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Oprava železobetonového komína 
Ing. Daniel LEMÁK

Statika Olomouc

Oprava železobetonového komína výšky 100 m Špičkové
výtopny Olomouc spočívala v sanaci železobetonového
dříku komína a ve vytvoření nového ocelového samonos-
ného pouzdra. V článku jsou popsány jednotlivé kroky
jeho rekonstrukce a související analýza dotčených kon-
strukcí, zejména pak analýza stability nového ocelového
pouzdra.

Úvod
Na základě výsledků revizní prohlídky, provedené

v červnu roku 2001, bylo rozhodnuto o jeho celkové rekon-

strukci. Tento železobetonový monolitický komín výšky

110 m má vnější průměr dříku v hlavě 4,10 m, vnitřní

průměr 2,70 m. Vnější průměr dříku v patě komína je 7,70 m

a vnitřní průměr 6,77 m. Kyselinovzdorná vyzdívka byla

původně přizděna přímo k dříku, bez odvětrávací mezery.

Vyzdívka byla po výšce uložena na šesti železobetonových

konzolách vyložených z dříku komína a vzájemně vzdále-

ných 17,5 m. Tvar dříku včetně nového pouzdra a dalších

nových konstrukcí je zřejmý z obr. 1. 

Vyzdívka z kameninových komínovek tl. 120 mm byla na

vnitřní straně opatřena vrstvou tepelné izolace z křemeli-

nových tvarovek tl. 70 mm. Komín byl vybaven dvěma pro-

tilehlými žebříky, umístěnými na vnějším plášti, a jedním

žebříkem vnitřním. Tři vnější železobetonové ochozy se

nacházejí ve výšce +26,65 m, +69,85 m a +105 m. Do komí-

na odcházejí spaliny mazutu a zemního plynu ze  tří kotlů.

Jejich teplota v patě komína se pohybuje od 110 do 185 ˚C,

podle typu paliva.

Z výsledků revizní prohlídky bylo zřejmé, že komín je ve

špatném stavu, poškozeno je především ochranné pouzdro,

které již neplní funkci bezpečného odváděče spalin a ochra-

nu vnějšího nosného železobetonového dříku komína. Po-

škozeny byly zejména dilatační spáry, které neumožnily

dilatační pohyby zdiva v jednotlivých etážích. V prostoru

mezi ochranným pouzdrem a dříkem docházelo v důsledku

toho ke kondenzaci spalin a k vytvoření kyselého prostředí,

které urychlovalo korozi železobetonového dříku. 

Dalším problémem konstrukce komína byla nízká výstup-

ní rychlost spalin. Kouřová vlečka ovalovala vrchol komína

a následně kondenzovaly spaliny i vně dříku. I to mělo vliv

na degradaci betonu, a následně i na korozi ocelové výztuže

komína. Pro rekonstrukci byly navrženy tyto kroky: 

– očištění vnějšího povrchu tělesa a železobetonových

ochozů tlakovou vodou,

– sanace vnějšího povrchu, nový nátěr, nové denní

značení,

– výměna zábradlí ochozů a osazení poklopů v místech

průlezů ochozy, 

– výměna bleskosvodu a výstražného leteckého osvětlení, Obr. 1. Základní schéma rekonstrukce komína 



– odstranění stávajícího pouzdra,

– vytvoření nového pouzdra, 

– instalace nového vnitřního žebříku,

– sanace vnitřního povrchu komína.

Sanace vnějšího a vnitřního 
povrchu komína

Celoplošná sanace a nátěry byly provedeny materiály

firmy MC Bauchemie. Železobetonový povrch byl rozdělen

podle agresivity prostředí, ve kterém se nachází, na tři zóny

– od nejvíce po nejméně namáhané části dříku. Pro jed-

notlivé zóny namáhání konstrukce byly zvoleny příslušné

sanační materiály (spojovací můstky, sanační maltoviny,

penetrace, stěrky a ochranné nátěry) [4].

Celá konstrukce byla před aplikací sanačních materiálů

otryskána tlakovou vodou, aby se odstranily uvolněné části

betonu. Důležitou součástí sanace vnějšího dříku bylo pod-

chycení vnějšího ochozu na úrovni +26,65 m s ohledem na

trhliny mezi dříkem komína a betonovou deskou ochozu,

jejichž skutečná velikost byla zjištěna až po očištění kon-

strukce. Trhliny se dokonce v průběhu rekonstrukce zvětšo-

valy a hrozilo zřícení vyzdívky, které nenastalo snad pouze

díky konicitě komína a neporušené tangenciální výztuži

dříku. S trhlinami souviselo i rozsáhlé oslabení horní radiál-

ní výztuže všech ochozů korozí. V důsledku toho nastal i

značně nestandardní přenos smykových sil z desky ochozu

do dříku komína. Proto bylo navrženo okamžité podchycení

konstrukce ocelovými konzolami (obr. 2) a současně bylo

obnoveno i zakotvení radiální výztuže ochozu vlepením

nové výztuže do dříku a přivařením k výztuži původní.

Samozřejmě následovalo ošetření ochozu, a tedy i trhlin,

prostředky stavební chemie.

Výměna ochranného pouzdra komína
V rámci rekonstrukce byla provedena celková asanace

pouzdra a vnitřního žebříku. Na základě technologických

výpočtů z aktuálních podkladů o spalinách, které má komín

odvádět v průběhu životnosti pouzdra, byl navržen světlý

průměr nové vložky komína 2,2 m. Pouzdro bylo navrženo

ve dvou variantách a v jejich modifikacích: 

� varianta 1 – šamotové pouzdro vynášené v dalších mo-

difikacích varianty bu� mezikružnými železobetonovými

deskami (tradiční řešení), nebo ocelovými prostorovými

konstrukcemi (což vyhovovalo z hlediska rychlosti rekon-

strukce). Dilatační spáry šamotového pouzdra jsou v návrhu

opatřeny fóliovými kompenzátory;

� varianta 2 – pouzdro z oceli na celou výšku komína bez

dilatací. V rámci modifikací byla zkoumána možnost použití

různých druhů oceli, a to nerezové oceli (17 348) a běžné

konstrukční oceli S235.

Společně s investorem byla vybrána varianta z nerezové

oceli 17 348, která nejlépe vyhovovala provozu komína,

v němž se podmínky mění i několikrát denně. Nerezová

vložka má konstantní světlost ∅ 2,20 m, pouze ve spodní

části (∅ 3 m) je rozšířena v místě zaústění kouřovodu. Vlož-

ka vytváří průduch pro proudění odváděných spalin, přičemž

zároveň zajiš�uje ochranu železobetonového dříku před účin-

ky spalin po celé jeho aktivní výšce. Musí být zajištěna nezá-

vislá tepelná roztažnost pouzdra, dříku a ostatních konstruk-

cí, u nichž vlivem rozdílného zatížení teplotou a rozdílných

mechanických vlastností dochází k nestejným deformacím.

Odvětrání vnitřního prostoru je zabezpečeno ventilačním

systémem komína. Ten slouží třem hlavním účelům:

– udržuje nízkou teplotu prostředí mezi nosnou železo-

betonovou konstrukcí a průduchem, čímž je umožněn

přístup do tohoto prostoru pro případnou kontrolu stavu

stavby za  provozu;

– udržuje v betonovém dříku napětí od teplotního spádu

na zanedbatelné  úrovni;

– komín tudy odvádí případné malé množství spalin

vniklých do meziprostoru při porušení celistvosti

ochranného pouzdra.

Pouzdro z oceli 17 348 má průměr 2,20 m a v horní části

má tl. 4 mm při vzdálenosti příčných kruhových výztuh 3 m.

Spodní část kolem zaústění kouřovodů je navržena z plechu

tl. 7 mm s výztuhami obvodovými i podélnými. Ve spodní

části je ukončeno výsypkou. Tepelná izolace pouzdra má tl.

40 mm.

Kotvení pouzdra k železobetonové konstrukci je navrženo

ve třech úrovních (na vynášecím roštu, v polovině výšky a

na konci komína). Zajiš�uje jeho polohu proti vodorovnému

pohybu vůči železobetonovému pouzdru. Tato místa však

nesmějí bránit zvětšování průměru ocelového pouzdra

vlivem oteplení. Tento požadavek je nezbytné splnit, jinak

v pouzdru vznikají napětí přesahující mez kluzu oceli.

Protože zatížení teplotou se cyklicky opakuje, mohlo by

v těchto místech dojít k málocyklové únavě materiálu.

Pouzdro vytažené 3 m nad hlavu komína je opatřené te-

pelnou izolací a pohledovým plechem. Svislé dilataci je

přizpůsobeno oplechování hlavy komína. Samonosné pouz-

dro je ve spodní části uloženo na ocelovou konstrukci, která

je dále kotvena do dříku pomocí lepených kotev. Uložení na

ocelovou konstrukci vynášecího roštu je řešeno přes čtyři

kluzná ložiska.

Nové ocelové pouzdro bylo navrženo ze segmentů délky

6 m (obr. 3). Jednotlivé segmenty jsou vzájemně šroubová-

ny přes příruby, mezi které byl aplikován silikonový tmel

vyhovující provozním podmínkám komína, tedy především

teplotám okolo 200 ˚C.

Požadavky na konstrukce
Ocelové pouzdro bylo navrženo podle normy [1]. Při

návrhu byla uvažována třída jakosti C – základní. Konstruk-

ce tedy musí splňovat příslušné požadavky této normy na

geometrické odchylky pro uvedenou třídu jakosti.

Statický výpočet
Statický výpočet byl proveden pro všechny nově osazo-

vané části komína, zejména tedy pro konstrukci ochranného
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Obr. 2. Podchycení železobetonového ochozu ocelovými konzolami



pouzdra. Původní konstrukce železobetonového dříku komí-

na byla posouzena pro zatížení větrem (větrná oblast III)

ještě bez zatížení vloženým pouzdrem. Jde o montážní stav,

který měl být podle ČSN 73 4111 [6] a ČSN 73 4110 [7]

uvažován již při původním návrhu. Posudek byl proveden

podle mezních stavů [2]. Dřík bez problémů vyhověl i

vzhledem ke snížení tepelného spádu ve stěně při provozu

komína. 

Na vnitřních plošinách, tedy plošinách umístěných mezi

železobetonovým dříkem a novým ocelovým pouzdrem,

bylo uvažováno s nahodilým užitným zatížením 5 kN/m2.

Plošiny byly navrženy jako konzolově vyložené z železo-

betonového dříku. Detaily konzol byly navrženy sklopné

s ohledem na technologický postup prací při opravě komína

(obr. 4).

Ocelové pouzdro bylo posouzeno jako skořepinová kon-

strukce podepřená ve spodní části komína. Z konstrukčních

důvodů je jeho poloha zajištěna ve třech výškových

úrovních (v místě zaústění kouřovodů, v polovině délky

vložky a těsně pod hlavou). Analýza byla provedena pro-

gramem NEXIS 32 [8], dodávaným firmou SCIA CZ, s. r. o.

(obr. 5). K výpočtu byly použity moduly pro zjištění

lineární stability skořepin a modul pro geometricky

nelineární výpočet přírůstkovou metodou Newtonovou-

Raphsonovou. Statická a stabilitní analýza konstrukce byly

provedeny podle [1] s využitím [3] a [5]. 

První metodou byla analyzována horní část pouzdra

tvořená válcovou skořepinou konstantní tlouš�ky vyztuže-

nou pravidelným rastrem obvodových výztuh. Tato část

konstrukce byla posouzena pomocí Přílohy D uvedené

normy [1], kde na základě specifikace tvaru válcové skoře-

piny včetně okrajových podmínek a materiálových charak-

teristik, a samozřejmě i na základě volby třídy jakosti výro-

by, jsou  stanoveny návrhové pevnosti při boulení, a to jak

pro obvodové, tak pro osové boulení. Takto stanovené hod-

noty se porovnávají s výslednými napětími zjištěnými

z lineární pružnostní analýzy (LA) nebo z geometricky

nelineární analýzy (GNA).

Druhá metoda se osvědčila zejména pro posouzení

skořepiny pouzdra v místě zaústění průduchů. Zde je již

chování válcové skořepiny ovlivněno jak podélnými vý-

ztuhami, tak zaústěním kouřovodů. Pro tuto část byly využi-

ty výsledky analýzy lineární stability konstrukce. Na zá-

kladě stanovení kritické únosnosti při boulení (z analýzy

vlastních hodnot v lineárně pružném stavu) a s tím souvise-

jícího návrhového srovnávacího (HMH) napětí ve středni-

cové ploše skořepiny je stanovena návrhová pevnost při

boulení, a následně i návrhová únosnost konstrukce při

boulení.

STAVEBNÍ OBZOR 7/2003 195

Obr. 3. Segmenty nového ocelového pouzdra 

před vložením do komína

Obr. 4. Konstrukce nového ocelového vnitřního ochozu komína

Obr. 5. Izopásma napětí na

výseku statického modelu

konstrukce ocelového pou-

zdra [8]

Obr. 6. Pohled na komín po rekonstrukci



Další dostupnou metodou, kterou je možné využít pro

analýzu boulení skořepinové konstrukce, je metoda geomet-

ricky nelineární pružnostní analýzy s uvážením imperfekce

(GNIA). Jako vstupní imperfekci pro geometricky neli-

neární pružnostní analýzu je možné načíst některý ze stabi-

litních tvarů konstrukce, kdy maximální hodnotě vlastního

tvaru bude přiřazena například maximální dovolená výrobní

úchylka daná třídou jakosti konstrukce. Brzy slibuje dostup-

nost tohoto způsobu analýzy konstrukce i dodavatel u nás

rozšířeného statického softwaru NEXIS.

Závěr
Rekonstrukci komína bylo nutno provést v krátkém čase,

daném odstávkou provozu, což se podařilo i díky řešení

detailů všech nových konstrukcí ve spolupráci s doda-

vatelem stavby již v průběhu projekčních prací (obr. 6). 

Za velký přínos navrženého řešení lze považovat

skutečnost, že odsazením nového ocelového pouzdra komí-

na od železobetonového dříku se výrazně snížilo jeho

namáhání teplotním spádem, což se projeví prodloužením

životnosti rekonstruovaného objektu, zejména vyloučením

vzniku trhlin na sanovaném železobetonovém dříku.

V rámci rekonstrukce došlo nejen k sekundární sanaci

poruch, ale i k primárnímu "odlehčení" namáhání komína.

Projekční práce přesahující běžný rozsah byly podpoře-
ny též výzkumným grantem č. 103/01/1009 GA ČR.
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Lemák, D.: Repair of a Reinforced Concrete Chimney

The reapir of the reinforced concrete chimney, 100 m
high, of the Špička heating plant in Olomouc involved
rehabilitation of the reinforced concrete stem of the
chimney and construction of a new self-supporting steel
case. This article describes all steps of the chimney
reconstruction and provides analysis of the related
structures, particularly analysis of stability of the new
steel case.

Lemák, D.: Reparatur eines Stahlbetonschornsteins

Die Reparatur eines 100 m hohen Stahlbetonschorn-
steins des Heizwerks Olomouc bestand in der Sanierung
des Stahlbetonschaftes des Schornsteins und in der
Herstellung eines neuen selbsttragenden Stahlmantels.
Im Artikel werden die einzelnen Arbeitsschritte der
Schornsteinsanierung und die damit zusammenhängen-
den Analysen der Stabilität des neuen Stahlmantels
beschrieben.
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20. česká a slovenská mezinárodní konference

Ocelové konstrukce 
a mosty 2003

17. – 20. září 2003

Fakulta stavební ČVUT v Praze 

20. česká a slovenská mezinárodní konference „Ocelové

konstrukce a mosty 2003“ navazuje na tradici konferencí

o ocelových konstrukcích pořádaných v bývalém

Československu, která počíná rokem 1953. Cílem je

umožnit vzájemné setkání pracovníkům oboru

ocelových konstrukcí a dát prostor k výměně informací

o nových poznatcích a výzkumu, zkušenostech s výro-

bou a montáží konstrukcí, normalizační činnosti a reali-

zovaných konstrukcích. Očekávají se též příspěvky sou-

visející s protikorozní a protipožární ochranou ocelových

konstrukcí. Referáty zahraničních účastníků mají dát

konferenci i širší pohledy na obor.

Témata
� realizované konstrukce

� materiál, výroba, montáž, kvalita, požadavky, 

standardy

� navrhování, teorie a výsledky výzkumu, 

normalizace

� diagnostika, údržba, rekonstrukce, 

ochrana proti korozi a požáru

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina

(pro zahraniční referáty bude vyhrazen zvláštní blok

přednášek), bez překladatelů. Účastníci konference z ČR

získají 3 body do systému celoživotního vzdělávání

ČKAIT, ze Slovenska 3 body do systému celoživotního

vzdělávání SKSI.

Vložné 3 500 Kč zahrnuje registrační poplatek, účast na

konferenci, sborník, propagační materiály, občerstvení

o přestávkách a obědy ve dnech 18. a 19.9.02. Ubytová-

ní, společenská večeře a exkurze nejsou zahrnuty do

vložného. 

Přihlášky je možné poslat na adresu: SUZ ČVUT,
Kongresové oddělení, Masarykova kolej, Thákurova 1,
160 41 Praha 6, nebo elektronicky na adresu: 
congress@suz.cvut.cz.

Sekretariát konference: ČVUT – Fakulta stavební,
Katedra ocelových konstrukcí, Thákurova 7, 166 29
Praha 6, tel.: 224 354 772, fax: 233 337 466, e-mail:
kalinova@fsv.cvut.cz, www.fsv.cvut.cz/OK2003/
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Experimenty s opakovaným namáháním 
spřahovací lišty

prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc. 
ČVUT – Fakulta stavební  

Praha

V kompozitních ocelobetonových konstrukcích se použí-
vají různé spřahovací prostředky. Pro mosty je nutné
znát jejich návrhovou únosnost při únavě. V článku jsou
publikovány výsledky získané na protlačovacích vzor-
cích pro perforovanou lištu 100/60 mm při působení
opakovaného harmonického zatížení.

Kompozitní konstrukce využívající obou hlavních staveb-

ních materiálů, betonu a oceli, jsou poměrně časté i v most-

ním stavitelství. Betonová deska mostovky nebo betonový

žlab kolejového lože se spojí s ocelovým nosníkem do kom-

pozitní (nebo, jak se u nás tradičně říká, spřažené) ocelo-

betonové konstrukce a vznikne staticky výhodný nosný

prvek. Ten je navíc velmi trvanlivý, protože je jednoduchý a

jsou u něj odstraněny všechny možné zdroje poruch, jako

jsou např. nedokonale zaplněné kanálky pro předpínací vý-

ztuž apod., srovnáváme-li kompozitní konstrukci kupř.

s často v mostech využívaným předpjatým betonem.

Pro spojení monolitické betonové desky s ocelovým nos-

níkem se používají nejrůznější spřahovací prvky, pro mosty

s deskou vybetonovanou přímo na pásnici nosníku se

osvědčuje např. perforovaná (děrovaná) spřahovací lišta

(obr. 1). Koutovým svarem se přivaří na horní pásnici nos-

níku a beton desky zateče do jejích otvorů, čímž vzniknou

betonové roubíky přenášející podélnou smykovou sílu

vznikající při zatížení nosníku mezi jeho ocelovou a

betonovou částí. Lišta může mít téměř libovolný tvar a její

únosnost lze kromě toho výrazně zvyšovat betonářskou vý-

ztuží provlečenou otvory. 

Na pracovišti autora probíhá již řadu let experimentální i

teoretický výzkum dvou typů lišty (výška 50 a 100 mm).

Dosud byla publikována statická únosnost obou typů a je

rozpracován teoretický model porušení lišty, s jehož pomocí

se v budoucnosti plánuje předpovídat únosnost jakéhokoli

tvaru lišty. Podrobnosti jsou uveřejněny česky např. v [1],

[2], [3], anglicky v [4], [5], [6]. 

Použije-li se ovšem spřažení lištou v mostním stavitelství,

je potřeba znát nejen statickou, ale také únavovou únosnost

tohoto typu spřažení. Vzhledem k připevnění lišty na pásni-

ci podélným koutovým svarem se dá sice předpokládat, že

únavová únosnost bude vysoká (s tímto heslem se také

spřažení lištou uvádělo kdysi v Německu do praxe [7], [8]),

exaktní údaje však nebyly nikdy publikovány. 

V předloženém příspěvku jsou shromážděny údaje

získané ze tří experimentů provedených v průběhu minulých

let s perforovanou lištou výšky 100 mm s otvory průměru

60 mm a při působení opakovaného zatížení. Jde o vůbec

první výsledky tohoto druhu na světě.

Únavové zkoušky
Únavové zkoušky byly provedeny v období 2001–2003

na standardních, tzv. protlačovacích (push-out) vzorcích

vyhotovených podle obr. 2. Pro výzkum byla použita vyšší

ze dvou dosud na ČVUT zkoumaných lišt, použitelná do

desek tlouš�ky okolo 200 mm, což je rozměr vhodný pro

mosty. Lišta má výšku 100 mm a jsou v ní otvory průměru

60 mm vzájemně vzdálené 180 mm. Všechny rozměry

zkušebního vzorku jsou zřejmé z obr. 2. 

Vyzkoušeny byly celkem tři identické vzorky s poměrně

slabým vyztužením (0,25 mm2/mm, mez kluzu výztuže

490 MPa) a betonem s nominální válcovou pevností 40 MPa.

Vyztužením se myslí veškerá výztuž procházející otvory

v liště rozpočítaná na délku lišty. Kromě toho je betonová

část vzorku slabě vyztužena sítí. 

Ve skutečnosti se přirozeně vlastnosti betonu zjiš�ované

v době zkoušky u jednotlivých vzorků nepatrně lišily

(tab. 1), ale rozdíly jsou nepodstatné.

Obr. 1. Spřažení pomocí lišty

Obr. 2. Zkušební vzorek



Všechny zkoušky byly provedeny v dynamické zkušebně

Škoda výzkum, s. r. o., v Plzni. Uspořádání zkoušky je zřej-

mé z obr. 3. K vyvození zatěžovací síly byl použit hydrau-

lický válec s řídící elektronikou Schenck.  Při zkoušce byl

měřen posun mezi betonovou deskou a ocelovým profilem

na obou stranách zkušebního vzorku a bylo zaznamenáváno

šíření trhlinek na povrchu betonových částí vzorků.

Každý vzorek byl zatěžován harmonicky proměnným

zatížením tlakovou silou, přičemž minimum bylo nastaveno

co nejníže podle možnosti zkušebny (cca 5 kN) a maximum

se u jednotlivých vzorků lišilo. Při zkouškách byl rozhodu-

jící veličinou rozkmit zatížení ∆F = Fmax – Fmin. Harmonic-

ky proměnné zatížení se podařilo do prvního a třetího

vzorku vnášet s frekvencí 3 Hz, do druhého vzorku

s frekvencí 4,5 Hz.

Při všech zkouškách se na povrchu betonových částí

zkušebního vzorku prakticky od počátku zkoušky objevily

vlasové trhliny, které se v průběhu zkoušky prodlužovaly a

globálně sledovaly směr lišty (obr. 4, obr. 5). U vzorků B1/1

a B3/1, které se při únavové zkoušce zcela porušily, došlo i

k únavovému lomu na okraji lišty (obr. 6). Vzorek B2/1

s nejmenším zatížením byl vystaven více než 2,4 mil. cyklů

bez porušení. 

Zkoušky byly velmi nákladné a protože rozpočet autora

tohoto příspěvku na výzkum byl omezený, byly zkoušky

prozatím ukončeny.
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Tab. 1. Pevnost betonu před zkouškou (průměr ze tří hodnot)

Válcová pevnost 

v tlaku

Pevnost v tahu  

na krychlích

B1/1 38,3 3,8

B2/1 36,8 3,1

B3/1 35,6 2,7

Vzorek

[MPa]

Obr. 3. Záběr ze zkoušky v dynamické zkušebně Škoda výzkum

Obr. 4. Trhlinky v betonovém bloku B3/1



Výsledky
Cílem zkoušek bylo zjistit (z minimálního počtu tří

vzorků) alespoň přibližnou únavovou pevnost odpovídající

počtu cyklů 2 · 106. Postup byl u všech tří vzorků takový, že

se pro zvolený rozkmit ∆F pulzovalo až do porušení vzorku

nebo do dosažení zmíněného počtu cyklů. Výsledky zkou-

šek jsou v tab. 2.

Neporušený vzorek B2/1 byl po zkoušce v Plzni převezen

do Prahy a v laboratoři ČVUT zatížen staticky až do

porušení. Výsledek statické zkoušky je vynesen na obr. 7

vlevo. Vynáší se jako obvykle závislost posunu betonové

desky po ocelovém průřezu na působící síle. Při porovnání

s obdobným pouze staticky zkoušeným vzorkem (viz např.

[5]) se ukázalo, že se vzorek prošlý únavovým testem nejeví

jako staticky zeslabený. Naopak, únosnost při statické

zkoušce byla vyšší než u panenských vzorků, a zejména

tažnost spřažení byla velmi uspokojivá. Z jedné zkoušky

ovšem tuto zkušenost nelze zobecnit.

Závěr
Z provedených zkoušek vyplývá, že při použití lišty

100/60, betonu pevnosti odpovídající přibližně C40 a

poměrně slabém vyztužení (plocha výztuže procházející

otvory je 0,25 mm2/mm) lze únavovou únosnost (rozkmit)

odpovídající 2 · 106 cyklů uvažovat asi 450 kN na vzorek,

což odpovídá asi 375 kN/m lišty. Tuto hodnotu považujeme

za bezpečnou, nebo� podle výsledků zkoušek (viz např.

obr. 6) je vidět, že u protlačovací zkoušky dochází k pře-

máhání konce lišty, které u skutečné konstrukce nebude. 

Zjištěná únosnost lišty podle [9] či [10] přibližně

odpovídá únavové únosnosti trnů průměru 18 mm, rozmís-

těných v jedné řadě po vzdálenosti 120 mm. Zmíněná

velikost smykového toku, který je lišta schopna převzít, se

zdá být pro většinu praktických případů silničních mostů

dostačující. Pro více zatížené mosty, kde se velikost

smykového toku může podle [11] dostat až k 500 kN/m,

bude pravděpodobně nutné mírně zvětšit množství výztuže

procházející lištou. 
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Tab. 2. Výsledky zkoušek s opakovaným zatížením

B1/1 460    808 000 –

B2/1 300 2 400 000
k porušení 

nedošlo

B3/1 450 1 909 000 –

Vzorek Poznámka
Rozkmit 

[kN]

Počet cyklů 

do porušení

Obr. 5. Porušený vzorek B3/1 po zkoušce

Obr. 6. Vzorek B3/1 po zkoušce 

(vlevo je vidět odlomený okraj lišty)

Obr. 7. Výsledek statické zkoušky vzorku B2/1 a průběh trhlinek 

v betonu



Z předchozích výzkumů totiž vyplynulo, že statická únos-

nost lišty se dá výrazně zvýšit množstvím výztuže procháze-

jící otvory. Jsme přesvědčeni, že to bude platit i pro

únavovou únosnost, vědecké podklady pro kvantifikaci

tohoto jevu však dosud nemáme. V současnosti se na

autorově pracovišti připravuje teoretický model porušení

spřažení lištou při statickém (J. Samec) i opakovaném

zatížení (J. Mareček). Budou-li tyto modely odladěny a kali-

brovány, bude v připravovaných parametrických studiích

možné vliv vyztužení lépe sledovat. 

Skutečnost, že není dokončen výzkum únavové únosnosti

spřahovací lišty, nebrání jejímu používání na silničních

mostech. I velmi bezpečně uvažované únosnosti zde

postačují pro přenesení vznikajících sil při opakovaném

zatížení. Jako příklad uvádíme most Litol (obr. 8), kde jsou

spřaženy příčníky s deskou mostovky. Most projektoval Ing.

A. Pechal, CSc. [12].

Experimentální výzkum lišty při opakovaném namáhání
probíhal s podporou grantů č. 103/99/0003 a č.
103/02/0008 GA ČR, částečně byl podpořen i výzkum-
ným záměrem VZ1 Fakulty stavební ČVUT dotovaným
Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR.
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Obr. 8. Most přes Labe u Lysé nad Labem

Studnička, J.:  Push-Out Fatigue Tests of the Perforated
Connector

Different connection elements are used in composite
steel and concrete beams. For bridge design it is also
necessary to know the fatigue load capacity of
connection elements. This paper shows the results
obtained for perforated connector100/60 mm during
push-out fatigue tests under harmonic loading.

Studnička, J.: Versuche mit wiederholter Beanspru-
chung einer Zahnleiste 

In Stahlbeton-Kompositbauteilen werden verschiedene
Verbundmittel angewendet. Für Brücken muss ihre
zulässige Tragfähigkeit bei Ermüdung bekant sein. Im
Artikel werden Ergebnisse publiziert, die an abge-
drückten Probekörpern für eine Leiste 100/60 mm bei
Einwirkung einer wiederholten harmonischen Belastung
ermittelt wurden.
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Cílem příspěvku je podání praktického a jednoduchého
návodu, jak stanovit rozmístění konečného počtu nos-
ných liniových prvků rovinné, resp. válcové plošné kon-
strukce, která čelí obecně danému spojitému zatížení
cylindrického, resp. translačního rozložení s površkami,
resp. rovnoběžkami souhlasně vzhledem k nim oriento-
vanými tak, aby nosníky byly vystaveny namáhání stej-
né intenzity. Článek ukazuje (početním i grafickým způ-
sobem) zejména situování těchto nosných prvků
vzhledem k zatížení s lineárním nárůstem, které má
v technické praxi mimořádnou důležitost.

1. Úvod
V technické praxi bývá často třeba rozmístit ztužující či

nosné liniové prvky plošné konstrukce tak, aby byly

rovnoměrně (tj. stejně nebo alespoň přibližně stejně)

namáhány. Tato úloha bývá „téměř vždy“ řešitelná graficky

(a obvykle „dobře“ schůdná i analyticky), je-li prostorový

zatěžující obrazec plošné konstrukce reprezentován „rozum-

nou“ válcovou, popř. translační či rotačně symetrickou plo-

chou s površkami, popř. rovnoběžkami, které jsou v případě

rovinné konstrukce rovnoběžné vzhledem k nosným prv-

kům a v případě válcové stěny nebo valby jsou k nim v para-

lelním postavení (obr. 1). Předpokládá se tedy, že plošná

konstrukce je rovinná (stěna či deska) nebo válcového typu. 

Tento statický požadavek vyplývá bu� z okolnosti, že

jsou k dispozici jen identické nosné prvky (jak co do jakosti

materiálu, tak velikosti a tvaru příčného průřezu), takže se

jaksi přirozeně předpokládá konstantní tlouš�ka nosné

plochy, anebo z nějakého důvodu není přípustné měnit

tlouš�ku plošné konstrukce s nosnými zabudovanými vý-

ztuhami (např. v souladu s mírou zahloubení pod úroveň do-

tlačujícího média). Uve�me, že pro obecné (tedy necylin-

drické, popř. nikoli translační či rotačně symetrické)

zatížení plošné konstrukce (tím méně ovšem s obecně defi-

novanou střednicí) s liniovými výztuhami zpravidla požado-

vané řešení neexistuje.

Je zřejmé, že (kromě jednoznačně vymezeného geome-

trického uspořádání konstrukce) existence řešení bude pod-

míněna i stálostí zatížení, a proto předpokládáme jeho pevně

danou „meridiánovou“ funkci, viz vyšrafované plochy

v obr. 1. Jinak řečeno, každý jiný zatěžující stav než vý-

chozí, daný, by nutně způsobil nestejnosti v namáhání pevně

instalovaných nosných liniových prvků, což ovšem z našich

úvah vylučujeme. Pokud jde o tyto nosné paralelní prvky,

uvažujeme dále, že jejich vzájemná vzdálenost je podstatně

menší než jejich délka (rozpětí), což je splněno tím spíše,

čím vyšší je jejich četnost na danou výšku plošné kon-

strukce. Tato skutečnost ukazuje mimo jiné i na to, že kon-

strukční výška uvažovaných nosníků vychází značně větší

než konstrukční tlouš�ka (jimi podporované) plochy.

Upozorněme kromě toho, že řešený problém může nalez-

nout široké uplatnění jak u konstrukcí ze stejného materiálu

(železobetonu, oceli, dřeva), tak u materiálově kombino-

vaných, spřažených konstrukcí (ocel versus dřevo, resp.

železobeton, apod.), které jsou přeci jen méně sourodé. Tyto

okolnosti odůvodňují statickou dominanci nosníků proti

nosné ploše, takže zanedbání jejich vzájemné interakce lze

pokládat za „přijatelné“. Naproti tomu je vhodné zdůraznit,

že určit rozložení konečného počtu nestejně tuhých nosných

liniových prvků tak, aby bylo dané zatížení na ně stejnoměr-

ně distribuováno, představuje mnohem složitější (staticky

neurčitou) úlohu. Právě tento fakt odůvodňuje předpoklad

použití identických liniových prvků, které je v praxi tak

časté a nabízí relativně velmi snadné řešení, jež je v pří-

spěvku předloženo.

Naznačená úloha se může týkat např. trámových stropů

zatížených sypaninou s rozložením materiálu podle zave-

dených předpokladů, železobetonových suterénních či

opěrných stěn (vyztužených, popř. nevyztužených, vodo-

rovnými trámy nebo žebry) s působností v horizontálním

směru a vystavených zemním tlakům, stavidel a tabulových

pohyblivých jezů vzdorujících hydrostatickému tlaku, svis-

lých kruhových válcových či obecně cylindrických nádrží

vyplněných nějakým kapalným nebo sypkým médiem apod.

Protože řešení úlohy je jak pro rovinné, tak pro válcové

liniově vyztužené nosné plochy analogické, zaměříme se na

odvození potřebných zákonitostí a jejich výklad právě na

jednodušším rovinném útvaru.

2. Stanovení příčných intervalů pro stejné
zatížení liniových prvků v podélném
směru a lokalizace podélníků 

Uvažujme o rovinném nosném útvaru, např. desce vy-

ztužené podélníky (přímými liniovými nosníky), která je ve

své celé šířce l zatížena válcovým spojitým zatížením

Vyztužování vybraných plošných konstrukcí stejně
namáhanými liniovými nosnými prvky

Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební  

Praha

Obr. 1. Vyšetřované plošné konstrukce s liniovými nosnými prvky

a způsob jejich celoplošného zatížení (typické příklady)
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s površkami ve směru podélníků. Nech� je kolmý řez (vzhle-

dem k podélníkům) „zatěžujícího cylindru“ definován spoji-

tou funkcí zatížení q(x), viz obr. 2. Nyní půjde o to, aby

každý podélník přenášel stejnou část zatížení, neboli je třeba

nalézt hranice xj konečných intervalů, v jejichž mezích platí

rovnoplochost lichoběžníků s jednou (obecně) zakřivenou

stranou

s tím, že v jejich těžišti budou situovány jednotlivé podélné

nosníky, j = 1, 2, 3, ..., n. Jinak řečeno, hledají se souřadnice

xj takové, aby vyhovovaly ekvivalentní podmínce

přičemž

Polohy tj celkově n těžiš� dále vyplývají podle Varignono-

vy věty ze vztahu

přičemž tj ∈ (xj–1; xj) a za x0 je třeba brát x0 = 0. Pozname-

nejme, že integrální křivka               na

obr. 1 byla volena tak, aby procházela počátkem 0, neboli

odpovídá integrační konstantě C = 0. Evidentně je totiž

3. Příčné intervaly a lokalizace stejně 
namáhaných podélníků pro zatížení 
s lineárním růstem intenzity

Uvažujme nyní o speciálním „zatěžujícím cylindru“, totiž

o hranolu (prizmatu), v jehož podstavě ležící kolmo na

podélníky je definována jeho řídící čára funkcí zatížení

q(x) = q0 + k · x (obr. 3). Aplikací obecné podmínky (1)

snadno dojdeme k n čtyřparametrovým kvadratickým

rovnicím (nezávislými parametry jsou veličiny q0, k, l a n,

které obvykle volíme)

z nichž vyplývá postupně n reálných řešení

j = 1, 2, 3, …, n. Poznamenejme, že počáteční tlak q0 může

být reprezentován pro případ hydrostatických úloh např.

atmosférickým tlakem, kdy k = 1, zatímco v případě pro-

blematiky zemních tlaků počáteční horizontální tlak q0

vyplývá z přitížení úrovně terénu určitým nenulovým ver-

tikálním zatížením a parametr k má význam součinitele

bočního tlaku (aktivního, klidového, popř. pasivního).

Označíme-li nyní qj = q(xj), snadno dojdeme ke vztahu

Kromě toho lze podmínku (2) vyjádřit rovnicí

Z ní po úpravě dostaneme předpis

platný pro předpokládané „lichoběžníkové“ zatížení dané

rovnicí q(x) = q0 + k · x. Poznamenejme, že rovněž vztah

(2a) si podrží svůj čtyřparametrový charakter.

Zaměřme se nyní na „trojúhelníkové“ zatížení definované

předpisem q(x) = k · x neboli předpokládejme, že q0 = 0.

Tehdy rovnice (1) přejde na jednoduchý tvar

z něhož je zřejmé, že platí

Jednoduchý dvojparametrový vzorec (3a) je speciálním pří-

padem vztahu (3). Všimněme si, že při jeho odvození bylo

možné (v důsledku „vynechání“ q0) eliminovat rovněž para-

metr k. Uve�me pro úplnost, že pro předpokládané „troj-

úhelníkové“ zatížení přechází vztah (4) v jednoduchou

rovnici

Členění (příčného) intervalu l na jednotlivé úseky xj – xj–1

při lineárním zatížení q(x) = k · x platném pro všechna

Obr. 2. Stejnoměrné rozložení zatížení na podélníky pro n = 4
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Obr. 3. Stejnoměrné rozložení lineárně vzrůstajícího zatížení

q(x) = q0 + k · x na podélníky pro n = 4
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x ∈ 〈0; l〉 tak, aby na nich byly podélníky exponovány stej-

ně, je možné v důsledku jednoduchosti vztahu (3a) tabelovat

(tab. 1).

Uplatníme-li nyní vzorec (4a) pro vztah (2a), dojdeme po

úpravě k předpisu pro stanovení n těžiš� tj „rovnoplochých“

(obecně) lichoběžníků o velikosti ploch (k · l2)/(2 · n), na

něž se rozpadá pravoúhlý trojúhelník se základnou délky l.

Jinak řečeno, získáváme „lokalizační“ vzorce pro polohu

stejně namáhaných podélníků, totiž

Lze se snadno přesvědčit, že z (2b) ovšem také vyplývá 

Alternativní vyjádření (2c) lze s výhodou využít vzhledem

ke strukturování tab. 1 k tabelování poměrných těžiš�ových

souřadnic tj/l pro j = 1, 2, …, n = 10, viz tab. 2.

Poznamenejme (ověřme), že s ohledem na vzorec (2b) pro

j = n = 1, kdy xj–1 = 0 a xj = l (viz výše), vychází t1 = 2/3 · l,

což je ve shodě se skutečností (jde o trojúhelníkové

zatížení). 

Členění obtížené šířky l na n stejně zatížených intervalů

pro obecnou funkci zatížení q = q(x) platnou v celém oboru

〈0; l〉 [viz vzorec (1) a z něho odvozené vztahy (3) a (3a)]

bylo dosud evidentně založeno na vlastnostech neurčitých a

určitých integrálů v Cauchyově–Riemannově smyslu. Avšak

např. k odvození vzorce (3a) není bezpodmínečně nutné

používat principy infinitezimálního (integrálního) počtu;

jednak výchozí vztah (1b) okamžitě vyplývá z pouhého geo-

metrického názoru a jednak z něho vyplývající vzorec (1c)

lze interpretovat geometricky, a sice s využitím vlastností

Thaletovy kružnice a Euklidovy věty o odvěsnách (obr. 4).

Zřejmě totiž platí

což je vlastně znění avizované Euklidovy věty, takže

stanovení n „dělicích“ bodů xj lze provést jednoduchou geo-

metrickou konstrukcí (obr. 4).

x 1 / l x 2 / l x 3 / l x 4 / l x 5 / l x 6 / l x 7 / l x 8 / l x 9 / l x 10 / l

1 1

2 0,7071 1

3 0,5774 0,8165 1

4 0,5 0,7071 0,866 1

5 0,4472 0,6325 0,7746 0,8944 1

6 0,4082 0,5774 0,7071 0,8165 0,9129 1

7 0,378 0,5345 0,6547 0,7559 0,8452 0,9258 1

8 0,3536 0,5 0,6124 0,7071 0,7906 0,866 0,9354 1

9 0,3333 0,4714 0,5774 0,6666 0,7454 0,8165 0,8819 0,9428 1

10 0,3162 0,4472 0,5477 0,6325 0,7071 0,7746 0,8367 0,8944 0,9487 1

n
x j / l

Tab. 1. Poměrné souřadnice xj /l přisuzující stejné zatížení podélníkům z příčných úseků 〈xj – xj–1〉 při zatížení q = k · x platném pro všechna

x ∈ 〈0; l〉; j = 1, 2, …, n = 10

t 1 / l t 2 / l t 3 / l t 4 / l t 5 / l t 6 / l t 7 / l t 8 / l t 9 / l t 10 / l

1 0,6666

2 0,4714 0,8619

3 0,3849 0,7038 0,9113

4 0,3333 0,6095 0,7892 0,9346

5 0,2981 0,5452 0,7059 0,8359 0,9482

6 0,2721 0,4976 0,6444 0,7631 0,8656 0,9571

7 0,252 0,4607 0,5966 0,7065 0,8014 0,8861 0,9634

8 0,2357 0,431 0,5581 0,6609 0,7496 0,8289 0,9011 0,9681

9 0,2222 0,4063 0,5262 0,6231 0,7067 0,7815 0,8496 0,9127 0,9717

10 0,2108 0,3854 0,4991 0,5911 0,6705 0,7414 0,806 0,8659 0,9218 0,9746

n
t j / l

Tab. 2. Poměrné souřadnice tj /l těžiš� úseků 〈xj – xj–1〉 za okolností podle tab. 1
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Obr. 4. Stejnoměrné rozložení lineárního zatížení q = k · x pomocí

Thaletovy kružnice a Euklidovy věty o odvěsnách pro n = 4
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Zastavme se ještě u jedné zajímavé vlastnosti „dělicích“

bodů xj (obr. 4). Podmínku „rovnoplochého“ rozdělení uva-

žovaného „trojúhelníkového“ zatížení můžeme po úpravě

zapsat pomocí n rovnic 

kde xn = l, j = 1, 2, 3, …, n, čili vztahy

z nichž lze postupně stanovit 

neboli obecně

Vztah (6) udává jakýsi proporční vztah mezi „dělicími“

body x1 a xj, a to bez ohledu na „jemnost“ n členění úseku

délky l; je tedy polohově geometrickou formulí. Správnost

rovnice (6) lze verifikovat na údajích z tab. 1.

Snadno se můžeme přesvědčit, že řada 

konverguje k nule a že

Uve�me pro úplnost, že aplikováním vztahu (6) na rovnici

(2b) lze po jednoduchých úpravách dojít ke vzorci

o jehož správnosti se lze přesvědčit prostým porovnáním

odpovídajících si kolonek v tab. 1 a tab. 2. Podobně lze na

principu (6) odvodit

a na základě (2d) stanovit

Také platnost vzorců (7) a (8) je možné ověřit pomocí tab. 1

a tab. 2. Pro úplnost uve�me, že

Bylo-li relativně snadné tabelovat v poměrných souřad-

nicích polohu dělicích bodů xj, resp. polohu těžiš� tj pro „troj-

úhelníkové“ zatížení (tab. 1, tab. 2), není to dost dobře

možné (praktické) v případě „lichoběžníkového“ zatížení –

komplikace spočívá v přítomnosti parametru q0, jak již

o tom bylo pojednáno. Nezáleží-li však na přesnosti řešení,

polohu dělicích bodů xj pro „lichoběžníkové“ zatížení lze

stanovit také graficky, opět za použití Thaletovy kružnice a

Euklidovy věty o odvěsnách. Předpokládejme, že je dáno

„lichoběžníkové“ zatížení nad intervalem 〈a; l〉, a to funkcí

zatížení q(x) = k · x (obr. 5). Nyní je třeba interval délky

(l – a) rozdělit na n nestejných úseků (xj – xj–1) tak, aby

součet ploch n rovnoplochých lichoběžníků nad nimi (shora

omezených rovněž funkcí zatížení q(x) = k · x) byl roven

ploše výchozího lichoběžníku; v tomto případě však zřejmě

uvažujeme j = 1, 2, 3, …, n, n + 1, přičemž žádáme, aby

platilo x0 = 0, x1 ≡ a, xj=n+1 ≡ l. Na vodorovné ose nalezneme

bod a0 pomocí Thaletovy kružnice nad průměrem délky l a

odvěsny délky a; platí totiž a0 · l = x1
2, takže a0 = a2/l.

Rozdělíme-li te� úsek délky (l – a0) na n stejných dílů délky

a „obrátíme-li“ postup uplatněný při hledání bodu a0, snad-

no stanovíme hledané dělicí body x1 ≡ a, x2, x3, ..., xn+1 ≡ l.
Nyní stačí nalézt těžiště dílčích rovnoplochých lichoběžníků

(na obr. 4 je to provedeno graficky pouze u prvního z nich)

a v nich pak lokalizovat podélníky.

4. Závěr
Příspěvek podává podrobný návod (včetně analytického

odůvodnění), jak vyztužovat vybrané plošné prvky koneč-

ným počtem liniových stejně namáhaných nosníků za

speciálně definovaného celoplošného zatížení. Návod se ve

shodě s reálností řešení omezuje na rovinné prvky (desky a

stěny), resp. na válcové plošné prvky s tím, že jejich zatížení

je možné zobrazit obecně válcovou plochou s podstavou

kolmou na liniové nosníky (podélníky), resp. obecnou

translační plochou s „meridiánovými“ řezy kolmými na

paralelní (obecně nikoli přímé) liniové nosníky (ve význa-

mu rovnoběžek nosné plochy). 

Na principech integrálního počtu (zejména pak na vlast-

nostech součtových čar) je podán obecný postup řešení úloh

shora definovaného typu, je však ukázáno i řešení založené

na základních geometrických principech, které je pod-

míněno lineárním růstem zatížení (pokud jde o „meridiáno-

vý“ řez prostorovým zobrazením celoplošného zatížení).

Článek obsahuje i tabelární zpracování poměrných souřad-

nic pro rozčlenění intervalu s lineární funkcí zatížení tak,

aby v jejich mezích byly uvažované liniové nosníky namá-

hány stejnou intenzitou, a rovněž tabelárně zpracované po-

měrné souřadnice lokalizování těchto nosníků pro jejich

celkový počet až do deseti včetně. 

Záměrem příspěvku tedy bylo nejen ukázat některé teo-

retické souvislosti, ale zejména vytvořit pomůcky (viz pří-

slušné formule a tab. 1 i tab. 2 ve druhém a třetím oddílu

článku) pro statiky a projektanty, užitečné pro navrhování

plošných konstrukčních prvků, jejichž příklady byly

zmíněny již v úvodu a pro řešení technických úloh obdob-

ného typu.
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Obr. 5. Stejnoměrné rozložení zatížení s „lichoběžníkovým“

průběhem v příčném směru na stejně namáhané podélníky –

grafické řešení pro n = 4
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Novotný, R.: Reinforcement of Selected Plate Structures
by Equally Loaded Bearing Line Elements

This paper aims to provide a practical and easy-to-read
guideline for determining the placement of the final
number of bearing line elements of a plate or cylindric
plate structure. This plate structure is exposed to a
generally given distributed load with a cylindric or
translation distribution with linear meridians or
parallels oriented towards the elements so that the
trusses are exposed to loads of the same intensity. The
article mainly shows (both numerically and graphically)
the orientation of these bearing elemenets given the load
with linear growth, which has a major importance for
the engineering practice.

Novotný, R.: Aussteifung ausgewählter flächiger
Bauteile durch gleich beanspruchte linienförmige
Tragelemente  

Ziel des Beitrags ist es, eine praktische und einfache
Anleitung zu geben, wie die Verteilung einer endlichen
Anzahl tragender linienförmiger Elemente eines
ebenflächigen bzw. zylindrischen flächigen Bauteils zu
bestimmen ist, das einer allgemein gegebenen
durchlaufenden Belastung mit einer zylindrischen bzw.
Translationsverteilung mit im Hinblick zu ihnen
übereinstimmenden so orientierten Mantellinien bzw.
Parallelen standhält, dass die Träger einer Bean-
spruchung gleicher Intensität ausgesetzt sind. Der
Artikel zeigt (auf zahlreiche, auch grafische Weise)
insbesondere die Anordnung dieser Tragelemente
hinsichtlich der Belastung mit linearem Anstieg auf,
welche in der technischen Praxis von außerordentlicher
Wichtigkeit ist. 

Závěry uvedené v tomto příspěvku jsou výsledkem řešení grantového projektu č. 103/03/0655 GA ČR.

�veletrhy
Ocenění Danube House

První budova projektu River City Prague, kancelářská

budova Danube House, byla na veletrhu nemovitostí a

investičních příležitostí MIPIM ve fran-

couzském Cannes oceněna jako nejlepší

projekt pro budoucnost v kategorii kan-

celářských budov. Do soutěže, kterou

uspořádal renomovaný odborný časopis

The Architectural Review, se přihlásilo

130 projektů, které soutěžily ve čtyřech

kategoriích. Celkově, tedy bez ohledu na

kategorie, pak projekt skončil na třetím

místě. Ceny byly předány na semináři

o kancelářských projektech pro budouc-

nost počátkem března v Cannes.  

Stejně jako většina objektů v pražském

Karlíně byl loňskou povodní postižen i

projekt River City Prague. Areál na

Rohanském ostrově byl zaplaven. Zapla-

vena byla i budova Danube House, v níž

se hladina vody zastavila přesně 15 cm nad podlahou v pří-

zemí budovy. Přímé materiální škody ve výši zhruba 

140 mil. Kč se omezily na již instalovaná zařízení ve

sklepích a jsou v plné míře kryty pojištěním. Nepřímé škody

v hodnotě přibližně 15 mil. Kč představují převážně náklady

souvisící s financováním z důvodu zdržení výstavby. Tyto

škody nejsou kryty pojištěním, protože neexistuje příslušný

pojiš�ovací produkt, který by takové škody zajistil.

Společnost Europolis Invest jako přední dlouhodobý

investor do komerčních nemovitostí ve střední Evropě

s akcionáři Investkredit Bank a EBRD je však schopen

v projektu dále pokračovat.

Již v průběhu projektování se s rizikem záplav počítalo.

Ochrana budov byla stanovena vysoko nad úrovní nejhorší-

ho zaznamenaného případu (záplavy z ro-

ku 1890) v období do loňských záplav. Na

základě získaných zkušeností analyzoval

investor možné návrhy ochrany a stanovil

pro ni dva základní parametry. Tím prvním

bylo, že budovy nikdy nebudou zatopeny

do úrovně, která by byla vyšší než hladina

vody protékající nad úroveň pražských

mostů. Takový objem vody by s největší

pravděpodobností způsobil vzdutí hladiny

a následnou povodňovou vlnu, před kterou

žádná přiměřená ochrana neexistuje.

Druhým parametrem je, že ochrana zaručí

plnou funkčnost budov po dostatečnou

dobu poté, co bude oblast evakuována, a

zároveň umožní vrátit se k plnému pro-

vozu ihned poté, co bude oblast zpřístup-

něna. Po dokončení první fáze projektu River City Prague

má být zahájena rekultivace části Rohanského ostrova,

vybudována nová infrastruktura a zpřístupněna tato část

nábřeží veřejnosti.

Danube House má být jednou z nejkvalitnějších

kancelářských budov na trhu ve střední Evropě. Europolis

Invest je přesvědčen, že překoná dočasnou negativní image,

kterou v této lokalitě vytvořila povodeň, a zároveň věří, že

jedinečnost lokality na nábřeží u Vltavy a blízkost centra

převýší možné riziko výskytu povodně. 

Tisková informace
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Závislost součinitele teplotní vodivosti cementových
kompozitů vyztužených skleněnými vlákny na teplotě

Ing. Jitka PODĚBRADSKÁ
prof. Mgr. Jan TOMAN, DrSc.

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku je sledována závislost součinitele teplotní vodi-
vosti čtyř typů cementových kompozitů vyztužených
skleněnými vlákny v rozmezí 150 až 800 ˚C. Kromě toho
je studován vliv jejich namáhání po dobu dvou hodin při
1 000 ˚C ve stejném rozsahu teplot. 

Úvod
Obkladové materiály na bázi vláknových kompozitů je

možné využít jako ochranu nosné konstrukce před působe-

ním zvýšených a vysokých teplot. Cementové kompozity

vyztužené skleněnými vlákny představují v tomto směru

jednoduché a poměrně levné řešení. Pro posouzení odolnos-

ti materiálu v oblasti vysokých teplot je nutné určit jeho

tepelné materiálové vlastnosti. Jedním z nejdůležitějších

parametrů, charakterizujících tyto vlastnosti, je součinitel

teplotní vodivosti

jenž vyjadřuje intenzitu šíření tepla v materiálu [1] a je defi-

novaný pomocí součinitele tepelné vodivosti λ [Wm–1 K–1],

měrné tepelné kapacity c [Jkg–1K–1] a hustoty látky ρ [kgm–3].

Metoda měření 
V této práci bylo pro určení závislosti součinitele teplotní

vodivosti na teplotě v rozsahu 150 až 800 ˚C využito expe-

rimentální stanovení teplotního pole ve vzorku při jedno-

stranném ohřevu ve formě řady křivek T(x, t) a následné

řešení inverzní úlohy jednorozměrného vedení tepla, jehož

rovnici je možné vyjádřit ve tvaru 

Pro řešení inverzní úlohy [2] se předpokládá, že T(t) a T(x)

jsou monotónní funkce a zvolí se konstantní hodnota teplo-

ty τ = T(x, t). Pak musí existovat vzájemně jednoznačné

parametrizace x = x0 (τ, t), t = t0 (τ, x), kde x0 a t0 jsou

monotónní funkce. Bereme-li toto jako fakt, pak integrací

rovnice vedení tepla (2) podle x a t dostaneme

a odtud součinitel teplotní vodivosti v závislosti na teplotě

a(τ) [2]

Určení teplotních polí ve vzorku zahřívaném z jedné strany

je založeno na využití speciálně upravené pece opatřené

dvěma dvířky (obr. 1). Plná dvířka jsou určena k udržení

požadované konstantní teploty v peci, ve druhých je otvor

velikosti vzorku. Případné mezery podél stěn vzorku,

vzniklé po jeho uložení do otvoru (obr. 2), se utěsní tepelně

izolačním materiálem. Po dosažení požadované teploty

dojde k výměně dvířek a vzorek je vystaven jednostrannému

ohřevu. Senzory v podélné ose vzorku umožňují zazna-

menávat teplotní pole pomocí měřicí jednotky a počítače.

Sada osmi až deseti křivek T(x, ti) je pak použita pro počet-

ní řešení (4). Tato metoda pro měření součinitele teplotní

vodivosti a byla v minulosti ověřena i na jiných materiálech. 

Materiály, vzorky a zatěžovací stavy 

Vzorky
Vzorky pro měření součinitele teplotní vodivosti byly

přizpůsobeny použité metodě a měly tvar krychle 71 x 71 x
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Obr. 1. Pec pro měření součinitele teplotní vodivosti

Obr. 2. Detail dvířek pece a vloženého vzorku pro měření

součinitele teplotní vodivosti 
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x 71 mm. Senzor složený z šesti termočlánků chromel-alu-

mel byl zabudován podél osy vzorku. 

Volba zatěžovacích stavů
Měření součinitele teplotní vodivosti materiálu má vý-

znam pro zjištění vhodnosti použití v určitých podmínkách,

zejména v prostředí, ve kterém se očekávají vysoké teploty

(stěna komínu). Příkladem nestandardní situace je zasažení

konstrukce požárem, kdy navržený materiál může sloužit

jako požárně ochranná deska či tepelně izolační vrstva.

Měření je tedy nejvhodnější v podmínkách simulujících toto

prostředí. V případě požáru je nutné řešit, zda materiál po

vystavení vysokým teplotám musí být odstraněn, nebo je

možné jeho další použití.

Pro zjištění teplotní vodivosti za vysokých teplot byl

nejdříve každý materiál proměřen v nezatíženém (porovná-

vacím) stavu, a následně po teplotním namáhání. V neza-

tíženém stavu (dále jej budeme označovat jako stav A) byl

vzorek vystaven vlivu přirozeného prostředí, tj. teplotě cca

25 ˚C s přirozenou vlhkostí ve stávajícím prostředí. Při

měření pak byl vystaven jednostrannému ohřevu při teplotě

v peci 1 000 ˚C. Při teplotním namáhání před měřením (dále

stav B) byl zvolna ohříván na teplotu 1 000 ˚C a jí pak vy-

staven po dobu dvou hodin. Předpokládá se, že tato doba

stačí, aby se materiál dostatečně prohřál. Po pozvolném

vychladnutí na okolní teplotu byl vystaven stejně jako neza-

tížený vzorek jednostrannému ohřevu při teplotě v peci

1 000 ˚C.

Materiály
Měření vzorků z Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.,

Brno, probíhalo na čtyřech typech matric. Všechny vzorky

byly z cementu CEM I 52,5 Mokrá (tab. 1). Typ SC-I slouží

jako porovnávací vzorek a byl navržen pro výrobu skloce-

mentových komínových desek. Hlavním kamenivem je

slévárenský písek s malým podílem alkalicky odolného

skleněného vlákna. Typ SC-II obsahuje místo slévárenského

písku přísady wollastonit a vermikulit, které mají zlepšit

tepelné vlastnosti materiálu navrženého jako pláš�ové

požárně ochranné desky. Matrice SC-III, připravená jako

středová izolační vrstva požárně ochranných desek, má ve

velké míře zastoupen vermikulit a pouze malou částí je za-

stoupeno alkalicky odolné skleněné vlákno. Vzhledem

k tomu, že matrice SC-III byla obtížně zpracovatelná a

materiál nebyl soudržný, byla navržena další matrice se

zvýšeným obsahem vyztužujícího alkalicky odolného skle-

něného vlákna. Kromě toho byl obrácen poměr cementu a

vermikulitu. Obsah složek jednotlivých matric v procentech

je počítán mezi bezvodými substancemi. Vodní součinitel,

objemová hmotnost za pokojové teploty a objemová hmot-

nost po teplotním namáhání po dobu dvou hodin teplotou

1 000 ˚C jsou uvedeny v tab. 2.

Výsledky měření 
Na obrázcích 3 až 6 jsou shrnuta měření součinitele

teplotní vodivosti cementových kompozitů vyztužených

skleněnými vlákny SC-I až SC-IV. Na každém z nich je

uvedeno pro porovnání jak měření zatěžovacího stavu A, tak

zatěžovacího stavu B.

Výsledky ukazují, že křivky závislosti součinitele teplotní

vodivosti na teplotě byly ve všech případech stejné, a to

nezávisle na zatěžovacím stavu. Vždy bylo možné pozoro-

vat nejprve nárůst součinitele teplotní vodivosti s teplotou,

dosažení maxima mezi 300 a 400 ˚C (pro SC-III a SC-IV B

ještě o cca 50 až 100 ˚C výše), a potom pozvolné klesání,

které na 800 ˚C vedlo k hodnotám na úrovni zhruba porov-

natelné s hodnotami určenými pro 150 až 200 ˚C (s výjim-

kou SC-II B a SC-IV A, B, kde byly součinitele teplotní

vodivosti ještě při 800 ˚C výrazně vyšší než za nižších tep-

lot).

Podle vlivu předchozího teplotního zatížení na 1 000 ˚C

po dobu dvou hodin je možno výsledky rozdělit do dvou

skupin. Pro materiál SC-I byl součinitel teplotní vodivosti

odpovídající stavu B pro nižší teploty vyšší než u stavu A,

ale pro vyšší teploty byly výsledky v podstatě totožné. Pro

materiály SC-II až SC-IV bylo dosaženo výsledků právě

opačných, zatímco pro nižší teploty do 400 až 500 ˚C se

hodnoty součinitele teplotní vodivosti lišily pro oba stavy

jen velmi málo, pro vyšší teploty byly hodnoty odpovídající

stavu B výrazně vyšší.

Na obrázcích 7 a 8 je porovnána teplotní vodivost jed-

notlivých typů materiálů vždy pro stejný zatěžovací stav.

Rozdíly mezi jednotlivými typy materiálů jsou pro oba

zatěžovací stavy obdobné. Pro stav A (obr. 7) má v oblasti

teplot 300 až 400 ˚C nejvyšší součinitel teplotní vodivosti

materiál SC-I, pak následuje materiál SC-III s podobným

průběhem, dále SC-II a nejnižších hodnot dosahuje materiál

SC-IV. V oblasti vyšších teplot je situace téměř opačná,

nejnižších hodnot dosahují materiály SC-I a SC-II, materiál

SC-III má součinitel teplotní vodivosti jen o málo vyšší.

Výrazně nejvyšší hodnoty součinitele teplotní vodivosti má

materiál SC-IV. Pro stav B (obr. 8) je jediným závažnějším

rozdílem proti situaci se stavem A fakt, že v oblasti vyšších

teplot nezůstává součinitel teplotní vodivosti materiálů 

SC-II a SC-III na úrovni materiálu SC-I a dochází k jeho

výraznému zvýšení. 

Diskuze
Naměřená teplotní závislost součinitelů teplotní vodivosti

a rozdíly pozorované mezi jednotlivými typy cementových

kompozitů vyztužených skleněnými vlákny je možné

přisoudit třem faktorům. 

Prvním je nesporný vliv rozkladných procesů v cementu

za vyšších teplot. Z hlediska ztráty hmotnosti jsou obvykle

nejvýznamnější rozklad Ca(OH)2 kolem 460 až 480 ˚C a

rozklad CaCO3 mezi 700 a 800 ˚C [3]. V důsledku těchto

procesů se uvolňuje v prvním případě vodní pára, ve druhém

případě oxid uhličitý, které unikají z materiálu a kromě již

zmíněné ztráty hmotnosti mohou v něm vytvořit krátkodobě

vnitřní přetlak, jež může vést k porušení mikrostruktury.

SC-I SC-II SC-III SC-IV

CEM I 52,5 47,99 56,88 54,59 45,00

slévárenský písek 47,99 - - -

plastifikátor   0,62   0,92 -   0,43

alkalivzdorné vlákno   3,40   7,66   0,75   1,51

wollastonit -   8,68 - -

vermikulit - 21,51 44,66 53,06

mikrosilica -   4,35 - -

[% hm.]
Typ materiálu

Tab. 1. Složení cementových kompozitů vyztužených skleněnými

vlákny

    Typ materiálu SC-I SC-II SC-III SC-IV

 v /c 0,36 1,4 1,5 3,44

 ρ s  [kg m
-3

] 1 960 760 680 460

 ρ s  [kg m
-3

]/1 000 1 810 625 625 410

Tab. 2. Základní vlastnosti cementových kompozitů vyztužených

skleněnými vlákny 
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Z tabulky 2 je zřejmé, že zahřátí na 1 000 ˚C po dobu dvou

hodin (zatěžovací stav B) nevedlo u žádného ze sledova-

ných materiálů k příliš dramatickým změnám hmotnosti,

tyto změny byly u všech materiálů kolem 10 % původní

hodnoty. Žádný materiál se po namáhání zatěžovacím sta-

vem B také nerozpadl, jak se mnohdy stává u běžných ce-

mentových malt. To svědčí o pozitivním vlivu skleněných

vláken, které byly schopny částečně stabilizovat vnitřní

strukturu materiálu i po částečné ztrátě hmotnosti. 

Průběh závislosti součinitelů teplotní vodivosti na teplotě

svědčí o tom, že rozklad Ca(OH)2 zde byl pravděpodobně

nejvýznamnější, o čemž svědčí nepravidelnosti na křivkách

a(T) v rozmezí 300 až 500 ˚C. Vliv rozkladu CaCO3 nebyl

příliš patrný, zřejmě mimo jiné proto, že zkoušky vzorků

probíhaly maximálně několik měsíců po jejich výrobě, takže

k významné karbonataci nemohlo ještě dojít. Zajímavým

faktorem je, že teplotní závislost součinitelů teplotní vodi-

vosti  po namáhání zatěžovacím stavem B vykazuje podob-

ný průběh jako u stavu A. Důvodem může být, že za dobu

dvou hodin zahřívání na 1 000 ˚C nemuselo dojít k úplnému

rozkladu Ca(OH)2 přítomného v materiálu v důsledku rela-

tivní kompaktnosti struktury materiálů, popř. část vodní

páry vzniklé rozkladem mohla zůstat v materiálu a po

ochlazení zpětně reagovat s CaO, nebo mohlo v období mezi

ukončením teplotního namáhání a provedením experimentů

dojít k reakci části volného CaO v materiálu se vzdušnou

vlhkostí a vytvoření určitého množství nového Ca(OH)2. 

Druhým faktorem, ovlivňujícím naměřený průběh souči-

nitelů teplotní vodivosti, je vliv přenosu tepla prouděním a

zářením, který může být v daném experimentálním uspořá-

dání podstatný. Způsob vyhodnocení experimentů v pod-

statě zahrnuje do součinitele teplotní vodivosti nejen vedení

tepla, jak je obvyklé, ale vlastně i proudění a záření, které ve

vyhodnocení není striktně odděleno. Naměřený součinitel

teplotní vodivosti není tedy klasickým součinitelem ve

smyslu fourierovského vedení tepla, ale spíše zobecněným

součinitelem teplotní vodivosti, zahrnujícím i proudění a

záření. V praxi ovšem tento fakt může být spíše prospěšný,

protože např. pro posouzení vlivu požáru na dělící konstruk-

ci a všude tam, kde jde o jednostranný ohřev, je možno

použít zobecněný součinitel teplotní vodivosti místo kla-

sického součinitele naprosto stejným způsobem. 

Vliv proudění a záření by měl být podstatnější za vyšších

teplot, protože jednak vyzářená energie roste se čtvrtou

mocninou absolutní teploty, jednak proudění i vzájemné

osálávání jsou výrazně ovlivněny teplotním gradientem,

který je v daném experimentálním uspořádání v místech

vyšších teplot výrazně větší než v místech, kde jsou ve

vzorku nižší teploty. Významnější by měl být vliv proudění

a záření také v materiálech s většími póry, kde v důsledku

gradientu teploty může docházet k intenzivnějšímu sálání

mezi stěnami pórů a také k rychlejšímu proudění. To je jistě

případ materiálů vystavených před měřením teplotnímu

namáhání, u kterých v důsledku rozkladných procesů

v cementu dochází ke zvýšení obsahu pórů. V měřeních zde

zaznamenaných se tento vliv zřetelně projevil u vzorků 

SC-II, SC-III a SC-IV, kde v oblasti vyšších teplot byly hod-

noty součinitele teplotní vodivosti pro stav B výrazně vyšší

než pro stav A. To je dosti logický závěr, protože tyto mate-

riály měly vzhledem k materiálu SC-I výrazně nižší obje-

movou hmotnost, tedy i vyšší pórovitost a větší póry.

Skutečnost, že se podobný vliv u materiálu SC-I za vyšších

teplot neprojevil, svědčí o tom, že možná existuje jistý

mezní obsah pórů a jistá mezní velikost pórů, pro které již

jsou konvekce a radiace významným faktorem. Kvantitativ-

ní závěr v tomto směru ovšem na základě sledovaných ma-

Obr. 3. Součinitel teplotní vodivosti a materiálu SC-I

Obr. 4. Součinitel teplotní vodivosti a materiálu SC-II

Obr. 5. Součinitel teplotní vodivosti materiálu SC-III

Obr. 6. Součinitel teplotní vodivosti a materiálu SC-IV

Obr. 7. Součinitel teplotní vodivosti a předem nezatížených

materiálů SC-I, SC-II, SC-III, SC-IV

Obr. 8. Součinitel teplotní vodivosti a materiálů SC-I, SC-II, 

SC-III, SC-IV zatížených předem teplotním namáháním
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teriálů zřejmě udělán být nemůže, protože k tomu je k dis-

pozici příliš málo dat. 

Je však třeba poznamenat, že u materiálu SC-I došlo

v důsledku namáhání zatěžovacím stavem B k nárůstu

součinitele teplotní vodivosti naopak za nižších teplot. Je to

pravděpodobně také důsledkem nárůstu pórovitosti po

teplotním namáhání a s ním spojeného zvýšení významu

proudění a záření pro hodnotu zobecněného součinitele

teplotní vodivosti sledovaných materiálů. 

Je tedy zřejmé, že proudění a záření mají pro sledované

materiály velký význam, je jen otázkou, kdy se významně

projevují a čím jsou ovlivňovány. Podstatný je v této sou-

vislosti nepochybně nejen obsah a velikost pórů, ale i jejich

prostorové rozložení. Z tohoto hlediska jsou na porušení

struktury v důsledku rozkladných procesů v cementu

citlivější kompaktnější materiály, kde se mohou vlivem

zvýšeného vnitřního přetlaku vytvořit tzv. preferenční cesty

s větší pravděpodobností než v materiálech s větší pórovi-

tostí, které jsou pro plynné produkty vzniklé rozkladnými

reakcemi přirozeně více propustné.

Třetím faktorem, ovlivňujícím průběh součinitelů teplotní

vodivosti, je složení a způsob výroby materiálů, jejichž

nejzřetelnějším projevem jsou výrazné změny objemové

hmotnosti. Tento vliv se nejvíce projevil v oblasti nižších

teplot, kde kompaktní materiál SC-I s vyšší objemovou

hmotností měl zřetelně nejvyšší součinitel teplotní vodi-

vosti, zatímco lehčí materiály, zejména obsahující větší

množství porézního plniva (vermikulit), měly součinitel

teplotní vodivosti výrazně nižší. Tento faktor ovšem ztratil

význam v oblasti vyšších teplot (500 ˚C a vyšších), kde

zjevně převládl vliv rozkladných procesů v cementu a pře-

nosu tepla prouděním a zářením.

Závěr
V článku byla analyzována jednak teplotní závislost

součinitele teplotní vodivosti čtyř různých typů cemen-

tových kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v rozsa-

hu teplot 150 až 800 ˚C, jednak vliv předchozího teplotního

namáhání týchž materiálů po dobu dvou hodin při teplotě

1 000 ˚C na velikost součinitele teplotní vodivosti ve stej-

ném rozsahu teplot. Sledované materiály měly objemovou

hmotnost 500 až 2 000 kg/m3, čehož bylo dosaženo jednak

změnami složení, kde podstatné bylo zejména množství po-

rézního vermikulitu použitého jako plnivo, jednak změnami

velikosti vodního součinitele při míchání jednotlivých

směsí, jež částečně ovlivnily pórovitost materiálů. 

Vliv složení a výrobní technologie na hodnoty součinitele

teplotní vodivosti se projevil jako velmi podstatný zejména

v rozsahu teplot 300 až 400 ˚C. Pro vyšší teploty byl

závažnější vliv rozkladných procesů v cementu a přenosu

tepla prouděním a zářením. 

Ve všech případech se zvyšováním teploty došlo k výraz-

nému růstu součinitele teplotní vodivosti, který dosahoval

pro předem nenamáhané materiály v maximu dvojnásobku

až pětinásobku hodnoty na 150 ˚C, pro předem teplotně

namáhané materiály až osminásobku této hodnoty. To je

obecně dosti nepříznivý výsledek, protože zvýšení součini-

tele teplotní vodivosti v tomto rozsahu vede k podstatně

rychlejšímu přenosu tepla za vyšších teplot, a tedy ke sníže-

ní schopnosti materiálu chránit konstrukce umístěné pod

ním proti působení vyšších teplot obecně, speciálně proti

požáru. 

Jak vyplývá z předchozího textu, měření teplotní závis-

losti součinitele teplotní vodivosti cementových kompozitů

vyztužených skleněnými vlákny v potřebném rozsahu teplot

je naprosto nezbytné. Zanedbání této závislosti a použití

pouze nízkých teplot by totiž vedlo k velmi výrazným chy-

bám při posuzování jejich odolnosti proti působení

vysokých teplot, a to na nebezpečné straně.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM:
210000004 MŠMT ČR.
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Poděbradská, J. – Toman, J. – Černý, R.: Measurement
of Thermal Diffusivity of Glass Fibre Reinforced
Cement Composites in a Wide Temperature Range

The dependence of thermal diffusivity of four different
types of glass fibre reinforced cement composites in the
temperature range from 150 to 800 ˚C is explored in the
paper. In addition, the effect of the previous thermal
load of these materials for two hours at the temperature
of 1 000 ˚C on their thermal diffusivity in the same
temperature range is studied. 

Poděbradská, J. – Toman, J. – Černý, R.: Messung der
Wärmeleitzahl von glasfaserbewehrten Zementkompo-
sita in einem breiten Temperaturbereich

Im Artikel wird die Abhängigkeit der Wärmeleitzahl
von vier Typen von glasfaserbewehrten Zementkompo-
sita in der Temperaturspanne von 15 bis 800 ˚C
beobachtet. Außerdem wird der Einfluss ihrer
Beanspruchung über eine Dauer von zwei Stunden bei
1000 ˚C in der gleichen Temperaturspanne studiert. 
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Nejnovější vlivy v rakouském územním plánování
Ing. Kateřina HLADKÁ

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Rozvoj příhraničních oblastí České republiky a Rakouska
po vstupu ČR do Evropské unie přinese institucionální
změny v územním plánování. Nové regionální struktury
v Evropě, liberalizace reforem a nová definice politické a
sociální orientace spolu s integrací Evropy vedou ke
změně národního prostorového plánování. Nová Evropa
vyžaduje nové způsoby prostorového plánování v evrop-
ském měřítku. 

Úvod
Problematika územního plánování pohraničních regionů

dosud nebyla řešena jednotně v České republice ani

v Rakousku. Vytvoření vhodné strategie z hlediska trvale

udržitelného rozvoje příhraničních regionů, rozvoje lid-

ských zdrojů a modernizace systému vzdělávání v pohranič-

ních oblastech by bylo přínosem. Rozvoj integrovaných

pohraničních regionů musí probíhat na základě vzájemně

sladěné strategie.

Územní plánování v Rakousku
Pojmy „prostorové uspořádání“ a „prostorové plánování“

se v Rakousku nepoužívají jednotně. Na jedné straně se

s odvoláním na pojem „místní plánování“ v článku 118

Spolkového ústavního zákona 1929 vyvinula pojmová dvo-

jice „místní plánování“ a „nadmístní plánování“, která jasně

poukazuje na různé úrovně, na druhé straně se pojem „pros-

torové uspořádání“ v judikatuře Ústavního soudu definuje

stejně jako „činnost“ a také jako cíl a výsledek této činnosti.

Konečně se pod „prostorovým uspořádáním“ rozumí souhrn

opatření, která jsou realizována veřejnými orgány, v libo-

volné formě, s cílem rozvíjet nebo formovat prostor

v souladu s určitými cíli. Prostorové uspořádání neznamená

tedy jen plánování využití území, ale zahrnuje též všechna

ostatní opatření, která ovlivňují způsob prostorového rozvo-

je určitého území. Prostorové plánování znamená v této sou-

vislosti svrchované činnosti za účelem integrovaného kom-

plexního plánování životního prostředí. Do budoucnosti se

počítá s používáním pojmu „prostorové uspořádání“ ve výše

uvedeném významu jako označení pro cíl a výsledek takové

činnosti, kterou lze zahrnout pod pojem „prostorové

plánování“.

Nástroje plánování 
Část příslušných nástrojů plánování není přísně závazná

v právním smyslu, ale má funkci zásad. Důležitým příkla-

dem pro tuto kategorii je „Rakouská koncepce prostorového

uspořádání 1991“. Skládá se ze souboru nejdůležitějších

problémů v oblasti prostorového uspořádání (např. v oblas-

tech politiky životního prostředí, regionální ekonomické

politiky, osídlení) a připojuje k nim doporučení. „Rakouská

koncepce prostorového uspořádání z roku 1991“ byla vypra-

cována Rakouskou konferencí pro prostorové uspořádání

(ÖROK) jako ucelený národní koncept pro požadavky na

poli prostorového uspořádání. ÖROK [1] funguje jako koor-

dinační a kooperační základna pro celostátní úroveň.

Organizačně je řízena v rámci Úřadu spolkového kancléře.

Je také pověřena mezistátní koordinací evropských pro-

gramů prostorového plánování a prostorového rozvoje.

Zákony o prostorovém uspořádání 
Základ právně závazných plánovacích nástrojů tvoří

zákony o prostorovém uspořádání, resp. plánování spolko-

vých zemí, které jsou obsahově vybudované podobně jako

plánovací právo. Sahají zpět do padesátých a šedesátých let

dvacátého století, byly však v posledních letech dalekosáhle

novelizovány. Tyto zákony obsahují zpravidla základní

definice cílů na poli prostorového uspořádání příslušné

spolkové země a následně předurčují právní rámec pro nad-

místní a stejně tak pro místní prostorové plánování. Po

vstupu Rakouska do EU byla provedena novelizace těchto

zákonů. 

V rámci nadmístního prostorového uspořádání a místního

prostorového uspořádání je definováno „Deset příkazů pros-

torového uspořádání“ [1], které musí být dodrženy, před-

stavují cíle a principy pro nadmístní prostorové uspořádání

(prostorové uspořádání spolkové země) a místní prostorové

uspořádání (prostorové uspořádání obcí):

– ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy,

jakož i zajištění opětovného vytvoření vyváženého

přírodního režimu;

– zajištění nebo zlepšení prostorových předpokladů pro

sociálně rovnoprávné životní podmínky a kulturní

rozvoj;

– zajištění nebo zlepšení sídelní struktury, která je v sou-

ladu s hustotou obyvatelstva určitého území a jeho eko-

logickou a ekonomickou únosností;

– zajištění a zlepšení prostorových předpokladů pro

výkonné hospodářství včetně zajištění surovin, zajiště-

ní zásobování obyvatelstva a hospodářství potřebným

zbožím a službami, zvláště v období krizí;

– zajištění nebo zlepšení prostorových předpokladů pro

životaschopné a výkonné zemědělství a lesnictví,

zvláště zlepšení agrární struktury;

– úsporné zabírání pozemků a úsporné využití každého

druhu pozemků a co nejlepší sladění příslušných funkcí

na území;

– zabránění škodlivým zásahům do krajiny, zvláště

vytvoření nebo rozšíření osídlení do krajiny;

– zajištění a zlepšení funkční infrastruktury;

Tab. 1. Systém prostorového plánování v Rakousku

Úroveň Plánovací  instituce Druh plánu

ÖROK rakouská koncepce z roku 1991

federální ministerstva oborový program

program 

země zemská vláda zemské programy 

regionální programy 

místní program 

obce obecní rada plán využití ploch

zastavovací plán

stát



– vytvoření a zachování volných ploch pro zotavení a tu-

ristiku;

– zachování a vytvoření obrazu města a lokality včetně

jejího rozvoje a zachování typického obrazu lokality a

obrazu krajiny. Zásahy do krajiny, jimž se nedá zabrá-

nit, je třeba vyvážit odpovídajícími opatřeními péče

o ni. 

Na základě a v rámci ustanovení zákonů o prostorovém

uspořádání, resp. plánování, byl následně zaveden systém

různých plánů.

•• Nadmístní programy prostorového uspořádání
Především je třeba uvést nadmístní programy pros-

torového uspořádání, které konkretizují cíle, o jejichž

dosažení se prostorové uspořádání snaží, a ukazují nutná

opatření k jejich splnění. Tyto programy, schvalované zem-

skými vládami, mají právní kvalitu všeobecných a abstrakt-

ních závazných právních předpisů („nařízení“). Zaměřují se

na zemské orgány stejně jako na obce. Do okruhu platnosti

těchto programů spadají bu� celá území spolkových zemí,

nebo její jednotlivé části. Mohou však být zaměřeny také na

specifické sektory (např. plánovací opatření ve vztahu k za-

řízením infrastruktury, nákupním centrům, turistice nebo

k likvidaci odpadů). V praxi však existují nadmístní pro-

gramy jen pro část rakouského státního území.

•• Místní programy rozvoje
Velmi různorodé právní nástroje plánování vznikají na

úrovni obcí. Na základě platných zákonů o prostorovém

uspořádání musí být v obcích jednotlivých spolkových zemí

schválené obecní radou „místní programy rozvoje“. Jejich

úkolem je určit cíle, o jejichž splnění se prostorové

uspořádání snaží, a také kroky nezbytné k jejich dosažení.

Přitom je mimo jiné potřeba prozkoumat ekonomickou vý-

znamnost plánovaných projektů nebo kroků. Zpravidla jsou

tyto plány pro obec závazné.

•• Plány využití ploch a místní programy 
prostorového uspořádání

V praktické politice jsou důležitějšími nástroji plánování

na úrovni obcí bezpochyby „plány využití ploch a místní

programy prostorového uspořádání“, které schvaluje obecní

rada jako všeobecné a abstraktní právní předpisy („vy-

hlášky“) a které mají pro majitele pozemků závazný charak-

ter. Úloha těchto plánů spočívá v podstatě ve stanovení opti-

málního modelu využití území celé obce. K tomuto účelu

slouží klasifikační katalog pro určité způsoby využití území.

Rozlišují se kategorie území pro výstavbu, území zeleně,

dopravní plochy, území zvláštního účelu a rezervní plochy.

Podle zákonů o prostorovém uspořádání a prostorovém

plánování spolkových zemí by měly být plány využití ploch

zpravidla každých pět až deset let přepracovány.

•• Zastavovací plány
Kromě plánů využití ploch je třeba uvést zastavovací

plány. Tyto nástroje, které jsou podřízeny plánům využití

ploch, se soustře�ují obvykle na určené zastavěné území,

upravují napojení a polohu stavebních objektů a obsahují

předpisy pro jejich tvar. Zastavovací plány stejně jako plány

využití ploch schvaluje obecní rada jako všeobecné abstrakt-

ní právní předpisy („vyhlášky“). 

Z množství orgánů, které odpovídají za úkoly „pros-

torového uspořádání a prostorového plánování“, a z kom-

plexnosti stanovených právních nástrojů vyplývá, jak již

bylo uvedeno, velká potřeba koordinace různých pláno-

vacích rovin. Přitom si plánovací nástroje, jak také bylo

uvedeno, v rámci stanovené hierarchie nesmějí obsahově

odporovat. Proto plány využití ploch obcí musí odpovídat

nejen plánovacím směrnicím na spolkové úrovni (např.

zřízení chráněného vodohospodářského území), ale také

příslušným ustanovením spolkové země (např. zřízení

chráněného přírodního území), a současně i nadmístním

programům prostorového uspořádání. V této souvislosti je

důležité, že návrhy plánů obcí, které vznikají v oblasti jejich

vlastní působnosti, podléhají povolení, resp. přezkoumání

nařízení zemskou vládou a nabývají právní účinnosti jen

s jejím souhlasem. V případě rozporu mezi návrhem plánu

obce a např. nadmístním programem prostorového uspořá-

dání by musela zemská vláda odmítnout obci povolení, resp.

souhlas, s individuálním správním aktem („rozhodnutím“).

V rámci nadmístního uspořádání jsou ustanoveny tyto

nástroje:

– program prostorového uspořádání (koncepce pros-

torového uspořádání) a program rozvoje (koncepce

rozvoje), které se podle prostorového rozsahu působ-

nosti označují jako

– zemské programy prostorového uspořádání, nebo jako

– regionální programy prostorového uspořádání

Nástroje místního uspořádání:

– místní program prostorového uspořádání, místní kon-

cepce rozvoje,

– plán využití ploch,

– zastavovací plán.

Jako poradní sbor zemské vlády v záležitostech pros-

torového uspořádání je při Úřadu zemské vlády zřízena

Rada pro prostorové uspořádání. Této radě přísluší vypra-

cování doporučení ve věci:

– potřebnosti vypracování nebo změny nadmístních pro-

gramů prostorového uspořádání a nadmístních kon-

cepcí rozvoje,

– věcné a prostorové platnosti nadmístních programů

prostorového uspořádání,

– následnosti nadmístních programů prostorového

uspořádání,

– došlých stanovisek k návrhům nadmístních programů

prostorového uspořádání,

– všech jiných záležitostí prostorového uspořádání,

jejichž vyřizováním je pověří zemská vláda.
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Tab. 2. Související předpisy

Název Úroveň

Zákon o vlastnických právech země

Stavební zákon země

Stavební zákon stát

Zákon o dopravě stát a země

Zákon o nakládání s odpady země

Zákon o ochraně přírody a krajiny stát

Lesní zákon stát

Zákon o vodách stát

Důlní zákon stát

Zákon o posuzování vlivu staveb 

na životní prostředí
stát



Závěr
Rakouské stavební právo a právo územního plánování

spadá až na výjimky do působnosti jednotlivých spolkových

zemí, což má za následek, že v každé z devíti spolkových

zemí existuje vlastní stavební zákon a zákony pro územní

plánování s nespočetným množstvím vedlejších předpisů.

Z množství orgánů, které odpovídají za úkoly „prostorového

uspořádání a prostorového plánování“, a z komplexnosti

stanovených právních nástrojů vyplývá velká potřeba koor-

dinace různých plánovacích rovin. Přitom si plánovací

nástroje v rámci stanovené hierarchie nesmějí obsahově

odporovat. 

Územní plánování je zde složitější pro odlišnost státní

struktury Rakouska a České republiky. Politika v oblasti

prostorového uspořádání stojí v Rakousku před problémem,

že sice může zabránit nežádoucímu vývoji, ale může jen

nepatrně přispět k tomu, aby se skutečně prosadily žádoucí

vývojové tendence. Za normálních okolností řídí legislativní

nástroje prostorového plánování jen budoucí rozvojové pro-

cesy, a to v podstatě pasivním způsobem. Ústava přiznává

Spolku relativně silnou a spolkovým zemím relativně slabou

pozici, přičemž kompetence Spolku jsou výslovně vyjme-

novány a všechny Spolku nepřidělené oblasti pravomocí

jsou přisouzeny spolkovým zemím. Tento model sám o sobě

směřuje ke striktnímu oddělení kompetencí spolkových

zemí a Spolku, avšak v praxi vede odjakživa k nejasnostem

a konfliktům. 

Na úrovni obecních úřadů jsou nástroje územního

plánování srovnatelné v ČR a v Rakousku, jejich závěry

jsou závazné nebo směrné. Pokud bychom porovnali úroveň

krajů v České republice a jednotlivých spolkových zemí

v Rakousku, je nutné konstatovat, že každá z těchto úrovní

je řešena odlišně. V Rakousku každá spolková země apliku-

je daný stavební zákon a legislativu týkající se územního

plánování. Všeobecně je možné konstatovat, že na úrovni

spolkových zemí jsou zpracovávány tři základní programy,

které řeší prostorové plánování. Tyto programy, schvalo-

vané zemskými vládami, mají právní kvalitu všeobecných a

abstraktních závazných právních předpisů („nařízení“). Do

okruhu platnosti těchto programů spadají bu� celá území

spolkových zemí, nebo jejich jednotlivé části. Mohou však

být zaměřeny také na specifické sektory (např. plánovací

opatření ve vztahu k zařízením infrastruktury, nákupním

centrům, turistice nebo k likvidaci odpadů). 

V České republice je zpracován na úrovni krajů územní

plán velkého územního celku, který definuje závazné a

směrné části. Vzhledem k tomu, že teprve v nedávné době

byly v ČR zrušeny okresy a jejich kompetence převzaly

pověřené obecní a krajské úřady, nejsou v současné době

zpracované ÚP VÚC pro celé kraje. Územní plánování

v měřítku EU bude proto muset kombinovat jednotlivé pro-

gramové dokumenty (plány) jednotlivých zemí.

Literatura
[1] Österreichisches Raumordnungskonzept 1991, ÖROK, 1992.

Hladká, K.: The Latest Developments in Austrian
Regional Planning

The development of border areas of the Czech Republic
and Austria  after the accession to the EU will bring
institutional changes in regional planning. The new
regional structures of Europe, liberalization of the
reformed states, their newly defined political and social
orientation, together with the progressive integration of
the West European states, are also relevant for the
orientation of national spatial planning. The new Europe
requires a new political level of action, spatial planning
on the European scale. This article describes the system
of regional planning in Austria.

Hladká, K.: Neueste Einflüsse in der österreichischen
Raumplanung 

Die Entwicklung der Gebiete an der Grenze zwischen
Tschechien und Österreich wird nach dem Beitritt der
Tschechischen Republik zur EU institutionelle
Veränderungen in der Raumplanung bedeuten. Die
neuen Regionalstrukturen in Europa, die Liberali-
sierung durch Reformen und eine neue Definition der
politischen und sozialen Orientierung zusammen mit der
Integration Westeuropas führen zu einer Veränderung
der nationalen Raumplanung. Das neue Europa
erfordert neue Arten der Raumplanung im euro-
päischen Maßstab. Im vorliegenden Text wird das
Raumplanungssystem in Österreich beschrieben, das
EU-Mitglied ist.
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Pravděpodobnostní model celkových nákladů 
stavebních objektů 

Ing. Karel BAUER 
Ing. Petr LACHOUT

Pražský technologický institut

Aby se investor mohl rozhodnout, který investiční záměr
realizovat a který nikoli, potřebuje umět efektivně odhad-
nout velikost celkových nákladů, které budou vynaloženy
na pořízení, provoz a případnou likvidaci daného staveb-
ního objektu. Cílem příspěvku je proto předložit mate-
matický model, který by toto umožňoval. Jednotlivé dílčí
náklady jsou rozděleny podle charakteru na investiční
náklady, náklady na údržbu, náklady na opravy atd. Jsou
uvažovány jako náhodné. To znamená, že čas vzniku a
velikost dílčích nákladů jsou ovlivňovány náhodnými fak-
tory. Celkové náklady, jako suma dílčích nákladů, jsou
proto také náhodné. Na základě modelu jsou proto před-
loženy návrhy na nenáhodnou kvantifikaci celkových
nákladů, kterou lze vyčíslit již před započetím investič-
ního záměru a která může investorovi posloužit při
rozhodování. Předkládaný model uvažuje inflaci a
zohledňuje postoj investora k budoucím nákladům.

1. Rozdělení na dílčí náklady
Pro sestavení vhodného modelu celkových nákladů

daného stavebního objektu je zapotřebí rozlišit a vytipovat

jednotlivé druhy dílčích nákladů, které se promítnou do ná-

kladů celkových. Jednotlivé dílčí náklady uvažujeme

v intervalu [0, t]. Kde 0 označuje čas, kdy stavba byla kolau-

dována a začala být používána, a t je nějaký následující

časový okamžik.

Podle charakteru budeme rozlišovat tyto typy dílčích ná-

kladů:

Ninv – investiční; 

Nt
udr – na údržbu v intervalu [0, t];

Nt
opr – na opravy v intervalu [0, t];

Nt
Gopr – na plánované opravy v intervalu [0, t];

Nt
kont – na plánované kontroly v intervalu [0, t];

Nt
reko – na rekonstrukce v intervalu [0, t].

V modelu budeme uvažovat i možnost, že dojde k ukončení

životnosti objektu nebo k jeho odstranění v důsledku změny

záměrů vlastníka nebo v důsledku havárie. Zahrnujeme sem

proto ještě náklady:

Nt
ods – na odstranění objektu;

Nt
hav – vzniklé jeho havárií.

Budeme uvažovat, že časový vývoj cen surovin, služeb

atd. je způsoben výhradně inflací, a ostatní vlivy v modelu

zanedbáme. Budeme je tedy uvažovat jako neměnné, tj.

shodné s cenami v čase t = 0. Důležitost nákladů v budouc-

nosti pro investora budeme v modelu vyjadřovat diskon-

továním pevnou mírou ρ, tj. velikost nákladu v čase t je

vynásobena diskontním faktorem e–ρt. Tato míra vyjadřuje

odchylku provozovatelovy politiky od aktuální míry inflace.

Jeho rozumné chování je vyjádřeno požadavkem ρ ≥ 0.

Speciálně, nastavení ρ = 0 znamená, že náklady v budouc-

nosti jsou pro provozovatele stejně závažné jako náklady

v současnosti.

Hlavní zásady pro tvorbu modelu jsou shrnuty a speci-

fikovány, můžeme nyní přistoupit k sestavení vlastního

modelu.

2. Rozvaha dílčích nákladů
Prove�me nejdříve rozvahu jednotlivých dílčích nákladů

vyčleněných v úvodním oddílu. Dílčí náklady budeme

vyčíslovat za období [0, t]. V matematických formulích

budeme používat symbol IA s významem:

IA = 1,  pokud výrok A platí,

IA = 0,  pokud výrok A neplatí.

Uvažované veličiny v modelu jsou náhodné, proto musíme

zadat jejich rozdělení pravděpodobnosti.

2.1. Investiční náklady
V čase t = 0 se do celkových nákladů promítnou náklady

a výdaje na výstavbu objektu a na jeho uvedení do provozu.

Tyto náklady shrnujeme do investičních nákladů Ninv,

které uvažujeme jako náhodné s rozdělením pravděpodob-

nosti Finv.

2.2. Náklady na údržbu
V časovém intervalu [0, t] uvažujeme náklady na údrž-

bu Nt
udr, které uvažujeme proporcionální k délce časového

intervalu s nenáhodnými náklady Cudr na jednotku času.

Uvažujeme je proto ve tvaru

2.3. Náklady na opravy
V časovém intervalu [0, t] uvažujeme náklady na opravy

Nt
opr, které jsou součtem vydání za opravy C1

opr, C
2
opr, C

3
opr, ...

vznikající v náhodných časových okamžicích 0 < U1
opr <

< U2
opr < U3

opr < ... . Dostáváme pro ně vyjádření

Dále vycházíme ze zkušenosti, že první oprava má jinou

povahu a charakter než opravy následující.

Předpoklady:

� náhodné veličiny Cn
opr, U

n+1
opr – Un

opr, n ∈ N jsou dohro-

mady statisticky nezávislé a nezávisí také na U1
opr;

� náhodné veličiny Cn
opr, n ≥ 2 mají všechny stejné

rozdělení pravděpodobnosti, které budeme označovat

Fc.opr;

� doby mezi opravami Un+1
opr – Un

opr, n ∈ N mají všechny
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stejné rozdělení pravděpodobnosti, které budeme

označovat Fu.opr;

� cenu první opravy C1
opr uvažujeme s rozdělením prav-

děpodobnosti Fc.1.opr a čas první opravy U1
opr s rozděle-

ním pravděpodobnosti Fu.1.opr.

2.4. Náklady na plánované opravy
V časovém intervalu [0, t] uvažujeme náklady na pláno-

vané opravy Nt
Gopr, které jsou součtem vydání C1

Gopr, C
2
Gopr,

C3
Gopr, ... vznikající v nenáhodných časových okamžicích

0 < UGopr < 2UGopr < 3UGopr < ... . Dostáváme pro ně vyjá-

dření

Předpoklady:

� náhodné veličiny Cn
Gopr, n ∈ N jsou dohromady statis-

ticky nezávislé a všechny mají stejné rozdělení pravdě-

podobnosti, které budeme označovat Fc.Gopr;

� doba mezi plánovanými opravami UGopr je nenáhodná.

2.5. Náklady na plánované kontroly
V intervalu [0, t] uvažujeme náklady na plánované kon-

troly Nt
kont, které jsou sumou vydání za jednotlivé kontroly

C1
kont, C2

kont, C3
kont, ... vznikající v nenáhodných časových

okamžicích 0 < Ukont < 2Ukont < 3Ukont < ... . Dostáváme pro

ně vyjádření

Předpoklady:

� náhodné veličiny Cn
kont, n ∈ N jsou dohromady statis-

ticky nezávislé a všechny mají stejné rozdělení pravdě-

podobnosti, které budeme označovat Fc.kont;

� doba mezi plánovanými kontrolami Ukont je nenáhodná.

2.6. Náklady na rekonstrukce
V intervalu [0, t] uvažujeme náklady na rekonstrukce

Nt
rek, které jsou součtem vydání za rekonstrukce C1

rek, C
2
rek,

C3
rek, ... vznikající v náhodných okamžicích 0 < U1

rek <

< U2
rek < U3

rek < ... Dostáváme pro ně vyjádření

Předpoklady:

� náhodné veličiny Cn
rek, U

n+1
rek – Un

rek, n ∈ N jsou dohro-

mady statisticky nezávislé a nezávisí také na U1
rek;

� náhodné veličiny Cn
rek, n ∈ N mají všechny stejné

rozdělení pravděpodobnosti, které budeme označovat

Fc.rek;

� doby mezi rekonstrukcemi Un+1
rek – Un

rek, n ∈ N i U1
rek

mají stejné rozdělení pravděpodobnosti, které budeme

označovat Fu.rek.

2.7. Náklady na odstranění objektu
Objekt může z nějakého důvodu zaniknout. Budeme roz-

lišovat dvě možností:

� investor změní záměr a rozhodne se objekt odstranit.

Dojde k tomu v náhodném okamžiku Tods s rozdělením

pravděpodobnosti Fc.ods a náklady na zbourání Nods

budou také náhodné s rozdělením pravděpodobnosti

Fods;

� dojde k havárii objektu s následným zbouráním. Ná-

hodný čas, kdy k tomu dojde, budeme značit Thav

s rozdělení pravděpodobnosti Fc.hav a příslušné náklady

Nhav budou náhodné s rozdělením pravděpodobnosti

Fhav.

Jsou zde také zahrnuty náklady na uložení odpadu, na pří-

padnou recyklaci některých materiálů, na zajištění náhrad-

ního provozu atd.

3. Model celkových nákladů do časového
horizontu

Nyní sestavíme rozvahu pro celkové náklady stavby do

zadaného časového horizontu H. Celkové náklady lze

vyjadřovat pouze v okamžiku v intervalu [0, H] a pouze

pokud stavba stojí, nebo přesně v okamžiku, kdy byla

odstraněna nebo zničena. To znamená, že uvažujeme pouze

okamžiky t ≥ 0, t ≤ min {H, Tods, Thav}. Pro takový časový

okamžik vyjádříme celkové náklady rovnicí

Dosadíme-li nyní rozpis jednotlivých nákladů, dostaneme

Nyní označme T = min{Tods, Thav}. Jde o čas, kdy dojde

z nějakého důvodu ke zničení nebo odstranění objektu. Pro

rozvahu investora a provozovatele objektu je důležitý

okamžik S = min {H, T}, ke kterému celkové náklady

počítáme.

Pokud dojde k tomu, že bude dosaženo zadaného hori-

zontu H, aniž by byl objekt zničen nebo zbourán, pak vznik-

nou dodatečné náklady používáním objektu v období

[H, +∞). Tyto náklady shrneme do jedné položky, kterou

budeme označovat NH. Můžeme je vyjádřit například

rekurentním použitím našeho modelu postupně pro intervaly

[H, 2H], [2H, 3H], [3H, 4H] atd. Ovšem výpočet je pod-

míněn předpokladem, že objekt nebyl do daného okamžiku

zbourán a stále se používá.

Nyní již můžeme vypočítat celkové náklady investora a

provozovatele stavby. Představený model vyčísluje celkové

náklady stavby hodnotou

Toto jsou však náklady ex post, které závisí na neznámém

budoucím vývoji. Jsou tedy v čase, kdy je třeba učinit

počáteční rozhodnutí, náhodné. Celkové náklady N mají

rozdělení pravděpodobnosti FN. Toto rozdělení je sice naši-

mi předpoklady jednoznačně určeno, ale jeho tvar je velmi

složitý.

Pro počáteční rozhodování investora a provozovatele je

třeba využít pouze takovou charakteristiku rozdělení celko-

vých nákladů N, která je k dispozici již před zahájením pro-
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jektu. Tuto charakteristiku označme U(N). Vhodných

charakteristik rozdělení pravděpodobnosti je mnoho. Napří-

klad střední hodnota, medián, (1 – α)-kvantil, střední hod-

nota zmenšená o směrodatnou odchylku atd. V dalším textu

krátce pojednáme o střední hodnotě a o mediánu jako

o možné volbě charakteristiky U(N). Ukážeme také vztah

našich úvah k návrhu kvantifikace rizika v článcích [6] a [6].

4. Příklady volby charakteristiky U(N)
V tomto oddílu se budeme zabývat volbou charakteristiky

rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny N. Připomeň-

me si proto základní pojmy z počtu pravděpodobnosti. 

Pravděpodobnost náhodného jevu A budeme označovat

P(A). Veličinu, jejíž hodnota je ovlivněna náhodným vli-

vem, nazýváme náhodná veličina. Střední hodnotu (nebo

střední očekávanou hodnotu) náhodné veličiny X budeme

označovat symbolem E[X] a v obecném případě jí rozumíme

Lebesgue-Stieltjesův integrál

kde FX je rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny X.

Pokud náhodná veličina X nabývá pouze přirozených

hodnot, pak

Existuje-li hustota f rozdělení pravděpodobnosti náhodné

veličiny X, pak

4.1. Střední hodnota
Uvažujme střední hodnotu E[N] jako rozhodovací charak-

teristiku U(N). S využitím aditivity střední hodnoty a nezá-

vislosti předpokládané v našem modelu dostaneme vyjádře-

ní

Uvažujme nyní investora, pro kterého jsou náklady v bu-

doucnosti stejně závažné jako náklady v současnosti, tj.

ρ = 0. Pak dostáváme

Dosa�me nyní za čas S a T jejich vyjádření pomocí H, Tods a

Thav.

Tento model celkových nákladů představuje zjemnění mo-

delu navrženého v článku [6].

Položme H = tL, kde tL je doba, po kterou má objekt

sloužit, a vylučme možnost havárie, tj. Thav = +∞. Dále ne-

budeme uvažovat náklady po času tL, tj. NH = 0. Při těchto

zjednodušeních dostáváme model

Nyní již můžeme vyjádřit jednotlivé položky z článku [6]

pomocí naší symboliky

STAVEBNÍ OBZOR 7/2003 215

,][ ∫= XXdFXE

.)(][
1

∑
+∞

=

==
n

nxnPXE

,d)(][ ∫
+∞

∞−

= xxxfXE

=+== < ][][][)( ][celkem THH
S INENENENU

+







+ ∫ − dseECNE

S
s

0

udrinv ][ ρ

++
≤

− ][][
][

1
opr 1

opr

1
opr

SU

U IeECE ρ

+++ =
− ][][ ][ods ods

ods
ST

T IeENE ρ

+++ =
− ][][ ][hav hav

hav
ST

T IeENE ρ

.)(][ THPNE H <+

++ ∑
∞+

=
≤

−

2
][

2
opr ][][ n

opr

n
opr

n
SU

U IeECE ρ

++ ∑
∞+

=
≤

−

1
][

1
Gopr ][][

Gopr

Gopr

n
SnU

Un
IeECE

ρ

++ ∑
∞+

=
≤

−

1
][

1
kont ][][

kont

kont

n
SnU

Un IeECE ρ

++ ∑
∞+

=
≤

−

1
][

1
reko ][][

reko

reko

n
SnU

Un
n

n

IeECE ρ

++= ][][)( udrinv SECNENU

+≤+ )(][ 1
opr

1
opr SUPCE

+=+ )(][ odsods STPNE

+=+ )(][ havhav STPNE

.)(][ THPNE H <+

+≤+ ∑
∞+

=2
opr

2
opr )(][

n

n SUPCE

+≤+ ∑
∞+

=1
Gopr

1
Gopr )(][

n

SnUPCE

+≤+ ∑
∞+

=1
kont

1
kont )(][

n

SnUPCE

++= }],,[min{][)( havodsudrinv TTHECNENU

+≤+ }),,min{(][ havods
1
opr

1
opr TTHUPCE

+≤+ ∑
∞+

=2
havodsopr

2
opr }),,min{(][

n

n TTHUPCE

+≤+ ∑
∞+

=1
havodsGopr

1
Gopr }),,min{(][

n

TTHnUPCE

+≤+ ∑
∞+

=1
havodskont

1
kont }),,min{(][

n

TTHnUPCE

+≤+ ∑
∞+

=1
reko

1
reko )(][

n

n SUPCE

+=+ }),min{(][ havodsods THTPNE

+=+ }),min{(][ odshavhav THTPNE

.}),min{(][ havods TTHPNE H <+

+≤+ ∑
∞+

=1
havodsreko

1
reko }),,min{(][

n

n TTHUPCE

++= }],[min{][)( odsudrinv TtECNENU L

+≤+ }),min{(][ ods
1
opr

1
opr TtUPCE L

+≤+ ∑
∞+

=2
odsopr

2
opr }),min{(][

n
L

n TtUPCE

+≤+ ∑
∞+

=1
odsGopr

1
Gopr }),min{(][

n
L TtnUPCE

+≤+ ∑
∞+

=1
odskont

1
kont }),min{(][

n
L TtnUPCE

.)(][ odsods LtTPNE ≤+

+≤+ ∑
∞+

=1
odsreko

1
reko }),min{(][

n
L

n TtUPCE

,][ invin NEN =

,}],[min{ odsudr TtECN Lm =

+≤+ ∑
∞+

=2
odsopr

2
opr }),min{(][

n
L

n TtUPCE

+≤= }),min{(][ ods
1
opr

1
opr11 TtUPCENp L

.

=



To znamená, že model z článku [6] předpokládá zjednodu-

šenou situaci a v ní se shoduje s modelem vytvořeným v na-

šem článku. 

4.2. Kvantil
Jinou častou volbou užitkové funkce je (1 – α)-kvantil

rozdělení sledované náhodné veličiny. V našem případě bu-

de postup vypadat následovně. Na základě sledovaného pro-

blému je určena hladina α (např. α = 0,5, α = 0,9 nebo

α = 0,95). Hledáme pak U(N)= u_{1 – α}, kde u_{1 – α} je

(1 – α)-kvantil pravděpodobnostního rozdělení celkových

nákladů N. To znamená, že je splněno

P(N > u_{1 – α}) ≤ α ≤ P(N ≥ u_{1 – α}).

Předpoklady nezávislosti pozorovaných náhodných veličin

umožňují nalézt hodnotu kvantilu u_{1 – α} pomocí iterač-

ních numerických procedur. Není však možné jej zapsat

jednoduchou explicitní formulkou.

Připomeňme, že volba α = 0,5 vede na medián pravděpo-

dobnostního rozdělení celkových nákladů N. 

5. Závěr
V článku jsme představili pravděpodobnostní model

celkových nákladů stavebních objektů. Model je takový, že

při znalosti potřebných rozdělení pravděpodobnosti dokáže-

me popsat rozdělení pravděpodobnosti celkových nákladů N.

Investor pak může pro svá rozhodnutí využít nějaké vhodné

charakteristiky U(N) tohoto rozdělení. Vyčíslení této

charakteristiky je vždy možné. Sice ne každou lze zapsat

uzavřenou formulí, ale pro každou existují efektivní výpo-

četní postupy, které její hodnotu dokáží aproximovat se za-

danou chybou. 

Konkrétní volba charakteristiky U(N) závisí na investoro-

vě solventnosti a ochotě riskovat. V článku konkrétně zmi-

ňujeme nejčastěji používané volby: střední hodnotu, medián

a (1 – α)-kvantil.

Volba střední hodnoty jako této charakteristiky je vhodná

pro velkého investora, který má více podobných investič-

ních záměrů a jeho solventnost není ohrožena částečnou

ztrátou. Rozhodování podle střední hodnoty však již není

vhodné pro menšího investora, který má jen několik

investičních záměrů. Pro něj již částečná ztráta může zna-

menat problémy se solventností a následný bankrot. Pro

investora tohoto typu je třeba brát v potaz i náhodné fluktua-

ce kolem střední hodnoty. To znamená volit jako rozhodo-

vací charakteristiku U(N) např. medián, (1 – α)-kvantil nebo

střední hodnotu zmenšenou o směrodatnou odchylku.

Práce na tomto příspěvku probíhaly za podpory granto-
vého projektu č. 103/00/603 GA ČR.
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Bauer, K. – Lachout, P.: A Probability Model of Total
Costs of Constructions

For an investor to be able to decide which investment
scheme to undertake, it is necessary to estimate  the total
costs to be allocated for the purchase, operation and
potential liquidation of a given construction effectively.
This paper presents a mathematical model to facilitate
the estimation. By their nature, all the costs are divided
into investment costs, maintenance costs, repair costs,
etc. They are assumed to be random. It means the time of
origin and the magnitude of partial costs are affected by
random factors. Therefore, the total costs, as a sum of
the partial costs, are also random. Based on the model,
the authors have designed a method of non-random
quantification of total costs which can be calculated
before the start of the investment project and help the
investor in decision making. Inflation and the investor's
approach to future costs are also assumed by the
presented model. 

Bauer, K. – Lachout, P.: Wahrscheinlichkeitsmodell der
Gesamtkosten von Bauobjekten 

Damit sich ein Investor entscheiden kann, welches
Investvorhaben er realisieren soll und welches nicht,
benötigt er eine Möglichkeit zur effektiven Schätzung
der Höhe der Gesamtkosten, die zum Erwerb, für den
Betrieb und eine eventuelle Beseitigung des gegebenen
Bauobjektes aufzuwenden sind. Es ist deshalb Ziel des
Beitrags, ein mathematisches Modell vorzustellen, das
diese ermöglichen würde. Die einzelnen Teilkosten sind
ihrem Charakter nach in Investitionskosten, Auf-
wendungen zur Unterhaltung, Reparaturkosten usw.
unterteilt. Sie werden als zufällige Kosten betrachtet.
das bedeutet, dass der Zeitpunkt der Entstehung und die
Höhe der Teilkosten durch Zufallsfaktoren beeinflusst
werden. Die Gesamtkosten sind als Summe der
Teilkosten daher auch zufällig. Auf Grund des Modells
werden daher Vorschläge für eine nichtzufällige
Quantifizierung der bereits vor Beginn des Investitions-
vorhabens zu beziffernden Gesamtkosten gemacht, die
dem Investor zur Entscheidungsfindung dienen kann.
Das vorgelegte Modell rechnet mit einer bestimmten
Inflation und berücksichtigt den Standpunkt des
Investors zu den künftigen Aufwendungen.

216 STAVEBNÍ OBZOR 7/2003

.)(][ odsods33 LtTPNENp ≤=

,}),min{(][
1

odsGopr
1
Gopr ∑

∞+

=

≤+
n

L TtnUPCE

,}),min{(][
1

odskont
1
kont ∑

∞+

=

≤=
n

Lk TtnUPCEN

,}),min{(][
1

odsreko
1
reko22 ∑

∞+

=

≤=
n

L
n TtUPCENp



STAVEBNÍ OBZOR 7/2003 217

Pásmové charakteristiky podélných nerovností vozovek
Ing. Oldřich KROPÁČ, DrSc.
Ing. Jaroslav ŠPRINC, CSc.

Ing. Michal ŠPRINC
ŠPRINC-DYNEX

Praha

Kromě obecně užívaných ukazatelů podélné nerovnosti
vozovek a výkonové spektrální hustoty určené mírou
nerovnosti a vlnitostí je v poslední době oblíbená trojice
ukazatelů (obvykle rozptyly) pro tři samostatně uvažo-
vaná navazující dílčí pásma vlnových délek, totiž krátké,
střední a dlouhé. Diskutuje se význam jejich rozlišování,
jsou naznačeny způsoby dělení původního pásma účin-
ných vlnových délek nerovností a jejich závislost na
návrhové rychlosti vozovky. Je-li pro tato pásma dán
rozptyl, lze aproximovat výkonovou spektrální hustotu
nerovností v logaritmickém grafu pomocí lomené čáry
složené z přímek v jednotlivých pásmech, které jsou urče-
ny lokální mírou nerovnosti a vlnitostí. 

1. Úvod
Pomineme-li starší, zpravidla heuristicky motivované a

nyní již nepoužívané charakteristiky podélných nerovností

vozovek, jako byly např. číselné charakteristiky, které

poskytovaly svého času oblíbené „bump-metery“ nebo via-

grafy, jsou nyní nejčastěji používanými charakteristikami

nerovnosti maximální světlost mezi měřicí latí (délky

zpravidla 3 až 5 m) položenou na vozovku a jejím povrchem

(krátce jen „la�“), dále pak index IRI (International

Roughness Index), a konečně výkonová spektrální hustota

(VSH) podélného profilu, chápaného jako realizace náhod-

né funkce. Měřicí la� (též v různých mechanizovaných

podobách) je oblíbená pro svou jednoduchost při pře-

jímkách prací na vozovkách, jejím zásadním metodickým

nedostatkem však je, že postihuje pouze vlnové délky

vyplývající z vlastní délky. V současnosti velmi propago-

vaný IRI je založen na odezvě nejjednoduššího analytického

modelu vozidla (one-quarter-car) s parametry odpovídající-

mi osobnímu vozu střední kategorie (golden car). Využívá

vlnové délky jen do cca 35 m, takže nepokrývá účinné

vlnové délky nerovnosti vozovek pro rychlá osobní vozidla

(do 65 m), tím méně pro moderní letadla (přes 130 m).

Nejúplnější charakteristikou výškových nerovností H [m]

podél trasy (staničení) l [m], podélného profilu H (l) je

výkonová spektrální hustota GH(Ω), jejímž argumentem je

vlnové číslo Ω [rad/m], které s  vlnovou délkou L [m] sou-

visí vztahem Ω = 2π/L. Při vhodně zvolené délce podélného

profilu a kroku odečítání diskrétních hodnot staničení lze

získat údaje v oblasti zmíněných dlouhých vlnových délek

nerovnosti dálnic a letištních drah.

Obsáhlé experimenty prokázaly, že pro GH(Ω) lze u vozo-

vek dobré kvality použít analytickou aproximaci ve tvaru

GH(Ω) = G(Ω0) · (Ω/Ω0)
–w, (1)

kde G(Ω0) je „míra nerovnosti“ a w [1] „vlnitost“. Obvykle

se volí Ω0 = 1 rad/m, čemuž odpovídá vlnová délka

L0 = 6,28 m. Pak pro GH(Ω) píšeme zkráceně 

GH(Ω) = C* Ω–w. (1a)

Alternativně se za délkovou frekvenci používá vlnočet

σ [m–1] = 1/L. Výkonová spektrální hustota nerovností se

pak vyjádří ve tvaru

GH(σ) = G(σ0)(σ/σ0)
–w. (2)

Volíme-li σ0 = 1, tj. L = 1 m, můžeme psát zkráceně

GH(σ) = C · σ–w. (2a)

Přitom z podmínky GH(σ) · dσ = GH(Ω) · dΩ odvodíme

C = C*/(2π)w–1. (2b)

Poznámka: Někdy se volí σ0 = 0,1 m–1, což odpovídá

vlnové délce 10 m. Mezi C(1) a C(0,1) najdeme z podmínky

G(1) · (σ/1)–w = G(0,1) · (σ/0,1)–w vztah G(0,1) = G(1) · 10w.

Obecně, pro přepočítání dané míry nerovnosti G(σ0) na

novou G(σ1) platí

G(σ1) = G(σ0) · (σ1/σ0)
–w. (2c)

Lze ji ovšem vyjádřit i jako funkci vlnové délky L [1].

Z podmínky GH(L) · dL = GH(σ) · dσ vyplývá 

GH(L) = C · Lw–2, (3)

resp. formálně přesněji

GH(L) = C · L0
w–2 · (L/L0)

w–2. (3a)

2. Účinná pásma vlnových délek 
podélné nerovnosti

Vedle indexu IRI, který představuje jednočíselnou

charakteristiku pro zmíněný rozsah vlnových délek (do

35 m) a nerovnosti výkonové spektrální hustoty GH(Ω),

resp. GH(L), se v poslední době uplatňují indexy – triády,

které charakterizují podélnou nerovnost vektorem tří čísel,

které se vztahují postupně na krátké (K), střední (S) a dlouhé

(D) vlnové délky. Jednou z prvních triád byly indexy NBO

(Note par Bande dˇOnde) pro hodnocení pomocí vlnového

pásma, používané ve Francii již od sedmdesátých let minu-

lého století jako výsledek hodnocení údajů z měřicího přívě-

su APL (analyzátoru podélného profilu). V průběhu evrop-

ské části harmonizačního experimentu World Road Asso-

ciation [14], nazvaného FILTER a organizovaného sdru-

žením evropských silničních laboratoří [2], [3], bylo před-

staveno sedm indexů typu triád. Má proto své opodstatnění

zabývat se touto problematikou poněkud podrobněji.

Důležitost rozlišování úrovně podélné nerovnosti vozo-

vek podle několika, konkrétně tří pásem vlnových délek

nerovnosti, vyplývá ze systémového pojetí funkční dvojice

vozovka – přejíždějící vozidlo jako jednotné dynamické

soustavy, jejíž dílčí složky se vzájemně ovlivňují. Výcho-

zím bodem našich úvah je vozidlo, pro jehož typickou

současnou konfiguraci (čtyřkolový dvounápravový osobní

vůz střední kategorie) lze jako nejjednodušší model použít

soustavu dvou soustředěných hmot sériově spojených

(lineárními) pružnými a tlumícími prvky. Takový model

s vhodně vybranými parametry vykazuje (v souladu s empi-
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rickými poznatky) dvě hlavní rezonanční oblasti, první

v rozmezí 0,5 až 2 Hz (houpání vozidla jako celku, přesněji

jeho odpružené části, které svými dynamickými účinky

ovlivňuje konstrukci vozovky), druhou v rozmezí 8 až 35 Hz

(drnčení podvozku, které dynamickými účinky ovlivňuje

pouze povrchové vrstvy vozovky). Při jízdě rychlostí

v [m/s] vlnová délka L [m] vyvolá kmitání ve frekvenci

f = v/L. (4)

Z tohoto vztahu vyplývá, že kmity v první rezonanční

oblasti (při dané rychlosti jízdy) vyvolávají dlouhé vlnové

délky, kmity ve druhé rezonanční oblasti pak krátké vlnové

délky. Mezeře mezi první a druhou rezonanční oblastí

vozidla odpovídá pásmo středních („neúčinných“) vlnových

délek. Dostáváme se tak ke zmíněnému rozlišení vlnových

délek na krátké, střední a dlouhé. Konkrétní vymezení jed-

notlivých pásem, jak se v současnosti zpravidla používají, je

uvedeno v horní třetině tab. 1 (řádky 1 až 4). Jako první je

uvedena oficiální klasifikace Světové silniční asociace

WRA (dřívější označení PIARC), za ní následují tři sché-

mata použitá v rámci programu FILTER, a to směrodatná

odchylka produkovaná měřicím systémem RST (Silniční

ústav VTI, Švédsko) – položka č. 2, dále pak kvantitativní

stupnice NBO produkovaná měřicím přívěsem APL

(Francie) – položka č. 3, a konečně schéma použité při jed-

notném vyhodnocování všech měření programu FILTER –

položka č. 4. Jak ovšem vyplývá ze vztahu (4), vlnové délky

vyvolávající rezonanční pásma inherentní přejíždějícímu

vozidlu se mění s jeho rychlostí [4], [5]. Proto autoři

příspěvku navrhli klasifikaci vlnových délek nerovnosti

podle provozního určení vozovek, charakterizovaného ty-

pickými hodnotami rychlosti provozovaných vozidel, resp.

letadel na letištní ploše [6], [7] – tab. 1 (položky 5, 6, 7),

přičemž byla použita zjednodušující jednoúčelová označení

jejich provozního charakteru.

Při zpracování zjištěných posloupností dat o podélném

profilu, zahrnující mj. filtrace a diskrétní Fourierovy trans-

formace, se ukázalo z hlediska použitých algoritmů jako

výhodné, jestliže se hranice mezi pásmy vlnových délek

odstupňují podle geometrické řady, konkrétně jako biok-

távové (s kvocientem 4). Tomuto požadavku vyhovují v tab. 1

položky 3 a 4. Vezmeme-li v úvahu autory odůvodňovanou

nezbytnost rozlišovat odstupňování pásem vlnových délek

podle rychlosti přejíždějících vozidel, dostaneme návrhy

podle položek 8 až 11, které se zdají být vhodným podkla-

dem pro žádoucí normalizační práce v této oblasti.

3. Souvislost mezi charakteristikami 
podélné nerovnosti

Při existenci několika různě koncipovaných indexů podél-

né nerovnosti vozovek je nasnadě otázka o jejich vzájemné

převoditelnosti. Z definic vyplývá, že mezi některými exis-

tuje deterministická souvislost. Jedním ze záměrů experi-

mentu [14] bylo shromáždit reprezentativní soubor údajů,

z nichž by se vypočítaly regresní vztahy mezi parametry,

které by ověřily či doplnily vzájemné teoretické vazby,

samozřejmě pokud existují.

3.1. Parametr C a index IRI
Pro úplnost nejprve stručně shrneme problematiku vztahu

mezi C a IRI, z praktického hlediska bezpochyby nejzají-

mavější. V článku [8] je ukázáno, že pro gaussovské

rozdělení výškových nerovností by mezi C a IRI měl platit

analytický vztah

IRI = konst C0,5, (5)

který pro možnost porovnávání s regresními vztahy odvoze-

nými z experimentálních dat  zobecníme na tvar

IRI = a · Cb. (5a)

Z vyhodnocených regresních vztahů vyplývá, že b se pohy-

buje mezi 0,500 až 0,667. Na základě těchto výsledků byly

navrženy stupnice a normalizace kvalitativních tříd nerov-

nosti podle IRI, a to v návaznosti na kvalitativní třídy podle

ISO 8608 [9], [10].

3.2. Triáda „energie“ a výkonová spektrální hustota
V souvislosti s rozvojem používání různých triád je

aktuální otázka vztahu těchto indexů k jiným, často použí-

vaným charakteristikám. Pro porovnání teoretického rozbo-

ru s empirickými údaji využijeme výsledky evropské části

experimentu WRA-EVEN, tedy programu FILTER [3].

Přitom bylo použito rozlišení vlnových délek nerovnosti

podle tab. 1 (položka 4), a proto ji použijeme i v této studii.

Ve zprávě [3] jsou pod označením W, X, Y podrobně doku-

mentovány údaje o triádě „energie“, a proto jsou vhodné pro

naše porovnání. Z definice této „energie“ jako rozptylu

výškových nerovností v jednotlivých pásmech vlnových

délek vyplývá její přímá návaznost na nerovnosti výkonové

spektrální hustoty. 

Integrací vztahu (3a) v mezích od Lm/L0, kde Lm je mini-

mální účinná vlnová délka, do LM/L0, kde LM je maximální

účinná vlnová délka, získáme rozptyl DH výškových nerov-

ností v tomto pásmu vlnových délek

DH = [C/(w–1)] · L0
w–2 · [(LM/L0)

w–1 – (Lm/L0)
w–1]. (6)

Vlnová délka [mm]

krátká      střední     dlouhá

  1. WRA-PIARC  0,50 –   5,000 – 15,00 –   50,0

  2. Sigma RST  0,50 –   2,500 – 10,00 –   50,0

  3. NBO/APL  0,70 –   2,800 – 11,20 –   44,8

  4. FILTER [3]  0,78 –   3,125 – 12,50 –   50,0

  5. ŠKP 1 [6], [7]  0,50 –   3,000 – 10,00 –   45,0 v =   60 km/h,  státní silnice

  6. ŠKP 2 [6], [7]  0,50 –   5,000 – 15,00 –   65,0 v = 120 km/h,  dálnice

  7. ŠKP 3 [6], [7]  0,50 – 10,000 – 30,00 – 170,0 v  = 240 km/h,  letištní dráhy

  8.   0,50 –   2,000 –   8,00 –   32,0 v  =  60 km/h,   místní komunikace

  9. návrhy  0,75 –   3,000 – 12,00 –   48,0 v  =   90 km/h,  státní silnice

10. na normalizaci  1,00 –   4,000 – 16,00 –   64,0 v  = 120 km/h,  dálnice

11.  2,00 –   8,000 – 32,00 – 128,0 v  = 240 km/h,  letištní dráhy

Autor  Č. Poznámka

Tab. 1. Hranice tří pásem vlnových délek nerovností
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Interval 〈Lm, LM〉 rozdělíme na tři pásma podle tab. 1 (řádek

4) a jejich hranice označíme postupně Lm = 0,78 m,

LK = 3,125 m, LS = 12,5 m a LM = 50 m. Celkový rozptyl

nerovností DH podle (6) pak můžeme rozdělit na tři aditivní

složky, totiž rozptyl vlnových délek krátkých DK, středních

DS a dlouhých DD, tedy 

DH = DK + DS + DD, (6a)

kde pro DK v rovnici (6) za LM dosadíme LK, pro DS za LM

dosadíme LS a za Lm dosadíme LK, pro DD za Lm dosadíme

LS.

Pečlivě provedené a udržované vozovky vykazují pro

střední vlnové délky vlnitost v blízkém okolí w = 2.

Vezmeme-li v úvahu standardní interval nejistoty výsledku

[11] při odhadování w z experimentálních dat velikosti 0,10,

zjištěné v rámci programu FILTER [3], což znamená inter-

val rozšířené nejistoty 0,20 (pro konfidenční pravděpodob-

nost 0,95), lze hodnotu w = 2 považovat za reprezentativní

pro vozovky určené pro vysoké provozní rychlosti, u nichž

má sledování úrovně nerovnosti zásadní význam. 

Vztah (6) se pro w = 2 a L0 = 1 zjednoduší na výraz

DH = C · (LM – Lm) (6b)

a podobně i vztahy pro DK, DS a DD. Po dosazení číselných

hodnot pro uvedené meze pásem vlnových délek dostaneme 

DH = 49,22 · C, DK = 2,345 · C, 

DS = 9,375 · C, DD = 37,5 · C. (6c)

Volba mezních hodnot pásem vlnových délek s kvocien-

tem 4 má za následek, že pro w = 2 je DS/DK = DD/DS = 4

a ovšem DD/DK = 16. To lze využít při přepočítávání údajů

triády „energie“, tedy veličin DK, DS a DD vyhodnocených

z naměřeného podélného profilu, na parametry C a w mode-

lu výkonové spektrální hustoty (2a). 

Nejprve zkontrolujeme, zda platí DS/DK ≈ 4 a DD/DS ≈ 4.

Jestliže tak tomu je, usoudíme, že lze položit w = 2 a C

vypočteme ze vztahu C = DH/49,22 nebo jako aritmetický

průměr ze zbývajících tří vztahů (6c) řešených podle C.

Jestliže se ovšem poměr DS/DK a DD/DS od hodnoty 4

značně liší, je nutno použít obecnější vztah (6) a některé

další vazby mezi relevantními parametry. Můžeme se snad-

no přesvědčit, že mezi DK, DS, DD a w platí vztahy

DS/DK = DD/DS = 4w–1, DD/DK = 16w–1. (7)

Po logaritmování, přiřazení indexů lokálním hodnotám w

jednotlivých pásem vlnových délek a drobných formálních

úpravách dostaneme

wK = [log(DS/DK)/log 4] + 1,

wD = [log(DD/DS)/log 4] + 1, (7a)

w = wS = [log(DD/DK)/log 16] + 1.

Ze známých DK, DS, DD lze pomocí vztahů (7a) odvodit

nejen hodnoty w odlišné od 2, a to jednak pro celý obor

účinných vlnových délek, ale i na dílčí pásma vlnových

délek krátkých, středních a dlouhých. Vzhledem ke vztahům

(7a) platí w = wS = 0,5 · (wK + wD). Známe-li wK, wS, wD,

resp. w, můžeme ze vztahů (7) po doplnění relevantními

indexy vyhodnotit CK, CS, CD a C. Jednotlivé pásmové

úseky výkonové spektrální hustoty se v grafu log-log

zobrazí jako úsečky s příslušnými směrnicemi w. Proto hod-

noty parametrů CK, CS, CD a C přiřadíme aritmetickým

průměrům logaritmů hranic příslušných úseků, tedy geo-

metrickým průměrům těchto hranic. Ty činí 1,5625 m pro

krátké, 6,25 m pro střední a 25,00 m pro dlouhé vlny.

Hodnota 6,25 platí též pro celý rozsah 〈Lm, LM〉, dostáváme

tedy (zanedbáme-li malý rozdíl mezi 6,25 a 2π) míru

nerovnosti C* [rad.m], kterou podle potřeby přepočteme na

C [m] podle vztahu (2b).

Z odvozených hodnot veličin w a C lze analyticky aproxi-

movat výkonovou spektrální hustotu dvěma způsoby:

a) přímkou přes celý rozsah vlnových délek 〈0,78; 50,00〉
procházející bodem [6,25; C = DH(w–1)/(50w–1 – 0,78w–1)] se

Označení (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
* (13) (14) (15)

 O 2683 11743   28633   4,38   2,44   10,67 2,07 1,86 1,64 20,6 13,2 (12,00) 10,96 1,88

 P   830   3720   15573   4,48   4,19   18,76 2,08 2,06 2,03   3,52   3,42   (5,60)   4,24 0,43

 Q 1700   7127   27786   4,19   3,90   16,34 2,03 2,01 1,98   7,45   7,22   (8,30)   7,70 0,54

 R 2298 43279 130866 18,83   3,02   56,95 3,12 2,46 1,80 18,2   8,54   (14,30) 14,86 2,91

 S     55     400     5061   7,27 12,65   92,02 2,43 2,64 2,83   0,12   0,15   (0,70)   0,67 0,12

 U     83     316     5675   3,81 17,96   68,37 1,96 2,53 3,08   0,12   0,28   (0,50)   0,78 0,14

 V   221   1684   52156   7,62 31,00 236,00 2,46 2,98 3,48   0,24   0,46   1,49 2,49   1,56 0,58

W   389   3789   26444   9,74   7,00   67,98 2,64 2,53 2,40   1,38   1,18   1,23 2,45   2,00 0,88

 X 1131   2850   19553   2,52   6,86   17,29 1,67 2,03 2,39   2,86   4,37   2,97 3,01   3,61 2,24

 Y     46     303     4926   6,59 16,26 107,09 2,36 2,69 3,01   0,08   0,12   0,48 1,87   0,50 0,11

 Z     48     585     6720 12,19 11,49 140,00 2,80 2,79 2,76   0,12   0,12   0,47 1,87   0,67 0,24

Tab. 2. Výpočet parametrů míry nerovnosti C* a vlnitosti w výkonové spektrální hustoty nerovnosti z rozptylů DK, DS, DD

* údaje v závorce přepočteny z IRI

Obr. 1. Schémata aproximace VSH
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Označení C * C S* C * [12] C * [13]

O = = = =
P = = ≈ =
Q = = = =
R = < = =
S < <  = =
U < < ≈ =
V   << < = =
W ≈ ≈ ≈ =
X = = = =
Y < < = =
Z < < = =

Tab. 3. Schematické porovnání různých odhadů míry nerovnosti C*

zápornou směrnicí w = log(DD/DK)/log 16 + 1; tento způsob

je vhodný, jestliže wK a wD se jen nepatrně liší; 

b) lomenou čarou (konvexní nebo konkávní), skládající

se v intervalu 〈0,78; 3,125〉 z úsečky procházející bodem

[1,5625; CK = DK(wK – 1)/(3,125wk–1 – 0,78wk–1)] se (zápor-

nou) směrnicí wK = log(DS/DK)/log 4 +1, v intervalu

〈3,125; 12,5〉 z úsečky procházející bodem [6,25; CS =

= DS(w - 1)/(12,5w–1 – 3,125w–1)] se (zápornou) směrnicí

w = log(DD/DK)/log 16 + 1 a v intervalu 〈12,5; 50〉 z úsečky

procházející bodem [25; CD = DD(wD–1)/(50wd–1–12,5wd–1)]

se (zápornou) směrnicí wD = log(DD/DS)/log 4 + 1.

Schémata těchto aproximací jsou znázorněna na obr. 1 –

čárkovaně případ a), plně případ b). Popsanou metodu

ověříme na ukázkách, v nichž použijeme výsledky progra-

mu FILTER [3]. V tabulce 2 je nejprve kódové označení

sledovaných vozovek, a dále ve sloupcích:

(1), (2), (3) – „energie“ DK, DS a DD [3]; 

(4) až (6) – poměry DS/DK, DD/DS a DD/DK; 

(7), (8), (9) – vlnitosti wK, wS = w a wD podle (7a);

(10) a (11) – míry nerovnosti C* a CS* podle (7);

(12) a (13) – orientační údaje o nerovnosti vozovek [12].

Pro německé vozovky (položky V až Z) byly

uvedeny údaje o C* (sloupec (12)) i w

(sloupec (13)), pro nizozemské (položky O

až S) údaje v IRI, které byly pro zařazení do

tabulky přepočítány na C* podle vztahu

C* = 0,7 · IRI1,6 odpovídajícího průměrnému

regresnímu vztahu z experimentu EVEN; 

(14) – C* podle [13]; 

(15) – směrodatné odchylky σC* pro odhady C* ze

sloupce (14) podle [13] způsobené

průměrováním na krátkých délkách 100 m a

charakterizující lokální nehomogenitu podél-

ného profilu. 

Takto byly získány čtyři odhady míry nerovnosti C*, které

by měly být (v rámci statistických intervalů nejistot) shod-

né. K názornějšímu porovnání jsou výsledky shrnuty v tab. 3

ve formě rovností (=), ještě tolerovaných přibližných

rovností (≈), resp. nerovností (<, >) a výrazných nerovností

(<<). Přitom za porovnávací nejvěrohodnější údaje byly

považovány výsledky programu FILTER [13], uvedené ve

sloupci (14).

Lze konstatovat, že údaje sloupců (12) a (14) v podstatě

souhlasí. K souladu mezi sloupci (10) a (11) na straně jedné

a sloupci (12) a (14) na straně druhé dochází pouze v polo-

vině případů. Nesoulad nastává u vozovek s nízkým C*

(vozovky S, U, Y, Z), kde odhady z DK, DS a DD jsou nižší

než z vyhodnocení celého podélného profilu, a u vozovky

V, která vykazuje mimořádně vysoké hodnoty vlnitosti.

Pokud jde o hodnocení samotné vlnitosti w, soulad mezi

údaji sloupce (13) a odhady ve sloupci (8), resp. (7) a (9), je

pouze u dvou vozovek z celkového počtu pět. Při této

příležitosti stojí za poznamenání, že většina zde uvažo-

vaných vozovek (7 z 11) vykazuje průběhy výkonových

spektrálních hustot značně odchylné od standardního

průběhu s w = 2. Takové nestandardní tvary se podle hod-

nocení několika desítek vozovek z celého programu EVEN

vyskytují ve 40 % případů. Za zmínku rovněž stojí, že ve

výkonové spektrální hustotě nerovnosti mnohých vozovek

se vyskytují výrazné špičky odpovídající periodickým

složkám nerovnosti, a to zejména ve středním pásmu vln

nerovností.

Odtud vyplývá dílčí závěr, že odhady parametrů C* a w

z DK, DS a DD lze použít jako orientační pouze pro vozovky

střední a horší kvality za podmínky, že vlnitost se příliš

neliší od standardní hodnoty w = 2. Nicméně poměr DS/DK,

DD/DS a DD/DK je citlivým ukazatelem právě hodnot vlni-

tosti. Aproximaci průběhu výkonové spektrální hustoty

navazujícími přímkovými úsečkami (v grafu log-log) lze

považovat za přijatelnou pouze pro monotónní průběh, kon-

kávní či konvexní.

3.3.Vztah mezi různými triádami
Jak jsme se již zmínili, v průběhu experimentu FILTER

bylo představeno sedm různých triád, které navzájem těs-

něji či volněji souvisejí. Hlavní překážkou přesného

porovnání je však skutečnost, že pásma vlnových délek jsou

u nich definována různými způsoby a s hodnotami jejich

mezí poněkud odchylnými od schématu použitého při ofi-

ciálním  vyhodnocování porovnávacích profilů. Definice

jednotlivých triád jsou uvedeny (někdy ne zcela úplně a

srozumitelně) ve zprávě FEHRL [2] a stručně v článku [14].

Nejjednodušší analytický vztah se jeví mezi již zmíněnou

triádou „energie“ (v [3] označenou {W, X, Y}), v našem

značení jako rozptyly DK, DS a DD a „rozptyly“ (v [3]

označené {C, D, E}), které podle definice jeho uživatele

jsou rozptyly námi označené obecně jako D, redukované na

délku příslušného pásma vlnových délek, tedy obecně

D/(Lh – Ld), kde Lh je horní, Ld dolní hranice pásma

vlnových délek. Odtud jednoznačně vyplývá lineární vztah

mezi stejnolehlými prvky obou triád, samozřejmě za před-

pokladu shodných definic jednotlivých pásem vlnových

délek. Z výsledků experimentu [3] ovšem vyplývá, že v pří-

padě krátkých vlnových délek vychází závislost mocninová

(ovšem velmi blízká přímkové); pro střední vlnové délky je

tato závislost sice lineární, avšak silně závislá na průměro-

vacím intervalu [3], [14], ačkoli by k tomu neměl být

důvod; pro dlouhé vlnové délky je korelace mezi experi-

mentálními daty velmi slabá. Uvedený nesoulad mezi prů-

hlednou analytickou souvislostí mezi definicemi indexů a

vágními korelačními vazbami mezi relevantními experi-

mentálními daty  by bylo třeba objasnit podrobným roz-

borem výchozích dat i zpracovatelských algoritmů. Pokud

by uvedené rozpory byly vysvětleny a jednoduchá deter-

ministická závislost ověřena, složky triády „redukovaný

rozptyl“ {C, D, E} by se vynásobením příslušnými délkami

pásem převedly na rozptyly D {W, X, Y} a pro přepočet

těchto veličin na parametry výkonové spektrální hustoty by

se použil postup uvedený v odst. 3.2.

Další dvě triády, označené shodně jako směrodatné

odchylky v běžně užívaném smyslu, mají být odmocninami

z „redukovaného rozptylu“ {C, D, E}. Experimentální

výsledky to plně potvrdily v první z nich označené jako

{Q, R, S}. U druhé triády, označené {1, 2, 3} se odmocnina

rovněž potvrdila, nicméně v poloviční hodnotě, zřejmě

v důsledku použití této konstanty v její definici. 



Triáda CP (coefficient de planéité – koeficient rovinatos-

ti) označená jako {G, H, I} podle definice obsahuje střední

hodnoty absolutních odchylek, které pro normální rozdělení

jsou (2/π)1/2 ≈ 0,8násobkem směrodatné odchylky. Tento

vztah je jako přesný ověřen pro druhou směrodatnou

odchylku {1, 2, 3}, u první {Q, R, S} jako polovina, v sou-

ladu se shora uvedeným vztahem mezi {Q, R, S} a {1, 2, 3}.

Mezi dosud uvedenými triádami existují jednoduché

deterministické vztahy, a proto jejich převedení na „energii“

D umožní najít odhad parametrů výkonové spektrální husto-

ty podle postupu uvedeného v odst. 3.2.

Zbývající dvě triády se vztahují k indexům NBO, zave-

deným ve Francii v návaznosti na výstup dat z již zmíněné-

ho měřicího přívěsu APL. Standardní míra rozptylu byla

formálně, víceméně subjektivními logaritmickými transfor-

macemi (pro každé vlnové pásmo jinou) převedena do klasi-

fikačních stupnic v rozmezí od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší

rovinatost). V programu [3] byly jako NBO deklarovány

dva soubory dat od dvou různých účastníků. Po zpracování

dat ze změřených podélných profilů však bylo zjištěno, že

triádě NBO s klasifikačními stupnicemi 1 až 10 odpovídá

pouze soubor výsledků označený dodatečně jako {5, 6, 7}.

Je pochopitelné, že použití empirické logaritmické transfor-

mace, nekoherentní s uvedenými transformacemi mezi

dosud uvedenými triádami, se promítlo do vztahů k ostatním

uvažovaným triádám. Druhá triáda, deklarovaná rovněž

jako NBO s označením {J, K, L} však podle vyhodnocených

regresních vztahů vykazuje vysokou lineární korelaci s triá-

dou {Q, R, S}, méně výraznou s triádou {1, 2, 3} a opět

vysokou s CP {G, H, I}. Odtud lze usoudit, že v případě

triády {J, K, L} nebyla použita logaritmická transformace

výsledků získaných postupem podobným některé ze zmíně-

ných triád {G, H, I}, {Q, R, S}, resp. {1, 2, 3}.

4. Závěr
V průběhu mezinárodního harmonizačního experimentu

EVEN-FILTER zaměřeného na porovnání indexů charak-

terizujících podélné nerovnosti vozovek, bylo představeno

sedm „triád“, tj. trojic indexů vztahujících se k pásmům

krátkých, středních a dlouhých vlnových délek téže vozov-

ky. Vyjadřuje se tím postupně utvářený názor silničních od-

borníků, že pro účely systémů hospodaření s vozovkami

nepostačuje charakterizace podélných nerovností jediným

indexem, jako je např. IRI, průměrným pro celý rozsah účin-

ných vlnových délek nerovnosti, ale že je nutno uvažovat

charakterizaci zvláš� pro krátké, střední a dlouhé vlnové dél-

ky. Tento přístup je v souladu s poznáním, že různé vlnové

délky nerovností vyvolávající v přejíždějícím vozidle kmitá-

ní ve dvou výrazně odlišných frekvenčních pásmech, mají

rozdílný vliv na degradaci konstrukce vozovky a obecně na

různé další stránky negativního působení silniční dopravy

na životní prostředí [7]. Přitom je třeba uvážit, že nerovnos-

ti středních vlnových délek působí podle rychlosti jízdy

vozidla či letadla v jejich první nebo druhé rezonanci. Ne-

dávná studie navíc ukázala [15], že výkonová spektrální

hustota nerovnosti s vlnitostí výrazně odlišnou od w = 2

vyvolává v přejíždějícím vozidle až o desítky procent vyšší

odezvy kinematických a silových veličin, rozhodujících pro

hodnocení jízdního pohodlí a zatěžování vozovky.

Paralelní užívání různě definovaných ukazatelů nerovnos-

ti, jak se předpokládá v připravované normě pr.EN 13036-5

(konkrétně IRI, pásmové charakteristiky a výkonová spek-

trální hustota) vyžaduje úvahy o možnostech jejich vzájem-

né převoditelnosti. V tomto pojednání byly odvozeny ana-

lytické vztahy mezi pásmovými charakteristikami a para-

metry C* a w výkonové spektrální hustoty nerovnosti. Jejich

ověření na datech získaných při mezinárodním harmonizač-

ním experimentu EVEN-FILTER však naznačilo možná

omezení jejich praktické použitelnosti.
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NOVÝ DOMOV ROKU 2003
Druhý ročník přehlídkové neanonymní jednokolové sou-

těže vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolu-

práci s Českou komorou architektů. Jejím účelem a poslá-

ním je podporovat kvalitní architekturu pro bydlení a

ocenit a popularizovat realizace staveb bytové výstavby.

Obdobně jako v prvním ročníku je vypsána v kategoriích

novostavba rodinného domu, novostavba bytového
domu, rekonstrukce obytné nebo jiné budovy pro
bydlení, dům s pečovatelskou službou. Předmětem

soutěže jsou obytné budovy realizované na území České

republiky kolaudované v období 1. 1. 2002 až 30. 6.

2003.

www.komunikace-profit.cz
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Kropáč, O. – Šprinc, J. – Šprinc, M.: Band Characteristics of
Longitudinal Unevenness of Roads

Besides the commonly used indicators of longitudinal road
unevenness, such as IRI and power spectral density (PSD)
defined by the unevenness index C and waviness w, a triad of
indicators (usually variances) for three separately considered
adjacent partial wavelength bands, viz. short, medium, and long,
have lately become widespread in some countries. The
importance of distinguishing three wavelength bands is
discussed. Further, the ways of the segmentation of the total
band of effectively acting wave lengths into partial sections and
their dependence on the design speed of the road are outlined.
Given variances for the mentioned three partial sections, PSD in
a logarithm graph can be approximated by means of a broken
line with line segments in relevant bands specified by local
unevenness indices and waviness values. This approach was
verified with real data obtained on roads in situ.

Kropáč, O. – Šprinc, J. – Šprinc, M.: Bandcharakteristiken von
Unebenheiten der Strassen

Neben den allgemein gebrauchten Indikatoren von Längs-
profilen der Strassen, nämlich IRI und der Spektraldichte (SD),
die mit dem Unebenheitsindex C und der Welligkeit w definiert
ist, ist in letzter Zeit in einigen Ländern eine Dreiergruppe von
Indikatoren (meistens Varianzen) für drei aneinander an-
schließende Wellenlängenbereiche, nämlich kurzer, mittlerer
und langer Wellen, populär geworden. Es wird die Bedeutung
ihrer Unterscheidung diskutiert. Es werden Verfahren zur
Segmentierung des ursprünglichen Bandes wirksamer Wellen-
längen der Unebenheiten und ihre Abhängigkeit von der
projektierten zugelassenen Geschwindigkeit der Strasse an-
gedeutet. Wenn die Varianz für diese Bereiche gegeben ist, kann
die SD in einem logarithmischen Diagramm annähernd durch
eine gebrochene Kurve dargestellt werden, die sich aus Geraden
in den Wellenteilbereichen zusammengesetzt, die durch ihre
lokalen Unebenheitsindizes und Welligkeiten bestimmt sind.
Dieses Verfahren wurde in der Praxis überprüft.

Ochrana historických
objektů ČSVTS 
před povodněmi

Při povodni v roce 2002 došlo k zatopení historických
objektů Českého svazu vědeckotechnických společ-
ností vymezených ulicí Novotného lávka, Smetano-
vým nábřežím a Křížovnickým náměstím v městské
části Praha 1. Zatopení způsobilo značné materiální
škody na objektech a zařízeních, a proto ČSVTS vy-
psal počátkem letošního června soutěž k hledání způ-
sobů ochrany těchto historických objektů. Návrh
komplexního řešení, které by minimalizovalo škody,
musí být v souladu s protipovodňovými opatřeními 
hl. m. Prahy, aktualizovanými po povodni 2002.
Dostupné podklady týkající se objektů a zařízení
ČSVTS na požádání poskytne vyhlašovatel soutěže
bezplatně. K hlavním kritériím hodnocení patří nejen
originálnost, proveditelnost,  spolehlivost a bezpeč-
nost řešení, ale i finanční náročnost realizace. Do sou-
těže budou zařazeny přihlášky, které splňují pod-
mínky uvedené na internetových stránkách ČSVTS,
doručené do sekretariátu soutěže do 31.10.2004.
Výsledky budou vyhlášeny 31.12.2004 a ceny slav-
nostně předány na jarní Valné hromadě v roce 2005.
Budou uděleny tři ceny v celkové částce 100 tis. Kč.
Vítězné návrhy budou prezentovány v odborném
tisku, na konferencích a při dalších aktivitách vy-
hlašovatele.

Informace: 

Český svaz vědecko-
technických společností,
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1, 

tel.: 221 082 295, 
fax.: 222 221 780, 
e-mail: avt@csvts.czS, 

www.csvts.cz

�dizertace
Problematika použití tepelně reflexních
keramických nátěrových hmot 
pro tepelnou izolaci budov
Ing. Pavel Šimon

Dizertace se zabývá vlivem tepelně reflexních keramických

nátěrových hmot na tepelnou zátěž obalových konstrukcí,

teploty jejich povrchů a vnitřního vzduchu a v důsledku i na

energetickou náročnost takto ošetřených budov. V práci

jsou teoretickým výpočtem i měřením vyhodnoceny některé

druhy hmot. Jsou formulovány možnosti využití v praxi.

Aplikace indikátorů udržitelnosti v procesu
hodnocení vlivu územních plánů velkých
územních celků na životní prostředí
Ing. Daniel Bubák

Práce vychází z teoretického rozboru problematiky udržitel-

ného rozvoje. Je vyhodnocena možnost posuzování

udržitelnosti a prezentovány scénáře udržitelnosti. Je vypra-

cován návrh procesu tvorby a hodnocení územních plánů

velkých územních celků. Je předloženo šest variant plánů a

sedmnáct indikátorů udržitelnosti. Hodnocení variant je

provedeno pomocí fuzzy logiky a verbálních výroků.

Business Plan, analýza specifik a jeho
aplikace ve stavebních firmách
Ing. Zita Prostějovská

Dizertace je zaměřena na rozbor nutných předpokladů

aplikace podnikatelských plánů pro dlouhodobý rozvoj pod-

nikatelských subjektů. Vědecký přínos je v zaměření na stra-

tegické řízení. Práce se také zabývá vývojem soudobých me-

tod vytváření podnikatelských perspektiv v podmínkách EU.
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Sledování časových změn přetvoření stavební 
konstrukce digitální kamerou

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

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je popsáno přístrojové vybavení a uspořádání
experimentu pro sledování velikosti časových změn
přetvoření stavební konstrukce jednoduchou neměřickou
digitální kamerou. Přetvoření konstrukce bylo způsobeno
nehomogenní změnou teplotního pole prostředí. 

Úvod
Pro přesnější geodetická měření je důležitá stabilita

stanovisek. Při výuce se využívají pilíře na střešní nástavbě

Fakulty stavební ČVUT v Praze–Dejvicích. V rámci vý-

zkumného záměru „Funkční způsobilost a optimalizace sta-

vebních konstrukcí“ byla pro sledování časového přetvoření

stavební konstrukce využita kalibrovaná aparatura pro

detekci polohy laserové stopy [1], [2], [3].

Průběh experimentu
Postup byl navržen tak, aby ze změn polohy laserové

stopy bylo možné určit přetvoření konstrukce. Vzhledem

k charakteru měření bylo nutné potlačit vliv refrakce na tra-

jektorii laserového svazku paprsků. Proto bylo nutné sou-

časně měřit tlak, suchou teplotu a vlhkou teplotu a teplotu

vzduchu na deseti čidlech rozmístěných ve třech profilech.

Digitálním přístrojem firmy Ahlborn Meß-und Regelungs-

technik Therm 3280-8M se sledovala teplota na jed-

notlivých čidlech (v našem případě šlo o termistorová čidla

NTC). Přesnost měřicí aparatury je podle výrobce 0,03 %

z naměřené hodnoty. Ve spojení s čidly, jejichž přesnost je

udávána 0,01 ˚C, je teoretická  přesnost v měření teplot

dostačující. Přístroj lze napájet ze sítě nebo ze stejno-

směrného zdroje napětí 12 až 24 V. K určování vlhké a

suché teploty sloužil přístroj THERM 2246. Z těchto hodnot

byla pro další výpočty určována vlhkost. Jde v podstatě o di-

gitální psychrometr s rozsahem –5 ˚C až +100 ˚C a přesnos-

tí podle výrobce 0,1 ̊ C při teplotě do 45 ̊ C. Přístroj lze napájet

přes adaptér ze sítě, popř. z vestavěné baterie 3 x 1,5 V.

Atmosférický tlak vzduchu měřil přístroj Aneroid Metra

v torrech. Obě části experimentu byly synchronizovány, aby

atmosférické veličiny byly zachyceny v okamžiku  sejmutí

obrazové informace.

Vzhledem k tomu, že měření atmosférických veličin

(teploty na čidlech) trvalo déle než sejmutí obrazu, snímala

se obrazová informace na počátku měření teploty a na jeho

konci. Pro získané údaje byly tedy pořízeny dva obrazy

polohy stopy na stínítku s odstupem řádově 1 s. 

Jako zdroj laserového záření byl použit horizontovaný

helium-neonový laser Tesla TKG 205 se speciálním pod-

stavcem postaveným na betonovém pilíři. Ve vzdálenosti

23,5 m byl na další pilíř umístěn horizontovaný kamerový

box (obr. 1).

Jednoduchá digitální kamera Wideo Blaster Web Cam

Go používá pro snímání obrazové informace senzor Colour

VGA CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor)

s rozlišením 640 x 480 bodů, jenž umožňuje snímat jed-

notlivé obrázky nebo pořizovat videosekvence. Kamerový

box (obr. 2) sestává z plexisklové podkladové desky 1

tlouš�ky 50 mm a stínítka 2, které tvoří dvě skleněné desky

s vloženou papírovou matnicí. Nosník 3 drží kameru 4 ve

sklopené poloze, umožňujcí dokonalejší svislé snímání

obrazu (větší pohyb laserové stopy se předpokládá právě ve

svislém směru). Kromě stínítka je celý box opláš�ován

plechem 5, který brání přístupu denního světla na senzor

kamery. Díky tomu je intenzita snímaného obrazu s výjim-

kou laserové stopy blízká nule, což usnadňuje pozdější

vyhodnocení snímků. Z vnitřní strany je mezi skleněné

desky stínítka vložena  čtvercová sí� 6 umožňující kalibraci.

Celý box se dá upevnit na pilířovou podložku, popř. stativ,

horizontuje se pomocí příložné strojírenské libely čtyřmi

stavěcími šrouby.

Oba přístroje byly kryty geodetickými slunečníky před

přímým osluněním. Mezi laserem a kamerovým boxem byly

umístěny teplotní profily A, B, C. Profil A, v blízkosti

laseru, byl osazen čtyřmi teplotními čidly. Čidla 11, 7, 6

byla rozmístěna ve vertikálním směru, čidlo 13 bylo

umístěno v horizontální rovině s čidlem 7. Profil B, při-

bližně uprostřed záměry, byl osazen čidly 9, 12, 8 ve ver-

tikálním směru. Profil C, na konci záměry v blízkosti

kamerového boxu, obsahoval čidla 15, 10, 14 ve vertikálním

Obr. 1. Schéma experimentálního měření

Obr. 2. Kamerový box



224 STAVEBNÍ OBZOR 7/2003

směru. Výškový poměr čidel v profilech je znázorněn na

obr. 3. Laserová přímka  tvořila vodorovnou záměru. V pro-

filu A procházela ve vertikálním směru mezi čidly 11 a 7,

přičemž vzdálenost od čidla 7 činila 100 mm. V horizontál-

ním směru pak procházela mezi čidly 7 a 13, přičemž

vzdálenost od čidla 7 byla 30 mm. V profilu B procházela

mezi čidly 9 a 12 se vzájemnou vzdáleností 80 mm. V pro-

filu C pak procházela mezi čidly 15 a 10, od něhož byla

vzdálena 100 mm. Měření po temperování přístrojů probíha-

lo v patnáctiminutových intervalech od 10:30 do 15:15

hodin. Na začátku měření bylo zatažené počasí, kolem 

12. hodiny vyšlo na přibližně 10 minut slunce, ve 13 hodin

došlo k malé deš�ové přeháňce a ve 13:45 hodin opět vyšlo

zhruba na 10 minut slunce. Při proměnlivém počasí se

průměrná teplota zvýšila z 12,04 ˚C na 14,85 ˚C. Změna

tlaku činila přibližně 0,4 torru.

Výsledky měření
Posun stopy laserového svazku na stínítku kamerového

boxu způsobený refrakčními vlivy, popř. přetvořením

stavební konstrukce, byl zjištěn z atmosférických veličin a

výpočetního modelu uvedeného v [4]. Poloha laserové stopy

na stínítku byla určena postupem uvedeným např. v [3].

Posun ve vertikálním směru zachycuje obr. 4, v horizontál-

ním směru obr. 5, průměrnou teplotu obr. 6. Posun způ-

sobený refrakčními vlivy koresponduje s příznivými atmos-

férickými podmínkami měření, zjištěné hodnoty se pohybují

v rámci směrodatné odchylky 0,20 mm v určení polohy

laserové stopy kamerovým boxem [3].

Závěr
Z grafů je zřejmý podobný vývoj přetvoření a průměrné

teploty. Lze říci, že použitý postup i uspořádání experimen-

tu umožnilo sledovat velikost a časové změny přetvoření

stavební konstrukce. Na základě zjištěného přetvoření a

výpočtů vlivu refrakce lze usuzovat, že osluněním kon-

strukce dochází k nestabilitě stanoviska, která je však vzhle-

dem k velikosti a využití pilířů pro účely výuky zanedbatel-

ná. Při větší změně teploty, než byla v průběhu experimentu,

lze očekávat větší nestabilitu,  kterou by již nebylo dobré

zanedbat.

Článek byl vypracován za podpory výzkumného záměru
MSM 21 000 0001 „Funkční způsobilost a optimalizace
stavebních konstrukcí“ – dílčí část „Výzkum a aplikace
geodetických metod pro zabezpečování jakosti a spole-
hlivosti stavebních konstrukcí“.
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Pospíšil, J. – Štroner, M.: Monitoring of Time Changes
in the Deformation of a Building Structure Using the
Digital Camera

This paper describes the test equipment and
arrangement for monitoring of time changes in the
deformation of a building structure, using a simple non-
-measuring digital camera. The deformation of the
structure was caused by a non-homogeneous change of
the temperature field of the environment.

Pospíšil, J. – Štroner, M.: Beobachtung der zeitlichen
Veränderungen der Verformung einer Baukonstruktion
mit einer Digitalkamera

Im Artikel wird die Instrumentierung und Ver-
suchsanordnung für die Beobachtung der Größe der
zeitlichen Veränderungen der Verformung einer
Baukonstruktion mit einer einfachen nichtmessenden
Digitalkamera beschrieben. Die Verformung der
Konstruktion wurde durch die inhomogene Änderung
des Temperaturfelds der Umgebung bewirkt. 
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�dizertace
Projektové řízení rizik veřejných zakázek
Ing. Petr Chmel

Rozbor rizik v oblasti veřejných zakázek je proveden

metodou fuzzy množin. Dizertace hodnotí stávající situaci

technických prostředků podpory zhodnocování rizikových

situací typických pro veřejné zakázky. Dizertant vypracoval

software, který propojil s existujícím programem MS Project,

a prokázal, že propojení je funkční.

Časově závislé jevy v betonu 
a v jiných porézních materiálech
Ing. Tomáš Krejčí

Analýza časově závislých jevů vychází z řešení sdružené

úlohy vedení vlhkosti a tepla s respektováním účinků do-

tvarování a smrš�ování betonu. Do metody konečných

prvků byl zaveden model vycházející ze zobecněné Biotovy

rovnice. Práce byla ověřena na reálných konstrukcích.

Dynamická studie železobetonového trámu
poškozeného trhlinami
Ing. Tomáš Plachý

Dizertace je zaměřena na detekci poškození stavebních

konstrukcí postavených ze železobetonu. Sledují se změny

modálních charakteristik tří železobetonových trámů

v závislosti na míře jejich poškození. Byly vyhodnoceny

změny křivosti u tvarů vlastních kmitání a změny v matici

modální poddajnosti. Citlivost modelů byla ověřena teore-

ticky i experimentálně. 

Některé aspekty dlouhodobých průhybů
předpjatých monolitických betonových 
konstrukcí
Ing. Michal Števula

Práce hodnotí vlivy podílející se na přírůstcích průhybů

betonových mostů. Jde o změny polohy těžiště v počátečních

stadiích existence mostů a vliv smykových ochabnutí a

smykových deformací. Vlivy se zkoumají na příkladu posta-

veného mostu přes Labe v Mělníku a projektování mostu

přes Ohři u Doksan.
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