materiálové parametry (Jµ, JM, τµ)
jsou kladné. To samé tedy platí i pro koeficienty polynomu
D(p) i pro jeho absolutní člen, a proto jsou všechny kořeny

Transformace funkce dotvarování 
na relaxační funkci

Richard VALENTA
prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc.

doc. Ing. Michal ŠEJNOHA, PhD.
ČVUT – Fakulta stavební  
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pµ, µ = 1, 2, ..., M – 1, záporné. Je zřejmé, že

Rovnice (7) může být nyní rozvinuta v řadu částečných
zlomků

Připomeňme, že pM = 0 a (–pµ) > 0, pro µ = 1, 2, ..., M – 1.
Porovnáním poslední rovnice s rovnicí (6) dostaneme
vztahy pro relaxační časy ve tvaru

A konečně porovnáním příslušných koeficientů v rovnicích
(5) a (13) dostaneme následující vzorce pro tuhosti jed-
notlivých článků v Maxwellově modelu

Výsledky

Pro ilustraci uvádíme příklad odvození koeficientů relaxační
funkce ze známých koeficientů funkce dotvarování. Podkla-
dem pro určení koeficientů funkce dotvarování byla sada
výsledků experimentálních měření funkce poddajnosti na
vzorcích epoxidové pryskyřice PR100/2+EM100E a z nich
vytvořená  řídicí křivka (master curve) [4]. Tento speciální
postup byl použit proto, že obvykle nejsou dostupná data
popisující časově závislé přetváření při velmi nízkých
úrovních namáhání. Užitím metody nejmenších čtverců
byly získány koeficienty Jµ funkce poddajnosti. Metoda nej-
menších čtverců se používá k přechodu na Dirichletovu –
Pronyho řadu i v případech, kdy je funkce dotvarování (pod-
dajnosti) vyjádřena vhodným analytickým vztahem. Tak je
tomu např. ve známém Bažantově modelu B3, který popisu-
je základní dotvarování betonu. Ve sledovaném případě
byly odpovídající koeficienty relaxační funkce následně
vypočteny užitím rovnic (14), (15) a jsou uvedeny v tab. 1.
Pro numerickou implementaci byla funkce dotvarování (3)
upravena na tvar

kde retardačnímu času τM byla přiřazena hodnota 1 s.
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Tab. 1. Parametry funkce dotvarování a relaxační funkce epoxidové pryskyřice PR100/2+EM100E
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Valenta, R. – Šejnoha, J. – Šejnoha, M.: Transformation
of the Creep Function into the Relaxation Function

The present contribution is concerned with the deter-
mination of the coefficients of the relaxation function
from a given creep function using the Laplace trans-
formation. As an example we present the resulting
coefficients of the relaxation function describing the time
dependent behavior of PR100/2+EM100E epoxy used as
a matrix of composite materials. 

Valenta, R. – Šejnoha, J. – Šejnoha, M.: Umformung der
Relaxationsfunktion aus der Kriechfunktion 

Im Beitrag wird eine Relaxationsfunktion aus einer
bekannten Kriechfunktion durch Laplacesche Transfor-
mation bestimmt. Als ein Beispiel werden die ermittelten
Werte der Koeffizienten der Relaxationsfunktion ange-
geben. Diese Funktion charakterisiert das viskoelas-
tische Verhalten des Kunstharzes PR100/2+EM100E,
das als Kompositumsmatrix verwendet wird.

Obdobně byla převedena relaxační funkce (4) na tvar

kde relaxační čas θM byl aproximován hodnotou 2,28 · 1012 s.

Článek byl vypracován za podpory projektů 
č. 103/00/0756 GA ČR a č. GP 103/01/D052 GA ČR.
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Dodatek
Nech� f = f(t) je funkce absolutně integrovatelná, potom

funkce parametru p

je jejím Laplaceovým obrazem. Jednoduchým výpočtem
vyjdou obrazy tří základních funkcí uvedené v tab. 2.
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Tab. 2. Laplaceovy obrazy základních funkcí

Bezbariérové řešení staveb
Skopec, J.

Nakladatelství ARCH, Praha, 2002, 80 s., 160 Kč

Základním problémem, k jehož odstranění má přispět tento právní předpis, je integrace osob s omezenou schopností
pohybu a orientace do společnosti. K dosažení tohoto cíle je nutné vytvořit podmínky pro možnost samostatného pohybu
těchto osob v prostředí včetně přístupnosti a užívání staveb.

Pojem bezbariérové přístupnosti a užívání stavby zahrnuje soubor technických, popř. technicko-administrativních
opatření zajiš�ujících samostatný pohyb a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tzn. bez
pomoci další osoby. Limitujícími kritérii technického řešení jsou podmínky osoby používající vozík pro invalidy nebo
vysoké podpůrné hole (berle), popř. osoby s těžkým smyslovým postižením. Jakékoli řešení vyžadující pomoc další osoby
musí být u změn staveb, popř. změn v užívání staveb občanského vybavení, začleněno do jejich provozního řádu jako
povinnost obslužného personálu. Tento řád musí být náležitě zveřejněn. Řešení však nesmí znesnadňovat pohyb a užívání
ostatním skupinám populace. Musí být dodržena zásada, že „navrhování staveb bez bariér je navrhováním pro všechny“.

Se změnou společenských podmínek v roce 1989 se v této humanitárně technické oblasti mnohé změnilo ve prospěch
integrace zdravotně postižených do společnosti. Je vstřícnější přístup k pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace, který se rozšířil v řadách kolektivů i jednotlivců, jak v působnosti orgánů státní správy, tak i u ostatních účast-
níků procesu výstavby a dobrovolných občanských iniciativách. 

Stávající právní předpis, tj. vyhláška tehdejšího Ministerstva hospodářství ČR č. 174/1994 Sb., nabyla účinnosti dnem
1. října 1994 a nahradila vyhlášku č. 53/1985 Sb. Za dobu její aplikace byly získány nové zkušenosti a poznatky v dané
problematice. Rovněž došlo k rozvoji nových technologií a specifické výrobkové základny. Zvýšila se dostupnost potřeb-
ných výrobků a technická vybavenost staveb. Tyto skutečnosti spolu s přihlédnutím k uživatelským požadavkům a potře-
bám zrakově postižených osob včetně nutné reakce na novelu stavebního zákona a změny prováděcích vyhlášek k němu
byly podstatnými důvody pro nahrazení platné vyhlášky novým prováděcím předpisem.

Odborná čtenářská veřejnost, které je publikace především určena, by ji měla přijmout jako nepostradatelnou pomůcku
pro naplnění hlavního cíle, tj. vytvořit bezbariérové životní prostředí, a tím podstatným způsobem přispět k integraci
zdravotně postižených spoluobčanů.
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O vzdělávání v teorii spolehlivosti stavebních 
konstrukcí a pravděpodobnostních přístupech

prof. Ing. Břetislav TEPLÝ, CSc.
VUT – Fakulta stavební 

Brno

Teorie spolehlivosti a další související disciplíny (stochas-
tická analýza a její části, tj. statistická, citlivostní a
pravděpodobnostní analýza, ale též rizikové inženýrství)
se stávají nezbytnými nástroji v řadě činností, nejenom
technických, nýbrž i ekonomických, řídicích, manažer-
ských a dalších. Přitom příslušné znalosti nejsou odborné
komunitě natolik známy, aby tyto nástroje mohly být
dostatečně efektivně využívány všude tam, kde je to vhod-
né či potřebné. Výuka na některých vysokých školách
však tyto skutečnosti nerespektuje a také v kurzech
celoživotního vzdělávání inženýrů to zatím není obsaženo.
Tento článek vznikl ve snaze současnou situaci popsat a
snad také přispět k jejímu zlepšení. 

Uplatnění pravděpodobnostních přístupů
Nejprve stručně popíšeme několik oblastí, ve kterých je

využití statistických a pravděpodobnostních přístupů žádou-
cí, resp. nutné.

� Spolehlivost sice patří k základním požadavkům při
navrhování či posuzování stavebních konstrukcí, ale je
nutno přiznat, že současný inženýr a také současný absol-
vent vysoké školy o tom podrobnější znalosti nemá. V před-
pisech a normách je konkrétní spolehlivost jaksi skryta – při
postupu podle těchto dokumentů míru spolehlivosti explicit-
ně nestanovujeme. Projektant-statik tedy navrhne konstruk-
ci a víceméně oprávněně věří, že když postupoval podle
předpisů, spolehlivost navržené konstrukce bude adekvátní.
Neví však, jak je tato konstrukce spolehlivá, chybí její kvan-
tifikace. Nemůže tedy v tomto ohledu vyhodnocovat alter-
nativy konstrukčních řešení, porovnávat, optimalizovat,
popř. navrhnout konstrukci s nějakou specifickou, předem
zadanou hodnotou míry spolehlivosti (která může být po-
psána teoretickou pravděpodobností poruchy, resp. indexem
spolehlivosti, a odpovídá některému z mezních stavů).
V Eurokódu 1 (EN 1990), který obsahuje základní pravidla
pro navrhování nosných konstrukcí, jsou sice v dodatku
uvedeny informativní hodnoty teoretické pravděpodobnosti
poruchy, resp. indexu spolehlivosti, řada studií provedených
v posledních letech však prokázala, že konstrukce navrho-
vané podle těchto dokumentů vykazují značnou nevyrov-
nanost spolehlivosti. Bylo by jistě účelné, kdyby inženýr
měl dostatečné znalosti o pravděpodobnostní problematice a
mohl se lépe orientovat v různých návrhových situacích.
Navíc eurokód připouští možnost navrhovat konstrukce
pomocí plně pravděpodobnostních metod. Použití takových
metod však vyžaduje znalost statistických a pravděpodob-
nostních postupů a také statistická hodnocení nejistot
obsažených ve vstupních veličinách. To v praxi naráží mj.
na zmíněnou nepřipravenost inženýrů a neexistenci závaz-
ných/doporučených podkladů. Řadu let již však na jejich
přípravě pracuje mezinárodní komise JCSS (Joint Commit-
tee for Structural Safety – blíže viz www.jcss.ethz.ch) a není
vyloučeno, že se tak v praxi bude postupovat. 

� Pravděpodobně hlavním trendem světového staveb-
nictví se stala snaha o trvale udržitelný rozvoj, tj. nutnost
zaměřit se na optimalizaci užitných hodnot stavebního
objektu a jeho ekonomické, energetické a ekologické (!) ná-
ročnosti [1]. Jde o minimalizaci nepříznivých vlivů staveb-
ních činností na kvalitu života a prostředí z dlouhodobého
hlediska. Je proto nutné mj. přihlížet k nákladům za celý
životní cyklus objektu a konstrukce navrhovat již s ohle-
dem na životnost. Součinnost ekonomických disciplín je
nezbytná. V ČR se tak zatím neděje v potřebné míře – opět
zejména v důsledku nepřipravenosti projekce, stavebního
průmyslu (a také stavebníků!), tedy nejen inženýrů-statiků.
I zde je totiž pravděpodobnostní přístup nutný [2], [3].

� Právě naznačený trend pak v dalších souvislostech vede
k přístupům Performance-Based, které v nedávném
období začaly nabývat na významu a jsou nyní ve středu
zájmu výzkumných i profesních institucí na celém světě (viz
úvod v [4]) a očekávají se podněty a zásadní dopady na kon-
struování staveb, jejich provádění i na obchodní postupy
stavebních firem. Také tady vyvstává nutnost pracovat se
statistickými a pravděpodobnostními kategoriemi. Nezastu-
pitelné místo zde tedy bude mít statistická, citlivostní a
pravděpodobnostní analýza a bude třeba pracovat s ná-
hodnými veličinami, resp. s náhodnými poli.

� Další oblastí, v níž je nutné respektovat pravděpodob-
nostní kategorie a techniky, je analýza rizika [5], [2].
Užitečnost znalosti metod pravděpodobnostní analýzy
zdůrazňuje mj. Evropská direktiva Seveso II [96/082/EEC],
která zavedla povinnost vypracovávat analýzu rizik závaž-
ných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látka-
mi. Také z této direktivy vycházející český zákon
č. 353/1999 Sb. ukládá povinnost předkládat každých pět let
krajským úřadům tzv. bezpečnostní zprávu, jejíž součástí je
právě analýza rizika. Uvádí se, že takových provozů je jen
v České republice více než sedm set. Obdobnou povinnost
tento zákon vyžaduje při stavebním řízení pro plánovanou
výstavbu některých průmyslových objektů. Myslím si, že
máme zatím jen velmi málo odborníků, kteří se mohou
takové, po výtce multidisciplinární úlohy, úspěšně zhostit.

� Možnost porovnávat údaje o spolehlivosti a různých
druzích rizika je potřebná také při pojiš�ování budov a
průmyslových provozů; v zahraničí je to někde již běžné.
Zde připomeňme zákon č. 353/1999 Sb., § 4(4), kde se praví
„Výše pojistného musí odpovídat rozsahu možných škod ...
ve schválené bezpečnostní zprávě ...“ – jinými slovy, pro
většinu objektů chemického průmyslu by se tedy výše
pojistného měla odvíjet od míry rizika, k jehož odhadu je
možno dospět opět jen pravděpodobnostními postupy. 

Z tohoto výčtu je jistě důležitost šíření znalostí souvise-
jících s pravděpodobnostními přístupy zřejmá. Jde totiž o to,
abychom do našich analýz, rozhodování a při řídicích čin-
nostech mohli zahrnout vliv nevyhnutelných/přirozených
nejistot a neurčitostí.

Ještě do obecnějšího rámce tyto úvahy snad zařadí něko-
lik citací ze slavnostního projevu [6]: 

– „ ... rostoucí význam neurčitosti ve vědě ... “; 
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– “přesná čísla byla nahrazena statistickými průměry a
úlohu, kterou hrály v Newtonově mechanice analytické
metody založené na kalkulu, převzaly ve statistické
mechanice statistické metody založené na teorii
pravděpodobnosti“; 

– „ ... neurčitost může sehrát pozitivní roli při zkrocení
jinak nezvládnutelné složitosti ... “.

Výuka pravděpodobnostních disciplín 
v minulých letech

V našich zemích se s výukou teorie a aplikace spolehli-
vosti konstrukcí započalo na stavebních fakultách v osmde-
sátých letech. Jako nestora tohoto oboru lze jistě označit
prof. M. Tichého, který na Stavební fakultě ČVUT začal
přednášet již v roce 1975 (!) volitelný předmět Spolehlivost
stavebních konstrukcí. Po několika přetržkách jsou již pravi-
delně, asi od šk. r. 1995/1996, jako volitelné na oborech
konstrukce pozemních staveb, konstrukce a materiál zařaze-
ny předměty pojednávající o spolehlivosti konstrukcí. Prv-
ním učebním textem, a to velmi zdařilým, bylo v roce 1983
vydané skriptum [7], které se dočkalo řady dalších vydání;
v roce 1998 pak byla na ČVUT vydána další učební pomůc-
ka [8].

Na Stavební fakultě VUT v Brně lze zaznamenat peda-
gogické zařazení teorie spolehlivosti konstrukcí nejprve ve
formě diplomové práce s názvem „Náhodné chování železo-
betonových konstrukcí“ v roce 1984 na tehdejší Katedře
stavební mechaniky, později pak při školení vědeckých
aspirantů a od šk. r. 19990/1991 též v rámci volitelných
předmětů pro nejvyšší ročníky oborů konstrukce pozemních
staveb a inženýrské konstrukce. V roce 1995 se podařilo do
studijních plánů pro obor pozemní stavitelství zařadit pro
2. ročník povinný předmět Spolehlivost nosných stavebních
konstrukcí (s výrazným přispěním také prof. J. Bradáče).
Tento předmět kromě základů teorie spolehlivosti zahrnoval
též informace o normách pro navrhování stavebních kon-
strukcí, o jejich „spolehlivostním“ teoretickém zázemí a
o zatížení a jeho modelování; na výuce se podílely kromě
ústavu stavební mechaniky také ústavy betonových a
kovových konstrukcí. Vytvořila se též vhodná návaznost na
úvod do matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti,
obsažené v předchozím semestru matematiky. Přestože
rozsah výuky byl velmi omezený a organizačně náročný
(1 hodina přednášek a 1 hodina cvičení, celkem 22 studij-
ních skupin), byla tato výuka účelná a perspektivní. To se
ostatně potvrdilo i při diskuzích na mezinárodním pracov-
ním semináři v Japonsku, konaném u příležitosti založení
Fakulty inženýrství Univerzity Kagawa v roce 1997 ve
městě Takamatsu, kterého se na pozvání zúčastnili též ně-
kteří vyučující z Brna. Dva ze čtyř departmentů nové fakul-
ty jsou tam zaměřeny na spolehlivost a pravděpodobnostní
metody. V diskuzi s odborníky v podstatě z celého světa se
ukázalo, že cesta nastoupená v Brně (tj. povinná výuka zá-
kladů spolehlivosti pro všechny adepty inženýrského řemes-
la) je správná.

V důsledku přestavby studijních plánů na FAST VUT
v Brně došlo ve šk. r. 1999/2000 ke změně, vznikl předmět
Základy zkušebnictví a spolehlivost a na jeho výuce se
podílely ústavy stavební mechaniky, stavebnin a zkušebních
metod a ústav radiační defektoskopie (ústavy betonových a
kovových konstrukcí již nebyly zapojeny). Rozsah informa-
ce o problematice spolehlivosti byl výrazně omezen, organi-
začně se výuka ještě více komplikovala (střídání v labora-
tořích zkušebnictví, radiační defektoskopie a počítačových
učebnách, prohloubily se obtíže při zajištění časové

návaznosti na přednášky). Přínosem byla možnost ukázat
posluchačům realitu rozptylu fyzikálně mechanických vlast-
ností stavebních materiálů, možnosti jejich laboratorního
stanovení a druhy a vliv technologických i dalších imper-
fekcí (to je ostatně též propagováno ve studii strategie
výuky [9] na základě zkušeností ve Francii); organizační a
časové překážky však byly značné, stejně jako nároky na
vyučující. Bohužel, od šk. r. 2001/2002 se již tento předmět
na FAST v Brně nevyučuje.

Poznamenejme ještě, že v roce 1999 byl vydán učební
text [10], od roku 2001 je k dispozici kniha P. Marka [11]
(v angličtině), obsahující mj. množství praktických aplikací
pravděpodobnostního posuzování konstrukcí. Užitečný je
též text [12] (taktéž anglický, resp. německý).

Současný stav
Na Stavební fakultě v Brně se v současné době nevyučuje

žádný povinný předmět z oblasti spolehlivosti, existují
pouze volitelné předměty v nejvyšších ročnících některých
oborů magisterského studia a ve studiu doktorandském,
zajiš�ované ústavem stavební mechaniky. Na tomto ústavu
jsou také některé doktorandské práce, resp. témata závěreč-
ných magisterských prací, směrována do této oblasti. 

Na Stavební fakultě VŠB–TU v Ostravě je v magister-
ském studiu Průmyslové a pozemní stavitelství a Dopravní
stavby zařazen ve 4. ročníku volitelný předmět Teorie
spolehlivosti. Také ve školení doktorandů tato tematika
našla významné místo. Výuka se zde opírá zejména o text a
programové vybavení podle [11]. Dá se očekávat, že nově
vznikající Fakulta bezpečnostního inženýrství v Ostravě
bude tyto disciplíny pěstovat.  

Na Dopravní fakultě Univerzity v Pardubicích jsou zařa-
zeny předměty teorie pravděpodobnosti a statistika a
spolehlivost v systémech jakosti.

Fakulta stavební ČVUT v Praze vyučuje (s poměrně vy-
sokým kreditovým hodnocením) předmět Pravděpodobnost
a matematická statistika; v bakalářském studiu je ve 3. ročníku
naplánován povinný předmět Zatížení a spolehlivost (obory
konstrukce a dopravní stavby, konstrukce pozemních staveb
a management a ekonomie ve stavebnictví) [13]. V magis-
terském studiu pro některé profesní moduly pak jsou vy-
psány předměty Spolehlivost stavebních konstrukcí či
Spolehlivostní inženýrství a rizikové inženýrství.

Nadcházející období – náměty
Vzhledem k aktuálnosti a širokému spektru aplikací

pravděpodobnostních disciplín v praxi se domnívám, že
v nejbližší době musí dojít ve studijních plánech stavebních
fakult (tam, kde se to doposud neděje v dostatečné míře)
k zařazení či posílení relevantních předmětů:

� bakalářského studia většiny oborů, tj. nejen oborů
konstrukcí staveb pozemních a dopravních, ale také oborů
jako management, ekonomika, systémové inženýrství,
inženýrství životního prostředí či podnikání a řízení ve
stavebnictví. V těchto případech postačí pravděpodobně
základní kurz (povinný!), ovšem opřený o solidní znalosti
posluchačů z teorie pravděpodobnosti a matematické statis-
tiky a reflektující též situaci v legislativě;

� magisterských a inženýrských studií, kde půjde
o seznámení s pokročilejšími metodami a reálnými aplika-
cemi (přizpůsobenými podle oborů);

� doktorandských studií – rozvíjení a aktualizace zna-
lostí s vazbou na odborné zaměření;

� informace o pravděpodobnostních přístupech nesmí
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zůstat izolována v samostatných předmětech, ale návaznost
a aplikace musejí být zmiňovány i v dalších předmětech
budujících znalosti konstrukční, materiálové, ekonomické a
manažerské;

� pro překlenutí současné nedostatečné informovanosti
inženýrů v praxi bude vhodné zařadit do námětů celoživot-
ního vzdělávání také odpovídající tematiku, pravděpodob-
ně ve spolupráci s profesními organizacemi, jako jsou
ČKAIT nebo ČSSI.

Závěrečné poznámky
Doufám, že laskavý čtenář mne po přečtení předchozího

odstavce nezařadí mezi „prognostiky“ a také, že mi kole-
gové z mimobrněnských fakult odpustí případné nepřesné
nebo neúplné informace, které zde o průběhu výuky a její
„historii“ uvádím. Také doufám, že na všech stavebních
fakultách budou výše popsané disciplíny brzy a hojně pěs-
továny – ostatně, na některých se to již děje. Pro české stavi-
telství zřejmě nebude „cesta do Evropy“ bez těchto nástrojů
– podle mínění autora – úspěšná. Ve vyspělých státech je
výuka tomuto trendu již vesměs přizpůsobena. Z obecného
pohledu celá tato problematika totiž souvisí úzce s nutností
zajištění trvale udržitelného života; z hlediska inženýra,
projektanta či výrobce pak jde o zajištění trvale udržitelné
konkurenceschopnosti!

Článek vznikl v rámci projektu č. 103/02/1161 GA ČR.
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Teplý, B.: On Instruction in the Theory of Reliability of Building
Structures and Probability Approaches

The theory of reliability and the associated disciplines, such as
stochastic analysis and its parts, namely statistical, sensitivity
and probability analyses, have become the essential instruments
in a number of activities, not only technical but also controlling,
managerial, and others. However, the professional community is
not familiar enough with the respective knowledge, and,
consequently, it cannot be employed effectively where
appropriate and necessary. Tuition at some universities, that is
to say, shows little respect for the mentioned facts, which have
not been included in continuing education courses for engineers,
either. This article aims to describe the situation and, perhaps, to
contribute to its improvement.  

Teplý, B.: Über die Ausbildung in der Theorie der Zuver-
lässlichkeit von Baukonstruktionen und der Wahrschein-
lichkeitseinstellung 

Die Theorie der Zuverlässlichkeit und weiterer damit
zusammenhängenden Disziplinen, wie es die stochastische
Analyse und ihre Teile d.h. statistische, Empfindlichkeits- und
Wahrscheinlichkeitsanalyse sind, werden zu unerlässlichen
Instrumenten in einer Reihe von Tätigkeiten, nicht nur von
technischen, sondern auch wirtschaftlichen, Führungs-und
Managertätigkeiten und auch von weiteren. Dabei sind die
dazugehörigen Kenntnisse der fachlichen Gemeinde nicht soweit
bekannt, um sie genügend effektiv überall dort anzuwenden, wo
es geeignet oder notwendig ist. Die Lehrtätigkeit an einigen
Hochschulen und Technischen Universitäten respektiert jedoch
diese Tatsachen nicht, und auch in Fortbildungslehrgängen für
Diplomingenieure ist dieser Stoff bisher nicht  enthalten. Dieser
Artikel ist in dem Bemühen entstanden, die gegenwärtige Lage
zu beschreiben und damit vielleicht auch zur Besserung
derselben beizutragen.

VŠB TU Ostrava, ÚTAM AV ČR Praha a
Stavební fakulta TU Košice

pořádají

IV. ročník celostátní konference se zahraniční účastí

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ
posudek – poruchy – havárie

23. a 24. dubna 2003
Dům techniky Ostrava

Témata:
� výsledky mezinárodního kolokvia Euro-

-SiBRAM'2002 konaného v Praze v červnu 2002 
� poznatky o spolehlivosti konstrukcí vyplývající

z rozboru havárií, následků teroristických akcí a ze
závěrů dlouhodobého sledování konstrukcí

� rozvoj a aplikace metod posuzování spolehlivosti
konstrukcí a při uplatnění simulační techniky
z hlediska aplikovatelnosti v projekční praxi

� studentské práce z oboru spolehlivosti konstrukcí

www.fast.vsb.cz/science/conf.htm
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Brno

V článku je popsáno měření vlhkostní závislosti součinite-
le vlhkostní vodivosti, součinitele tepelné vodivosti a měr-
né tepelné kapacity vápenné omítky s přísadou metakaoli-
nu, jež má pucolánové vlastnosti.  Měření jsou pro účely
srovnání současně provedena též na klasické vápenné
omítce. Výsledky experimentů ukazují, že vápenná omít-
ka s přísadou metakaolinu má výrazně nižší součinitel
tepelné vodivosti a nižší součinitel vlhkostní vodivosti než
klasická vápenná omítka.

Úvod
Vápenné omítky se v minulosti používaly jak v exteriéru,

tak i v interiéru. Tento fakt je proto třeba respektovat i při
rekonstrukcích historických budov. Klasické vápenné
omítky mají ovšem nepříliš dobré mechanické vlastnosti a
jsou málo odolné proti působení povětrnosti, a proto dochází
snadno k jejich porušení. Jednou z možností, jak zlepšit
mechanické vlastnosti vápenných omítek a přitom zůstat na
bázi přírodních materiálů dostupných i v době jejich původ-
ního vzniku, je použití pucolánových přísad. V této práci byl
zvolen metakaolin jako přísada do vápenné omítky s pucolá-
novými vlastnostmi. 

U omítek se běžně měří mechanické vlastnosti. Jejich
tepelné a vlhkostní vlastnosti se měří již podstatně méně
často, i když pro konkrétní stavební konstrukci jsou srov-
natelně důležité. Některé fyzikální vlastnosti historických
malt je možno najít v [1] a [2], kde jsou využity metody
tepelné analýzy a rentgenu. Měření  tepelných a vlhkostních
vlastností cementových malt a betonů jsou věnovány práce
[3] až [6]. Tento článek se  zabývá měřením tepelných a
vlhkostních vlastností vápenné omítky s přísadou meta-
kaolinu a porovnáním s vlastnostmi běžné vápenné omítky.

Metody měření vlhkostních 
a tepelných parametrů

Měření součinitele vlhkostní vodivosti
Součinitel vlhkostní vodivosti κ je transportní parametr

charakterizující přenos kapalné vlhkosti u v porézní látce.
Jednorozměrnou difúzní rovnici pro přenos kapalné vlhkosti
je možno napsat ve tvaru

kde mv je hmotnost vlhkého a ms je hmotnost suchého poréz-
ního vzorku.

Všechny přímé metody určování součinitele vlhkostní
vodivosti, a to jak stacionární, tak nestacionární, využívají
jednorozměrné difúzní rovnice. Obě skupiny metod vychá-
zejí ze stejného experimentu, je nutné změřit vlhkostní pro-
fily, tj. určí se rozložení vlhkosti u (x, t) po délce vzorku
v daných časech. Obvyklé uspořádání experimentu je násle-
dující. Vzorek ve tvaru dlouhého hranolu (délka je v porov-
nání s ostatními dvěma rozměry řádově větší) je na jednom
konci napájen vodou, druhý konec je vystaven působení
vzduchu stejné relativní vlhkosti, jaká je v pórech vzorku na
počátku experimentu. Při přenosu vlhkosti pouze v jednom
směru je nutné zabránit odpařování vody na jeho zbýva-
jících stěnách. To je zajištěno vodotěsnou a parotěsnou izo-
lací vzorku po všech stranách kromě čel.

Pro většinu materiálů jsou vhodné nestacionární metody
určování součinitele vlhkostní vodivosti κ [m2s–1]. Použití
stacionárních metod je značně omezené jednak jejich
časovou náročností a jednak principiální nepoužitelností
v případě, že stacionární stav je totožný s homogenním
provlhnutím vzorku. 

Pro určení součinitele vlhkostní vodivosti κ jsme použili
integrální metodu [7], [8]. Tato metoda je použitelná v pří-
padě, že máme k dispozici více křivek navlhání. Metoda je
založena na dvojí integraci, podle prostorové souřadnice a
času (ξ a t). Součinitel vlhkostní vodivosti se určuje pomocí
vztahu

kde x = x0(v, t) je hodnota souřadnice, pro níž vlhkost
u(x, t) = v. Veličina Q(τ) představuje množství vody, které
proniklo do vzorku délky l během doby navlhání τ

kde u2 je počáteční vlhkost vzorku.
Při měření vlhkostních profilů nezbytných pro určení

součinitele vlhkostní vodivosti v této práci bylo jedno čelo
tyče v kontaktu s vodou prostřednictvím viskózní houby,
druhý konec byl vystaven působení vzduchu. Sání probíha-
lo ve vertikální poloze. V předem určených intervalech se
měřila vlhkost podél vzorku s prostorovým krokem 5 mm.
Tím byla získána křivka navlhání (vlhkostní profil), tj.
rozložení vlhkosti v daném čase. Vlhkost vzorku byla urče-
na nedestruktivně kapacitním vlhkoměrem [9] s elektrodami
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ve tvaru paralelních rovinných desek o rozměrech 20 x
x 40 mm. Kalibrace byla provedena standardní gravimetric-
kou metodou pro každý vzorek zvláš�. S využitím poslední
navlhávací křivky jsme  určili vlhkosti také gravimetrickou
metodou. Vzorek byl rozřezán na dílky po 1 cm kolmo na
směr šíření vlhkosti a údajům naměřeným kapacitním
vlhkoměrem na tomtéž vzorku byla přiřazena hmotnostní
vlhkost jednotlivých dílků. 

Měření součinitele tepelné vodivosti
Měření součinitele tepelné vodivosti λ [W.m–1.K–1] pří-

strojem ISOMET 2104 (Applied Precision, s.r.o., Bratislava)
[12] je založeno na analýze průběhu časové závislosti
teplotní odezvy na impulsy tepelného toku do analyzo-
vaného materiálu [13]. Tepelný tok se vytváří elektricky,
Jouleovo teplo vzniká na rezistoru zabudovaném v sondě.
Sonda je v tepelném kontaktu s povrchem analyzovaného
materiálu. Teplota materiálu se snímá polovodičovým nebo
odporovým snímačem teploty, který je součástí sondy.
Průběh teploty se sleduje a soustavou teplotních bodů v čase
se prokládají regresní polynomy metodou nejmenších čtver-
ců. Nalezené regresní polynomy slouží k výpočtu tepelně
fyzikálních parametrů pomocí analytických vztahů získa-
ných z integrálního optimalizačního kritéria. Splnění kritéria
zabezpečuje maximální shodu regresního polynomu a ana-
lytické funkce, která je řešením matematického modelu
šíření tepla ze sondy. Výsledkem měření jsou tepelné para-
metry materiálu. Lze měřit součinitel tepelné vodivosti
λ [W.m–1.K–1], objemovou měrnou tepelnou kapacitu
c [J.m–3.K–1], součinitel teplotní vodivosti a [m2.s–1] a střední
teplotu tm [˚C], při které měření proběhlo. V našem případě
jsme  měřili pouze součinitel tepelné vodivosti. Pro ověření
přístroje ISOMET 2104 jsme změřili součinitel tepelné
vodivosti etalonového vzorku skla dodaného firmou Showa
Denko s deklarovanou hodnotou 1,412 Wm–1K–1. Přístrojem
Shotherm firmy Showa Denko bylo v současnosti naměřeno
1,374 Wm–1K–1, přístrojem ISOMET 2104 bylo naměřeno
1,363 Wm–1K–1. Zjištěné hodnoty se tedy liší od deklarované
hodnoty 1,412 Wm–1K–1 o 2,6 %, resp. 3,6 %, což znamená
v obou případech přijatelnou přesnost měření. 

Kalorimetrické určení 
měrné tepelné kapacity 

Měrná objemová tepelná kapacita omítek byla určena kla-
sickou metodou směšovacího kalorimetru tvořeného Dewa-
rovou nádobou s vodní náplní. Na přesném teploměru se
odečítaly hodnoty s citlivostí 0,01 K. Kalorimetrická kon-
stanta byla určena za shodných podmínek jako při měření,
pomocí experimentu s množstvím horké vody o obdobné
tepelné kapacitě, jakou měl vzorek. Měrná tepelná kapacita
c [J.kg–1.K–1] byla stanovena podle vztahu

c = (K + m1c1) . (t – t1) / [m2 (t2 – t)] , (5)

kde K je kalorimetrická konstanta, m1, c1 hmotnost a měrná
tepelná kapacita vody v kalorimetru, t, t1, t2 jsou teploty ka-
lorimetru se vzorkem po měření, kalorimetru před měřením
a vzorku před měřením, m2 hmotnost vzorku. Odhad přes-
nosti z reprodukovatelnosti měření je ± 2 %.

Měrná objemová tepelná kapacita vlhkých omítek byla
vypočtena směšovací metodou podle vztahu

ρc = ρ0c0 + ρwcwu, (6)

kde ρc, ρ0c0 je objemová tepelná kapacita vlhké, resp. suché
omítky  [J.m–3.K–1], ρwcw je objemová tepelná kapacita vody
[J.m–3.K–1], u je hmotnostní vlhkost [kg/kg].

Testované materiály a použité vzorky
Ověřovány byly dva typy vápenných omítek – běžná

vápenná (vápenný hydrát, písek a voda v poměru 1 : 3 : 1,
v dalším označení R – referenční) a vápenná s pucolánovou
přísadou (vápenný hydrát, pucolánově aktivní látka, písek a
voda v poměru 1 : 1 : 3 : 1, v dalším označení P – pucoláno-
vá) po nejméně 28 dnech karbonatace na vzduchu. Vápenný
hydrát s označením CL 90 byl z produkce CMV Mokrá.
Použitý křemenný písek z lokality Tovačov měl spojitou
křivku zrnitosti v mezích 0–4 mm. Jako přídavek pucoláno-
vě aktivní látky byl použit metakaolin MetaStar 501
(výrobce IMERYS, Velká Británie). Objemová hmotnost
vysušených malt R, resp. P, byla 1 642 kg.m–3, resp.
1 386 kg.m–3, nasákavost 19,8 % hm., resp.30,5 % hm.

Vzorky pro měření součinitele vlhkostní vodivosti měly
tvar hranolů o  rozměrech 20 x 40 x 296 mm. Pláš� byl
izolován fólií z PVC pro zajištění jednorozměrného přenosu
vody. Měření součinitele tepelné vodivosti probíhalo na
krychlových vzorcích o hraně 71 mm. Měrná tepelná kapa-
cita byla stanovena na vzorcích hmotnosti 80 až 170 g.

Experimentální výsledky

Součinitel vlhkostní vodivosti
Typické vlhkostní profily pro určení součinitele vlhkostní

vodivosti jsou na obr. 1 a obr. 2. Integrální metoda byla
aplikována v obou případech na všech sedm závislostí navl-
hání (časy zhruba od 10 minut do 3,5 hodiny). Šest prvních
závislostí bylo měřeno nedestruktivně kapacitním vlhkomě-
rem, poslední také gravimetricky. 

Zjištěné hodnoty vlhkosti byly aproximovány metodou
lineární filtrace s gaussovskými vahami [10]. Hodnoty
součinitele vlhkostní vodivosti byly určeny integrální
metodou pro referenční omítku R v rozsahu 1–18 %
(nasákavost 19,8 %), pro omítku s pucolánovou přísadou P
v rozsahu 2–28 % (nasákavost 30,5 %). Výsledky jsou
prezentovány na obr. 3.

Obr. 1. Vlhkostní profily – vápenná omítka R

Obr. 2. Vlhkostní profily – vápenná omítka s pucolánovou
přísadou P



Součinitel tepelné vodivosti
Na obrázcích 4 a 5 jsou výsledky měření vlhkostních

závislostí součinitelů tepelné vodivosti omítek referenční
vápenné omítky R a vápenné omítky s pucolánovou
přísadou P. Přesnost měření je patrná z rozptylu hodnot
podél naměřených závislostí a dosahuje hodnot reproduko-
vatelnosti do cca ±12 %. Naměřený průběh je v prvním pří-
padě vyjádřen kvadratickou a ve druhém případě kubickou
regresní funkcí. Je zde patrná strmá závislost součinitele
tepelné vodivosti na vlhkosti. Součinitel tepelné vodivosti
při nasycené vlhkosti je v prvním případě trojnásobný a ve
druhém třiapůlnásobný proti hodnotě pro suchý materiál.
Obě regresní funkce v okolí nasycené vlhkosti mají velmi
malý sklon. 

Měrná tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita byla určena pomocí směšovacího

kalorimetru pouze pro suché vzorky. Protože kalorimetrická
měření vlhkých porézních látek jsou obvykle zatížena znač-
nou chybou způsobenou odpařováním vlhkosti, určili jsme
objemovou měrnou tepelnou kapacitu sledovaných omítek
v závislosti na vlhkosti výpočtem podle vztahu (6). Jejich

průběh je patrný z obr. 6 a obr. 7. Měrná tepelná kapacita
suché vápenné omítky, resp. vápenné omítky s pucolánovou
přísadou, byla 970,7, resp.1 017 J.kg–1.K–1 s přesností ±2 %.

Diskuze
Pro součinitel tepelné vodivosti vápenné malty

(1 600 kg.m–3) uvádí ČSN 730540 [11] hodnoty: charakte-
ristickou při 0,8 %  hmotnostní vlhkosti 0,7 W.m–1.K–1 a
výpočtovou 0,87 W.m–1.K–1. Na obrázku 4 najdeme hodno-
ty: 0,73 W.m–1.K–1 pro suchou vápennou omítku a
0,87 W.m–1.K–1 pro vápennou omítku s vlhkostí 2 %.  Měře-
ní jsou tedy v relativně dobré shodě s normovými hodnota-
mi. Vápenná omítka s přísadou metakaolinu měla z hlediska
součinitele tepelné vodivosti podstatně příznivější vlastnos-
ti než běžná vápenná omítka, v suchém stavu byl její souči-
nitel tepelné vodivosti zhruba poloviční a v plně nasyceném
stavu zhruba o třetinu nižší. Tato pozitivní vlastnost je zřej-
mě důsledkem vyšší poréznosti, a tedy i nižší objemové
hmotnosti omítky s přísadou metakaolinu. 

Měrnou tepelnou kapacitu vápenné omítky při 0,8%
hmotnostní vlhkosti uvádí norma [11] hodnotou
840 J.kg–1.K–1. Zjištěná hodnota pro suchou omítku je o 15 %
vyšší. Důvod této odchylky není zřetelný, protože metoda
směšovacího kalorimetru použitá v této práci je sice velice
jednoduchá, ale také dosti přesná, a měření navíc ukázala
velmi dobrou reprodukovatelnost. Omítka s přísadou
metakaolinu měla měrnou tepelnou kapacitu v suchém stavu
o cca 5 % vyšší než referenční vápenná omítka, což zřejmě
souviselo s přidáním metakaolinu. 

Součinitel vlhkostní vodivosti vápenné omítky není uve-
den v žádné normě, a navíc se měří relativně zřídka.
Porovnání s jinými zdroji proto nebylo možné. Z porovnání
dat v obr. 3 je zřejmé, že součinitel vlhkostní vodivosti byl
u referenční vápenné omítky vyšší vzhledem k vápenné
omítce s přísadou metakaolinu. Možným důvodem této
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Obr. 3. Součinitel vlhkostní vodivosti vápenných omítek R a P

Obr. 7. Měrná objemová tepelná kapacita vápenné omítky
s pucolánovou přísadou P v závislosti na vlhkosti

Obr. 6. Měrná objemová tepelná kapacita vápenné omítky R
v závislosti na vlhkosti

Obr. 5. Součinitel tepelné vodivosti vápenné omítky s pucolánovou
přísadou P v závislosti na vlhkosti

Obr. 4. Součinitel tepelné vodivosti vápenné omítky R v závislosti
na vlhkosti
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odchylky je, že gely CSH vytvořené v omítce s přísadou
metakaolinu mohou vázat prostřednictvím van der Waalso-
vých vazeb více molekul vody na stěnách pórů než uhličitan
vápenatý přítomný v klasické vápenné omítce – v gelech je
obsažen SiO2, který má stejnou polaritu vazby jako voda,
což vytváří předpoklad pro navázání molekul vody. 

Závěr
Měření ukázala, že přísadou metakaolinu do vápenné

omítky je možné dosáhnout kromě vyšších hodnot mecha-
nických parametrů, což je objektivně dáno zejména vytváře-
ním pevných struktur na bázi CSH a hydratovaných hlini-
tanů vápenatých, také příznivějších tepelných a vlhkostních
vlastností. Výrazně nižší hodnota součinitele tepelné vodi-
vosti v porovnání s klasickou vápennou omítkou může při-
spět ke zlepšení tepelných vlastností obvodového pláště a
k lepší ochraně materiálů nosné konstrukce před teplotními
výkyvy, nižší hodnota součinitele vlhkostní vodivosti pak
může poněkud ztížit pronikání srážkové vody do nosné kon-
strukce.

Článek vznikl za podpory grantu č. 103/02/1081 GA ČR. 

Literatura
[1] Moropoulou A. et al.: Characterization of Ancient, Byzantine

and Later Historic Mortars by Thermal and X-Ray Diffraction
Techniques. Thermochimica Acta 269 (1995) 779–795.

[2] Bruni, S. et al.: Characterisation of Ancient Magnesian Mortars
Coming from Northern Italy. Thermochimica Acta 2 (1998)
161–165.

[3] Tydlitát, V. – Michalko, O.: Příspěvek k určení tepelné vodi-
vosti betonu během tvrdnutí. Stavební obzor, 3, 1994, č. 3,
s. 83–87.

[4] Drchalová, J. – Černý, R.: Teplotní závislost součinitele
vlhkostní vodivosti vysokopevnostních betonů. Stavební obzor,
8, 1999, č. 8, s. 240–242.

[5] Švejda, M. – Koronthalyová ,O.: Vlastnosti polymercemen-
tových malt. Stavební obzor, 8, 1999, č. 10, s. 306–308.

[6] Totová, M. – Toman, J. – Černý, R. – Klečka, T: Tepelně
fyzikální vlastnosti cementové malty při tepelném a tlakovém
namáhání. Stavební obzor, 9, 2000, č. 5, s. 148–150.

[7] Drchalová, J.: Nestacionární metoda určování součinitele
vlhkostní vodivosti. [Dizertace CSc.], ČVUT, Praha, 1983.

[8] Drchalová, J. – Černý, R.: Non-Steady-State Methods for
Determining the Moisture Diffusivity of Porous Materials. Int.
Comm. in Heat and Mass Transfer, 25(1998), 109–116. 

[9] Semerák, P. – Černý, R.: Kapacitní metoda měření vlhkosti
stavebních materiálů. Stavební obzor, 6, 1997, č. 4, s. 102–103. 

[10] Hamming, R. W.: The Numerical Methods for Scientists and
Engineers. New York, McGraw-Hill 1962.

[11] ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3 – Výpočtové
hodnoty veličin pro navrhování a ověřování. ČSNI, 1993.

[12] Davis, W. R.: Determination of the Thermal Conductivity of
Refractory Insulating Materials by the Hot-Wire Method.
Thermal Transmission Measurements of Insulation. ASTM
STP 660, R.P. Tye, Ed., American Society for Testing and
Materials. 1978, pp. 186–199.

[13] ISOMET 2104. Bratislava, Applied Precision Ltd. 2000.

Tydlitát, V. – Kunca, A. – Drchalová, J. – Černý, R. –
Rovnaníková, P.: Thermal and Hygric Properties of
Lime Plaster with Metakaolin Admixture

This paper outlines measurements of moisture
dependent moisture diffusivity, thermal conductivity
and specific heat capacity of lime plaster with
metakaolin admixture having pozzolanic properties. At
the same time, experiments with common lime plaster
were also done. Experimental results show a significant
decrease of thermal conductivity and decrease of
moisture diffusivity of lime plaster with metakaolin
compared to common lime plaster.

Tydlitát, V. – Kunca, A. – Drchalová, J. – Černý, R. –
Rovnaníková, P.: Thermische und Feuchtigkeitseigen-
schaften von Kalkputz mit Metakaolin-Zusatz

Im Artikel wird die Messung der Feuchtigkeitsabhän-
gigkeit des Feuchtigkeitsleitkoeffizienten, der Wärme-
leitzahl und der Wärmekapazität eines Kalkputzes mit
Zusatz von Metakaolin, das Puzzolaneigenschaften hat,
beschrieben. Die Messungen werden zu Vergleichs-
zwecken gleichzeitig auch an klassischem Kalkputz
vorgenommen. Die Ergebnisse der Versuche zeigen, dass
Kalkputz mit Metakaolin-Zusatz eine deutlich nied-
rigere Wärmeleitzahl und einen niedrigeren Feuch-
tigkeitsleitkoeffizienten als klassischer Kalkputz hat.

Soubor předpisů bytového práva
Oehm, J. – Oehm, P.

Nakladatelství ARCH, Praha, 2002, I. díl – 368 s., 380 Kč; II. díl – 560 s., 490 Kč (I. a II. díl – 750 Kč) 

Bytové právo je „komplexní právní odvětví“, do kterého lze zahrnout kromě částí občanského a obchodního práva,
tvořících základ bytového práva, též části dalších právních odvětví. První díl obsahuje předpisy ústavního práva, občan-
ského a obchodního práva. Je souhrnem právních norem, které jsou účinné od 1. ledna 2002, s výjimkou vyhlášky
č. 176/1993 Sb., o nájemném, jejíž platnost skončila dnem 31. 12. 2001 na základě Nálezu Ústavního soudu ČR, který byl
publikován pod č. 231/2000 Sb. I tento nález je pro svou závažnost a vzhledem k velkému rozsahu jeho vlivu na všechny
cenově regulované nájemní vztahy do publikace zařazen. Je zde zařazeno i několik dalších právních předpisů, jejichž text
byl ve Sbírce zákonů publikován v období leden až duben 2002.

Druhý díl obsahuje vybrané předpisy (bu� v úplném znění, nebo jejich výňatky) finančního práva, správního a trestního
práva. Jsou zde zařazeny nejen předpisy platné k 1. lednu 2002, ale i řada předpisů dalších, které byly publikovány ve
Sbírce zákonů v období leden až květen 2002. Nepodařilo se však již zařadit zákon č. 150/2002 Sb. správní řád soudní.
Naopak bylo doplněno nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru
osobám mladším 36 let.
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Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., je po
celé období svého trvání v zakladatelské působnosti
Ministerstva průmyslu a obchodu oceňován jako prosperu-
jící státní podnik, který získal pozici uznávané autorizované
osoby v oblasti státního zkušebnictví. Prošel složitým vývo-

jem v různých společenských
podmínkách a systémech posky-
tování služeb, ale navzdory všem
překážkám, úskalím a legisla-
tivním změnám dokázal vždy
zachovat to nejpodstatnější, co se
očekává od dobrého zkušebního
ústavu, tj. vysokou odbornost,
profesionalitu, nestrannost a
důvěryhodnost, pokračování v ná-

rodních tradicích, ale i aktivní zapojení v řadě mezinárod-
ních profesních sdružení.

Posláním této největší akreditované české zkušební a cer-
tifikační organizace v oblasti stavebnictví je ochrana veřej-
něprávních zájmů při uvádění stavebních výrobků na trh a
při realizaci staveb v České republice. Významná je i tech-
nická pomoc projektantům, investorům, výrobcům a
dovozcům stavebních materiálů, stavebním firmám, majite-
lům a správcům stavebních objektů. Rozhodujícím hledis-
kem je kvalita, bezpečnost a ekologická nezávadnost.

Široký rozsah a kvalita poskytovaných služeb stojí na
pevných základech padesátileté tradice ústavu, který byl
založen v roce 1953 tehdejším Ministerstvem stavebního
průmyslu sloučením stavebních zkušeben. V roce 1968 byl
autorizován jako státní zkušebna pro stavební materiály a
výrobky (nyní Autorizovaná osoba 204). Následně od
Ministerstva spravedlnosti obdržel soudně znalecké opráv-
nění, byl pověřen provozováním Energetického konzul-
tačního a informačního střediska se specializací na ener-
getiku budov, fyziku staveb a zateplovací technologie.
V průběhu let získal akreditaci k výrobkové certifikaci, cer-
tifikaci systémů jakosti, environmentálního managementu a
nezávislé inspekční činnosti. V bývalých krajích má akredi-
tované zkušební laboratoře, v Praze pak ještě autorizované
metrologické středisko K 28 a akreditovanou kalibrační la-
boratoř. Při pobočce Technicko-inženýrské služby, která
vyvíjí pro TZÚS i jiné zákazníky špičková jednoúčelová
zařízení, působí na základě dlouholetých vztahů výhradní
zastoupení renomované švýcarské firmy PROCEQ SA,
vyrábějící přístroje pro nedestruktivní zkoušení. Pro

dokonalejší zabezpečení služeb byla v předcházejícím roce
rozšířena autorizace ústavu i o požární bezpečnost staveb.

Dnešní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.,
je již dlouhodobě ekonomicky stabilní, ambiciózní podnik,
který zná své cíle, plní řadu významných funkcí ve vni-
trostátním i mezinárodním měřítku a drží krok s evropskými
a světovými trendy. V minulých letech zdárně překonal řadu
problémů a různých snah, avšak nyní úzce spolupracuje
s řadou významných organizací a státních institucí a jeho
služby využívá v záležitostech stavebnictví i Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR. 

V mezinárodním měřítku je TZÚS již řadu let zapojen do
činnosti odborných institucí Evropské komise (EOTA,
AGNB CPD) a oborových evropských i světových sdružení
(CQS, WFTAO, UEAtc, ENBRI) a aktivním členstvím si
vytváří podmínky pro plnohodnotné partnerství jak v oblasti
zkušebnictví, schvalování, tak i výzkumu, s renomovanými
institucemi v rámci Evropského společenství. V loňském
roce byl jmenován Notifikovanou osobou 1020 pro obory
výtahy a jejich komponenty a elektrotechnické výrobky
nízkého napětí.

Společně s Technickým a zkúšobným ústavom staveb-
ným v Bratislavě (delimitovaným z původně jednotného
ústavu v Praze s pobočkou v Bratislavě) založil mezinárodní
sdružení certifikačních orgánů dalších štábů ECI ICE, které
zabezpečuje vydávání národních certifikátů na základě vzá-
jemného uznávání výsledků zkoušek a dohledů (v současné
době jsou členy LGA Norimberk, EMI Budapeš�, IGH
Záhřeb a ZAG Lublaň).

Zvyšování odbornosti pracovníků i zabezpečení špičko-
vého technického a zkušebního vybavení předepsaného po-
stupně přebíranými evropskými normami probíhá tak, aby
se podpisem sektorové přílohy PECA pro stavební výrobky
nebo nejpozději vstupem ČR do Evropské unie mohl ústav
uplatnit jako notifikovaná osoba s evropskou působností
v plném rozsahu.

Investoři, projektanti, stavební firmy, výrobci a prodejci
stavebních materiálů si budou muset postupně zvyknout i na
aplikaci označení CE u některých stavebních výrobků
uváděných na trh místo dosud běžně používaného Prohlá-
šení o shodě. Takto označeno přijde postupně na trh i mnoho
dovážených výrobků bez nutnosti dalšího posouzení shody
v ČR tak, jak je tomu již nyní v jiných oborech. Z toho
vyplývá i další nezanedbatelný úkol pro pracovníky TZÚS
z hlediska osvěty.

�zprávy
Technický a zkušební ústav stavební jubilantem

Tisková informace

Poruchy a životnost nosných konstrukcí

Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6

Informace: 

Studio AXIS, spol. s r. o., Korunní 106, 101 00 Praha 10, 
tel./fax: 271 732 095, e-mail: stdaxis@attglobal.net
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�zprávy
Nová továrna na automobilové součástky

Poklepem na základní kámen zahájili koncem ledna
v Unhošti představitelé japonské firmy Furukawa stavbu
výrobního areálu, v němž bude její česká
pobočka vyrábět a kompletovat automo-
bilové součástky. V závodě, který má být
dokončen do června tohoto roku, najde
práci více než 200 lidí.  Kontrakt v hodnotě
přibližně 80 mil. Kč zahrnuje kromě stavby
i projektovou přípravu, kolaudaci a asisten-
ci při zkušebním provozu.

Závod vyroste v jižní části průmyslové
zóny mezi městem Unhoš� a osadou Fialka
v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů. Oblast bude

napojena na nově vybudovanou rychlostní komunikaci
Karlovarská a plánovaný obchvat Unhoště s tím, že veškerá

doprava v souvislosti s průmyslovou zónou
bude vedena mimo obytnou zástavbu.
Hlavní objekt bude rozdělen na výrobní a
expediční halu a sociálně administrativní
přístavek s jídelnou a kancelářemi s vlast-
ním sociálním zázemím. Objekt bude pří-
stupný i pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace. Produkce závodu bude
rozdělena na výrobu a montáž otočných
vodičů do volantu osobních automobilů

(SRC) a výrobu plastových komponent SRC odléváním.

Tisková informace

Wienerberger Cihlářský průmysl, a. s., pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci se Státním
fondem rozvoje bydlení, Vydavatelstvím BertelsmannSpringer CZ jako mediálním partnerem a Českou energe-
tickou agenturou, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým
svazem stavebních inženýrů, Fakultou stavební ČVUT, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Obcí architektů,
vyhlásil 5. ročník veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty, pro letošní rok
pod názvem 

O nejlepší rodinný dům pro bydlení v příměstských oblastech a
na venkově z cihlového systému POROTHERM 2003

Účelem a posláním je získat kvalitní projekty rodinných domů pro bytovou výstavbu v příměstských oblastech a na
venkově, jejichž základním rysem jsou nízké náklady provozu, vysoká úroveň pohody bydlení a nízká energetická
náročnost. Projekty pro domy technicky vyspělé, materiálově kvalitní, energeticky úsporné, estetické, cenově
výhodné jak z hlediska výstavby, tak i z hlediska užívání. Projekty, které využívají v architektonickém a projek-
tovém řešení možnosti, které kompletní cihlový systém POROTHERM nabízí.

Navrhované či realizované domy – celá stavba musí být řešeny v kompletním cihlovém systému POROTHERM
(včetně malt a omítek), v modulové koordinaci 250 x 250 mm, celková cena bez DPH rodinného domu nesmí přesáh-
nout 2 500 000 Kč (bez pozemku a bez připojení na inženýrské sítě). Minimální cena 1 m3 stavby je stanovena na
3 200 Kč.  Rodinný dům musí charakterizovat nízká energetická náročnost. Soutěže se mohou účastnit fyzické a
právnické osoby včetně jejich sdružení. 

Zlatá cena POROTHERM 2003 byla vypsána ve výši 200 000 Kč, Stříbrná cena ve výši 150 000 Kč, Bronzová cena
ve výši 100 000 Kč, Cena POROTHERM 2003 ve výši 50 000 Kč, Zvláštní cena POROTHERM 2003 ve výši 40 000 Kč,
Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj, Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení a Zvláštní cena
Vydavatelství BertelsmannSpringer CZ budou uděleny ve výši 50 000 Kč. 

Uzávěrka soutěže je stanovena na 13. června 2003.

Soutěžní podmínky lze získat na adrese: Wienerberger Cihlářský průmysl, a. s., odd. marketingu, paní Dana
Prokešová, Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice, tel.: 387 766 111; fax: 387 766 315; e-mail: info@wiener-
berger.cz a v sekretariátu soutěže: PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Revoluční 8, budo-
va C, 110 00 Praha 1, tel.: 296 785 700; fax: 296 785 701; záznamník tel.: 272 659 532; e-mail:
komunikace.pr@volny.cz

www.komunikace-profit.cz
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Kámen je produktem přírody, který se tvořil v dávné mi-
nulosti. A skutečností je, že zde také bude dlouho po nás.
Možná právě pro jeho nezničitelnost, bezesporné vlastnosti
a trvanlivost si jej člověk zvolil jako součást svého bytí.
Obklopuje nás téměř všude v běžném životě, v interiérech,
exteriérech, používáme jej jako doplňky aj. Jako oslavu
kamene lze považovat každoročně konaný mezinárodní
veletrh Marmomacc. Brány veronského veletržního areálu
v říjnu přivítaly návštěvníky z celého světa s nabídkou
přehlídky mramoru té nejvyšší kvality, přírodního i tech-
nického kamene, strojů na zpracování kamene i výrobků a
různých komponentů. Již několik let si tento veletrh udržuje
pověst největší akce svého druhu na světě, nebo� překonal
co do počtu vystavovatelů, návštěvníků i velikosti výstavní
plochy přehlídku kamene v Las Vegas. Každým rokem
téměř periodicky vzrůstá zájem jak vystavovatelů, tak i
návštěvníků. 

Pravidelnou součástí veletrhu jsou semináře, přednášky,
ale i soutěže. Zajímavou akcí loňského ročníku byla soutěž
„Využití kamene v exteriéru“ pořádaná Ma�arským národ-
ním cechem kameníků. Spoluorganizátorem bylo Ministers-
tvo národního kulturního dědictví Ma�arska, výrobci umě-
lého kamene a Katedra občanských staveb Technické
univerzity v Budapešti. Cílem soutěže bylo najít nové
myšlenky a návrhy ve zpracování a využití kamene z domá-
cích zdrojů. Po vyhodnocení došlých prací se odborná poro-
ta rozhodla udělit nejvyšší ohodnocení 26leté studentce
Fakulty architektury Technické univerzity v Budapešti.

Reka Kapovitz se do soutěže přihlásila, protože ji svět
kamene velmi zaujal. V projektu se zaměřila na zrakově a
sluchově postižené. A proč? Jak sama říká: „Protože si mys-
lím, že přírodní kámen je překrásné médium, vhodné pro
orientaci nevidomých lidí, kteří mají jednoznačně optimálně
ke svému handicapu vyvinutý hmatový smysl. Užila jsem
různé typy a techniky dokončení kamene a zaměřila se
kromě estetických kroků i na oblast funkční. Konkrétně se
v mém projektu jedná o zahradu románského katolického
soukromého domu pro nevidomé a zrakově postižené.
Zahrada je především věnována asi 50 dětem, neslyšícím a
nevidomým dospělým lidem a jejich ošetřujícímu personálu.
Dveře jsou však někdy otevřené také pro více než 100 tisíc
zrakově postižených lidí v celonárodním měřítku.“ Autorka
dále dodává: „Hodlám vylepšit orientaci návštěvníků

v areálu za pomoci různě rozlišených kamenných ploch, uži-
vatelé by se tak mohli pohybovat bez stálé asistence.
Pomocníkem bude i reliéfová mapa umístěná na přední
stěně všech vchodů. Další nespornou roli hrají smyslové
expozice jako vůně květin a hlasově akustický efekt“.

Plocha je dělena dvěma křížícími se 2,5 m širokými ces-
tami, tvořícími čtyři kvadranty, které mají speciální vlast-
nosti a funkce pro neslyšící/nevidomé:

– I. kvadrant bude tvořen hlavní venkovní plochou
ručních řemesel, s centrálním bazénem z přírodního kamene
hlubokým 20 cm. Důležitou složkou bude vegetace u vstupu
a zadní centrum. Nebude chybět ani šest až osm kamenných
laviček s kamennými stoly na obou stranách;

– II. kvadrant bude věnován expozici soch vyrobených
uživateli objektu;

– III. kvadrant je koncipován ve tvaru „L“, bude částečně
zakrytý, dlouhý 1,3 m, s prostorami pro setkávání a komu-
nikaci;

– IV. kvadrant bude expozicí vůní a exotických květin,
součástí budou vodní fontány s množstvím květin.

Projekt by měl být realizován v příštím roce.
Tisková informace

�zprávy
Přírodní kámen pro krásu i k užitku

Stavební zákon v otázkách, odpovědích a soudní praxi
Kumprecht, P.

ASPI Publishing, s.r.o., Praha, 2002, 200 s., brož. 350 Kč

Pokud hledáte publikaci, která by umožnila bez dlouhých teoretických výkladů proniknout přímo do problémů upravených
stavebním zákonem, je to tato kniha. Sporné otázka zde nekončí vyslovením, ale až jejich vyřešením. V knize je soustředě-
na dlouholetá zkušenost autora, který se zabývá stavebním právem více než čtvrt století, z toho v posledním desetiletí jako
soudce krajského soudu na úseku správního soudnictví. Pro výklad problémů zvolil čtenářsky přístupnou formu otázek a
odpovědí. Příslušný právní problém rozvíjí tak, že odpovídá i na všechny významné otázky související, čímž  poskytuje
čtenáři vyčerpávající odpově�. Otázky zahrnuté do publikace, které souvisejí s územním plánováním, územním řízením,
povolováním staveb a jejich užíváním, prošly pečlivým výběrem a jsou praktickou rukovětí pro všechny, kteří se zabýva-
jí danou problematikou. Zvláštní pozornost je věnována nepovoleným stavbám a sankcím za ně. Součástí publikace je
aktuální znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), který umožňuje 

porovnání odpovědí na jednotlivé otázky s příslušnými zákonnými ustanoveními.
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