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Únosnost tlačených zděných pilířů
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.

Ing. Tomáš ČEJKA, PhD.
Ing. Radek ZIGLER

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Změna vlhkosti způsobuje kromě prvotních objemových
změn i změny mechanických a fyzikálních vlastností po-
rézních materiálů, zejména modulu pružnosti, pevnosti,
součinitele tepelné vodivosti, objemovou hmotnost, souči-
nitele tepelné roztažnosti apod. Může být příčinou změn
mineralogických, chemických, degradace a rozpadu
struktury (např. pojiva, cihel, kamene). Proměnlivá cy-
klická vlhkost ovlivňuje postupnou degradaci (znehodno-
cování) jí vystavených materiálů a konstrukcí. Předmě-
tem článku je studium vlivu kvality zdiva, vlhkosti a
sanačních metod na únosnost tlačených zděných pilířů.

Vliv vlhkosti na únosnost a přetváření 
zdiva v tlaku

Výzkum [1], navazující na [2], [5], byl zaměřen na ověře-
ní vlastností pilířů z  plných cihel P15 rozměrů 450 x 450 x
x 1 440 mm zděných na vápennou maltu MV1. Tlouš�ka
ložných i styčných spár byla 15 mm. Pilíře, postupně
vlhčené rohožemi, byly na všech stranách osazeny snímači
přetvoření (obr. 1) ve svislém i vodorovném směru. Zatížení

se do prvku vnášelo ocelovou deskou uloženou do sádrové-
ho lože se stupňovitě vzrůstajícími zatěžovacími kroky cca
30 kN, s odtěžováním na základní hodnotu 30 kN (obr. 2).
Ve třech úrovních na povrchu a ve středu prvku byla vážko-
vou metodou stanovena hmotnostní vlhkost (obr. 3).

V tabulce 1 a na obrázcích 4 až 7 jsou uvedeny dílčí
výsledky výzkumu a grafické porovnání hodnot získaných
experimentálně [1] a vypočtených podle [6], [7], popř.
výsledky výzkumu vlivu vlhkosti na pevnost R a modul
pružnosti E cihel P15 a P30 porovnané s vypočtenými podle
[2], [3], [4] a [5].

Výsledky výzkumu 
Výzkum prokázal pokles únosnosti pilířů s narůstající

vlhkostí až na 60 % při vlhkosti 16 % hmotnostních proti
únosnosti 100 % při vlhkosti 3,5 % hmotnostních (obr. 4).
Relativní pokles experimentálně stanovené únosnosti zdiva
v tlaku v závislosti na vlhkosti zdiva je v souladu s relativ-
ním poklesem stanoveným podle [7] i s výsledky výzkumu
vlivu vlhkosti na pevnost R a modul pružnosti E cihel P15 a
P30 [2], [5], přičemž pro vlhkost 16 % je relativní pokles ex-
perimentálně stanovených hodnot výrazně nižší (cca o 30 %)
proti únosnosti stanovené podle normy [7] (obr. 7). V soula-

Obr. 1. Osazení pilířů snímači přetvoření



du s průběhem závislosti R x w [2] je tento pokles únosnosti
(k únosnosti 100 % při vlhkosti do 5 %), vypočtený z expe-
rimentálně zjištěné pevnosti cihel P15 pro hmotnostní
vlhkost 16 %, výrazně nižší než relativní pokles experimen-
tálně stanovené únosnosti zděných pilířů s hmotnostní
vlhkostí 16 % a pokles únosnosti stanovené podle [7].

Z porovnání svislých a vodorovných deformací (obr. 5 a
obr. 6) je patrný progresivní nárůst deformací (přetvoření)
zděných pilířů s vysokou hmotnostní vlhkostí. Přírůstek
svislé deformace, např. zděného pilíře zvýšením jeho
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Obr. 2. Porušení tlačeného zděného pilíře 
po dosažení mezního zatížení

Obr. 3. Průběh vlhkosti po výšce a průřezu 
zděného pilíře (CIX)

Obr. 4. Porovnání mezní únosnosti zděných pilířů 
v závislosti na vlhkosti

Obr. 5. Porovnání svislých deformací pro vybrané úrovně 
zatížení tlakovou silou

Obr. 6. Porovnání vodorovných deformací pro vybrané úrovně
zatížení tlakovou silou

Výsledek výzkumu
[kN] 1,5 3,5 14 16

  únosnost 630,9975 626,8 481,2 380,2

  svislé poměrné přetvoření 0,00059 0,0008 0,00185 0,002065
  příčné poměrné přetvoření -0,00589 -0,00719 -0,00377 -0,01962

Hmotnostní vlhkost [%]

Tab. 1. Stanovená mezní únosnost a

mezní svislé a vodorovné přetvoření

tlačených zděných pilířů (tl. spáry

15 mm, cihly P15, malta vápenná MV1)



vlhkosti (způsobené např. povodní), představuje ve svých
důsledcích účinek vynuceného přetvoření obdobný poklesu
podpory. Dodatečné přetvoření zděné podpory (pilíře,
stěny), např. klenby nebo klenbového pásu, může být příči-
nou vzniku tahových trhlin v klenuté konstrukci poblíž této
podpory.

Vliv sanačních metod na únosnost
tlačených zděných pilířů

Zdivo lze klasifikovat jako nehomogenní křehký materiál
skládající se ze dvou různých látek. U běžných druhů zdiva
je zpravidla tlakové (svislé) a tahové (vodorovné) přetvoření
malty při zatížení zdiva svislou normálovou silou větší než
odpovídající přetvoření kusového staviva (např. cihel). Je
však celkově menší než odpovídající přetvoření samotné
malty, bez spolupůsobení s kusovým stavivem (s cihlami).

Soudržnost malt s velmi malou pevností a cihel (adheze) je
malá, následkem čehož je malta při tlakovém zatížení zdiva
„vytlačována“ ze spár (obr. 8). U běžných malt s pevností
do 5 MPa zajiš�uje soudržnost obou materiálů spolupůso-
bení, a tím i shodné příčné přetvoření. V důsledku toho je
malta, která má tendenci k většímu příčnému přetvoření,
příčně „tlačena“, a naopak cihly příčně „taženy“. V případě,
že modul pružnosti malty a cihel Em < Ee může průběžným
svislým trhlinám a následnému porušení tlačeného zděného
prvku předcházet vznik svislých trhlin v cihlách, které se
porušují tahem.

Ve zdivu s maltou vysoké pevnosti Em > Ec (cementovou)
dochází k obdobnému jevu, který však působí opačně.
Cementová malta s vyšším modulem pružnosti přebírá
v důsledku vyšší tuhosti, a tím menších příčných přetvoření,
příčná tahová napětí daná tendencí cihel k většímu příčnému
přetvoření. Cihly jsou v tomto případě namáhány příčným
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Obr. 7. Porovnání stanovené [1] a vypočítané [6], [7] únosnosti zděných pilířů v tlaku a cihel P15 [2]

Obr. 8. Vzájemné spolupůsobení cihel a malty



„tlakem“. Při rostoucím zatížení se objevují zpravidla první
svislé tahové trhliny ve výplni ložných spár, a teprve násled-
ně (nebo i současně) v cihlách. Interakce obou složek zdiva
a výsledky mikroanalýzy tlačeného zděného prvku pro
různý poměr pevnosti R, resp. modulů pružnosti E, je zná-
zorněn na obr. 9 a obr. 10.

Pro porušování zděného prvku namáhaného svislým
tlakem a vyčerpání jeho únosnosti v tlaku je charakteristický
zpravidla vznik a rozvoj svislých, převážně tahových trhlin.
Porušení tlačeného zděného prvku je provázeno vytvořením
jedné nebo několika průběžných svislých tahových trhlin.

V důsledku vzájemného působení je mezní pevnost zdiva
Rmsc menší než pevnost jeho únosnější složky (např. cihel
Ruc), avšak zpravidla větší než pevnost, která by odpovídala
pevnosti tělesa vyrobeného z méně únosné složky zdiva
(např. malty Rmc). Označíme-li (obr. 8) 

kde t je výška ložné spáry malty, 

– normálová síla na jednotku délky spáry způsobená
smykovým tokem τ vznikajícím ve styčné (kon-
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Obr. 9. Průběh hlavních napětí σ1 v tlačeném zděném pilíři tl. 450 mm v závislosti na poměru Ec : Em a tlouš�ce ložné spáry [3]

Obr. 10. Závislost velikosti napětí σ1 a σ2 na poměru Ec : Em a tlouš�ce ložné spáry [3]

,.
2/

0

, ∫=∆
x
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taktní) spáře „malta – cihla“ v důsledku jejich vzá-
jemného spolupůsobení. 

Podmínku kompatibility (stejné příčné deformace cihel a
malty v blízkém okolí styčné spáry) εx,c = εx,m můžeme při-
bližně zapsat 

εx,c + εx,cN = εx,m – εx,mN , (2)

resp. ve tvaru

kde εx,c, εx,m je volné poměrné protažení cihelného střepu
a malty ve směru vodorovné osy x,

εx,cN, εx,mN – vynucené poměrné přetvoření cihel (pro-
tažení) a malty (stlačení),

σy – svislé normálové napětí,
µc(m) – Poissonova konstanta pro cihly (maltu),
Ec(m) – modul pružnosti cihel (malty).

Se zvětšující se tlouš�kou ložné spáry se příznivý účinek
příčných tlakových napětí –∆σx,τ na výslednou pevnost
malty nižší pevnosti postupně omezuje pouze na průřezy
přiléhající ke stykovým spárám „malta-cihla“. V odlehlej-
ších průřezech dochází k vytlačování a rozrušování malty
ložné spáry, v tlaku je zde v důsledku vyšších tahových
napětí σx (–∆σx,τ → 0 ⇒ εx,mN → 0) méně pevná.

Z uvedeného je zřejmý význam dodržování předepsané tlouš�ky
ložných spár, dobré přilnavosti malty k cihlám (tím i nepříznivý
vliv hydrofobizujících přísad), popř. vliv příčného vyztužení v lož-
ných spárách, na zvýšení pevnosti zdiva.

Na zděných pilířích 300 x 300 x 900 mm z plných cihel
P15 na vápennou maltu MV1 s ložnými i styčnými spárami
tl. 15 mm byly provedeny tyto sanační úpravy:

– vyztužená sanační omítka tl. 40 mm (B20, výztuž sítí
∅ 6 mm po 100 mm, série C31-C32), 

– obetonování tl. 80 mm (B20, výztuž sítí ∅ 6 mm po
100 mm, série C33-C34), 

– ocelové bandážování profily L 45 x 45 x 5 mm
s příčnými pásky 35 x 5 mm (série C23-C24). 

Pro posouzení účinnosti sanačních úprav byly provedeny
zkoušky v tlaku dvou zděných pilířů 300 x 300 x 900 mm
(série C21-C22). 

Po osazení snímači přetvoření (obr. 11) ve svislém i vo-
dorovném směru bylo do pilířů vnášeno zatížení přes
ocelovou roznášecí desku uloženou do sádrového lože 300 x
x 300 mm (tedy pouze do zděného prvku se stupňovitě
vzrůstajícími kroky 30 kN a odtěžováním na základní hod-
notu 30 kN. Mezní únosnost pilíře byla stanovena při pokle-
su zatěžovací síly (obr. 12). Výsledky zkoušek jsou uvedeny
v tab. 2 a graficky znázorněny na obr. 14 až obr. 17 včetně
porovnání s hodnotami mezní únosnosti stanovenými podle
[3], [4].

Účinnost sanačních metod
Zkoušky prokázaly možnost výrazného zvýšení únosnos-

ti zděných pilířů v tlaku v rozsahu 145,5 % (ocelové bandá-
žování, série C23-C24) až 256,5 % (obetonování – 80 mm,
série C33-C34) v porovnání s únosností prostého zděného
pilíře (100 %) shodných rozměrů a kvality (série C21-C22).
V porovnání s teoreticky stanovenou hodnotou podle [7] a
např. [3], [4] je experimentálně stanovená únosnost výrazně
vyšší. U nesanovaného pilíře činí teoreticky stanovená únos-
nost podle [7] cca 30 %, u ocelového bandážování pilíře činí
teoreticky stanovená únosnost podle [3], [4] cca 70 % expe-
rimentálně získané hodnoty, u sanační omítky cca 50 %
experimentálně získané hodnoty a v případě obetonování
pilíře cca 65 %. Tuhost K [N.mm–3], resp. svislé deformace εy
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Obr. 11.
a – schéma osazení snímačů, b – pilíř před zatěžováním

Tab. 2. Dílčí výsledky výzkumu účinnosti sanačních metod pro
zvýšení únosnosti v tlaku zděných pilířů

Max. síla Porovnání
[kN] [%]

C21-C22 bez zesílení   423,78 100,00

C23-C24 ocelový profil L   616,69 145,52

C31-C32 omítka tl. 40 mm   858,62 202,61

C33-C34 obetonování tl. 80 mm 1087,24 256,55

Označení Varianta zesílení
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Obr. 12. Zkušební pilíře po zatěžování (obetonování tl. 80 mm, B20, výztuž ∅ 6 mm á 100 mm)

Obr. 13. Svislé přetvoření εy při srovnatelných hodnotách zatížení
a při dosažení mezního zatížení

Obr. 14.  Porovnání experimentálně stanovených [1] a teoreticky
vypočtených mezních hodnot zatížení v tlaku podle [3], [4], [6]

Obr. 15. Tuhost zděných pilířů při porovnatelných hodnotách
zatížení (série C21-C24)

zděných pilířů (série C21-C22) při zatížení tlakem a pilířů
s ocelovým bandážováním (série C23-C24) jsou přibližně
shodné (obr. 15).

Tuhost (snížení svislých deformací) zděného pilíře je
možné podstatně zlepšit vyztuženou omítkou, popř.
obetonováním (obr. 15), což není vhodné opomenout při
dílčí sanaci tlačených zděných konstrukcí (stěn, pilířů).
Důsledky rozdílné tuhosti (rozdílného svislého přetvoření)
sanované a nesanované části tlačené zděné konstrukce,
zejména při kombinaci různých metod (obezdění,
bandážování, obetonování apod.) v rámci např. jednoho



podlaží, je nutné posoudit z hlediska redistribuce napětí,
popř. možnosti porušení zděné konstrukce (klenby rozdíl-
ným přetvářením podpůrné konstrukce, zděných pásů
uložených na podpůrné konstrukci s rozdílnou tuhostí
apod.).

Závěr
Výzkum [1] prokázal významný vliv vlhkosti na únosnost

a přetvoření tlačených zděných prvků, jejímž důsledkem
může být závažná redistribuce namáhání, popř. porušení
nosné zděné konstrukce. Získané výsledky prokazují
závažnost posouzení mechanické odolnosti a stability
zděných konstrukcí zasažených povodněmi.

Článek byl zpracován za podpory výzkumného záměru
č. 210000001 MSM „Funkční způsobilost a optimalizace
stavebních konstrukcí“.

Literatura

[1] Výzkumný záměr „Funkční způsobilost a optimalizace staveb-

ních konstrukcí“ č. 210000001 MSM.

[2] Witzany, J. – Čejka, T. – Zigler, R.: Vliv vlhkosti na fyzikálně

mechanické vlastnosti porézních stavebních materiálů a na únos-

nost zdiva. Stavební obzor, 11, 2003, č. 4, s. 97–104.

[3] Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov. ČKAIT,

Praha, 1999.

[4] Vaněk, T.: Rekonstrukce staveb. Praha, SNTL/ALFA 1985.

[5] Čejka, T.: Vliv vlhkosti na fyzikálně mechanické vlastnosti

stavebních materiálů. Praha, DPD 2002.

[6] ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí. ČSNI, 1981.

[7] ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí

při přestavbách. ČSNI, 1987.

STAVEBNÍ OBZOR 5/2003 135

Witzany, J. – Čejka, T. – Zigler, R.: The Load-Bearing
Capacity of Pushed-In Masonry Piers

In addition to volume changes, moisture changes bring

about changes in mechanical and physical properties of

porous materials, particularly modulus of elasticity,

strength, thermal conductivity coefficient, mass by

volume, heat expansion coefficient, and others. They can

lead to mineralogical and chemical changes, degradation

and destruction of the structure (eg of binders, bricks,

and stone). The changeable cyclic moisture affects

gradual degradation of materials and structures exposed

to it. This paper studies effects of the quality of masonry,

moisture and maintenance methods on the load-bearing

capacity of pushed-in masonry piers.

Witzany, J. –  Čejka, T. – Zigler, R.: Tragfähigkeit
druckbeanspruchter gemauerter Pfeiler

Eine Veränderung der Feuchtigkeit bewirkt außer
primären Volumenänderungen auch Veränderungen
der mechanischen und physikalischen Eigenschaften
poröser Baustoffe, insbesondere des Elastizitätsmoduls,
der Festigkeit, der Wärmeleitzahl, der Dichte, des
Wärmeausdehnungskoeffzienten u.dgl. Sie kann die
Ursache mineralogischer und chemischer Verände-
rungen, für Degradation und Strukturzerfall (z.B. des
Bindemittels, der Ziegel, des Steins) sein. Eine
veränderliche zyklische Feuchtigkeit beeinflusst die
schrittweise Zersetzung (Abnutzung) der ihr ausge-
setzten Materialien und Bauteile. Gegenstand des
Artikels ist das Studium der Beeinflussung der Qualität
des Mauerwerks, der Feuchtigkeit und der Sanierungs-
methoden auf die Tragfähigkeit druckbeanspruchter
gemauerter Pfeiler.
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Rozsáhlý výskyt poruch prefabrikovaných stěnových
konstrukcí bytových domů byl způsoben především
nedostatkem zkušeností při jejich návrhu a provádění a
podceněním závažnosti vlivu zejména fyzikálních
zatížení a vlivů ve vztahu ke statickým vlastnostem pre-
fabrikovaných stěnových konstrukcí, charakterizo-
vaných relativně vysokou citlivostí k přetvárným účin-
kům těchto zatížení. Pro prefabrikované stěnové kon-
strukce je charakteristický mechanizmus přetváření a
porušování, při němž se stěnové dílce posunují ve stycích
porušených trhlinami, tj. v kontaktních plochách. 

Zvláštní skupinu zatížení, kterým je nutné věnovat pozor-
nost při návrhu nosné konstrukce, tvoří tzv. mimořádná za-
tížení, z nichž některá označujeme jako zatížení havarijního
rázu. Mimořádným zatížením havarijního rázu se rozumí
takový druh mimořádného zatížení, který není zahrnut
v obvyklých normových předpisech (např. ČSN 73 0035
Zatížení konstrukcí pozemních staveb) a který se v obvyk-
lých statických výpočtech neuvažuje. U těchto zatížení
nelze předem přesně určit ani místo a dobu výskytu, ani jeho
přesnou intenzitu. Tyto účinky mohou vyvolat vážnou poru-
chu nosné konstrukce. Pravděpodobnost výskytu mimořád-
ných zatížení havarijního rázu je taková, že je nutné k nim
přihlížet ve statickém výpočtu i návrhu nosné konstrukce.

Při návrhu konstrukce a jejích prvků se vychází z požadavku
dostatečné šíře plastického přetvoření konstrukce (celkové-
ho nebo lokálního), aniž při tom nastane zřícení konstrukce.
Zejména je nutné zabezpečit příslušnými konstrukčními

úpravami, aby při lokálním porušení nosné konstrukce
nedošlo k postupnému zřícení celé budovy (progressive col-
lapse), které by nastalo v důsledku řady (řetězu) po sobě
následujících poruch nosných prvků konstrukce, vyvola-
ných primární poruchou menšího rozsahu (lokální) způsobe-
nou účinkem mimořádného zatížení havarijního rázu.

K závažným mimořádným zatížením patří účinky extrém-
ních tlakových vln způsobených výbuchem plynu,
výbuchem některých druhů technických zařízení, výbuchem
těkavých a hořlavých látek, uměle (teroristicky) způ-
sobeným výbuchem nálože, rozsáhlým podemletím základů
při povodních apod.

Tyto účinky nelze zcela preventivně vyloučit. Proto je
nutné zabezpečit nosnou konstrukci odpovídajícími úprava-
mi, k nimž především patří vodorovné a svislé vyztužení
prefabrikované konstrukce tak, aby styky měly dostatečně
širokou oblast plastického přetvoření (obr. 1).

Extrémní hodnoty zatížení omezené zpravidla na velmi
malou oblast konstrukce, spolu s velmi krátkým časovým
intervalem, v němž dosahují maximální hodnoty, vyžadují,
aby konstrukce, zejména styky nosných prefabrikovaných
dílců, měly dostatečně širokou oblast plastických deformací
a byly schopné absorbovat velké množství energie při
vzniku plastických deformací ve stycích nebo v dílcích, aby
nedošlo k jejich úplnému porušení a následkem toho k řetě-
zové reakci mající za následek úplné porušení konstrukce
(kolaps) – ztrátu nosné způsobilosti (obr. 2).

V prefabrikovaných stěnových konstrukcích má hlavní
funkci z hlediska zajištění vodorovné a svislé tuhosti výztuž
zabudovaná ve stropních a stěnových dílcích a řádně spo-
jená ve stycích a zálivková výztuž vložená do styků zajiš�u-
jící celistvost nosné konstrukce ve vodorovném a svislém
směru (v obou směrech uspořádaná podélná a příčná výztuž
ve stropních deskách, kotvení obvodových dílců k vnitřní

Statická bezpečnost prefabrikovaných stěnových
systémů vícepodlažních budov při působení účinků
mimořádných zatížení

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

Ing. Antonín HRUŠKA, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební  

Praha

Obr. 1. Vyztužení svislého a vodo-
rovného styku z hlediska účinků mi-
mořádných zatížení havarijního rázu

Obr. 2. Pracovní diagramy styků
a – idealizovaný pracovní diagram styku nevyztuženého – bez
oblasti nelineárně pružného chování, b – idealizovaný pracovní dia-
gram vyztuženého styku s výrazně nelineárně pružnou oblastí, c –
charakteristický pracovní diagram vyztuženého styku se zpevněním
a zůstatkovou (reziduální) únosností (schematické znázornění
přírůstků trvalých deformací při vzrůstajícím opakovaném zatížení 

v intervalu Tu,el – Tu,m)
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nosné konstrukci, výztuž umístěná ve svislých stycích pro
přenesení mimořádných zatížení a zajištění celistvosti strop-
ních desek a stěnových prvků). Ztužující výztuž je nutné
navrhnout jednak na síly postižitelné statickým výpočtem
(nahodilá zatížení krátkodobá i dlouhodobá, seizmické
účinky) a jednak na síly od mimořádných zatížení havarij-
ního rázu. Uvedená výztuž zabezpečuje také konstrukci
proti vlivům a účinkům, jež jsou způsobeny odchylkami
realizované konstrukce od projektu. Pokud nelze podrob-
ným statickým výpočtem určit požadavky na vodorovné a
svislé vyztužení konstrukce, je nutné postupovat podle pří-
slušných předpisů.
Poznámka: Vzhledem k obtížnosti stanovení výpočtových sil
pro dimenzování výztuže pro přenesení mimořádných
zatížení se obvykle v praxi postupuje podle ustanovení pří-
slušných předpisů a norem. Podle ČSN 73 1211 [5] se
doporučuje vyztužit prefabrikované stropní desky (tabule)
podélnou a příčnou výztuží umístěnou a řádně kotvenou ve
stycích mezi stropními dílci, popř. zabudovanou v dílcích a
spojovanou ve stycích, kterou dimenzujeme na mezní
tahovou sílu (h · li · 5) kN, kde h je konstrukční výška podlaží
a li je osová vzdálenost nosných stěn tvořících pružné pod-
pory stropním deskám, popř. podélných styků stropních
dílců, přičemž vzdálenost podélných výztužných vložek
(zabudovaných nebo vložených do styků) se doporučuje
1,2 m, výjimečně 2,4 m [5]. Tato výztuž musí současně zajis-
tit řádné kotvení protilehlých obvodových nebo schodiš�o-
vých dilatačních stěn. Spoje mezi obvodovými dílci a vnitřní
nosnou konstrukcí (stropními deskami, vnitřími nosnými stě-
nami) je nutné dimenzovat na sílu 5 kN/m2 plochy obvodo-
vého dílce, pokud není výpočtem stanovena větší hodnota.

Podle ENV 1992-1-3:1994 mají táhla (výztuž) zabránit
místnímu poškození při mimořádném zatížení, jakým je
náraz nebo výbuch, a vytvořit alternativní cesty přenosu
zatížení při vzniku místního poškození. Táhla je nutné
umístit po obvodu, uvnitř stropní desky a ve svislých stycích.
Obvodové táhlo (podélné) podle tohoto předpisu musí být
schopné přenést sílu Ftie=li*10 kN/m´ ≤ 70 kN, kde li je
rozpětí krajního pole (vzdálenost mezi obvodovou a vnitřní
podélnou stěnou). Vnitřní táhlo (podélné, spojující krajní
štítové, popř. dilatační stěny, popř. krajní a schodiš�ové stě-
ny) musí přenést tahovou sílu Ftie =0,5(li1+ li2) * 20 kN/m´ ≤
≤ 70 kN, kde li1, li2 je vzdálenost vnitřního podélného táhla
od obvodových táhel. Obvodové stěny musí být v úrovni
stropní konstrukce kotveny táhly, které musí přenést tahovou
sílu Ftie = lj * 20 kN/m´ ≤ 150 kN, kde lj je vzdálenost táhel.
Vnitřní příčná táhla umístěná např. ve vodorovných stycích
musí přenést tahovou sílu Ftie=0,5(lj1+lj2) * 20 kN/m´ ≤ 70 kN,
kde lj1 a lj2 je vzdálenost vnitřního příčného táhla od soused-
ních táhel (sousedních příčných stěn). 

V panelových budovách výšky pět a více podlaží musí být
podle ENV 1992-1-3:1994 ve sloupech nebo stěnách umístě-
na táhla, aby se omezil rozsah poškození vzniklý zřícením
stropu v důsledku ztráty nosné způsobilosti níže ležícího
sloupu nebo stěny způsobené mimořádným zatížením. Táhla
musí tvořit část soustavy přemos�ující poškozenou oblast.
Táhla mají být pokud možno spojitá od nejnižší po nejvyšší
úroveň a mají při posouzení mezního stavu únosnosti
vyhovět nejméně na účinek návrhového zatížení stropu
ležícího bezprostředně nad poškozenou oblastí. Je-li sloup
nebo stěna založena ve své nejnižší úrovni na jiném prvku,
než je základ (např. na trámu nebo desce), musí se v návrhu
počítat s nehodovou ztrátou podporujícího prvku a ověřit
vhodnou alternativní cestu přenosu zatížení.

Do svislých styků nosných stěnových dílců se doporučuje
vložit svislou výztuž schopnou přenést sílu rovnající se svis-

lému zatížení přenášeného od jednoho podlaží sousedními
stěnovými dílci do vyššího podlaží (obr. 1).

Havárie panelového výškového domu
v Londýně

Příkladem závažnosti účinků mimořádných zatížení
havarijního rázu je zřízení části panelového výškového
domu „Ronan Point“ v Londýně (Canning Town) v roce
1969. Tento objekt měl celkem 23 nadzemních podlaží,
z toho 1. NP byla monolitická konstrukce tvořená železo-
betonovými sloupy a stěnami. Ostatních 22 nadzemních
podlaží byla montovaná panelová konstrukce provedená
dánským systémem Larsen – Nielsen. Celkové půdorysné
rozměry byly 24,1 x 18,2 m, výška budovy 61 m. Budova
obsahovala celkem 110 bytů, v každém podlaží byly tři
dvoupokojové a dva třípokojové byty. Nosná konstrukce
montované části objektu byla tvořena systémem příčných
stěn, přerušených dvěma průběžnými podélnými stěnami.
Schéma rozmístění příčných a podélných stěn včetně způ-
sobu uložení stropních panelů je na obr. 3. Ke zřícení části
obytného domu došlo výbuchem plynu v rohovém bytě
v 18. nadzemním podlaží (obr. 3), kterým byl vyřazen nejen

průčelní fasádní pláš� v kuchyni a obývacím pokoji, ale i
nosné štítové panely. V důsledku toho ztratily stropní pane-
ly a obvodové stěny vyšších podlaží podporu. Jejich zří-
cením byly pak postupně demolovány odpovídající části
spodních bytů ve všech 22 podlažích. Proces tohoto postup-
ného řícení je označován jako „progressive collapse“. Na
podkladě rozboru účinku výbuchu plynu bylo zjištěno, že

Obr. 3. Schéma konstrukce, poškození výškového domu „Ronan
Point“ a podrobnosti styků nosné panelové konstrukce
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výbuchem byl vyvinut na štítové stěny tlak 35 až 42 kN/m2

po dobu několika tisícin sekundy, který se prudce zmírnil,
takže po dobu asi jedné desetiny sekundy byla stěna zatíže-
na průměrným tlakem 21 kN/m2. Účinkem tohoto tlaku
došlo k „vysunutí“ štítových panelů. Uvedenému tlaku
21 kN/m2 (42 kN/m2) odpovídají posouvající síly o velikosti
cca 26 kN (52 kN) na 1 m´ vodorovného styku (ložné spáry).
Současně s výbuchem došlo k „nadlehčení“ horní stropní
konstrukce zatěžující štítové panely, kde se předpokládá, že
se štítové panely vysunuly nejdříve. Podle názoru komise
postačil zde k vysunutí tlak 19 kN/m2, zatímco v podlahové
spáře by byl zapotřebí tlak 39 kN/m2. Podle šetření lze také
předpokládat, že došlo k zlomení konstrukce stropních pa-
nelů vyššího podlaží od záporného momentu vyvolaného
tlakem plynů. Podle zkoušek panelů by stačilo zatížení
zdola 16 kN/m2, zatímco shora 27 kN/m2. Je tedy možné
předpokládat, že výbuch způsobil i částečné porušení hor-
ních stropních panelů, což přispělo k uvolnění styku se ští-
tovými panely. Rozhodujícím faktorem při výbuchu bylo
porušení styku mezi stropními a štítovými panely.

Redistribuce normálových a smykových
napětí v nosné panelové stěně při vyřazení
jednoho stěnového dílce

V následující části jsou uvedeny dílčí výsledky teoretické
analýzy redistribuce namáhání v nosné stěně, zatížené svis-
lým extrémním zatížením, v důsledku vyřazení jednoho stě-
nového dílce účinkem mimořádného zatížení (např. výbuch
plynu). Výpočet napjatosti nezahrnuje vliv případného zří-
cení příslušné části stropní konstrukce. Výpočet byl prove-
den pro devět teoretických případů vyřazení některého ze
stěnových dílců lišících se půdorysnou (uvnitř stěny a na
okraji stěny) a výškovou (1. NP, 4. NP, 7. NP) polohou
vyřazeného stěnového dílce z nosné funkce devítipodlažní
stěny (obr. 4).

Poznámka: Numerická analýza byla provedena pro případ
nosné stěny malorozponové panelové soustavy T06B –
rozpon 3,6 m, tlouš�ka stěnových dílců 140 mm, beton dílců
značky B250, svislé extrémní zatížení stropní konstrukce, tj.
hmotnost stropních dílců, hmotnost podlahy, příček bylo
uvažováno hodnotou 5,544 kN/m2, pro užitné zatížení
(1,5 kN/m2) byl použit redukční součinitel 0,5 pro současné

působení zatížení. Hmotnost stěny byla uvažována hodnotou
10,08 kNm–1/podlaží.

Výsledky numerické analýzy vlivu vyřazení stěnového
dílce z nosné devítipodlažní stěny jsou uvedeny v tab. 1 a na
obr. 5 až obr. 10 (průběh svislých normálových napětí σx,
vodorovných normálových napětí σy a smykových napětí
τxy).

Závěr
Uvedený příklad havárie panelového výškového domu

v Londýně a výsledky teoretické analýzy napjatosti nosné
stěny zatížené svislým extrémním zatížením, provedené pro
výsek reálné panelové konstrukce (soustavy T06B),
prokazují závažnost účinku mimořádných zatížení. V dů-
sledku lokálního vyřazení části konstrukce z nosné funkce
účinkem např. výbuchu plynu dochází k redistribuci nor-
málových a smykových napětí. Ve vyšetřovaných případech
došlo k lokálnímu nárůstu svislých normálových napětí σx
v rozmezí od 103 (varianta A7) do 609 % (varianta C4),
vodorovných tahových normálových napětí σy od 400 (va-
rianta C7) do 6 500 % (varianta A1) a k lokálnímu nárůstu
smykových napětí τxy v rozmezí od 250 (varianta B1) do
2 900 % (varianta C4). 

Poznámka: Mezní únosnost stěnových panelů v tlaku posu-
zované panelové soustavy T06B se pohybuje od Nu =
= 581,4 kN/m´ (σu = 581,4/0,14 = 4 153 kPa) do Nu =
591,1 kN/m´ (σu = 591,1/0,014 = 4 222 kPa) (beton značky
B250, prostý beton s konstrukční výztuží – ocel 10 216).
Mezní únosnost vodorovného styku „stěna – strop – stěna“
Nju = 842 kN/m´ (σxu = 842/0,14 = 6 014 kPa). Mezní únos-
nost svislého styku převázaného stropními panely Nju =
= 188,9 kN/podl. (τxyu = 188,9/0,14 · 2,8 = 481,9 kPa), mez-
ní únosnost svislého styku bez účinku převázání stropními
panely Nju = 153,9 kN/podl. (τxyu = 153,9/0,14 · 2,8 = 392
kPa).

Z porovnání vypočtených hodnot normálových napětí
v tlaku σx s mezní únosností stěnových dílců (mezní únos-
nost σu ∈ (4 153 kPa; 4 222 kPa)) je zřejmé, že konstrukce
ve většině vyšetřovaných případů vykazuje dostatečné re-
zervy a je schopna zvýšené namáhání v tlaku – za předpo-
kladu, že nedojde k narušení svislých a vodorovných styků
v okolí vyřazeného stěnového dílce – přenést. U varianty

Obr. 4. Polohy stěnového dílce vyřazeného z nosné funkce
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s otvorem u fasády ve 4. patře byla překročena únosnost
stěnového panelu v tlaku o 11,5 % (extrémní napětí σx,extr =
= 4 342,45kPa). Mezní únosnost vodorovného styku „stěna

– strop – stěna“ v tlaku vykazuje ve všech vyšetřovaných
případech dostatečné rezervy (σxmax = 4 342,5 kPa < σu =
= 6 014 kPa). V případě vyšetřované varianty C1 bylo

Tab. 1. Nárůst svislých normálových napětí v tlaku σx,max, vodorovných normálových napětí v tahu σy,max a smykových napětí τxy,max od svis-
lého účinku extrémního zatížení v závislosti na poloze stěnového dílce v nosné stěně vyřazeného účinkem mimořádného zatížení proti původ-
ním hodnotám (stěna bez vyřazeného stěnového dílce účinkem mimořádného zatížení, σx,max = 100 %, σy,max = 100 %)

Poznámka: Porovnání maximálních normálových a smykových napětí ve vyšetřovaných variantách A, B a C s odpovídajícími hodnotami
neporušené stěny od účinku svislého extrémního zatížení. Uvedené hodnoty  jsou ve variantách A, B, C označeny na obr. 6 až obr. 10
rámečkem.

Obr. 5. Průběh napětí σx, σy a τxy v neporušené prefabrikované devítipodlažní stěně od svislého extrémního zatížení
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Obr. 6. Průběh napětí σx, σy a τxy v nosné stěně od svislého extrémního zatížení při vyřazení stěnového dílce šířky 1,2 m v 1. NP 
(varianta A1)

Obr. 7. Průběh napětí σx, σy a τxy v nosné stěně od svislého extrémního zatížení při vyřazení stěnového dílce šířky 2,4 m v 1. NP
(varianta B1)
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Obr. 8. Průběh napětí σx, σy a τxy v nosné stěně od svislého extrémního zatížení při vyřazení stěnového dílce šířky 2,4 m v 7. NP 
(varianta B7)

Obr. 9. Průběh napětí σx, σy a τxy v nosné stěně od svislého extrémního zatížení při vyřazení stěnového dílce šířky 2,4 m v 1. NP 
(varianta C1)



dosaženo hodnoty smykového napětí τxymax = 550 kPa, která
překračuje o 14,1 % mezní únosnost svislého styku převáza-
ného stropními panely a o 40,3 % mezní únosnost svislého
styku bez účinku převázání stropními panely.

Nejslabším článkem, jak je patrné z porovnání extrémních
hodnot τxy s mezní únosností svislých styků (mezní stav

únosnosti τxy ∈ (392 kPa; 481,9 kPa)), jsou svislé styky
stěnových dílců.

V důsledku dosažení zatížení, resp. únosnosti na mezi
úměrnosti v některých stycích (vznik trhlin ve styku, pře-
chod z oblasti lineárního působení do oblasti nelineárního
působení), dochází k redistribuci vnitřních sil nejen ve sty-
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Obr. 10. Průběh napětí σx, σy a τxy v nosné stěně od svislého extrémního zatížení při vyřazení stěnového dílce šířky 2,4 m ve 4. NP 
(varianta C4)

Obr. 11. Deformace objektu od svislého extrémního zatížení při vyřazení stěnového dílce šířky 2,4 m v 1. NP
a – výsek vyšetřované konstrukce, b – varianta C1, c – varianta B1

a) b) c)
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cích, ale i v ostatních částech konstrukce, především ve svis-
lých stěnových dílcích. Tato redistribuce je následkem po-
klesu tuhosti styků, v nichž bylo dosaženo únosnosti (zatíže-
ní) na mezi úměrnosti (τu,el, resp. Tu,el). Při přechodu
konstrukce z lineárně pružného oboru působení do nelineár-
ně pružného v důsledku dosažení únosnosti na mezi úměr-
nosti některých styků (obr. 2), obecně poklesem jejich tu-
hosti (obr. 12), lze rozlišit tato jednotlivá stadia působení
(chování) konstrukce:

I. stadium – pokles tuhosti styku vyvolává pouze lokální
přerozdělení namáhání po průřezu styku a prvků spojených
bezprostředně s tímto stykem (změna v rozsahu celkové
výšky konstrukce), přičemž celková hodnota namáhání 

přenášená stykem se nemění (ΣTpl = ΣTel). 

V tomto případě zůstávají v platnosti výsledky získané za
předpokladu lineárně pružného chování, zejména není nutné
v běžných případech prokazovat důsledek uvedené „lokální“
redistribuce na zvýšení celkového přetvoření konstrukce;

II. stadium – pokles tuhosti styku způsobil redistribuci sil
v dalších stycích a prvcích (ΣTpl < ΣTel), avšak dochází
k „ustálení“ konstrukce, změna vnitřních sil se omezuje na
část konstrukce (včetně styků), přičemž přetvoření i na-
pjatost konstrukce vyhovují kritériím I. a II. řádu, tj.
pevnostním i stabilitním;

III. stadium – redistribuce sil proběhla v celé konstrukci
v důsledku změny tuhosti převážné většiny nebo všech
styků, přetvoření i napjatost konstrukce vyhovují pří-
slušným pevnostním a stabilitním kritériím; konstrukce je
nadále způsobilá plnit funkci;

IV. stadium – pokles tuhosti styků, a tím i vyvolaná redis-
tribuce vnitřních sil, způsobily plastické přetvoření styků i
prvků, které postupně převzaly „zbytková“ namáhání.
Konstrukce vykazuje nadměrné (z hlediska druhého mezní-
ho stavu nepřípustné) přetvoření, avšak jako celek neztrácí
stabilitu;

V. stadium – dochází k porušení rovnováhy vnitřních a
vnějších sil, v konstrukci nejsou již prvky schopné převzít
„zbytková“ namáhání a konstrukce jako celek se blíží kolap-
su.

Teoretickou analýzu chování konstrukce, jejíž jednotlivé
nebo některé části přecházejí postupně z lineárně pružného
chování do nelineárně pružného, umožňuje metoda koneč-
ných prvků spolu s přírůstkovou metodou, která umožňuje

aplikovat obvyklý výpočetní model MKP pro lineárně
pružný materiál.

Provedená lineární numerická analýza zachycuje první
fázi odezvy konstrukce na vyřazení stěnového dílce z nos-
né funkce. Pokud nedojde k následnému porušení okolní
konstrukce, která přebírá „zbytkové namáhání“, při němž
dochází k nárůstu normálových a smykových napětí zejmé-
na v okolí narušené konstrukce, tj. v případě dostatečné re-
zervy v únosnosti stěnových dílců, svislých a vodorovných
styků dílců, konstrukce se ustálí. Kritickým místem – jak
vyplývá z výsledků analýzy – jsou zejména styky nosných
dílců. Jejich porušením, které bude následovat po překroče-
ní jejich únosnosti na mezi úměrnosti (τu,el; σu,el), při
současně malé oblasti jejich plastické deformace (obr. 2),
nastane druhá fáze odezvy konstrukce, která bude počátkem
postupného („řetězového“) narušování konstrukce až do
konečného stadia destrukce (kolapsu) nosného systému.

Zvláštní pozornost z hlediska mimořádných účinků hava-
rijního rázu vyžadují zejména panelové konstrukce s chy-
bějícím nebo nedostatečným vyztužením stropní tabule a
nevhodným řešením styků stěnových dílců, především pa-
nelové konstrukce realizované přibližně do roku 1974.
V souvislosti s rekonstrukcí panelových objektů je v těchto
případech z hlediska požadavků statické bezpečnosti vzhle-
dem k účinkům mimořádných zatížení havarijního rázu
nutné provést dodatečné vyztužení, popř. sepnutí nosných
stěn v úrovni jejich vodorovných styků.

Příspěvek byl vypracován za podpory výzkumného
záměru „Funkční způsobilost a optimalizace stavebních
konstrukcí“ MSM 210000001.
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Obr. 12. Příklad experimentálně stanovené závislosti T x δy (pracovní diagramy styku) a závislosti Ks x T (tuhost x zatížení smykovou silou)
vyztuženého styku při opakovaném zatížení smykovou silou [4]
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Witzany, J. – Čejka, T. – Hruška, A.: Structural Safety
of Prefabricated Wall Systems of Multi-Storey Buildings
under Extreme Loading Effects

The extensive occurrences of faults in prefabricated wall
structures of residential buildings was mostly caused by
a lack of experience in their design and erection.
Furthermore, the defects followed from underestimation
of the importance of the impact of physical loading and
effects in relation to structural characteristics of
prefabricated wall structures with a relatively high
sensitivity to deformation effects of the loading.
Prefabricated wall structures generally yield to the
deformation and failure mechanisms while the wall
segments shift in joints damaged by cracks, ie in contact
areas.

Witzany, J. – Čejka, T. – Hruška, A.: Statische Sicherheit
vorgefertigter Wandsysteme mehrgeschossiger Gebäude
bei der Einwirkung außerordentlicher Belastungen

Das umfangreiche Auftreten von Schäden an
vorgefertigten Wandkonstruktionen von Wohnhäusern
wurde vor allem durch mangelnde Erfahrungen bei
Ihrer Planung und Ausführung und die Unterschätzung
des schwerwiegenden Einflusses insbesondere physika-
lischer Belastungen und Einflüsse in Bezug auf die
statischen Eigenschaften vorgefertigter Wandkonstruk-
tionen bewirkt, die durch eine relativ hohe Em-
pfindlichkeit gegenüber den Verformungswirkungen
dieser Belastungen charakterisiert sind. Für vorgefer-
tigte Wandkonstruktionen ist ein Mechanismus von
Verformung und Störung charakteristisch, bei dem sich
die Wandelemente in den durch Risse gestörten Stößen,
d.h. an den Kontaktflächen, verschieben.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví
Českého vysokého učení technického v Praze

ve spolupráci s ČKAIT a ČSSI a s podporou stavovských inženýrských organizací zemí Visegradské čtyřky, dále za
účasti Národního technického muzea v Praze, Národního památkového ústavu, Kolegia pro technické památky,

Sekce ochrany průmyslového dědictví, DAMU a FAMU

pořádá pod záštitou ministra kultury ČR

2. mezinárodní bienále 

INDUSTRIÁLNÍ STOPY
možnosti, význam i úskalí nového využití technických a industriálních objektů

24. – 28. června 2003
Ekotechnické muzeum, Papírenská 6, Praha 6–Bubeneč

Cílem bienále je prostřednictvím výrazné mezioborové a mezigenerační akce rozvinout naléhavé téma „industriál-
ních stop v postindustriálním světě“, diskuzi a výměnu zkušeností o aktuálních možnostech, významu i úskalích
nového využití technických a industriálních objektů. Téměř týdenní program v pozoruhodném prostředí staré
kanalizační čistírny v Praze–Bubenči tvoří více rovin. Souběžně budou v celém komplexu probíhat tři výstavy a vý-

tvarné instalace: 

�� výstava nových a pro tento účel vzniklých studentských projektů a instalací vztahujících se ke konverzi indus-
triálních objektů (práce z posledních dvou let, studenti FA ČVUT, FA VUT Brno a dalších škol architektury
ČR,

�� aktualizovaná expozice historických plánů a modelů technických děl a průmyslových staveb ze sbírek 
NTM – zachráněných před povodní a po ní, doplněno konstrukčními fragmenty ze soukromých sbírek,

�� výstava s videoprojekcí o současných odborných aktivitách, organizacích a iniciativách nového využití
průmyslového dědictví (např. VUPP, SOPD, VCPD, Kolegia pro technické památky).

Odborným vyústěním je dvoudenní mezinárodní konference členěná do programových bloků. První den v obec-
nější a informativní rovině představí zkušenosti a přístupy zastoupené instituce a organizace z České republiky i
zahraničí. Druhý den se prostřednictvím konkrétních příkladů zaměří na vyhraněnější, v současné době diskuto-
vané téma proměny hodnotových kritérií, technických a ekonomických limitů a míry zachování autenticity při kon-
verzi industriálních památek. Rámcem bienále se pro širší veřejnost stanou divadelní a hudební představení a insta-
lace v režii studentů a pedagogů DAMU volně navazujících na probíhající mezinárodní výstavu scénografie a 

designu Pražské quadrienále.

http://vcpd.cvut.cz/
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Mechanické vlastnosti betonu za vyšších teplot
Ing. Pavel PADEVĚT, PhD. 

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Vlastnosti betonu závisí na prostředí, v němž je zkoušen.
K mnoha faktorům ovlivňujícím jeho mechanické vlast-
nosti patří teplota. Při zkouškách zatížení teplotou do
200 ˚C se mění zejména jeho pevnost a modul pružnosti.

Princip měření
Matematické modely chování betonu vycházejí z vlast-

ností materiálu tak, aby dávaly co nejpřesnější výsledky.
Výsledky modelování jsou závislé na kvalitě vstupních
parametrů. Pro modelování vlastností betonu se používají
hodnoty z měření betonu za pokojové teploty, tj. 20 ˚C, a
60 % relativní vlhkosti. Použití parametrů betonu při této
teplotě může zkreslit výsledky modelování chování mate-
riálu za vyšších teplot. 

Výzkum chování betonu za vyšších teplot, které se použí-
vají pro modelování, probíhal na Katedře stavební mechani-
ky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Vlastnosti betonu byly
charakterizovány pevností, modulem pružnosti a tvarem
pracovního diagramu. Křivka pracovního diagramu se měři-
la včetně sestupné fáze (post-peak). Její tvar je závislý na
použitém betonu, průběhu zkoušení a velikosti těles. Velmi
důležitý je poměr výšky a průměru  zkušebních těles [1].

Uspořádání zkoušky
Vlastnosti materiálů se zkoumají na zařízeních umožňu-

jících zaznamenání popevnostních vlastností betonu.
V našem případě to byl zatěžovací stroj DSM 2500 k ověře-
ní kvazikřehkých a křehkých materiálů (obr. 1). Označení
2500 charakterizuje sílu [kN], kterou je zkušební stroj
schopen při zatěžování vyvinout.

Pracovní diagramy kvazikřehkých materiálů v popevnost-
ní části zkoušky lze vytvářet jen na zkušebních strojích,
u kterých je průběh zkoušky řízen přírůstkem deformace
[1]. Deformace se měří ze zdvihu zatěžovacího válce,
u něhož je vyloučena možnost vzniku nespojitostí přírůstku
při odečítání deformace na tělese, přímo na tělese a přes
celou jeho výšku.  Na povrchu je odečítaly dva příložné ten-
zometrické snímače  umístěné ve směru axiální osy tělesa.
Tím, že měly odměrnou délku 150 mm, byl vyloučen vliv
okrajových částí těles, tj. ovlivnění axiálních deformací
příčným napětím. Měření mimo tělesa zajiš�ovaly čtyři sní-
mače v příčném řezu uspořádané po jejich obvodu po 90˚.
Zaznamenávaly axiální deformace přes celou výšku těles.

Příprava těles
Zkušební válce byly vyrobeny betonováním do kovových

forem, které zaručují dokonalý tvar tělesa. Po vyjmutí
z formy byly uloženy do vodní lázně ke zrání až do zahájení
zkoušky. Poté byly tlačené plochy upraveny koncováním, tj.
nanesením vyrovnávací vrstvy cementové malty, popř.
sádry, na povrch tělesa. Je důležité, aby v době zkoušek
měla vyrovnávací vrstva podobnou pevnost jako těleso.
Sádra se používá pro koncování normálních betonů a
rychlovazný cement pro vysokopevnostní nebo vysokohod-
notný beton. V popisované sérii experimentů bylo použito
koncování cementovou maltou. 

Koncování tlačných ploch nesnižuje výšku těles, která je
důležitá pro určení vlivu namáhání tělesa a ovlivnění
výsledné pevnosti betonu. Je-li poměr výšky k průměru pod-
stavy h/b < 1, dochází na kontaktní ploše mezi tělesem a
zkušebním strojem ke tření, které se přenáší do tělesa a při-
spívá ke zpevnění betonu. Optimálním poměrem h/b,
kterým je vyloučen vliv zpevnění materiálu [2], je hodnota
vyšší než 2. 

Předehřívání těles v komoře (alespoň 1 hodinu). je vhod-
nější než zahřívání během zkoušky, protože jejich prohřátí
trvá poměrně dlouho. Pro teplotu do 200 ˚C a průměr pod-
stavy do 150 mm je pak zaručeno prohřátí celého tělesa.

Zkoušky betonu
Byly zvoleny dva druhy betonové směsi pro porovnání

vlastností vysokohodnotného betonu HPC (50 MPa) s beto-
nem normální pevnosti NSC (30 MPa) [3]. Beton pevnosti
30 MPa patří k často používaným materiálům, beton pev-
nosti 50 MPa se již řadí mezi vysokohodnotné betony,
u kterých je vodní součinitel (w/c) nižší než 0,40. Plasti-
fikátor umožnil dobré zpracování směsi. Vodní součinitel
(poměr hmotnosti vody k hmotnosti cementu) v tomto pří-
padě měl hodnotu 0,40 (tab. 2). Směs pro beton B30 byla
namíchána s vodním součinitelem 0,55 (tab. 1). Obr. 1. Zatěžovací stroj DSM 2500
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Tělesa ve stáří 28 dní byla po ohřátí osazena příložnými
snímači deformace a vložena do zkušebního stroje. Beton
pevnosti 30 MPa se zkoušel za teploty 20, 60, 100, 125, 150
a 200 ˚C, beton pevnosti 50 MPa za teploty 20, 60, 100, 150,
175 a 200 ˚C. Pět těles z normálního betonu se zkoušelo na
úrovni zadané teploty, šesté při 20 ˚C. Na každé teplotní
úrovni u betonu 50 MPa bylo ověřováno pět těles. Pro teplo-
ty vyšší než 20 ˚C platilo, že čtyři tělesa byla zatěžována při
vysoké teplotě a páté při 20 ˚C.

Výsledky
Protože zkoušky neprobíhaly současně, byla u betonu

30 MPa změněna teplota ze 175 na 125 ˚C na základě zku-
šeností s betonem 50 MPa.  Při návrhu teplot pro první sérii
těles (50 MPa) se vycházelo z výsledků zkoušek do 200 ˚C
[5], založených na principu zatěžování betonu v tlaku  již
vychladlých těles. V pracovních diagramech betonu 30 MPa
(obr. 2, obr. 3, obr. 4) je za teploty mezi 60 až 200 ˚C patrná
změna pevnosti prvních pěti těles zkoušených při defino-
vané teplotě vůči pevnosti šestého tělesa zkoušeného při
20 ˚C.Velmi zajímavou částí diagramů jsou sestupné větve.
U betonu 30 MPa zvolna klesají v porovnání s betonem
50 MPa. Z diagramů na obr. 5, obr. 6 a obr. 7 je patrný rych-
lý pokles pevnosti na sestupných větvích. U betonu pevnos-
ti 50 MPa nejsou u teplot 60, 150 a 200 ˚C zobrazeny dia-
gramy porovnávacích těles při 20 ˚C. V porovnání s betonem
zkoušeným při 20 ˚C je patrný trend snižování a nárůstu
pevnosti (obr. 9). 

Zkoušky byly ukončeny na 20 % dosažené pevnosti beto-
nu. Na konci sestupných větví pracovních diagramů jsou
betonová tělesa porušena trhlinami. Dalším zatěžováním se
zvyšuje počet uvolněných částí a dochází k drcení již velmi
porušeného a velmi málo únosného materiálu. Významným
důvodem pro ukončení zkoušky je také to, že při poklesu
bývá  vyčerpán měřicí rozsah příložných tenzometrických
snímačů. Podobně jako na obr. 9 lze i na obr. 8 pozorovat
pokles pevnosti s nárůstem teploty do 150 ˚C a následné
zvýšení pevnosti při teplotě 200 ˚C. Velmi zajímavým inter-
valem se jevila oblast od 100 do 150 ˚C, jak je patrné z obr. 8
a obr. 9, kde se tvary křivek pevnosti vůči zkušebním
teplotám liší.

U betonu pevnosti 30 MPa byla porovnávána změna mo-
dulu pružnosti se změnou zkušební teploty. Z obrázků 2, 3 a
4 je patrné, že dochází ke snižování modulu pružnosti se

  písek 0-4 740

  kamenivo 4-8 340
  kamenivo 670
  cement CEM II 32,5 325
  voda 180

Složka Množství [kg]

Tab. 1. Směs betonu pevnosti 30 MPa

  písek 0-4 751,00

  kamenivo 4-8 351,00
  kamenivo 706,00
  cement CEM II 32,5 431,00
  voda 174,30
  plastifikátor Spolstan     2,17

Složka Množství [kg]

Tab. 2. Směs betonu pevnosti 50 MPa

Obr. 2. Pracovní diagramy betonu pevnosti 30 MPa 
zatěžovaného při 20 a 60 ˚C 

Obr. 3. Pracovní diagramy betonu pevnosti 30 MPa 
zatěžovaného při 100 a 125 ˚C
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Obr. 4. Pracovní diagramy betonu pevnosti 30 MPa 
zatěžovaného při 150 a 200 ˚C

Obr. 6. Pracovní diagramy betonu pevnosti 50 MPa 
zatěžovaného při 100  a 150 ˚C

Obr. 7. Pracovní diagramy betonu pevnosti 50 MPa 
zatěžovaného při 175 a 200 ˚C

Obr. 5. Pracovní diagramy betonu pevnosti 50 MPa 
zatěžovaného při 20 a 60 ˚C
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zvyšující se teplotou. V porovnání modulu pružnosti při
teplotě 150 a 20 ˚C činí pokles až 30 %. 

Závěr
Za působení vysokých teplot dochází v betonu ke

změnám materiálových vlastností. U zkoušených těles nor-
mální pevnosti byla v rozsahu teplot 20 až 200 ˚C nejnižší
hodnota zjištěna při 125 ˚C. U betonu B50 bylo dosaženo
nejnižší pevnosti při 60 ˚C. U obou druhů betonu došlo za
kritickým teplotami k nárůstu pevnosti. Jak je patrné z po-
rovnání údajů z obr. 8 a obr. 9, dochází k poklesu pevnosti
při různých teplotních úrovních. Tento jev závisí na pevnos-
ti zkoušeného betonu. Různý tvar křivky změny pevnosti
v porovnání s teplotou závisí na pevnosti betonu, a tím
pravděpodobně i na druhu cementu a vodním součiniteli. 

Experimenty byly provedeny v rámci grantu
č. 106/02/1321.
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Obr. 8. Změna pevnosti s rostoucí teplotou 
u betonu pevnosti 30 MPa

Obr. 9. Změna pevnosti s rostoucí teplotou 
u betonu pevnosti 50 MPa

Padevět, P.: Mechanical Properties of Concrete at
Higher Temperatures

Concrete properties depend on the environment of

testing. The numerous factors influencing its mechanical

properties include, among others, temperature. In

temperature loading tests by temperature up to 200 ˚C,

it is especially the concrete strength and modulus of

elasticity that undergo change.

Padevět, P.: Mechanische Eigenschaften von Beton bei
höheren Temperaturen

Die Eigenschaften von Beton sind von der Umgebung
abhängig, in dem er geprüft wird. Zu den vielen
Faktoren, die seine mechanischen Eigenschaften
beeinflussen, gehört die Temperatur. Bei Prüfungen der
Belastung durch eine Temperatur bis zu 200 ˚C verän-
dert sich vor allem seine Festigkeit und das Elasti-
zitätsmodul.

�dizertace
Hydraulika stokových sítí – kritéria 
transportu sedimentu
Ing. Pavel Koudelák

Dizertace se zabývá náročnou a aktuální problematikou
hydraulických obvodů fungujících v systémech městského
odvodnění. Odvedení odpadních vod je výrazně ovlivněno
povahou transportu pevných částic. V rámci práce se řešily
hydraulické i zdravotně vodohospodářské aspekty s ohle-
dem na množství a charakter sedimentů ve stokových sítích,
měření v terénu a využití výsledků výzkumů v laboratoři.

Podpora rozhodování při řízení 
ekonomických modelů ve stavebnictví
Ing. Daniel Macek

Přínos dizertace spočívá v optimalizaci modelů se stochas-
tickými prvky, které popisují ekonomické procesy s nutný-
mi nejistotami. Autor odůvodnil potřebu analýzy vstupních
dat, vyhledávání chyb, kontroly citlivosti vstupních para-
metrů a simulace důsledků uplatnění rizik. Optimalizace je
v práci založena na bázi genetických algoritmů, které byly
náležitě objasněny. 
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Dynamický tlumič na lávce pro chodce
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Statika a dynamika konstrukcí
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Praha

Pro lehké zavěšené konstrukce mostních lávek bývá do-
minantním dynamickým zatížením pohyb skupiny chod-
ců nebo jednotlivců. Vzhledem k malému útlumu kon-
strukce, vyplývajícímu z jejího konstrukčního řešení, je
často nutné zmírnit nadměrné vibrace vhodným tlu-
mičem. Takovým řešením je použití dynamického tlumiče
vibrací (někdy označovaného jako pohlcovač, nebo ve
starší literatuře jako rezonanční tlumič). 

Úvod
Mostní ocelová konstrukce zkoumané lávky je komůrko-

vá se čtyřmi tyčovými závěsy ukotvenými přes ocelobeto-
nový spřažený pylon na jedné straně mostu do kotevních
bloků (obr. 1) [1], [2]. Rozměry lávky a jejího příčného řezu
jsou zřejmé z obr. 2 a obr. 3. Výpočetní model byl sestaven
z konstrukčních částí:

� komorového průřezu mostu včetně plechů říms a ztuži-
del jako jediného prutového průřezu;

� nosných tyčových závěsů;
� pylonu (od osazení do základu až po vrchol).

Sloužil pro dynamický výpočet konstrukce lávky od vynu-
ceného kmitání pohybem chodců. Jeho nedostatkem je, že
základní nosný průřez mostu se v rovině příčného řezu na
rozdíl od skutečnosti nedeformuje. Důsledkem je nadhodno-
cená tuhost lávky ve vodorovném směru v porovnání
s dalšími z variantních modelů, respektujícími jednotlivé
části komůrky mostu. Na rozdíl od tohoto modelu byl pro
výpočet odezvy mostu na statická zatížení (včetně zatížení
větrem) použit podrobnější model, respektující konečnou
tuhost jednotlivých částí i komůrkového průřezu [2]. 

Prvky závěsů (tyčí) byly pro dynamická zatížení uvažová-
ny jako nosníky kloubově připojené k podélné výztuze pří-
slušného diafragmatu v těžišti komůrkového průřezu
mostovky na jedné straně a na druhé straně kloubově připo-
jené k háku na pylonu. Na opačné straně jsou kotevní tyčové
závěsy kloubově připojeny k pylonu i ke kotevním základo-
vým blokům. Kloubové připojení tyčových závěsů má stan-

dardní technickou podobu spoje vidlice s čepem, dodá-
vaných výrobcem. Velikost hmoty závěsů je rozdělena do
dvojic soustředěných hmot v místech připojení ke konstruk-
ci (kotvení k mostovce a připojení k pylonu). Navržený
dynamický tlumič byl modelován jako soustředěná hmota
na nosníkovém závěsu včetně příslušného vestavěného
viskózního tlumení na pozici mezi závěsy C a D. Výhodou
uvedeného výpočetního modelu proti podrobnějším mode-
lům, uvažujícím samostatně jednotlivé prvky nosného
průřezu, je menší počet stupňů volnosti modelu, a tedy jeho
vhodnější použití pro dynamické výpočty konstrukce.

Popis konstrukce
Lávka má rozpětí 64,80 m (obr. 1) [1], [2]. Ocelový ob-

délníkový komůrkový průřez mostovky z plechů tl. 10 mm
je rozměrů 2 000 × 900 mm (obr. 3). Plech horní desky
mostovky je vyložen na obě strany komůrky v příčném
směru o 550 mm a zakončen římsou. 

Římsy jsou svařeny s plechem horní desky mostovky a s
roztečí 1 620 mm kotveny pomocí trubky TR 60,3 × 11 mm
k diafragmatům ve vnitřní části komůrkového průřezu
mostovky. Společně se sloupkem zábradlí kotevní trubka
vyztužuje římsu. Její kontakt s plechem římsy je zprostřed-
kován roznášecí podložkou. Římsa je u dolního okraje
zpevněna průběžnou podélnou výztuhou 80 × 8 mm.

Horní deskový pás je uvnitř komůrky zpevněn pěti podél-
nými výztuhami 80 mm vysokými z plechu tl. 8 mm s oso-
vými roztečemi mezi jejími stěnami 340 + 4 × 330 + 340 =
= 2 000 mm. Pod vyložením horní desky má plech vždy
z každé strany jednu podélnou výztuhu 80 × 8 mm půlící

Obr. 1. Ideové schéma mostní lávky [1]

Obr. 2. Výpočtový model lávky 
se základními rozměry
a – podélný pohled, b – půdorys
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rozteč mezi římsou a komůrkou. Spodní deskový pás kon-
strukce má uvnitř komůrky tři podélné výztuhy vysoké
80 mm z plechu tl. 8 mm s osovými roztečemi 500 mm.

Plechy stěn komůrkové konstrukce mají uvnitř každá dvě
podélné vodorovné výztuhy 80 mm vysoké z plechu tl. 8 mm
s osovými roztečemi od horního plechu mostovky 250 mm a
500 mm. V místě připojení diafragmat prochází ve výšce
200 mm od horního povrchu mostovky (osově) trubka
římsových plechů, která je přivařena k diafragmatům na
délku 300 mm a plní kromě propojení komůrkové kon-
strukce s římsou i funkci výztuhy diafragmatu. V diafrag-
matech ztužujících komůrkový průřez mostovky v pravidel-
né rozteči 1 620 mm (obr. 2) jsou, kromě krajních, ve střední
části dva průlezné otvory ∅ 600 mm. Všechna, kromě kraj-
ních z obou stran lávky, jsou tl. 10 mm, krajní jsou tl. 16 mm
bez otvorů. V místě připojení tyčových závěsů je ve střední
části diafragmatu doplněn podélný plech výztuhy tl. 20 mm
na délku 150 mm za diafragmatem (směrem od pylonu) a
450 mm před diafragmatem (směrem k pylonu).

V ekvidistantní vzdálenosti 8 × 1 620 = 12 960 mm
(obr. 2a) jsou na mostovce osazeny čtyři tyčové závěsy
(tyče VSL CT ∅ 56 mm). Připojení závěsných tyčí ke
komůrkové konstrukci lávky i ke kotevním plechům pylonu
je v provedení kloubově fungujících čepů (profil dříku čepu
∅ 75 mm, profil hlavy čepu ∅ 142 mm). Čepy jsou osazeny
v koncové vidlici závěsů a procházejí kotevním plechem
výztuhy tl. 20 mm.

Pylon je ocelobetonová spřažená konstrukce proměnného
průřezu ve tvaru komolého jehlanu s průřezem 800 × 500 mm
(obr. 1) na úrovni vetknutí pylonu do základu a 80 × 50 mm
na jeho vrcholu. Obvodový plech tl. 10 mm je ve vnitřních
rozích vyztužen po výšce čtyřmi rovnoramennými úhelníky
L 100/12 (obr. 3b). Spřahovací výztuž z pásoviny P 8/60,
navařená k plechu i k úhelníkům, tvoří uvnitř pylonu příčné
výztužné rámy. Jejich protilehlé strany jsou proti sobě
převázány výztuhami z betonářské oceli ∅ V 20 v příčném
(3 kusy) i podélném (1 kus) směru (vzhledem k hlavním
rozměrům lávky). Vnitřní výztužné rámy se opakují po

250 mm výšky pylonu. Pylon je z betonu C30/37. Vnitřní
výztuž (rámy a podélné úhelníky) plní rovněž funkci spřa-
hovací výztuže (obr. 3b).

Pylon výšky 23 m, umístěný v ose lávky, je vetknut do
železobetonového základového bloku. Závěsy jsou osazeny
mezi kótami +12,50 a +18,50 ve vzdálenostech 2 000 mm
(obr. 2a). Vnitřek je z betonu C30/37. Plechy pro kotvení
dvojic závěsů probíhají tělesem pylonu, jsou přivařeny
k obvodovému plechu a ve vnitřní části pylonu jsou přivaře-
ny k vnitřní výztuži. Spojovací čepy závěsů mají stejný pro-
fil jako čepy připojující závěsy ke komůrkové konstrukci
mostovky.

Komůrková konstrukce mostovky je osazena na pěti
mostních ložiscích. Pro přenesení svislých reakcí a reakcí
v příčném směru od komůrkové konstrukce mostovky jsou
ložiska pro účely výpočtu označena jako vertikální (celkem
čtyři). Tento typ plní funkci posuvných kloubových podpěr.
Pod komůrkou mostu jsou ložiska rozmístěna ve dvojicích
na obou koncích lávky v horizontální příčné rozteči 1 500 mm
(osově). Nad osou jednotlivých ložisek je komůrka mos-
tovky ztužena podélným vertikálním plechem tl. 10 mm na
délku 500 mm na celou svou výšku.

Na straně u pylonu je umístěno proti koncovému diafrag-
matu jedno horizontální ložisko pro přenesení vodorovných
podélných reakcí z komůrkové konstrukce hlavního nos-
níku. Plechy ložiska jsou rovnoběžné s plechem koncového
diafragmatu. Ložisko umožňuje pohyb konstrukce lávky ve
vertikálním směru a pootáčení okolo příčné osy mostovky.
Je umístěno v podélné těžiš�ové ose mostu a rozepřeno proti
konstrukci pylonu.

Uvnitř komůrkové konstrukce mostovky, v polovině
rozpětí mezi 2. a 3. závěsem na vzdálenější straně od
pylonu, je umístěn vertikální dynamický tlumič vibrací se
setrvačnou hmotou 800 kg (obr. 2). Tato hmota je kon-
strukčně provedena tak, aby ji bylo možné na základě
skutečného naladění mostu (zjištěného měřením při uvádění
do provozu) měnit až o ±50 kg (odhad v závislosti na
skutečném provedení lávky). Rám tlumiče je připojen
šroubovými spoji k výztuhám uvnitř mostní komůrky.

Výpočet vlastního kmitání lávky
Nejnižší vypočtené vlastní frekvence kmitání mostu včet-

ně jejich popisu jsou přehledně uvedeny v tab. 1, tvary
kmitání jsou na obr. 4. Osazení tlumiče v konstrukci je
navrhováno pro omezení konkrétní frekvenční složky
vibrací nebo jejího násobku, pro něž dosahují vibrace kon-
strukce (bez tlumiče) nadměrných hodnot. V našem případě
je tlumič navržen pro omezení vibrací na nejnižší vlastní
frekvenci vertikálního ohybového kmitání (1,444 Hz) – viz
tab. 1. Původní vrchol základní vlastní frekvence mostu na
1,444 Hz se tak rozdělí do dvou vrcholů (na 1,305 a 1,534 Hz),
které jsou vždy v těsné blízkosti původní frekvence, pokud
soustava má relativně malý útlum – důvodem pro toto
rozdělení frekvenční špičky je zvětšení stupňů volnosti
přidáním pohyblivé setrvačné hmoty tlumiče na jeho pruži-
nových závěsech. Při velkém útlumu závěsných pružin má
frekvenční závislost jeden vrchol v této oblasti jako sousta-
va s jedním stupněm volnosti. Tvary kmitání vlastní lávky
se na těchto blízkých frekvencích v podstatě neliší; rozdíl je
pouze v pozici kmitny příslušného vlastního tvaru. Přesná
definice tvaru, který odpovídá příslušné špičce (z dvojice
frekvencí 1,305 a 1,534 Hz) vlastního kmitání, závisí na na-
ladění tlumiče vůči mostní konstrukci, útlumu soustavy a
jejích částí [6], [7], [8].

Obr. 3. Příčný řez
a – mostovkovým nosníkem mezi diafragmaty,

b – schematický řez pylonem
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Rovněž přidáním hmoty tlumiče ke konstrukci lávky jsou
ovlivněny (mírně posunuty po frekvenční ose, nikoli roz-
dvojeny) i ostatní nejbližší frekvence. Ostatní vyšší vlastní
frekvence kmitání pylonu a kmitání nosníku mostovky ne-
jsou přidáním relativně malé hmoty tlumiče téměř ovlivněny.

Dynamický tlumič vibrací
Pro omezení kmitání jakékoli konstrukce, tedy nejen

lávky, lze použít dynamický tlumič kmitání, který se dříve
označoval jako rezonanční tlumič kmitání [7] nebo v novější
české literatuře pohlcovač. V americké literatuře se stále
používá název dynamický tlumič kmitání. Důvodem je

skutečnost, že tlumič je laděn s malou frekvenční diferencí
do blízkosti dominantní frekvence konstrukce, na níž
vibrace dosahují nepřípustných hodnot úrovně kmitání (je
tedy naladěn do rezonanční oblasti tlumené dominantní
frekvence). V našem případě jsou pro kmitání lávky ve ver-
tikálním směru dominantní vlastní frekvence základní na
f(1) = 1,444 Hz a vyšší harmonická na f(2) = 3,107 Hz, které
by měl dynamický tlumič významně utlumit.

Jeho parametry jsou navrhovány podle výsledků výpočtu
vlastního kmitání, v našem případě pro utlumení první a
druhé vlastní frekvence ohybového kmitání lávky ve ver-
tikální rovině (tab. 1). Při výpočtu vlastního kmitání byla do
hmoty konstrukce lávky zahrnuta hmotnost odpovídající
jednotlivým stálým zatížením. Tato zatížení, resp. jim
odpovídající hmotnost, mají jisté rezervy, např. na osvětlení,
drobné odchylky od osového schématu modelů v důsledku
imperfekcí průřezů, nebo hmoty nátěrů. Při výpočtu vnitř-
ních sil jsou zpravidla nejrůznější imperfekce pokryty
součiniteli zatížení. Na rozdíl od statických zatížení jsou při
výpočtu vlastního kmitání lávky, podle něhož jsou parame-
try tlumiče navrženy, ve výpočtu odpovídající hmotnosti
konstrukce uvažovány svou charakteristickou hodnotou
(tedy se součinitelem zatížení 1). Důsledkem toho je, že
vypočtená frekvence může být mírně odlišná od skutečné.
Aby tlumič správně plnil svou funkci, musí jeho naladění
respektovat skutečnou frekvenci pohybu, která má být utlu-
mena. Proto se doporučuje ověřovací dynamické měření na
hotové konstrukci a následná oprava setrvačné hmoty či
tuhosti tlumiče podle velikosti tlumené frekvenční složky,
tedy podle skutečného stavu lávky.

Obr. 4. Vlastní tvary kmitání lávky
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Popis vlastního tvaru kmitání Obr. 4
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Tab. 1. Nejnižší vlastní frekvence f(i) kmitání lávky 

Obr. 5. Závislost součinitelů působení kv(fv) a kh(fh) od pohybu
chodců po lávce na příslušné vlastní ohybové frekvenci f(i) lávky,
odpovídající vertikální fv nebo horizontální fh vlastní frekvenci [4]

Tlumič je ocelová konstrukce naladěná do blízkosti
nejnižší vlastní ohybové konstrukce mostu (ve vertikálním
směru):
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� vlastní frekvence lávky
f(1) = 1,444 Hz;

� naladění tlumiče
f = 0,95 · 1,444 = 1,372 Hz;

� setrvačná hmota tlumiče
m = 800 kg;

� závěs setrvačné hmoty – náhradní prut
– výška (odhad výšky pružin)

l = 0,2 m,
– průřezová plocha

A = π · 0,22 / 4 = 0,0314 m2,
– tuhost prutu modelujícího pružinové závěsy 

(celková tuhost odpružené hmoty tlumiče – vertikálně)
k = E A / l ,

jelikož
k = m · 4 π2 · f2 = 0,8 · 4 π2 · 1,3722 = 59,451 kN/m,
lze vypočíst modul pružnosti náhradního závěsného
prutu

E = k · l / A = 59,451 · 0,2 / 0,0314 = 378,67 kPa.
Závěsy tlumiče (rám s pružinami) jsou pevně připojeny

ke konstrukci uvnitř komůrky mostu. Při řešení možnosti
připojení je nezbytné pamatovat na pohyb setrvačné hmoty
tlumiče na pružinových závěsech – v našem případě ve ver-
tikálním směru – podle výpočtu do cca ±30 mm (obr. 7, obr. 8,
obr. 9) tak, aby nedošlo k nárazům na stěny komůrkového
průřezu mostu. V našem případě odpovídá odhadnutý útlum
pružinových prvků pryží potaženým pružinám (pro zvýšení
útlumu běžné ocelové pružiny), tedy závěsným pružinám
bez dalších vložených viskózních prvků (např. viskózních
tlumičů). Takto vytvořená konstrukce není na údržbu
náročná.

Útlum dynamického tlumiče s takto ošetřenými pruži-
novými závěsy byl pro výpočet konzervativně odhadnut
hodnotou poměrného útlumu 5 % [5]. Ve skutečnosti je
mírně vyšší, nicméně uvažovaná hodnota je ve prospěch
konzervativnosti řešení. V případě potřeby lze použít i dyna-
mické tlumiče s vestavěnými viskózními prvky, jejichž
útlum je 10 % i větší, což je ve prospěch jejich účinnosti.

Při rezonančním rozkmitání konstrukce působením
vnějších účinků, v našem případě pohybu chodců, dochází
ke změně fáze pohybu té části konstrukce, která prochází
rezonancí. Využitím tohoto jevu při rozkmitání konstrukce
lávky v utlumované frekvenční složce vibrací zakmitá tlu-
mič v protifázi s pohybem lávky (jeho vlastní frekvence je
posunuta mírně níže proti frekvenci lávky). Z časového
průběhu kmitání na obr. 7a, obr. 8a a obr. 9a je zřejmé, že
v okamžiku rozkmitání konstrukce při začátku působení
zatížení se začne spolu s tlumenou konstrukcí rozkmitávat i
tlumič. Díky jeho rezonančnímu naladění velmi brzy, při-
bližně ve druhém až třetím výkmitu, se kmitání tlumiče
dostane do protifáze s tlumenou konstrukcí lávky (zatímco
lávka se pohybuje v jednom směru, tlumič se pohybuje
v opačném). Vzhledem k působení setrvačných sil tlumiče
proti pohybu lávky tak prvotní rozkmitání konstrukce velmi
brzy klesne na nižší hodnoty, odpovídající ustálenému
stavu. V tomto režimu kmitá konstrukce lávky i tlumič po
zbytek doby působení zatížení (aktivity chodců na lávce),
pak dojde k dalšímu omezení vibrací a dokmitání lávky ve
volném kmitání.

Větší výchylky setrvačné hmoty tlumiče v počáteční fázi
jeho rozkmitání nejsou na závadu provozu lávky, nebo�
kmitání je skryto uvnitř komůrkového průřezu mostovky a
kmitající setrvačná hmota tlumiče na pružinách je tak kon-
strukčně řešena, aby ani při maximálním výkmitu jeho setr-
vačné hmoty nedocházelo k nárazům na stěny nosného
komůrkového průřezu mostovky. Protože druhá vlastní
frekvence vertikálního kmitání lávky je přibližně dvojná-

sobkem základní frekvence mostu, tlumič spolehlivě utlumí
i tuto vlastní frekvenci (obr. 9a).

V příčném a podélném směru je tlumič navržen jako tuhý
(pevné vedení setrvačné hmoty), takže kromě vlastní hmot-
nosti kmitání konstrukce v těchto směrech neovlivňuje.
Silové působení na závěsy tlumiče je dáno součinem hmoty
a příslušného zrychlení. Uvážíme-li zjednodušeně pohyb
setrvačné hmoty s rezervou do 30 mm, pak dynamická síla
od kmitající setrvačné hmoty přenášená do konstrukce na
nejnižší vlastní vertikální frekvenci f(1)

F = m · (2 · π · f(1))2 · y = 0,800 · (2 · π · 1,444)2 · 0,03 = 1,98 kN.

Zpřesnění výpočtu sil na upevnění tlumiče je možné, když za
výchylku y dosadíme vypočtené hodnoty kmitání podle
obr. 7a, obr. 8a pro frekvenci f(1) a obr. 9a pro frekvenci f(2).

Obr. 6. Vynucené kmitání lávky bez tlumiče na frekvenci 1,444 Hz
a – časový průběh výchylky lávky od působení osamělé síly,
b – obálka ustáleného kmitání od působení spojitého zatížení

Obr. 7. Vynucené kmitání lávky s tlumičem v okolí 1,444 Hz 
od působení osamělé síly

a – časový průběh výchylky lávky a setrvačné hmoty tlumiče, 
b – obálka ustáleného kmitání
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Výpočet a posouzení vynuceného 
kmitání lávky

Vertikální dynamické zatížení
Dynamické zatížení od chodců se uvažuje podle návrhu

prEN 1991-2 [4]. Pokud vertikální ohybová frekvence vlast-
ního kmitání leží v rozmezí 1,4 < fv < 3,4 Hz, je nutné se
vertikálním vynuceným kmitáním zabývat [9]. Do této
frekvenční oblasti spadají dva nejnižší vlastní tvary kmitání
s vlastními frekvencemi f(1) = 1,444 Hz a f(2) = 3,127 Hz, pro
něž je nutné velikost vertikálního dynamického zatížení
stanovit.

� Skupina chodců
Sílu odpovídající vertikálním účinkům od skupiny chodců

působících jako osamělá síla lze uvažovat v místě největší
amplitudy (kmitny) příslušného vlastního tvaru (obr. 4)

Qgv = 280 · kv(fv) · sin (2 π · fv · t)    [N],

kde kv(fv) je součinitel působení v závislosti na frekvenci
vertikálního ohybového kmitání fv podle obr. 5. 

Pro nejnižší vlastní frekvenci vertikálního ohybového
kmitání fv = f(1) = 1,444 Hz 

Qgv = 280 · 2,776 · sin (2 π · 1,444 t) = 777 · sin (2 π · 1,444 t) [N].

Pro další vyšší vlastní frekvenci vertikálního ohybového
kmitání fv = f(2) = 3,127 Hz

Qgv = 280 · 0,968 · sin (2 π · 3,127 t) = 271 · sin (2 π · 3,127 t) [N].

� Spojitý proud chodců
Rovnoměrné spojité zatížení po celé šířce lávky v místech

stejného znaménka příslušného výkmitu (na celou délku
příslušné části tvaru kmitání) vlastního tvaru kmitání (obr. 4)

qsv = 12,6 · kv(fv) · sin (2 π · fv · t)    [N/m2].

Pro nejnižší vlastní frekvenci vertikálního ohybového
kmitání fv = f(1) = 1,444 Hz

qsv = 12,6 · 2,776 · sin (2 π · 1,444 t) = 35,0 · sin (2 π · 1,444 t)
[N/m2],

q' = qsv · b = qsv · 3,100 = 0,1084 · sin (2 π · 1,444 t) 
[kN/m].

Pro další vyšší vlastní frekvenci vertikálního ohybového
kmitání fv = f(2) = 3,127 Hz

qsv = 12,6 · 0,968 · sin (2 π · 3,127 t) = 12,2 · sin (2 π · 3,127 t)
[N/m2],

q' = qsv · b = qsv · 3,100 = 0,0378 · sin (2 π · 3,127 t) [kN/m].

Horizontální dynamické zatížení
Pokud horizontální ohybová frekvence vlastního kmitání

leží v rozmezí frekvencí 0,5 Hz < fv < 1,5 Hz, je nutné se
horizontálním vynuceným kmitáním zabývat. Pro úplnost je
dále uvedeno stanovení horizontálního zatížení i pro tento
případ.

� Skupina chodců
Síla odpovídající horizontálním účinkům od skupiny

chodců působí obdobně jako v předchozím případě vertikál-
ních účinků v místě největší amplitudy příslušného vlast-
ního tvaru

Qgh = 70 · kh(fh) · sin (2 π · fh · t)     [N],

kde kh(fh) je součinitel působení v závislosti na frekvenci fh
podle tab. 2.

� Spojitý proud chodců
Rovnoměrné spojité zatížení po celé šířce lávky v místech

stejného znaménka příslušného vlastního tvaru

qsh = 3,2 · kh(fh) · sin (2 π · fh · t)     [N/m2].

Do této frekvenční oblasti nespadají žádné vlastní tvary
kmitání horizontálního kmitání posuzované lávky. Nejnižší

Obr. 8. Vynucené kmitání lávky s tlumičem v okolí 1,444 Hz 
od působení spojitého zatížení

a – časový průběh výchylky lávky a setrvačné hmoty tlumiče, 
b – obálka ustáleného kmitání

Obr. 9. Vynucené kmitání lávky s tlumičem na frekvenci 3,127 Hz
od působení spojitého zatížení

a – časový průběh výchylky lávky a setrvačné hmoty tlumiče, 
b – obálka ustáleného kmitání



154 STAVEBNÍ OBZOR 5/2003

vlastní tvar horizontálního (příčného) kmitání leží na
fh = f(3) = 3,128 Hz, je tedy dostatečně vysoko nad oblastí,
pro kterou je požadován dynamický výpočet. To znamená,
že výpočet horizontálního vynuceného kmitání není pro po-
suzovanou lávku nutný.

Výpočet odezvy konstrukce pro vertikální zatížení
Výpočetní program FEAT 2000 umožňuje výpočet

kmitání konstrukce pro obecný časový průběh budicí síly.
Její časový průběh byl modelován jako sinusový průběh na
příslušné vlastní frekvenci. Útlum se pro tento způsob
výpočtu zavádí součinitelem α při matici hmotnosti a
součinitelem β při matici tuhosti soustavy. Jejich velikost
lze stanovit z nejnižší vlastní frekvence a příslušného
poměrného útlumu soustavy. Protože je lávka vybavena tlu-
mičem, byl pro výpočet kmitání použit poměrný útlum 5 %,
tedy D = 0,05. Součinitele α a β se pak vypočtou ze vztahů

α = D · 2 π · f(1) = 0,05 · 2 π · 1,444 = 0,453 65,
β = D/(2 π · f(1)) = 0,05/(2 π · 1,444) = 0,005 51.

Dynamický výpočet lávky pro odlišný útlum uvnitř kon-
strukce tlumiče a odlišný útlum lávky jako celku výpočetní
program neumožňuje. Díky vlastnostem osazeného tlumiče
jsou útlumové vlastnosti celé konstrukce (lávky s tlumičem)
výrazně vyšší, než udává velikost poměrného útlumu D pro
lokální část soustavy (pružinové závěsy tlumiče).

Výpočet odezvy lávky bez tlumiče pro zatížení osamělou
silou a spojitým zatížením ve frekvenci nejnižšího vlastního
tvaru kmitání je uveden na obr. 6. Časový průběh je na
obr. 6a rozdělen na počáteční stav působení zatížení a
ustálené vynucené kmitání při tomto způsobu zatížení. Při
výpočtu lávky bez dynamického tlumiče byl použit odhad-
nutý celkový útlum lávky D = 0,06 (považovaný za maxi-
málně možný pro ocelové lávky bez tlumiče a doporučený
normami [3], [4]). Kmitání lávky bez tlumiče je podstatně
vyšší než kmitání s tlumičem.

Výpočet vynuceného kmitání lávky s tlumičem byl prove-
den pro tři typy dynamického zatížení ve svislém směru:

a) skupina chodců (součinitel zatížení γf = 1,0), obr. 7,
amplituda osamělé síly Q = 0,777 kN,
frekvence osamělé síly se sinusovým průběhem
f(1) = 1,444 Hz;

b) spojitý proud chodců (součinitel zatížení γf = 1,0), obr. 8,
amplituda spojitého zatížení q = 0,1084 kN/m,
frekvence spojitého zatížení se sinusovým průběhem
f(1) = 1,444 Hz;

c) spojitý proud chodců (součinitel zatížení γf = 1,0), obr. 9,
amplituda spojitého zatížení q = 0,0378 kN/m,
frekvence spojitého zatížení se sinusovým průběhem
f(2) = 3,127 Hz.

Porovnání výsledků výpočtu ustáleného kmitání pro jed-
notlivá dynamická zatížení včetně porovnání s doporučený-
mi mezemi [3], [4] je uvedeno v tab. 2.

� Hodnocení vynuceného kmitání
Přípustná amplitudová úroveň kmitání se posuzuje podle

zrychlení kmitání. Podle EN 1990 [3] a prEN 1991-2 [4] se
připouští maximální doporučené zrychlení alim [m/s2] na
lávce

alim = 0,5 · fv1/2 .

Pro přepočet zrychlení a na amplitudy ustáleného kmitání
(výchylky) y platí

ylim = alim / (2 π · fv)2, 

kde fv je posuzovaná frekvence kmitání – v našem případě
vertikálního kmitání fv = f(1) alternativně f(2).

Přípustný limit v amplitudách kmitání (ve výchylkách
ylim) je uveden v tab. 2. Je zřejmé, že pro posouzení dyna-
mických účinků na posuzovanou lávku je dominantní
účinek spojitého proudu chodců. Poměr amplitud kmitání
spojitého proudu chodců versus skupiny chodců u lávky
s tlumičem je až pětinásobný. Aplikujeme-li tento poměr na
lávku bez tlumiče, pak je zřejmé, že spojitý proud chodců by
lávku bez tlumiče rozkmital v amplitudách okolo 40 mm,
což značně překračuje přípustnou mez.

Variantní výpočty pro různé ztužení a dílčí úpravy lávky
(změna profilů plechů, doplnění výztuh, zvýšení průřezu
komůrky apod.) s cílem vyhnout se použití dynamického
tlumiče se prováděly v počátečních etapách analýzy kon-
strukce lávky. Žádná úprava však nevedla k omezení vynu-
ceného kmitání a konstrukce lávky bez tlumiče by tedy
nevyhověla – nesplnila požadavky druhého mezního stavu
použitelnosti lávky. Naopak, při použití dynamického tlu-
miče v navrženém místě a s navrženými parametry jsou
amplitudy vynuceného kmitání mostu výrazně nižší než nor-
mami [3], [4] doporučené kmitání.

Závěr
Dominantním dynamickým zatížením lehkých ocelových

lávek určitých konstrukčních soustav je zpravidla zatížení
chodci. Účinky mohou odpovídat pohybu po lávce, a� již
jednotlivců, nebo větších skupin, a nebo také vandalskému
rozkmitávání. Jestliže je nosná konstrukce navržena tak, že
může dojít k jejímu většímu rozkmitání, je nutno pro
zvýšení tlumení konstrukce vedoucímu k dostatečnému
omezení kmitání od účinků chodců umístit v konstrukci
lávky (komůrkový průřez to umožňuje) dynamický tlumič
(pohlcovač) kmitání, který je spolehlivou ochranou proti
jejímu nadměrnému rozkmitání. Čím více se lávka roz-
kmitává, tím větší síly v protifázi proti tomuto pohybu tlu-
mič vyvozuje, takže se lávku nedaří do vysokých amplitud
kmitání vůbec vybudit. Obecně se lávky konstrukčně
navrhují tak, aby kmitaly v nebezpečném – nepřijatelném
frekvenčním pásmu pouze v malých amplitudách. V pří-
padech, kdy nelze navrhnout lávku jinak, jsou tlumiče jedi-
ným řešením. 

s tlumičem bez tlumiče

skupina chodců 1,444 0,7   8,0 7,3
1,444 3,8 29,2 7,3
3,127 0,9 – 2,3

Doporučená mezní 
úroveň výchylky

spojitý proud chodců

Amplituda ustáleného kmitání y
Zatěžovací stav

Frekvence f (i) 

[Hz]

Tab. 2. Porovnání amplitud [mm] ustáleného kmitání lávky v nejvíce kmitajícím bodu mostního nosníku (v místě osazení dynamického tlumiče)
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Příkladu návrhu dynamického tlumiče pro lávku překra-
čující dálnici je věnován tento příspěvek. Pro reálnou
stavební konstrukci jsou vypočteny amplitudy vynuceného
kmitání od účinků chodců a vzájemně porovnány pro kon-
strukci s dynamickým tlumičem a bez tlumiče. Z výsledků
výpočtu pak vyplývá výhodnost tohoto řešení.

Práce na této problematice byla součástí zakázky pro
firmu PONTEX, s. r. o., a dále byla podporována pro-
jektem č. 103/03/0082 GA ČR „Nelineární odezva kon-
strukcí při mimořádných zatíženích a zatíženích způ-
sobených pohybem člověka“ a výzkumným záměrem
č. J04/98/210000029 MŠMT „Rizikové inženýrství a
spolehlivost technických systémů“. 
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Makovička, D. – Studničková, M. – Makovička, D. –
Korbelář, J.: Dynamic Absorber on a Footbridge

The dominant dynamic loading of light suspension
footbridge structures is represented by movement of a
group of pedestrians and/or individuals. Due to the low
absorption capabilities of the structure resulting from its
structural design, excessive vibrations often need to be
cushioned by a suitable absorber. The use of the
dynamic vibration absorber is an appropriate solution to
the problem. 

Makovička, D. – Studničková, M. – Makovička, D. –
Korbelář, J.: Dynamischer Schwingungstilger an einer
Fußgängerbrücke

Für leichte Hängekonstruktionen von nicht befahrenen
Brücken bildet die dominante Belastung die Bewegung
einer Gruppe von Fußgängern oder von Einzelpersonen.
In Anbetracht der geringen Dämpfung der Kon-
struktion, die aus ihrer konstruktiven Lösung erwächst,
ist es oft notwendig, übermäßige Vibrationen durch
einen geeigneten Tilger zu dämpfen. Eine solche Lösung
ist der Einsatz eines dynamischen Schwingungstilgers
(bisweilen als Absorber oder in älterer Literatur als
Resonanzdämpfer bezeichnet). 

České vysoké učení technické 
v Praze

Fakulta stavební

si vás dovoluje pozvat na celodenní odborný seminář

DDřřeevvěěnnéé  kkoonnssttrruukkccee

24. června 2003
Fakulta stavební ČVUT v Praze,

Thákurova 7, Praha 6

Témata:
�� současný stav v oboru dřevěných konstrukcí

�� navrhování dřevěných konstrukcí podle
evropských norem

�� návrhové pomůcky k Eurokódu 5

�� rekonstrukce a poruchy dřevěných konstrukcí

�� kompozitní dřevobetonové stropní konstrukce

�� styčníky dřevěných konstrukcí

�� tenkostěnné ocelové spojky pro dřevěné 
konstrukce

�� prostorová tuhost budov na bázi dřeva

�� nové konstrukční systémy budov ze dřeva

�� dřevěné konstrukce z kulatiny

�� ochrana dřeva

�� software pro navrhování dřevěných konstrukcí

�� software pro modelování a výkresovou 
dokumentaci dřevěných konstrukcí

Garantem je doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. 
Seminář je zařazen do systému celoživotního

vzdělávání ČKAIT a jeho absolvování je 
oceněno 3 body.

Účastníci obdrží sborník. V ceně semináře 1 600 Kč 
je zahrnuto občerstvení a oběd.

Informace a přihlášky:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Z. Kalinová,

Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 

�seminář
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Program CESAR-LCPC pro numerické modelování
mechanických a termodynamických jevů

prof. František VODÁK, DrSc.
Ing. Petr SEMERÁK, PhD.  

RNDr. Vítězslav VYDRA, CSc. 
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Článek popisuje základní funkce, možnosti a hlavní před-
nosti softwarového balíku CESAR-LCPC. Program je
určen pro numerické modelování mechanických a termo-
dynamických stavů a procesů ve stavebních konstrukcích
a horninách.

Úvod
Stavební inženýři používají komerční programy, které pro

numerické řešení stavu a chování konstrukcí využívají
metodu konečných prvků (MKP). Program CESAR-LCPC
je jedním z nich, vyniká však  některými charakteristikami.
Jde zejména o mimořádný rozsah problémů, které je scho-
pen řešit, což jej předurčuje pro výzkumnou, vědeckou a
pedagogickou práci. V rámci programu IAEA „Technical
Co-Operation“ jej získala Katedra fyziky Fakulty stavební
ČVUT současně s výpočetní stanicí.

Princip metody konečných prvků
Metoda konečných prvků jako moderní metoda nume-

rického řešení fyzikálních problémů se na veřejnosti poprvé
objevila ve druhé polovině padesátých let v USA, a poté se
rychle rozšířila do téměř celého technicky vyspělého světa.
Její výhody se projevují při řešení staticky zatížených
složitějších konstrukcí, při dynamické analýze konstrukcí,
popř. při řešení úloh geometricky či fyzikálně nelineárních. 

Základní myšlenka MKP spočívá v tom, že výpočetní
model konstrukce je vytvořen rozložením na takové části,
jejichž analýza je poměrně snadná a pro všechny části, nebo
aspoň soubor částí, stejná. Určí se podmínky, které zajistí
potřebné spolupůsobení (rovnováhu a kompatibilitu) těchto
konečných prvků konstrukce, aby opět tvořily souvislý
celek. Z nich lze vypočítat neznámé deformační nebo silové
faktory na hranicích jednotlivých prvků, případně i uvnitř
prvku. 

Konečnými prvky u prutových konstrukcí jsou pruty spo-
jené ve styčnících. Z geometrie prutů vyplývá, že mohou
spojovat pouze dva styčníky. Konečnými prvky dvoj-
rozměrných a trojrozměrných konstrukcí jsou malé, ale
konečné útvary stejných rozměrů, jako je celá konstrukční
část. Proti prutovým systémům je však podstatný rozdíl
v tom, že vícerozměrné prvky navzájem souvisejí liniově
nebo plošně, takže skutečný počet styčných bodů není
konečný. Tuto skutečnost MKP obchází tím, že pro popiso-
vaný prvek volí jisté rozložení řídicích funkcí. Volenou
aproximací nelze zpravidla současně splnit podmínky
rovnováhy a kompatibility na celé konstrukci, ale většinou
jen jednu z nich. Potom budou splněny podmínky:

– spojitosti po celé konstrukci a podmínky rovnováhy
v konečném počtu uzlů, tj. kompatibilní model;

– rovnováhy po celé konstrukci a podmínky spojitosti
pouze v uzlech, tj. rovnovážný model.

Teoretický rozbor ukázal, že MKP vychází z variačních
principů a že je moderní variantou klasické Ritzovy metody.
Většina algoritmů MKP používá kompatibilní model a řeší
jej deformační metodou. Ve prospěch tohoto postupu svědčí
jednoduchý algoritmus výpočtu.

Koncepce programu 
CESAR-LCPC je univerzální softwarový balík, určený

především pro výpočty ve stavebnictví (strukturní analýzu,
hydrogeologii, teplotní analýzu, mechaniku zemin a hor-
nin), schopný řešit mnoho problémů i v průmyslu a v oblasti
životního prostředí. 

Od roku 1980 je vytvářen ve francouzském státním insti-
tutu pro výzkum silnic a mostů  Laboratoire Central des
Ponts et Chaussées (LCPC) se sídlem v Paříži. Je napsán
v jazyku Fortran 77 a v programovacím jazyku C. Výzkum-
né práce LCPC jsou úzce propojeny s prací na programu,
což znamená, že použité výpočetní algoritmy a konstitutivní
rovnice, popisující chování materiálu konstrukce, jsou
prověřeny mnoha měřeními. Výpočty jsou proto velmi
spolehlivé. Koncepce umožňuje jeho neustálé revidování a
doplňování nových poznatků získaných LCPC a jejich
výzkumnými partnery. 

Program je použitelný k vytváření výkladových modelů
vhodných ke studiu a lepšímu pochopení komplexních jevů
i k vytváření modelů během návrhu konstrukcí. Modely se
opírají o vědeckou analýzu jednotlivých jevů a jejich  fyzi-
kálně matematický popis. Příslušné  rovnice se řeší numeric-
ky metodou konečných prvků.

Programy, které jsou součástí softwarového balíku
CESAR-LCPC, jsou uspořádány do třech bloků. Toto uspo-

Obr. 1. Struktura sofwarového balíku CESAR-LCPC

Obr. 2. Příklad trojrozměrné sítě konstrukce jaderné elektrárny
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řádání usnadňuje aktualizaci programu, jehož vývoj neustá-
le pokračuje.  Bloky MAX, CESAR a PEGGY jsou navzá-
jem propojeny společnou databází (obr. 1).

MAX – přípravný blok

Program MAX umožňuje vytvoření sítě konečných prvků
a souboru vstupních dat. Sí� konečných prvků je dvoj-
rozměrná (2D), trojrozměrná (3D) se vytváří translací nebo
rotací  dvojrozměrných prvků (obr. 2, obr. 3). Vstupní data
zahrnují mechanické vlastnosti materiálu, okrajové pod-
mínky a zatížení. Součástí bloku je knihovna mnoha
různých typů konečných prvků (více než 20), což umožňuje
přizpůsobit sí� řešenému problému. Vazba mezi  prvky
může být pevná, s Coulombovským třením nebo kluzná.
Mohou být zvoleny různé typy silového zatížení, a to obje-
mové, povrchové (hydrostatický tlak, homogenní a neho-
mogenní smykové síly atd.) a bodové.

CESAR – výpočetní blok

Numerický výpočet metodou konečných prvků provádí
blok CESAR s rozsáhlou knihovnou konstitučních zákonů
popisujících chování studovaného materiálu. K dispozici
jsou zákony popisující elastické, elastoplastické, termo-
elastoplastické a termoporoelastoplastické  chování, chová-
ní betonu během prvních stadií tuhnutí atd. Program je čle-
něn do výpočetních modulů. V současnosti jich je ve
standardní verzi 15 pro řešení statických a dynamických
problémů, 7 pro difúzní problémy a 3 pro smíšené mecha-
nicko-termodynamické problémy. Na rozdíl od jiných pro-
gramů umožňuje současně řešit mechanický stav kon-
strukce, rozložení teplot (teplotní pole) a difúzi. Běžné
programy obvykle počítají nejprve teplotní pole, poté difúzi,
a nakonec určí mechanický stav konstrukce. Takový postup
však vede k méně přesným výsledkům.

Blok je neustále doplňován novými výpočetními moduly,
v poslední době např. moduly popisujícími šíření trhlin
(lomová mechanika, pravděpodobnostní analýza šíření
trhlin v betonu), moduly pro výpočet vrstvených skořepino-
vých prvků, nosníků z drátkobetonu a mnohé další.

PEGGY – interpretační blok

Peggy je interaktivní grafický program, který vytváří
grafy a nákresy umožňující rychlou analýzu a interpretaci
výsledků (obr. 4). Umožňuje vytisknout data různým způ-
sobem.

Příklady použití
CESAR-LCPC používají firmy na celém světě. Byl

použit například při projektování athénského metra, tunelu
pod kanálem La Manche, mostu v Le Havre.

� Jako ideální nástroj pro studium podzemních kon-
strukcí umožňuje:
– použití mnoha konstitučních rovnic popisujících chování

zemin (Mohrovu-Coulombovu, Trescovu, Druckerovu-
Pragerovu, Vermeerovu, Novaovu, Cam Clayovu, Pre-
vostovu a Hoegovu, Melanieovu a Hoeckovu-Brow-
novu);

– automatické generování etap výstavby;
– výpočet napětí odvozeného od předchozí etapy výstavby

nebo od geostatického napětí;
– přímý výpočet ekvivalentních sil působících ve výkopu

pouhým výběrem hranic výkopu.

� Řeší hydrogeologické a environmentální problémy,
zejména difúzi v ustáleném i neustáleném stavu. Porézní
látky mohou být modelovány jako nasycené nebo nenasyce-
né. Analýza může zahrnovat vzájemné působení tepelných,
difúzních a  mechanických procesů. Pro všechny difúzní
jevy program vytváří zobrazení trvale (plasticky) přetvoře-
ných oblastí a mapy napě�ových čar, teploty a tlaku v pó-
rech, tj. všechny informace potřebné ke stanovení parametrů
bezpečnosti konstrukce.

� Při modelování konstrukcí umožňuje:
– projektování smíšených ocelobetonových konstrukcí,
– modelování konstrukcí sestavených z nosníků, desek,

skořepin a hmot,
– analýzu kritérií selhání (von Misese, parabolické),
– modelování dynamického chování (seizmického, har-

monického),
– zobrazení napětí v tahu v betonu,
– analýzu tepelných jevů při tvrdnutí betonu.

Závěr 
Program CESAR-LCPC se osvědčil pro svou univerzál-

nost a možnost řešení komplexních mechanicko-termody-
namických problémů. Umožňuje, na rozdíl od jiných pro-
gramů, současně řešit mechanický stav konstrukce,
rozložení teplot (teplotní pole) a difúzi. Program je použitel-
ný k vytváření výkladových modelů vhodných ke studiu,
lepšímu pochopení komplexních jevů a k vytváření modelů
během návrhu konstrukcí. 

Obr. 3. Příklad trojrozměrné sítě konečných prvků 
vytvořené blokem MAX

Obr. 4. Příklad zobrazení izočar a gradientů v bloku PEGGY
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Software CESAR-LCPC, výpočetní stanice a školení

bylo hrazeno Mezinárodní agenturou pro atomovou

energii  (kontrakt CZR/9/11). Aplikace programu byly

sponzorovány MŠMT ČR (kontrakty ME 378 a 304-

098:210000004)
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Vodák, F. – Semerák, P. – Vydra, V.: CESAR-LCPC
Program for Numerical Modelling of Mechanical and
Thermodynamic Phenomena

This paper describes the basic functions, options and
major benefits of the CESAR-LCPC software package.
The program is used for numerical modelling of
mechanical and thermodynamic states and processes in
building structures and rocks.

Vodák, F. – Semerák, P. – Vydra, V.: Das Program
CESAR-LCPC für numerische Modellierung mecha-
nischer und thermodynamischer Erscheinungen

Der Artikel beschreibt die Grundfunktionen, Möglich-
keiten und Hauptvorteile des Softwarepakets CESAR-
-LCPC. Das Programm ist zur numerischen Model-
lierung mechanischer und thermodynamischer Zustän-
de und Prozesse in Baukonstruktionen und Gesteinen
bestimmt.

�osobní zprávy

Ve čtvrtek 20. února 2003 mě
v kanceláři navštívil profesor
Šimek a diskutovali jsme o jeho
zapojení do pedagogické, vě-
deckovýzkumné a organizační
práce katedry geotechniky v let-
ním semestru akademického
roku 2002/2003. Sdílel jsem
jeho optimizmus a byl jsem
š�asten, že po několika poku-
sech zvítězil nad přírodou. O to
větší bylo mé překvapení, když

jsem se v pondělí při rehabilitačním pobytu v Motolské
nemocnici dozvěděl smutnou zprávu, že 22. února zemřel.

Prof. Ing. Jiří Šimek, DrSc., se narodil 21. 5. 1930
v Říčanech u Prahy, maturoval na reálném gymnáziu a
v roce 1954 absolvoval konstruktivně dopravní směr
Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Po
odchodu do praxe působil v Hydroprojektu Praha, kde pra-
coval na detailech projektu přehrady Lipno, poté přešel do
mostního oddělení Ústavu stavebních hmot a konstrukcí a
praxi ukončil v Ústavu pro projektování papírenského
průmyslu. Šestiletá činnost v těchto ústavech určila jeho
celoživotní odborný směr, kterým bylo nejprve statické
řešení základových konstrukcí mostů, a později všech kon-
strukcí. 

V roce 1960 začal působit jako pedagog na bývalé
Vysoké škole dopravní v Praze na katedře mostů a tunelů.
Po jejím přeložení do Žiliny přešel na Fakultu stavební
ČVUT v Praze k prof. Myslivcovi, kde se v roce 1966 habi-
litoval pro obor mechanika zemin a zakládání staveb. V roce
1973 byl jmenován profesorem a v roce 1977 získal hodnost
doktora technických věd. Od roku 1973 až do roku 1991 byl
vedoucím katedry geotechniky, v letech 1976 až 1979
proděkanem oboru konstrukce a dopravní stavby, a poté
působil do roku 1985 jako proděkan FSv pro vědu a
výzkum.

Profesor Šimek patřil k nejvýznamnějším osobnostem
Fakulty stavební a ČVUT za posledních čtyřicet let.
Pedagogická a publikační činnost byla pro něj životní potře-
bou. Přes dvacet let přednášel předměty Mechanika zemin,
Zakládání staveb, Statika základových konstrukcí, byl
autorem mnoha učebních textů a čtyř knih věnovaných
problematice těchto geotechnických specializací. Mnoho
aktivních odborníků z praxe se cítí být jeho žáky; pod jeho
vedením získalo více než dvacet stavebních odborníků hod-
nosti CSc. a PhD. Jako hostující profesor přednášel i na řadě
cizích univerzit. Přínos jeho osobnosti bude jistě připome-
nut i na stavebních fakultách v Brně, Bratislavě a Žilině. 

Ve vědeckovýzkumné činnosti se zaměřil především na
problémy interakce základových konstrukcí s podložím;
k nejvýznamnějším patří jeho přínos k navrhování piloto-
vých základů. Této oblasti se týkala i jeho významná nor-
motvorná činnost, která byla završena účastí na sestavení
předpisu Eurocode 7.

Profesor Šimek se zúčastnil řešení mnoha geotechnických
problémů. K nejvýznamnějším patří jeho spolupráce při ná-
vrzích zakládání všech našich atomových elektráren,
aktivně se podílel i na projektování vodního díla Gabčíkovo.
Hluboké znalosti z teoretické mechaniky přispěly k potřeb-
nému rozšíření vědecké báze geotechnických disciplin a
jejich praktické aplikace. Zanechal po sobě rozsáhlé a hod-
notné dílo, které obohatilo teoretickou i praktickou geotech-
niku a zůstává živé v jeho žácích a spolupracovnících.

V profesoru Šimkovi odešel člověk technicky i humanit-
ně vysoce vzdělaný, za všech okolností čestný a spravedli-
vý, skromný a pro mnoho lidí neokázalý přítel. Poslední
rozloučení se zesnulým se konalo v rodinném kruhu.

Čest jeho památce!

doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.
vedoucí katedry geotechniky

Poslední rozloučení s profesorem Šimkem
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� recenze
Kurrer, K.-E.
Geschichte der Baustatik (Dějiny stavební statiky)
Ernst & Sohn, A Wiley Company, Berlín, 2002, 539 s., 403 obr., 89 EUR

Šéfredaktor známého časopisu Stahlbau, Dr.-Ing. Karl-
-Eugen Kurrer, se dlouhodobě zajímá o dějiny stavební
mechaniky. Po intenzivních studiích vydal o tomto oboru
obsáhlé dílo, ve kterém do podrobností popisuje historii
bádání ve stavební mechanice na pozadí technicko-filo-
zofických úvah zasazených do všeobecné historie posled-
ních několika století.

Kniha je rozdělena do deseti kapitol. V první si autor
klade vysoké cíle historického bádání, zatímco ve druhé
rozděluje posledních několik století na období, která jsou
významná pro stavební mechaniku (1575–1825, 1825–1900,
1900–1950, 1950 až současnost). Ve třetí kapitole je statika
a technická mechanika pojímána jako základní technická
disciplina. Moderní stavební mechaniku formulovali vědci
v Itálii (Galilei), Velké Británii (Hook, Young), Francii
(Saint-Venant, Navier), Německu (Müller–Breslau, Win-
kler), Švýcarsku (Euler), Rusku (Galerkin, Krylov), ale
Dr. Kurrer vysoce oceňuje i přínos profesora Karlovy uni-
verzity rytíře Františka Josefa Gerstnera (1756–1832),
ředitele pražské polytechniky. Čtvrtá kapitola je nazvána
„Od kleneb k oblouku“, ale obsahuje stati i o teorii lan a
řetězů a o dalších typech konstrukcí, které se používaly při
stavbě prvních větších mostů.

Na počátku stavební mechaniky byly poznatky rene-
sančních umělců–vědců o pevnosti a pružnosti stavebních
materiálů. Z toho se pak vyvinula teorie pružnosti a pevnos-
ti, která dala základ stavební mechanice. O tom pojednává
pátá kapitola. Teprve poté se formovala stavební mechanika
v dnešním smyslu (kap. 6). V počáteční době se pěstovala
hlavně grafická statika a používala se při návrhu mostů,
příhradových konstrukcí apod.

Velký vliv na vývoj stavební mechaniky měl rozvoj
ocelových konstrukcí v devatenáctém století. To přineslo
příčinkové čáry, teorii kroucení a další poznatky (kap. 7).
Rovněž železobetonové konstrukce si vyžádaly nové
metody pro výpočet rámů, skořepin a dalších typů kon-
strukcí (kap. 8). Vývoj přinesl i potřebu vydávání prvních

odborných časopisů, např. v Německu Stahlbau, Beton und
Eisen, Bautechnik apod. 

Devátá kapitola popisuje vývoj od klasické k moderní
stavební mechanice, kdy se její metody v posledních letech
formalizují a automatizují, hlavně díky maticovému počtu a
počítačům. Konečně v desáté kapitole se autor zamýšlí nad
perspektivami mechaniky a jejím vztahem k estetice.

Velmi cenné jsou krátké životopisy a fotografie 114
badatelů z 18 států celého světa. Převahu samozřejmě mají
němečtí vědci, ale z Čechů jsou zde uvedeni Bažant, Dašek,
Faltus, Koloušek a Šolín. Dr. Kurrer se nejdříve obrátil na
autora této recenze s prosbou o napsání životopisů dvou
českých mechaniků (Faltus a Koloušek), ale nechal se
přesvědčit, že i další tři mají pro vznik a rozvoj stavební
mechaniky v České republice význam. Vlivem mnoha poli-
tických a zeměpisných změn v Evropě v uplynulých několi-
ka stoletích bylo diskutabilní určit místo narození a úmrtí
jednotlivých badatelů. Nakonec jsme se s autorem dohodli
na zásadě, že platí místo a stát v době narození, popř. úmrtí,
např. před rokem 1918: Brno, Mähren/Österreich-Ungarn
(heute Tschechische Republik).

Dílo o dějinách stavební statiky (jak název doslova zní
v němčině) pokrývá nejen statiku, ale i celou stavební
mechaniku, technickou mechaniku, teorii pružnosti a obec-
nou mechaniku. Kniha je velmi podrobná s četnými rovnice-
mi, početními příklady a schematickými i historickými
obrázky. Není psána v přísném časovém sledu, autor
popisuje jednotlivé teorie a metody, takže se vrací k ně-
kterým autorům, obdobím a teoriím i několikrát.

Toto obsáhlé dílo s četnými historickými údaji, s citacemi
z mnoha knih a článků, podrobným seznamem literatury,
autorským a věcným rejstříkem lze doporučit pro důkladné
studium historie stavební mechaniky a její souvislosti s kul-
turními, filozofickými a politickými dějinami Evropy i
celého světa.

prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc.

�zprávy
Technopark ve Stodůlkách

Technopark je v pořadí druhým investičním projektem
společnosti HOCHTIEF Development v České republice.
Vyrůstá v zavedené administrativní lokalitě v Pekařské ulici
v Praze–Stodůlkách a po svém dokončení v létě 2003 nabíd-
ne k pronájmu cca 7 800 m2 kancelářských ploch. Koneč-
ným investorem je společnost Europolis CE Beta Holding
GmbH. Architekty projektu jsou Pata & Frydecký Architekti,
generálním dodavatelem HOCHTIEF VSB. 

Objekt vyrůstá na rozhraní Stodůlek a Jinonic v zástavbě
nových administrativních budov. V pěti nadzemních po-
dlažích dvou propojených objektů ve tvaru písmene L jsou
umístěny kancelářské prostory. Plocha jednoho podlaží je

cca 1 550 m2. V přízemí je recepce a kantýna s kapacitou 80
míst, dvě podzemní podlaží jsou vyhrazena pro 110 parko-
vacích stání, archivním a skladovacím plochám v rozloze
zhruba 800 m2. Vertikální komunikační a instalační jádra
umožňují rozdělit jednotlivá podlaží až na šest nájemních
úseků, přičemž nejmenší jednotka má velikost cca 220 m2.
Zároveň je možné vytvořit až tři samostatné vstupy do ob-
jektu s vlastní recepcí. Jeho předností je dostupnost autem i
městskou hromadnou dopravou, přímý přístup na dálnici D5
a napojení na letiště Ruzyně a dálniční okruh Prahy.

Tisková informace
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�zprávy
Palác Flora zahájil provoz

Počátkem loňského roku jsme čtenáře informovali o zahá-
jení výstavby moderního multifunkčního centra s kance-
lářskými prostory, obchody a zábavně relaxačními provozy.
V březnu letošního roku otevřel investor zařízení pro ověřo-
vací provoz. 

Charakteristic-
kým prvkem budo-
vy je zaoblené prů-
čelí orientované do
křižovatky Flora a
štíhlé sloupy, které
ze strany Vinohrad-
ské třídy vytvářejí
zastřešené vchody
do 120 m dlouhé
obchodní pasáže
s i m p o z a n t n í m
atriem a do vestibu-
lu metra. Pasáž tvoří
hlavní komunikační
tepnu mezi zábavní
a relaxační zónou.
Polokruhová pro-
sklená dvorana u-

možňuje, aby zde bylo dostatečné přírodní osvětlení. Díky
umístění objektu ve svahu mají všechna podlaží obchodně
zábavní části samostatné vchody z ulice. Ve čtyřech podzem-
ních patrech může zaparkovat až 800 vozů. Kromě obchodů
s módním a spotřebním zbožím světových značek by zde
zákazníci měli nalézt i zboží cenově dostupné. Mohou
využít i služeb pošty, banky, lékárny, čistírny, drogerie a
nakoupit v supermarketu. V posledním patře paláce je umís-
těno osm kinosálů a světový unikát, multikino s trojrozměr-
nou projekcí IMAX, jehož hlediště má 400 míst uspořáda-
ných v řadách pod prudkým úhlem 23˚, a to včetně
speciálních míst pro tělesně postižené. Promítací plátno
o rozměrech 20 x 25 m společně se speciálními brýlemi
poskytne divákovi neskutečně reálný zážitek. Prostřednict-
vím této technologie si může téměř „sáhnout“ na faunu
v mořské hlubině a být účastníkem paleontologického vývo-
je planety. V průběhu doby zde budou k vidění i filmy
z běžné filmové produkce „přepsané“ další novou tech-

nologií DMR na formát IMAX, např. Apollo 13. Speciální
brýle umožňující virtuální realitu se podle informací pořa-
datelů po každém představení čistí tlakem ve speciální
myčce silným alkalickým prostředkem.

Kancelářskou část paláce tvoří tři připojené budovy
s možností variabilního uspořádání bu	 vertikálně na jed-
notlivé budovy, nebo horizontálně, s největším možným
využitím prostoru v každém poschodí. 

Generálním dodavatelem stavby je divize 9 Metrostavu,
dodavatelem železobetonových konstrukcí divize 6 této
společnosti.

Tisková informace

�dizertace
Vybrané problémy aplikace GPS 
v geodetických základech a geodynamice
Ing. Jakub Kostelecký

Dizertace se zabývá třemi oblastmi problémů souvisejících
s využitím metody GPS pro vysoce přesná měření. V první
oblasti jsou problémy související s budováním a provozem
permanentních stanic. Druhou je analýza časových řad
souřadnic těchto stanic a poslední oblastí je určování polohy
fázových center antén GPS, které ovlivňuje přesnost výsled-
ků měření s GPS.

Vývoj semi-scale metody pro stanovení
tepelně vlhkostních poměrů vícevrstvých
systémů stavebních materiálů
Ing. Zbyšek Pavlík

Práce se zabývá návrhem měřicího a simulačního systému
pro predikci tepelných a vlhkostních poměrů v konstrukcích
využívajících nové materiály, popř. i ve vícevrstvé kombi-
naci, v podmínkách diferenčního klimatu blízkého reálným
podmínkám. Přínosem práce je mj. sofistikovaná simulace
polních podmínek v laboratoři. 
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