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Smykové diafragma v pláš�ovém chování 
vaznicové střechy 

Ing. Dušan ČEPIČKA, PhD.
prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek popisuje experimentální a teoretické vyšetřování
chování střešních smykových diafragmat, která mohou
nejen nahradit klasické střešní ztužení, ale mohou též
působit v pláš�ovém chování hal. Vyšetřuje se smykový
panel sestávající z trapézového plechu, tenkostěnných
vaznic a tuhých rámových příčlí bez dalšího ztužení i
s klasickým diagonálním ztužením. Všechny použité
prvky odpovídají současné praxi. Vyšetřováno je neli-
neární chování prvků i přípojů až do kolapsu panelu ve
smyku. Uvedeny jsou materiálové charakteristiky a pra-
covní diagramy všech prvků, spojů i přípojů. V nume-
rické analýze metodou konečných prvků je analyzován
význam různých nelinearit na chování panelu. Geo-
metrická nelinearita, zejména boulení, je v tomto pří-
padě nevýznamná a rozhodující vliv má nelineární
chování spojů a přípojů. V numerickém řešení má
rozhodující význam zavedení kontaktních prvků v místě
tlakových kontaktů tenkostěnných prvků. Navržený
numerický model dává výsledky ve shodě s experi-
mentem. V závěru je uvedeno porovnání s analytickým
řešením podle směrnice ECCS a doporučení pro její
úpravu.

1. Úvod
Pláš�ové chování hal se smykovými diafragmaty tvořený-

mi trapézovým plechem v různém uspořádání, popř. i jiným

souvislým druhem pláště, je v principu popsáno v Doporu-

čení ECCS [1]. V tomto dokumentu jsou uvedeny i mnohé

detaily pro praktické aplikace. V současnosti se však pro

střešní a stěnové opláštění ocelových hal používá rozsáhlý

sortiment tenkostěnných prvků a spojovacího materiálu,

který se navíc nadále rozšiřuje a mění a nemůže být výše

uvedeným doporučením plně zachycen. V tomto příspěvku

je cílem ukázat limity a nedostatky používaných procedur

pro návrh pláš�ového chování běžné haly se sedlovou stře-

chou tvořenou trapézovým plechem, tenkostěnnými

vaznicemi a spojovacími prvky používanými v ČR.

Zahrnutí pláš�ového chování do návrhu běžné haly podle

obr. 1 má řadu výhod. Za předpokladu dostatečně tuhých

štítů se střešní pláš� chová jako dva vysoké plnostěnné nos-

níky, ve kterých vrcholová a okapová vaznice tvoří pásnice

a trapézový plech stojinu nosníků. Mezilehlé vaznice jsou

mezilehlými pásnicemi nosníku (resp. výztuhami jeho sto-

jiny). U pultových střech je obdobně nosník pouze jeden a

jeho pásnice tvoří krajní vaznice. U krátkých budov, s dél-

kou zhruba do čtyřnásobku šířky, tyto nosníky velmi účinně

spolupůsobí s vnitřními příčnými vazbami. Vytvářejí ve

střeše poddajnou podporu vazbám, takže omezují vodo-

rovný posun vazeb od příčného zatížení, popř. i vzájemné

zvětšování vzdálenosti horních konců sloupů vazby od svis-

lého zatížení. Vnitřní síly vazeb od takových účinků jsou

proto podstatně redukovány, zejména v blízkosti tuhých

štítů. Celkově lze očekávat, že dimenzování vnitřních vazeb

pláš�ové haly závisí zejména na svislém zatížení, zatímco

vodorovné zatížení přenášejí zejména štíty. Další význam-

nou úsporu při dimenzování přináší skutečnost, že vnitřní

vazby haly se obvykle stanou ve smyslu Eurokódu 3 pro

všechny zatěžovací stavy „soustavou s neposuvnými styční-

ky“. Tato klasifikace přináší podstatné úspory v návrhu

sloupů haly (v důsledku zvýšení jejich kritického zatížení).

Podrobnosti a praktický výpočet uvádí [2]. 

Potřebné požadavky na štíty, montážní postup, podrobný

návrh smykového panelu (zejména šroubových přípojů

trapézového plechu k vaznicím i plechů mezi sebou, přípojů

vaznic a jejich tuhost atd.), nutnost respektování požadavků

takto navržené haly během životnosti konstrukce a další

požadavky jsou popsány v [1], [2]. Nové výzkumy prove-

dené Biegusem a Gierczakem [3] doplnily poznání o vý-

znamný fakt, že není zapotřebí posuzovat interakci smyko-

vého namáhání trapézového plechu z pláš�ového chování

spolu s jeho ohybem od běžného namáhání, pokud namáhá-

Obr. 1. Princip pláš�ového chování haly s vaznicovou střechou



ní plechu ve smyku nepřesáhne 80 % jeho smykové únos-

nosti (v praxi je vždy splněno).

V tomto článku je podrobně zkoumán základní prvek

střešního pláště, tzv. smykový panel (diafragma), tvořený

trapézovým plechem s tenkostěnnými vaznicemi a vymeze-

ný vzdáleností vazeb (příčlemi rámů, popř. vazníky). Použi-

ty jsou prvky běžné v současné praxi. Vychází se z experi-

mentálního šetření na reálném modelu, a poté je provedena

numerická a analytická analýza v několika variantách.

Velká pozornost je věnována spojovacím a přípojným

mechanickým prostředkům, které jsou pro chování smyko-

vého panelu rozhodující. 

2. Experimentální vyšetřování

2.1 Uspořádání experimentů a postup zatěžování 
Vyšetřovány byly tři různé smykové střešní panely téměř

reálné velikosti, s uspořádáním podle obr. 2. Podpory mode-

lovaly tuhé příčle vazeb, jedna byla neposuvná (připevněná

k podlaze zkušebny), druhá pohyblivá, zatěžovaná silou V

namáhající panel smykem. K monitorování komplexního

chování panelů byly měřeny všechny potřebné posuny.

Vyšetřované panely se lišily ve způsobu přenášení smykové

síly:

test A – panel s diagonálním ztužením, bez trapézového

plechu,

test B – panel s trapézovým plechem, bez diagonálního

ztužení,

test C – panel s trapézovým plechem i s diagonálním

ztužením.

Pro podpory modelující rámové příčle byly použity nos-

níky HEB 180 s širokou přírubou. Jako vaznice byly

navrženy tenkostěnné profily „zeta“ Z250/2, připevněné

k příčlím pomocí standardních botek (fa Kovové profily) a

šesti šroubů M16 (2 šrouby pro přípoj botky k příčli, 4 šrou-

by pro přípoj vaznice k botce). 

K přípoji trapézového plechu na příčel mezi vaznicemi

byly použity „smykové spojky“ délky 540 mm, vyrobené

z odřezků běžných vaznic a připojených mechanicky přes

vyrovnávací podložku k příčlím. Vlastní trapézový plech

TR 250/50/0,75 byl připojen k vaznicím a smykovým spoj-

kám pomocí závitotvorných šroubů JZ 2 – 6,3 x 19 – V 16

(fa EJOT), s roztečí 250 mm (na vaznicích jeden šroub

v každé vlně a 2 šrouby ve smykové spojce). Pro spojení

tabulí trapézového plechu mezi sebou (spoj plech-plech)

byly použity závitotvorné šrouby JA 2 – 6,5 x 19 –V 19

(EJOT) s roztečí 375 mm. Diagonální ztužení (v testech A a

C) bylo navrženo jako táhlo z oceli kruhového průřezu

s oslabenou plochou 157 mm2.

Posuny a protažení táhla byly v průběhu zkoušek pečlivě

monitorovány. Snímače posunů (potenciometry, popř. in-

duktivní snímače) byly umístěny ve všech rozích panelu

kolmo na obě jeho strany, ve třech výškových úrovních

(horní povrch příčle, vaznice a plechu), viz obr. 2. Celkově

bylo použito 25 snímačů. 

Průběh zatěžování
� test A – zatěžování řízené zatěžovací silou bylo

zvyšováno po přírůstcích 5 kN až do hodnoty síly 20 kN. Po

každém přírůstku následovalo odlehčení, měření posunů se

provádělo po ustálení všech hodnot. Test byl ukončen po

dosažení síly 20 kN, dostatečné k ověření tuhosti modelu

(vypočítaná síla pro přetržení táhla činí cca 64 kN);

� test B – zatěžování řízené posunem bylo zvyšováno tak,

aby odpovídalo posunu 4 mm v místě působící síly. Po

každém třetím přírůstku následovalo odtížení a bylo pokra-

čováno až do kolapsu panelu, dosaženém při smykové síle

V = 27,1 kN. Kolaps nastal v důsledku roztržení trapé-

zového plechu v přípoji ke smykovým spojkám;

� test C – procedura byla obdobná jako u testu B. Kolaps

nastal v důsledku velkých deformací stojiny tenkostěnných

vaznic nad jejich přípojem k příčli, při smykové síle

V = 55,3 kN. 

Vzhledem k velkému významu spojovacího materiálu

byla značná část experimentálního vyšetřování věnována

nalezení materiálových charakteristik šroubů použitých pro

spoje plech-plech a pro přípoj plechů k vaznicím. Metodika

stanovení hodnot únosnosti a poddajnosti přípoje byla

převzata ze standardní procedury podle Strnada [5] a

doporučení ve směrnici ECCS [4]. Byla provedena série

zkoušek spojených trapézových plechů nebo plechů připo-

jených k části vaznice, s různými typy šroubů. Protože se

spoje téměř od počátku zatěžování chovají nelineárně, byly

pro následné numerické, popř. i analytické řešení, odvozeny

z naměřených výsledků vhodné empirické trilineární (ve

zjednodušení i bilineární) idealizace pracovních diagramů

(obr. 3, obr. 4).

Podle metodiky [5] byly též stanoveny konzervativní

„pružné“ parametry spoje, odpovídající plastické deformaci

0,3 mm. Jde o charakteristickou únosnost F a poddajnost s:

spoj plech-plech: Fs = 0,96 kN ss = 0,15 mm/kN

přípoj plech-vaznice: Fp = 1,81 kN sp = 0,18 mm/kN

Materiálové charakteristiky trapézového plechu (ocel

S320G), tenkostěnných vaznic (ocel S320GD) a táhla

diagonály ztužení byly zjiš�ovány na pěti vzorcích (obr. 5).

Pro následnou numerickou analýzu jsou pracovní diagramy

nahrazeny trilineárním vyjádřením.

2.2 Výsledky zkoušek
Hlavní výsledek představují pracovní diagramy smykové-

ho panelu, stanovené pro bod P na pohyblivé příčli rámu

(obr. 2). Na svislé ose diagramu je uvedeno působící

zatížení V a na vodorovné ose měřený posun δ. Na obrázku 6

jsou uvedeny pracovní diagramy pro všechny tři zkoušky

(testy A, B, C), zahrnující celkové posuny modelů včetně

rotací panelů jako celku (pracovní diagramy s „čistými

posuny“ v, tj. po vyloučení posunů panelů jako tuhých těles

jsou uvedeny na obr. 10 a obr. 11). Pro zvýšení čitelnosti

grafu jsou na obr. 6 uvedena odlehčení pouze pro test B.

Z grafu je při podrobnějším zkoumání patrno, že zave-

dením pláště do spolupůsobení (testy B a C) klesá úroveň

lineárního chování smykového panelu (v případě diagonál-

ního ztužení činí zhruba 10 kN, pro panely s pláštěm zhruba

6 kN) a v další fázi je nelinearita výrazná. Důvodem je ze-

jména nelineární chování šroubových spojů plech-plech a

2 STAVEBNÍ OBZOR 1/2004

Obr. 2. Uspořádání smykového panelu při zkoušce



přípojů plech-vaznice. Další nelinearity vznikají u pláš�o-

vých panelů při vyšším stupni zatížení v důsledku distorze

příčného řezu trapézového plechu, vaznic a přípojných bo-

tek. Nicméně odlehčení a opětovné zatížení bylo víceméně

lineární. 

V testu C byla smyková tuhost panelu vůči testu A zvýše-

na přidáním trapézového plechu a únosnost byla očekávána

vyšší než vypočtená pro test A (64 kN). V důsledku kolapsu

tenkostěnné vaznice však únosnost dosáhla pouze 55,3 kN a

zvýšení tuhosti bylo pouze částečné, neodpovídající před-

pokladům. 

Kolaps u testu B nastal trháním trapézového plechu

v přípoji ke smykovým spojkám, doprovázeným distorzí

příčného řezu vaznic (obr. 7). Kolaps u testu C nastal

borcením příčného řezu vaznic v místě podepření botkami

(obr. 8). 

3. Teoretické vyšetřování

3.1 Numerický model
Zkoušené smykové panely byly vyšetřovány metodou ko-

nečných prvků a pomocí standardního programu LUSAS 13.2.

Byla provedena lineární analýza a různé druhy nelineárních

analýz ke stanovení jejich významu ve srovnání s experi-

mentálními výsledky. Pro trapézový plech a tenkostěnné

vaznice byly použity skořepinové tenkostěnné prvky, pro

příčle vazeb skořepinové silnostěnné prvky, prutové prvky

pro táhlo ztužení a kontaktní prvky pro spoje, popř. tlakové

dotyky prvků (tab. 1). 

Výběr prvků a hustota sítě byly podrobně vyšetřovány

v [6], kde jsou uvedeny podrobnosti v závislosti na druhu

analýzy. Pro numerické vyšetřování byla použita:

LA – lineární analýza;

GNA – geometricky nelineární analýza;

MNA – materiálově nelineární (pružně plastická)

analýza s lineárním chováním spojů a přípojů;

MNCNA – materiálově nelineární analýza s nelineárním

chováním spojů a přípojů (angl. Materially

Non-linear and Connection Non-linear

Analysis).

Velmi důležité bylo správné modelování kontaktů prvků,

které nebyly fyzicky spojeny, ale pouze se vzájemně dotý-

kaly. Model, který umožňoval „prolínání“ deformovaných

prvků, vedl k nereálným deformacím a nesprávným smyko-

vým deformacím, které byly podstatně vyšší než deformace

změřené při experimentech. V odhadnutých místech (s mini-
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Obr. 3. Pracovní diagram (síla-posun) pro šroub

spoje plech-plech a jeho idealizace

Obr. 4. Pracovní diagram (síla-posun) pro šroub 

přípoje plech-vaznice a jeho idealizace

Obr. 5. Pracovní diagramy materiálu trapézového plechu, tenkostěnných vaznic a táhla ztužení

Obr. 6. Pracovní diagramy pro testy A, B, C
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malizovaným počtem pro úsporu modelování) byly proto

mezi trapézový plech a smykové spojky, trapézový plech a

vaznice a mezi vaznice a botky zavedeny kontaktní prvky

JNT4 a JL3 (obr. 9). Tuhost kontaktních prvků ve směru

kontaktu (pro tlak) byla nekonečná, v ostatních směrech

nulová.

3.2 Porovnání výsledků experimentů 
a numerického řešení

Na obrázku 10 je uvedeno porovnání výsledků numeric-

kých analýz a naměřených hodnot pro test B. Jde o závislost

čistého posunu v (ve směru síly V namáhající panel

smykem) na velikosti síly V. Z výsledků je zřejmé, že geo-

metricky nelineární řešení se téměř neliší od lineární analý-

zy a nemá pro tuto konstrukci opodstatnění. Ani zavedení

pružně plastického chování tenkostěnných prvků do analýz

však není dostatečné a výsledky se velmi liší od skutečného

chování konstrukce. Pro korektní výsledky numerického

řešení je podstatné zavedení nelineárního chování spojů a

přípojů (MNCNA) a aplikace kontaktních prvků. Teprve

výsledky takové analýzy jsou v dobré shodě s experimentem

ve smykové tuhosti i ve smykové únosnosti panelu. 

Podobné výsledky pro test C jsou na obr. 11 (nevýstižné

analýzy GNA a MNA již nejsou pro přehlednost uváděny).

Z grafu je zřejmé, že skutečná změřená tuhost je v počáteč-

ním stadiu mnohem menší než numericky stanovená. Roz-

Obr. 7. Distorze vaznice v testu B

Obr. 8. Kolaps vaznice v testu C

Obr. 10. Test B – pracovní diagram chování 

smykového panelu 

materiálové geometrické

BRS2 3D, prutový 2 u , v , w ano ano

QSI4
3D, tenkostěnný 

skořepinový
4 u , v , w , θ x , θ y , θ z ne ne

TS3
3D, tenkostěnný 

skořepinový
3 u , v , w , θ x , θ y , θ z ne ne

rohové uzly

u , v , w

vnitřní uzly

u , v , w , θ 1, θ 2

rohové uzly

u , v , w

vnitřní uzly

u , v , w , θ 1, θ 2

QTS4
3D, skořepinový 

silnostěnný
4 u , v , w , θ x , θ y , θ z ano ano

TTS3
3D, skořepinový 

silnostěnný
3 u , v , w , θ x , θ y , θ z ano ano

JNT4 3D, kontaktní 2 u , v , w ano ne

JL43 3D, kontaktní 2 u , v , w ano ne

ano

TSL6
3D, tenkostěnný 

skořepinový
6 ano ano

QSL8
3D, tenkostěnný 

skořepinový
8 ano

Název Typ prvku Stupně volnosti
Možnost nelinearityPočet 

uzlů

Tab. 1. Prvky použité pro modelování MKP

Obr. 9. Prvkový model panelu a umístění kontaktních prvků



bor výsledků prokázal, že příčinou byla počáteční volnost

táhla ztužení, a teprve pozdější zapojení táhla do spolupů-

sobení. V praxi lze takovému chování předejít mírným

předepnutím táhel ztužení. 

Smyková poddajnost panelu c (tj. smyková deformace od

jednotkového namáhání), která je vedle smykové únosnosti

panelu jeho hlavní charakteristikou pro analytická posu-

zování podle [1], není v průběhu zatěžování konstantní.

Numerické řešení MNCNA umožňuje získat hodnoty, které

jsou v dobré shodě s experimenty jak pro úvodní fázi

pružného chování, tak při kolapsu smykového panelu.

Z křivek získaných z měření je patrné, že v počáteční fázi

dochází ke zvyšování tuhosti postupným zapojováním celé

konstrukce, zatímco numerické řešení dosahuje změřených

hodnot až při vyšším zatížení, v závislosti na modelu

chování jednotlivých spojů a přípojů. 

3.3 Porovnání výsledků testů a analytického 
řešení podle [1]

Test B
Pro porovnání výsledků testu B s analytickým řešením

podle doporučení [1] lze z průměrných experimentálních

vstupních hodnot stanovit smykovou únosnost V a smyko-

vou poddajnost c. Pro tento výpočet bylo zavedeno:

fy.vaznice = 377 MPa – průměrná mez kluzu 

oceli vaznice;

fy.plech = 386 MPa – průměrná mez kluzu 

trapézového plechu;

Fs.max = 2,1 kN – průměrná únosnost spoje 

plech-plech;

Fp.max = 4,6 kN – průměrná únosnost přípoje 

plech-vaznice;

ss.ideal = 0,7 mm/kN – průměrná smyková poddajnost

spoje plech-plech;

sp.ideal = 0,9 mm/kN – průměrná smyková poddajnost

přípoje plech-vaznice;

spr = 0,4 mm/kN – doporučená hodnota smykové

poddajnosti přípoje vaznice-

příčle vazby podle [1]; přímým

výpočtem metodou konečných

prvků lze pro daný přípoj stano-

vit spr = 1,6 mm/kN [6].

Postupem podle [1] bylo vypočítáno (obr. 10, obr. 12):

a) za předpokladu podepření po 4 stranách 

(se smykovými spojkami, skutečné provedení)

V(4s) = 32,5 kN,

c(4s) = 0,69 mm/kN;

b)za předpokladu podepření po 2 stranách 

(bez smykových spojek)

V(2s) = 24,0 kN,

c(2s) = 1,26 mm/kN 

(pro spr = 1,6 mm/kN vychází c(2s) = 1,98 mm/kN).

Z porovnání s experimentální hodnotou smykové únosnosti

Vtest = 27,1 kN je zřejmé, že ve skutečném chování panelu

není podepření na smykových spojkách tak účinné, jak před-

pokládá směrnice [1]. Podle [6] lze provést interpolaci mezi

případy podepření na čtyřech stranách (stejná únosnost

přípojů ve směru vaznic jako kolmo na vaznice), resp. dvou

stranách (únosnost kolmo na vaznice pouze v místě vaznic)

podle skutečné únosnosti přípojů kolmo na vaznice. Pro test B

dává interpolace smykovou únosnost Vinter = 27,1 kN, která

se ztotožňuje s výsledkem experimentu. Experimentální smy-

ková poddajnost ctest = 2,01 mm/kN však takovou shodu pro

doporučené hodnoty směrnice [1] nevykazuje. Je zřejmé, že

poddajnost přípoje vaznice-příčle vazby je větší, než uvádí

směrnice [1], a odpovídá hodnotě stanovené výpočtem me-

todou konečných prvků. Poddajnost panelu se potom téměř

shoduje s případem podepření po dvou stranách.

Test C
Smykovou poddajnost smykového panelu tvořeného

trapézovým plechem v kombinaci s tyčovým ztužidlem (test

C) lze stanovit s uvážením smykové deformace od protažení

táhla ct, osové deformace vaznic cv, poddajnosti botky

přípojů všech vaznic cpr (stanovené pro spr = 1,6 mm/kN) a

poddajnosti panelu s trapézovým plechem c2s. Převrácená

hodnota celkové poddajnosti kombinovaného panelu c je

vyjádřena součtem převrácených hodnot dílčích poddajnos-

tí [6] 
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Obr. 11. Test C – pracovní diagram chování smykového panelu

Obr. 12. Závislost poddajnosti panelu c na namáhání

smykem V pro testy B  a C 



Vypočtená poddajnost odtud vychází c = 0,53, zatímco ex-

perimentální hodnota je ctest = 0,8 mm/kN.

Pro určení smykové únosnosti panelu s trapézovým

plechem a ztužidlem lze vycházet z únosnosti obou kompo-

nentů: únosnost panelu se samotným tyčovým ztužidlem je

VA = 60,0 kN (poddajnost cA = 0,92 mm/kN), únosnost pa-

nelu se samotným trapézovým plechem je VB = 27,1 kN

(poddajnost cB = 2,01 mm/kN). Rozhoduje vyšší únosnost,

tj. V = 60,0 kN (experimentálně však bylo dosaženo únos-

nosti VtestC = 55,3 kN, kdy konstrukce pláště byla znehodno-

cena a experiment ukončen bez dosažení únosnosti tyčové-

ho ztužidla). 

4. Závěr
V článku je navržen numerický model pro korektní moni-

torování složitého chování střešního pláště složeného z tra-

pézového plechu a tenkostěnných vaznic jako smykového

diafragmatu. Autoři potvrdili, že model na bázi metody ko-

nečných prvků vyžaduje nejen pružně plastické řešení vlast-

ních tenkostěnných prvků, ale zejména zahrnutí pružně plas-

tického chování spojovacích a přípojných prvků – šroubů

(analýza MNCNA). Důležité je rovněž zabránit prolínání

deformovaných částí konstrukce zavedením kontaktních

prvků. Výsledky takové analýzy jsou v dobré shodě s expe-

rimentem.  

Při aplikaci analytického řešení podle [1] se doporučuje

započítat poddajnost připojení smykových panelů po obvo-

du (zavedením korekce, která zohledňuje skutečné připojení

panelů po obvodu, tj. stavu mezi limitními případy připojení

po čtyřech stranách, resp. po dvou stranách, popř. uvažovat

konzervativně připojení pouze po dvou stranách). Dále je

vhodné provést analýzu chování přípoje vaznice-příčle

(experimentálně nebo numericky), který výrazně ovlivňuje

poddajnost smykového panelu a jehož smyková poddajnost

a únosnost není v [1] pro aktuální konstrukce uvedena

(tomuto aspektu bude věnován návazný výzkum). 

Článek byl vypracován na Katedře ocelových kon-
strukcí FSv ČVUT za spolupráce Experimentálního cen-
tra FSv ČVUT. Teoretické práce byly podpořeny
grantem č. 103/01/1009 GA ČR, experimentální práce a
ověřovací analýzy výzkumným záměrem č. 210000001
MSM. 
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Čepička, D. – Macháček, J.: Shear Diaphragm in
Stressed Skin Design of Purlin Roofs

This article describes an experimental and theoretical
investigation of roof shear diaphragms which can not
only substitute classical roof bracings but may also form
a stressed skin behaviour of a hall frame structure. The
diaphragms consisting of trapezoidal steel sheeting, thin-
-walled purlins and stiff rafters, with and without bar
bracing, were experimentally and theoretically investi-
gated under shear loading. Current available structural
elements were used. Non-linear behaviour due to the
connections and thin-walled elements was monitored up
to their collapse. Material and load-deflection properties
of all the elements and connections as well as details of
the main tests are presented in this paper. Numerical FE
analyses with various types of non-linear behaviour were
conducted to study the diaphragm behaviour. Geome-
trical non-linearity (buckling) was found to be insignif-
icant in the studied case, however, the non-linear
behaviour of the connections and the introduction of
contact elements to model the interaction of the elements
in contact but otherwise independent proved to be
important. The resulting numerical model gave results
in reasonable agreement with the tests. Finally, a
comparison with calculations in accordance with the
ECCS Recommendation on stressed skin design and
recommendation on its improvement is presented. 

Čepička, D. – Macháček, J.: Schubschott beim plas-
tischen Verhalten eines Binderdachs

Der Artikel beschreibt eine experimentelle und theore-
tische Untersuchung des Verhaltens von Schubschotten
in Dachkonstruktionen, die nicht nur die klassische
Dachaussteifung ersetzen, sondern auch in dem Hüll-
verhalten von Hallen wirken können. Es wird ein aus
Trapezblech, dünnwandigen Pfetten und steifen Rah-
mensprossen bestehendes Schubpaneel ohne weitere
Aussteifung und mit klassischer Diagonalaussteifung
untersucht. Alle verwendeten Elemente entsprechen der
gegenwärtigen Praxis. Untersucht werden das nichtlineare
Verhalten der Elemente und die Anschlüsse bis zum
Kollaps des unter Schubwirkung stehenden Paneels. Es
werden die erforderlichen Materialcharakteristiken und
Arbeitsdiagramme aller Elemente, Verbindungen und
Anschlüsse angeführt. In einer numerischen MKP-
Analyse wird die Bedeutung verschiedener Nichtlineari-
täten auf das Verhalten des Paneels analysiert. Die
geometrische Nichtlinearität  (insbesondere das Beulen)
ist in diesem Fall nicht bedeutsam, und den entscheiden-
den Einfluss hat das nichtlineare Verhalten der Verbin-
dungen und Anschlüsse. In der numerischen Lösung hat
die Einführung von Kontaktelementen entscheidende
Bedeutung an der Stelle von Druckkontakten der dün-
nwandigen Elemente. Das entworfene numerische Mo-
dell erbringt Ergebnisse in Übereinstimmung mit dem
Experiment. Zum Schluss werden ein Vergleich mit
einer analytischen Lösung nach der ECCS-Richtlinie
und Empfehlungen für deren Abänderung angeführt 
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Konstrukční lehké betony
Ing. Petr KUNEŠ, CSc.

Lias Vintířov, Lehký stavební materiál, k. s.

Lehké betony z keramzitu jsou u nás známy především
jako konstrukčně izolační materiály pro výrobu
obvodových pláš�ů budov, a to v prefabrikované formě
nebo jako zděné konstrukce. Technologie jejich výroby
byla zaměřena na získání co nejnižší tepelné vodivosti
při dosažení potřebné pevnosti, která při mezerovité
struktuře obvykle nepřesahuje 5 až 10 MPa. Lehké
betony z expandovaného kameniva však mají daleko
širší možnosti uplatnění, a pokud jde o rozsah pevnost-
ních tříd, jsou srovnatelné s normálním betonem.

Konstrukční lehké betony pevnosti od 25 do 60 MPa se

v zahraničí používají v posledních třiceti letech jak v pozem-

ních stavbách, tak v mostním stavitelství. U nás se objevily

první úspěšné aplikace v posledních letech a lze očekávat,

že jejich využití se bude rozšiřovat. Hlavním předpokladem

je výrobní základna kvalitního lehkého kameniva, které je

v současné době k dispozici pod značkou Liapor.

Lehké kamenivo
Pro výrobu konstrukčních lehkých betonů jsou nejvhod-

nější průmyslově vyráběná lehká kameniva typu expando-

vaného jílu nebo expandované břidlice. Na rozdíl od přírod-

ní sopečné pemzy lze u průmyslově vyráběných kameniv

technologicky řídit technické vlastnosti, což je pro výrobu

lehkých betonů vyšších tříd nezbytné. Zatímco dříve se u nás

vyráběl keramzit pouze v jedné sypné hmotnosti, současná

technologie umožňuje výrobu lehkého kameniva (tab. 1)

s přesně stanovenými parametry. Pevnost, závislá na sypné

hmotnosti (resp. na objemové hmotnosti zrna), se zkouší při

stlačení ve válci, resp. podle nové ČSN EN 13055-1 [8] jako

odolnost lehkého kameniva vůči drcení. Pro lehké betony je

základní frakce 4–8 mm, vyráběná v několika sypných

hmotnostech a je určující pro jejich pevnostní třídu. Pro

betony pevnosti do cca 45 MPa se používá Liapor 4–8/600,

pro vyšší pevnosti je třeba použít Liapor vyšší hmotnosti,

např. 4–8/800.  U drobného kameniva lze volit frakci 1–4

mm v různé hmotnosti a podílu zrnitosti, k dispozici je i

drcený Liapor s vysokým podílem jemné zrnitosti. Zajímavé

je použití nejjemnějších frakcí, u prachových podílů men-

ších než 0,1 mm se příznivě projevují hydraulické vlastnos-

ti vypáleného jílu. 

Normy
Konstrukční lehké betony se řadí mezi hutné betony a

platí pro ně nová ČSN EN 206-1 Beton- Část 1: Specifikace,

vlastnosti, výroba a shoda [7]. Její předností je, že poprvé je

ve společné normě zahrnut normální a lehký beton. Lehký

beton je klasifikován jako beton, který má po vysušení obje-

movou hmotnost větší než 800 kg/m3 a menší než

2 000 kg/m3. Pevnostní třídy v tlaku jsou zde uvedeny

v rozsahu od LC 8/9 do LC 80/88, norma uvádí též třídy

objemové hmotnosti (tab. 2). Pro použité lehké kamenivo

platí norma [8].

Hlavní přednosti a specifické vlastnosti
V porovnání s normálním betonem mají hutné lehké

betony řadu technologických předností, zejména výrazně

nižší objemovou hmotnost, která se příznivě projevuje:

� menším vlastním zatížením konstrukce (úspora dimen-

zí vč. základů);

30 min. 120 min.

[mm] [kg/m
3
] [kg] [kg/m

3
] [%] [MPa] [W.m

-1
K

-1
]

8-16/275 8–16 275 ± 40    550 47   0,7 0,09 6,0 8,0

8-16/600 8–16 600 ± 50 1 100 45   4,5 0,14 5,0 7,0

4-8/350 4–8 350 ± 35    625 44   1,1 0,10 4,5 7,5

4-8/450 4–8 450 ± 45    850 44   2,0 0,11 4,0 6,0

4-8/600 4–8 650 ± 50 1 200 45   7,0 0,14 3,5 5,5

4-8/800 4–8 800 ± 50 1 500 47 10,0 0,19 3,0 5,0

1-4/500 0–4 500 ± 75    875 43   4,0 0,11 3,5 5,0

1-4/625 0–4 625 ± 90 1 050 40   6,0 0,14 3,0 4,5

2-4/450 2–4 450 ± 65    800 44   3,0 0,11 3,5 4,5

0-2/575 0–2 575 ± 85 1 050 43   6,0 0,12 2,0 3,0

Označení
Nasákavost

[% hmot.]

Frakce
Sypná 

hmotnost
Tolerance

Objemová 

hmotnost 

zrna

Mezerovitost

Pevnost 

při stlačení

ve válci

Součinitel 

tepelné 

vodivosti λ

Tab. 1. Sortiment a základní vlastnosti Liaporu

Tab. 2. Klasifikace lehkého betonu podle objemové hmotnosti

Třída objemové 

hmotnosti D 1,0 D 1,2 D 1,4 D 1,6 D 1,8 D 2,0

Rozsah objemové 

hmotnosti [kg/m
3
]

≥ 800 a

≤ 1000

> 1000 a

≤ 1200

> 1200 a

≤ 1400

> 1400 a

≤ 1600

> 1600 a

≤ 1800

> 1800 a

≤ 2000



� úsporou bednění a forem;

� snížením nákladů na dopravu a montáž u prefabrikace;

� úsporou ocelové armatury.

Při zjiš�ování vlastností normálního a lehkého betonu

vyplyne zajímavý poměr jejich pevnosti a objemové hmot-

nosti. Při porovnání tohoto „výkonového parametru“ vyni-

kají základní mechanické vlastnosti lehkého betonu, tj.

pevnost [MPa] a objemová hmotnost [t/m3]: 

– obyčejné betony 25/2,4 až 60/2,5 = 10,4 až 24,

– lehké betony 25/1,5 až 60/2,0 = 16,6 až 30.

Podle tohoto parametru lze zařadit lehké betony mezi vyso-

kohodnotné materiály již od třídy LC 40/44 [4].

Významnou předností je nízká tepelná vodivost a z toho

vyplývající tepelně izolační schopnost. Rovněž teplotní roz-

tažnost je v porovnání s normálním betonem o 20 až 30 %

nižší. To příznivě ovlivňuje napjatost v konstrukci a snižuje

riziko vzniku trhlin. Snížená teplotní roztažnost i tepelná

vodivost společně s lepší tvárností mají za následek zvýše-

nou ohnivzdornost konstrukcí z lehkých betonů.

Kromě jmenovaných předností mají tyto materiály i ně-

které nevýhody. Jsou to především deformační vlastnosti,

zejména smrš�ování a dotvarování je v důsledku nižší

tuhosti lehkého kameniva v porovnání s normálním beto-

nem o něco vyšší. Nižší modul pružnosti však příznivě pů-

sobí na pokles napjatosti v dílcích a konstrukcích. Mezi ne-

výhody patří jistě i vyšší cena, která by však měla být

kompenzována využitím jmenovaných předností.

V porovnání s normálním betonem mají lehké betony

specifické požadavky na míchání a zpracování směsí. U ma-

sivních konstrukcí je třeba řešit jako technologický důsledek

jejich tepelně technických vlastností koncentraci hydratač-

ního tepla.

Technologie výroby 

Obecné zásady
Pro míchání betonových směsí, jejich dopravu a zpraco-

vání platí některé odlišné zásady, které vycházejí ze speci-

fických vlastností lehkého kameniva. Jsou to především

vlhkostní vlastnosti, zejména nasákavost kameniva, dále

rozdílná objemová hmotnost a pevnost jednotlivých frakcí,

objemová hmotnost zrn nižší než vody aj. Vlhkost se může

pohybovat ve značném rozpětí, což výrazně ovlivňuje jeho

sypnou hmotnost. Proto je vhodnější dávkovat lehké

kamenivo objemově. Při hmotnostním dávkování je třeba

častěji kontrolovat jeho vlhkost, resp. sypnou hmotnost.

Vnitřní vlhkost kameniva na  konzistenci míchané směsi

v podstatě nepůsobí, ovlivňuje však její zpracovatelnost

v čase, její čerpatelnost a dobu vysychání. Vlhkost v zrnech

kameniva velmi příznivě působí na průběh hydratace

cementového tmelu, nebo� zajiš�uje jakési vnitřní ošetřování

zrajícího betonu.

Nasákavost lehkého kameniva je třeba upravit při návrhu

dávkování záměsové vody. Vedle účinné vody je třeba počí-

tat s přídavnou vodou v závislosti na typu kameniva, jeho

vlhkosti a předpokládané době zpracování. V této souvis-

losti se doporučuje aplikovat lehké kamenivo s určitou

vlhkostí, což lze řešit předvlhčením, a omezit tak jeho nasá-

kavost po namíchání směsi [2]. 

Čerpatelné směsi
Při návrhu směsí lehkých betonů pro čerpání je třeba si

uvědomit především rozdílné vlhkostní vlastnosti lehkého

pórovitého kameniva. Kromě nasákavosti za normálních

podmínek je hlavním důvodem jejich odlišného chování při

čerpání zvýšená nasákavost kameniva pod tlakem. Při čer-

pání je betonová směs vystavena tlaku deseti a více barů, a

dochází při tom ke vtlačování vody z cementového tmelu do

zrn lehkého kameniva. Směs horší konzistence pak může

ucpat čerpací potrubí. Tomuto problému byla věnována

značná pozornost. Na základě experimentálních měření na-

sákavosti pod tlakem u různých typů kameniva byl vyvinut

exaktní model čerpatelných směsí. Při návrhu směsi je třeba

uvažovat s přídavnou dávkou vody, která bude při čerpání

vtlačena do zrn. Doporučuje se rovněž zlepšit pohyblivost

směsi přidáním vyššího podílu drobných částic a zvýšit sta-

bilitu směsi vhodnou přísadou. Ověřovací zkoušky a zkuše-

nosti ze staveb potvrzují, že při respektování těchto zásad

lze směsi lehkých betonů úspěšně čerpat [2].

Jinou možností, jak zajistit jejich dobrou čerpatelnost, je

omezení nasákavosti lehkého kameniva. Jde o dokonalejší

uzavření povrchu pórovitých zrn bu� keramickou tech-

nologií, nebo jinou dodatečnou úpravou. Jednou z možností

je obalení zrn lehkého kameniva cementem. Tato úprava

vychází z betonářské technologie a lze ji aplikovat bez

nároků na speciální vybavení. V principu jde o máčení

lehkého kameniva v cementovém tmelu a následné zapráše-

ní cementem, které zabrání slepování zrn. Cementový obal

tl. 0,25–0,35 mm nejen podstatně sníží nasákavost, ale sou-

časně zvyší pevnost zrn, a samozřejmě i jeho objemovou

hmotnost [5].

Samozhutnitelný lehký beton z Liaporu
V posledních letech se v betonářské technologii úspěšně

uplatňují samozhutnitelné betony. Aplikace této technologie

v oblasti lehkých betonů může být stejně úspěšná, pokud se

respektují dané specifické podmínky. Charakteristické vlast-

nosti samozhutnitelného lehkého betonu:

� vysoká tekutost musí zajistit vyplnění i odlehlých částí

bednění ve vodorovném směru a nivelování povrchu;

� schopnost obtékat výztuž bez blokování a rozměšování;

� vysoce kohezní směs musí vyloučit sednutí těžších zrn

nebo vyplavení lehkých zrn.

Dostatečná tekutost a samozhutnitelnost v čerstvém stavu se

získá vysokým obsahem drobných částic ve směsi a přidáním

superplastifikátoru. Jemné složky mohou být tvořeny filery

(kamenná moučka, popílek, křemičitá moučka), které se

používají do normálních betonů, nebo lehkým filerem ve

formě jemně drceného nebo prachového Liaporu. Super-

plastifikátory obsahují polykarboxyláty, jejichž molekulární

stavba působí sférickým roztlačováním jemných zrn

betonové směsi, a udržují tak směs v tekutém – samozhut-

nitelném – stavu. Tento účinek je stejný u normálních i

lehkých betonů.

Pro dosažení a udržení reologických vlastností je nutné

respektovat specifické vlastnosti lehkých kameniv. Při roz-

dílné objemové hmotnosti hrubého lehkého kameniva a

maltové složky vzniká nebezpečí vyplavování hrubých zrn.

Tomuto rozměšování se musí zabránit úpravou vlastností

cementové a maltové matrice. Nasákavé lehké kamenivo

může odebrat směsi záměsovou vodu a způsobit předčasnou

ztrátu samozhutňujících vlastností. Tomu lze předejít jeho

cíleným předmáčením.

Aplikace těchto betonů je efektivní jak v prefabrikaci, tak

u konstrukcí monolitických. V prefabrikaci obvykle stačí

zajistit kratší dobu zpracovatelnosti (cca 30 minut), ale je

požadován rychlý nárůst pevnosti (odstranění forem max.

do 20 hodin). U monolitických staveb se často směs

dopravuje čerpáním, což se děje při respektování stanove-

ných podmínek bez větších problémů [1]. 
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Výhodou samozhutnitelných lehkých betonů v porovnání

s normálním samozhutnitelným betonem je podstatně nižší

hydrostatický tlak, kterým působí čerstvá směs na bednění

nebo formu. Úspory při dimenzování forem, vyplývající

z nižší hmotnosti lehkého betonu, jsou tak zvýrazněny

menším zatížením od hydrostatického tlaku. 

Příklady uplatnění
V zahraničí byly přednosti lehkých betonů využity na

různých stavbách v pozemním i mostním stavitelství. I u nás

již bylo realizováno několik zajímavých konstrukcí, které

mohou být inspirací [3]. 

�� Fotbalový stadion ve Wolfsburgu
Prvním příkladem mohou být prefabrikované dílce pro

konstrukci tribun fotbalového stadionu ve Wolfsburgu.

Konstrukce tribun je montovaná ze železobetonových dílců.

Hlavní příčné nosné rámy přenášejí podélné stupňovité dílce

hlediště a na konzolách těchto hlavních šikmých rámů byly

ze statických důvodů navrženy dílce z lehkého betonu. Jde

o dílce tvořící střední ochoz hlediště ve tvaru malého pís-

mene h (obr. 1) a dílce tvaru položeného T (obr. 2), které

tvoří horní obvodovou stěnu tribun. Tyto prostorově

tvarované dílce jsou až 10 m dlouhé s tlouš�kou stěn 12 a

15 cm. Tvarová složitost, hustá armatura a požadavek na

kvalitní povrch byly výzvou pro aplikaci samozhutnitelných

lehkých betonů. 

Pro dílce byl navržen beton třídy LC 25/28-D 1,6-XF 1

podle [7], jehož složení je uvedeno v tab. 4. Pro výrobu bylo

použito lehké kamenivo Liapor frakce 4–8 mm sypné hmot-

nosti 600 kg/m3 a Liapor frakce 1–4 mm sypné hmotnosti

625 kg/m3. Kamenivo bylo odebíráno z otevřené skládky a

mělo hmotnostní vlhkost 8 až 12 %. Vývoj pevnosti tohoto

materiálu byl příznivý pro prefabrikovanou výrobu (tab. 3).

Konzistence betonové směsi byla ověřována zkouškou roz-

lití betonu z kužele (rozlití po 5 minutách činilo 75 cm, po

30 minutách 70 cm). Byl rovněž ověřen statický modul

pružnosti a zjištěná hodnota E =19 500 MPa dobře odpovídá

hodnotě uvedené v ČSN P ENV 1992-1-4 [9]. Tato aplikace

byla zdařilá, nebo� zajistila vysokou kvalitu vyráběných

prostorových dílců.
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Pevnost na krychli 150 mm Vlhkost betonu při zkoušce

betonu při zkoušce stavu [MPa] [% hmot.]

16 hodin 1 760 1 520 20,7 15,8

7 dnů 1 750 1 525 30,4 14,8

28 dnů 1 750 1 550 35,5 12,9

Objemová hmotnost   [kg/m
3
]

1 770

Stáří betonu

při zkoušce

Tab. 3. Vývoj objemové hmotnosti, pevnosti a vlhkosti směsi LC 25/28 D 1,6

Tab. 4. Skladba směsí a vlastnosti lehkých betonů

LC 16-18 LC 25-28 LC 35-38 LC 40-44

D 1,2-XF1 D 1,6-XF1 D 1,8-XF4 D 2,0-XF4

Liapor 4-8-350 500 – – –

Liapor 4-8-600 – 500 600 –

Liapor 4-8-800 – – – 550

Liapor 0-2-575 400 – – –

Liapor 1-4-625 – 130 – –

přírodní kamenivo  0–1 250 500 200 –

                                   0–4 – – 500 570

                                   4–8 – – 150 –

                                   8–16 – – – 370

cement I-42,5 R 400 375 400 420

popílek 60 100 40 –

vápencová moučka – 150 – –

mikrosilika – – – 30

superplastifikátor 5 5 5 4,6

provzdušňující přísada – – 0,06 0,06

vodní součinitel v /(c+p) 0,5 0,5 0,4 0,35

   objemová hmotnost čerstvé směsi 1 340 1 750 1 890 1 960

objemová hmotnost vysušeného betonu 1 190 1 600 1 770 1 900

pevnost f ck, cube 22 35,5 44,5 50,5

modul pružnosti 19 500 21 500 25 500

Třída betonu [7]

m
3

kg/m
3

MPa

kg

Složky Jednotky

Obr. 1. Prefabrikovaná konstrukce tribun ve Wolfsburgu



�� Most v Českých Budějovicích
Dalším příkladem je první mostní konstrukce z před-

pjatého lehkého betonu v České republice. Lávka pro chod-

ce přes Vltavu byla realizována v roce 2002. Autor projektu

VPÚ DECO Praha, a. s., pod vedením ing. Macha zvolil

konstrukci předpjatého pásu z lehkého betonu. Délka mostu

je 144,5 m a rozpětí středního pole činí 76 m. Nosná deska

mostovky tl. 25 cm je montovaná z dílců a po montáži pře-

depnutá. 

Prefabrikované dílce rozměru 4 000 x 2 050 x 250 mm

byly vyrobeny z lehkého betonu z Liaporu třídy LC 35/38-D

1,8-XF 4 podle [7]. V dílcích je osm podélných kanálků pro

předpínací lana, dvě polokruhová vybrání pro osazení na

montážní lana a jsou opatřeny kotvami pro zábradlí (tab. 4).

Kromě statického modulu pružnosti byla experimentálně

ověřena odolnost povrchu proti účinkům chemických roz-

mrazovacích látek a pevnost v tahu povrchových vrstev.

Příznivé výsledky umožnily použít tenkovrstvou úpravu

povrchu vozovky přímo na prefabrikovaných dílcích. 

Aplikace lehkého betonu výrazně snížila hmotnost kon-

strukce, a tím i vodorovné zatížení kotevních základových

bloků. Most byl dokončen v červnu 2002 a dva měsíce poté

obstál při srpnové povodni. Tato technicky i architektonicky

velmi zdařilá konstrukce byla znovu použita o rok později

v Písku (obr. 3 až obr. 5)

Perspektivy 
Hutné lehké betony nižších pevnostních tříd mají všechny

předpoklady pro použití v bytových stavbách. Zejména

v prefabrikované výstavbě představují ideální materiál,

který eliminuje nedostatky betonových panelových staveb.

Poněkud vyšší cena je vyrovnána hospodárností, která

vyplývá z poloviční hmotnosti lehkých betonů (nižší do-

pravní a montážní náklady, větší rozměry dílců). Významné

je příznivé ovlivnění mikroklimatu bytového interiéru způ-

sobené fyzikálními vlastnostmi směsi s lehkým keramickým

kamenivem. Příklad skladby vhodného LC 16/18 je v tab. 4.

Další úspěšnou aplikací jsou prefabrikované dílce, u nichž

je z ekonomického hlediska rozhodující celková hmotnost.

Týká se to zejména prostorových prefabrikátů pro garáže,

sanitární buňky, prostorová schodiště, buňky pro rozvodná a

regulační zařízení apod. Obvykle se kompletují ve výrob-

nách a dopravují na místo určení. Jejich transportní a

manipulační hmotnost může být rozhodující. U složitějších

prostorových dílců lze s výhodou použít samozhutnitelnou

směs.

Nízká objemová hmotnost konstrukčních lehkých betonů

může být úspěšně využita též při výstavbě výškových budov

(BMW v Mnichově, Tore Picasso v Madridu aj.) nebo

u speciálních konstrukcí, jako je např. předsazená fasádní

stěna na objektu Kai-Center v Düsseldorfu [6]. Tyto kon-

strukce by nebyly realizovatelné bez použití lehkého betonu. 

Příklad aplikace v mostním stavitelství byl již uveden.

V zahraničí je mnoho podstatně rozsáhlejších staveb, kde

byl uplatněn lehký beton. V posledních letech byly reali-

zovány velmi zajímavé konstrukce mostů v Norsku (Gren-

land, Stolma, Stovset, Eidsvoll Sund, plovoucí Nordhord-

land aj.) [6]. U těchto konstrukcí se kromě nízké objemové

hmotnosti osvědčuje i jeho vysoká trvanlivost, mrazuvzdor-

nost a zvýšená odolnost proti účinkům chemických rozmra-
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Obr. 3. Lávka pro chodce přes Vltavu v Českých Budějovicích

Obr. 4. Smontovaný předpjatý pás z lehkého betonu

Obr. 5. Montáž dílců z lehkého betonu

Obr. 2. Výroba dílců z lehkého betonu



zovacích látek. Laboratorně prokázané vlastnosti byly

ověřeny i při stavbě námořních lodí. V poslední době je

nejlepší referencí plovoucí vrtná plošina Heidrun v Sever-

ním moři, která byla realizována z lehkého betonu z Liapo-

ru. U dalších vrtných plošin v Severním moři byl použit

lehký beton zčásti nebo beton vylehčený lehkým kameni-

vem (Troll West, BP Harding Field aj.) [6].

Aplikace konstrukčních lehkých betonů je u nás v počát-

cích. Lze očekávat, že zahraniční zkušenosti budou dosta-

tečnou inspirací i pro naše inženýry a architekty a že kon-

strukční a ekonomické přednosti lehkého betonu budou

využívány. 
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Kuneš, P.: Lightweight Structural Concretes

Lightweight concretes from expanded clay are primarily
known as structurally insulating lightweight concretes
suitable for production of external skins of buildings.
They are employed either prefabricated or as masonry
structures. Their technology has been developed to
achieve the lowest possible thermal conductivity while
maintaining the necessary strength which does not
typically exceed 5 to 10 MPa due to their gap structure.
Lightweight concretes manufactured from expanded
aggregate offer much wider applications, though, and
the range of their strength classes is comparable to
common concrete. 

Kuneš, P.:  Leichte Konstruktionsbetone

Leichtbetone aus Keramsit sind bei uns vor allem als
leichte Dämmbetone für die Herstellung von
Aussenwänden von Gebäuden bekannt, und zwar in
Form von Fertigteilen oder als gemauerte Bauteile. Ihre
Fertigung war auf die Erzielung einer möglichst
niedrigen Wärmeleitfähigkeit bei Erzielung der
notwendigen Festigkeit gerichtet, die bei haufwerks-
poriger Struktur 5 bis 10 Mpa nicht übersteigt. Leicht-
betone aus aufgeblähtem Zuschlagstoff ergeben jedoch
weit breitere Einsatzmöglichkeiten, und was den Bereich
der Festigkeitsklassen betrifft, sind sie vergleichbar mit
Normalbeton
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Mnichov

Bauma, přední světový veletrh stavebních strojů a strojů pro

stavební výrobu, bude v letošním roce rozšířen o sekci bauma

mining. Výrobci z celého světa budou na mnichovském

výstavišti představovat stroje a zařízení určené nejen pro

stavebnictví, ale i pro hlubinnou těžbu, zařízení z oblasti

dopravní techniky a pro úpravu materiálů, geologie, geo-

fyziky, průzkumu a poradenství. Společná doba a místo

konání obou akcí se tak stanou magnetem pro vystavovatele

i odbornou veřejnost. Pořadatel Messe München poskytne

pro obě akce výstavní plochy v rozloze zhruba 500 tis. m2. 

Oborové členění:
� zařízení na snížení hladiny podzemní vody, stavební pumpy

� stroje a zařízení na zpracování betonářské oceli

� bednění a lešení

� zdvižná zařízení a dopravní prostředky

� stroje a zařízení na přípravu, dopravu a přepravu betonu 

a malty, zhutňování betonu

� rypadla, nakladače, skrejpry a zařízení na urovnávání terénu

� stroje a zařízení na stavbu štol a tunelů

� vrtná, beranidlová a protahovací zařízení, systémy na stavbu

kanálů a jejich údržbu

� kompresory, zařízení na stlačený vzduch a hydraulická

zařízení

� zhutńovací stroje na zemní práce a výstavbu silnic

� stroje a zařízení pro stavby z betonu a živice, pro stavbu 

vodních cest a kolejí

� stavební vozidla

� zařízení pro staveniště

� stroje a zařízení pro výrobu a úpravu cementu, vápna, sádry,

písku, jílu, štěrkopísku a drceného štěrku

� stroje a zařízení na recyklaci stavebních hmot

� stroje a zařízení na výrobu pojených stavebních prvků

� stroje, zařízení a přístroje na těžbu přírodního kamene a zpra-

cování opracovaného kamene a betonu

� testovací, měřicí, řídicí a regulační technika

� pohonná technika, fluidní technika, agregáty pro stavební

stroje a stroje na výrobu stavebních hmot a stavební vozidla

Vstupenky, které lze v době konání veletrhu využít k bez-

platné jízdě veřejnými dopravními prostředky, i katalogy je

možné písemně či telefonicky objednat u oficiálního zá-

stupce pořadatele veletrhu v ČR, jímž je EXPO

Consult+Service, spol. s  r.o. 
Tisková informace

�veletrhy
bauma mining 

www.expocs.cz
www.bauma.de
www.bauma-mining.de
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Výpočet teplôt v transparentných dvojpláš�ových
fasádach budov s tienidlom

Ing. Ján KRÁLIK  
STU – Stavebná fakulta, Bratislava

Ing. Ján KRÁLIK ml.  
Bratislava 

V článku sú uvedené výpočtové vz�ahy na výpočet teplo-
ty vo vzduchu vzduchových vrstiev a na povrchu obklo-
pujúcich konštrukcií, obalových konštrukcií budov
s dvoma vetranými vzduchovými vrstvami, deliacu kon-
štrukciu medzi ktorými tvorí tienidlo. V článku sú odvo-
dené výpočtové vz�ahy na určenie podmienok „nulového
tepelného toku“ a odvodený je výpočtový vz�ah na urče-
nie teploty v interiéry za obalovým pláš�om.

Úvod
Súčas�ou hodnotenia budov je popri esteticko-vizuálnej

hodnote, ke� človek cíti potrebu opakovane vníma� budovu,

pretože vnem sprevádza pekný zážitok, aj jej technická

„krása“ v nápaditom dispozičnom a technickom riešení.

Využitie slnečného tepelného žiarenia na vytvorenie poža-

dovaných tepelných režimov v budove, sledujúcich tepelne

energetický komfort, môže by� jedným zo skupiny prvkov

podielajúcich sa na kvalite stavby.

Zachytávanie studenšieho exteriérového vzduchu a jeho

použitie na ochladzovanie vnútorných priestorov či už

púhym privedením do exteriéru, kedy sa zväčšuje výmena

tepla medzi osobou a okolitým vzduchom pri väčšom tepel-

nom spáde, alebo aj zväčšením prestupu tepla z povrchu tela

do okolia zväčšením koeficienta prestupu α pohybom

vzduchu bolo používané aj v �alekej minulosti (obr. 1) [1]. 

Podobne možno hovori� aj o prípade, ke� tvorba prime-

raného tepelného komfortu je založená na zamedzovaní

dopadu slnečného tepelného žiarenia na adresné stavebné

konštrukcie. Tento jav sa nazýva efekt tieneného dvorka

(obr. 2). V tomto prípade sa vzduch na otvorenom dvore

vplyvom dopadu slnečného žiarenia na jeho povrch výrazne

zohreje. Na druhom dvorku, ktorý je v tieni, nezohriaty po-

vrch budov, komunikácií a pod. ochladzuje okolitý vzduch

aj počas dňa. Vplyvom rozdielnej objemovej hmotnosti tep-

lého a studenšieho vzduchu sa vytvorí komínový efekt a

prúdiaci vzduch prinajmenšom zväčšuje koeficient prestupu

tepla na povrchu v prúdiacom vzduchu sa nachádzajúceho

človeka. Príklad aplikácie „lapača“ vetra a tepla spolu

s „tieneným dvorkom“ v modernej architektúre ukazuje

obr. 3 [2]. 

Interakčné vz�ahy na výpočet teplôt 
Predpokladajme, že globálne slnečné žiarenie Jg dopadá

najprv na vonkajší pláš�, ktorý, v závislosti od uhla dopadu,

stavu a kvality povrchu a ostatných tepelne technických

vlastností materiálov vonkajšieho pláš�a, čas� tohoto žiare-

nia odrazí JR, čas� pohltí a premení na teplo JA a čas� pre-

pustí do prvej vzduchovej vrstvy. Po prejdení vzduchom

prvej vetranej vrstvy dopadne slnečné žiarenie na vonkajší

povrch tienidla. Predpokladáme, že tienidlo má voči slneč-

nému žiareniu vlastnosti reflexné a absorbčné. Zohriate tie-

nidlo vyžaruje dlhovlnné tepelné žiarenie do susedných

vzduchových vrstiev a cez ne na povrch obalového pláš�a.

Obr. 1. Nad terénom prúdiaci vzduch je zachytávaný tvarovanou

konštrukciou. Vedený je najprv v kontakte s povrchom nádob

naplnených vodou do obytných priestorov. V miestnostiach

ochladzuje nižšou teplotou a rýchlejším odvádzaním tepla aj

z povrchu človeka. Kinetická energia prúdenia  sa získava tlakom

vetra pri jeho vstupe do budovy a nižším tlakom pri výstupe 

z interiéru budovy [1].

Obr. 2. Prúdenie vzduchu vhodnej teploty vyvolané rozdielnou

objemovou hmotnos�ou vzduchu v komunikácii prúdenia

vytvorenej konštrukciou [1] 

Obr. 3. V budove s transparentným vonkajším pláš�om a tienidlom

sú projektované komunikácie pre prúdenie vzduchu. Vo�ba komu-

nikácie prúdenia je určovaná  potrebou privádza� alebo odvádza�

teplo z pri�ahlých oblastí. Zasklené priestory  s pohyblivými stena-

mi, umiestené v častiach budovy, slúžia ako lapače vetra a tepla a

ako kondicionátory vzduchu �alej použitého na vetranie interiéru [2].
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Predpokladáme, že teplota tienidla je v smere jeho hrúbky

rovnaká. Okrem toho sa teplo z povrchu tienidla šíri kon-

dukciou a konvekciou do vzduchových vrstiev. Čas� slneč-

ného žiarenia sa odráža s tienidla na vonkajší pláš�. Ten čas�

tohto žiarenia absorbuje, čím sa zvýši jeho teplota, čas� prí-

padne prepustí do exteriéru a čas� odrazí naspä� na tienidlo.

Tento jav vyjadruje fyzikálny algoritmus pre efektívnu

pohltivos� Am,ef (7). Ak vonkajší pláš� prepúš�a dlhovlnné

tepelné žiarenie, treba diferencova� dopadajúce žiarenie na

absorbované a prepustené.

Uvažujme obalovú konštrukciu s vetranou vzduchovou

vrstvou, v ktorej je umiestené tienidlo rozde�ujúce vzdu-

chovú vrstvu na dve vetrané vrstvy. Obalová konštrukcia má

vonkajší pláš� z materiálov, ktoré môžu rozličnou mierou

prepúš�a� slnečné tepelné žiarenie. Predpokladajme tepelné

toky a ostatné podmienky pod�a obr. 4 a �alej predpokladaj-

me:

� vonkajší pláš� prepúš�a primeranú JT čas� slnečného

tepelného žiarenia do prvej vzduchovej vrstvy;

� ustálený tepelný tok pod�a obr. 4;

� tepelný odpor tienidla je zanedbatelne malý;

� výmenu vzduchu vo vzduchových vrstvách iba v na-

značenej línii prúdenia;

� prírastok teploty od dopadajúceho slnečného tepelného

žiarenia na vonkajší pláš� vo smere hrúbky pláš�a je

konštantný;

� dosiahnutá presnos� je vyhovujúca;

� Jg = JA + JT + JR = Jg · A + Jg · T + Jg · R;

� α = αs + αk.

Z rovnováhy tepelných tokov cez obalovú konštrukciu na

obr. 4 vyplývajú  tieto vz�ahy na výpočet teplôt vo vzducho-

vej vrstve:

V rovniciach (1) až (3) platí: 

B1 = ρv1 · c1 · dw1 · cv1 · l1
–1, (4)

B2 = ρv2 · c2 · dw2 · cv2 · l2
–1, (5)

te,ekv = te + JA · αvo,e
–1 + JT (1 – Aw,i,ef) A · αvo,e (6)

Am,ef = Am · [1 + (1 – Am) (1 – Aw,e) +

+ (1 – Am)2 (1 – Aw,e)
2 + (1 – Am)3 (1 – Aw,e)

3]. (7)

Pre teploty tw1,e , tw2,i platia výpočtové vz�ahy:

tw1,e = [tw1 (αw1,e – kvo) + te,ekv · kvo] αw1,e
–1, (8)

tw2,i = (tw2 · αw2,i + ti · k`vn) (k`vn + αw2,i)
–1, (9)

k`vn = [Σ (λvn
–1 · dvn) + αvn,i

–1]–1. (10)

Postup výpočtu
1. Určíme predbežné hodnoty αw1,e, αw1,i, αw2,e, αw2,i

pomocou rôznych odporúčaní, predbežných výpočtov alebo

grafou a vlastnej skúsenosti;

2. zo vz�ahu (1) vypočítame tm a dosadením do (2) a (3)

vypočítame tw1 a tw2;

3. použitím vypočítaných teplôt určíme nové hodnoty

súčinite�ov prestupov (álf) vo vzduchových vrstvách. Ak

hodnoty súčinite�ov prestupov pod�a bodov 1 a 3 sú rov-

naké, výpočet je skončený. Ak hodnoty koeficientov αw nie

sú rovnaké, pokračujeme vo výpočte; 

4. zo vz�ahov (1) až (3) vypočítame (použitím álf získa-

ných pod�a bodu 3) opakovane teploty vo vzduchových

vrstvách a následne hodnoty álf;

5. výpočet pod�a bodov 2 až 4 opakujeme dotia�, kým nie

sú vo dvoch výpočtoch po sebe hodnoty álf akceptovate�ne

rovnaké.

Poznámka: Je vhodné, ak je to potrebné, pri poradí výpočtu pod�a

bodov 1 až 5 dosadzova� za objemovú hmotnos� vzduchu a špeci-

fické teplo aktuálne hodnoty a aktualizova� rýchlos� prúdenia

vzduchu pri nových teplotách vzduchu vo vzduchových vrstvách.

Príklad
Uvažujme obalovú konštrukciu budovy pod�a obr. 4.

Zaujíma nás, ako sa zmenia teploty a tepelné toky v obalo-

vom plášti, ke� povrch tienidla sa zmení z lesklého hliníka

na hliník oxidovaný. Materiálovo konštrukčne je vonkajší

pláš� zo skla hrúbky 0,008 m. Tienidlo má povrch z hliníka.

Je alternovaný hliníkový povrch lesklý (prípad A) a oxi-

dovaný (prípad B). Povrch vnútorného pláš�a je zo skleného

materiálu.

Tepelno technické parametre konštrukcie:

kvn = 0,5 Wm–2K–1, kvo = 6,25 Wm–2K–1, αe = 20 Wm–2K–1,

te = 20 ˚C, ti = 20 ˚C, Jg = 300 Wm–2, Jg,T = 270 Wm–2,

Jg,A = 12 Wm–2, Jg,R = 18 Wm–2, Askla = 0,96, AAl.lesk. = 0,1,

AAl,oxid. = 0,45, B1 = B2 = 10 Jm–1s–1K–1, cs,skla =

= 5,23 Wm–2K–4, cs, Al,lesk. = 0,3 Wm–2K–4, cs, Al,oxid. =

= 1,7 Wm–2K–4.

Použitím vz�ahu (7) vypočítame efektívny súčinite�

absorbcie slnečného tepelného žiarenia. V prípade lesklého

povrchu tienidla Am,ef, lesk. = 0,11 a v prípade oxidovaného

povrchu hliníkového tienidla Am,ef,oxid = 0,46.

1. krok
� za predpokladu αw1,e = αw1,i = αw2,e = αw2,i = 10 Wm–2K–1

vypočítame za použitia vz�ahov (1) až (10) teploty tm, tw1,

tw2, tw1,e, tw1,i, tw2,e, tw2,i;

( ) ( )
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Obr. 4. Schéma obalovej konštrukcie budovy s transparentným

vonkajším pláš�om a tienidlom vo vzduchovej vrstve 

(predpokladané tepelné toky) 



14 STAVEBNÍ OBZOR 1/2004

� �alej vypočítame zo známych súčinite�ov sálania povr-

chov cs,skla, cs,Al,lesk, cs,Al,oxid. súčinitele vzájomného osálania

αs v jednotlivých vzduchových vrstvách. Ke�že sú materiá-

ly povrchov vo vzduchových vrstvách rovnaké, tak

αs,w1 = αs,w2 = 0,3 Wm–2K–1;

� αk zistíme výpočtom, že je rovné 3,0 Wm–2K–1. Výpo-

čet neuvádzame, lebo na αk vplýva aj rýchlos� prúdenia

vzduchu vo vzduchovej vrstve a na rýchlos� cv okrem mate-

riálu povrchu a dĺžky dráhy prúdiaceho vzduchu aj vradené

odpory prúdeniu, ako sú zmeny smeru dráhy prúdenia,

údržbárske rohožové plošiny vo vzduchovej vrstve a pod.;

� absolútne hodnoty vzájomného osálania povrchov

vzduchových vrstiev treba upravi� na sálavé tepelné toky

pripadajúce na 1 ˚C. Treba da� pozor, aby tepelné toky álf

korešpondovali s tepelnými tokmi v obalovej konštrukcii;

� so zmenou αw2,i sa mení aj kvn a podobne so zmenou

αw1,e sa mení aj kvo, ak ostatné parametre vonkajšieho a vnú-

torného pláš�a zostávajú konštantné.

Ke�že vypočítané, pre prípad A: αw1,e = 3,306 Wm–2K–1,

αw1,i = 8,095 Wm–2K–1, αw2,e = 3,329 Wm–2K–1, αw2,i = 9,86

Wm–2K–1, a pre prípad B: αw1,e = 18,2 Wm–2K–1, αw1,i = 4,84

Wm–2K–1, αw2,e = 5,04 Wm–2K–1, αw2,i = 9,4 Wm–2K–1 sú roz-

dielne od álf, ktoré boli predpokladané, vypočítame znovu

všetky teploty vo vzduchových vrstvách a na povrchoch

vzduchových vrstiev.

2. krok
Rovná sa prvému kroku, ale s novými álfami. Takto

pokračujeme dotia�, kým v dvoch výpočtoch po sebe nie sú

hodnoty súčinite�ov prestupu tepla α medzi povrchmi vzdu-

chových vrstiev a vzduchom vzduchových vrstiev  akcepto-

vate�ne rovnaké. V predposlednom kole prípadov A a B boli

vypočítané hodnoty álf a teplôt, ktoré sa akceptovatelne rov-

najú teplotám vypočítaným v poslednom kole:

A. αw1,e = 3,132 Wm–2K–1, αw1,i = 2,703 Wm–2K–1, 

αw2,e = 3,328 Wm–2K–1, αw2,i = 4,164 Wm–2K–1;

tm = 27,547 ˚C, tw1 = 23,498 ˚C, tw2 = 21,821 ˚C, 

tw1,e = 31,17 ˚C, tw2,i = 21,615 ˚C;

B. αw1,e = 18,54 Wm–2K–1, αw1,i = 4,83 Wm–2K–1, 

αw2,e = 4,95 Wm–2K–1, αw2,i = 7,15 Wm–2K–1; 

tm = 39,18 ˚C, tw1 = 26,862 ˚C, tw2 = 26,149 ˚C, 

tw1,e = 27,353 ˚C, tw2,i = 25,724 ˚C. 

Špecifický tepelný tok v prípade:

A. qAl,lesk. = (21,821 – 20) 0,467 = 0,8504 Wm–2,

B: qAl,oxid. = (26,149 – 20) 0,4902 = 2,806 Wm–2.

Pomer medzi špecifickými tepelnými tokmi prípadov A a B

je približne 3,3násobný.

Označenia
α – súčinite� prestupu tepla [Wm–2K–1]

A – činite� pohltivosti slnečného tepelného žiarenia [–]

c – špecifické teplo [Jkg–1K–1]

cs – súčinite� sálania, súčinite� vzájomného osálania [Wm–2K–4]

cv – rýchlos� prúdenia vzduchu vo vzduchovej vrstve [ms–1]

dw – hrúbka vzduchovej vrstvy [m]

J – intenzita slnečného tepelného žiarenia [Wm–2]

k – súčinite� prechodu tepla [Wm–2K–1]

λ – súčinite� tepelnej vodivosti [Wm–1K–1]

l – dĺžka vzduchovej vrstvy v smere prúdenia vzduchu [m]

S – plocha, cez ktorú sa uskutočňuje tepelný tok [m2] 

ρv – objemová hmotnos� vzduchu [kgm–3]

Ro – tepelný odpor prechodu, Ro = k–1 [m2KW–1]

R – koeficient odrazu slnečného tepelného žiarenia [–]

t – teplota [˚C]

tw,0 – teplota vzduchu bezprostredne pred vstupom 

do vzduchovej vrstvy [˚C]

T – koeficient priepustnosti slnečného tepelného žiarenia [–]

Q – tepelný tok [W]

q – špecifický tepelný tok [Wm–2]

Indexy
e – exteriér 

ekv – ekvivalentný

i – interiér

w – vzduchová vrstva

vo – vonkajší pláš�

vn – vnútorný pláš�

w, e – vonkajší povrch vzduchovej vrstvy

w, i – vnútorný povrch vzduchovej vrstvy

g – globálne

m – tienidlo

A – absorbcia slnečného tepelného žiarenia

R – reflexia slnečného tepelného žiarenia

T – priepustnos� slnečného tepelného žiarenia

1 – prvá vzduchová vrstva

2 – druhá vzduchová vrstva

Označenie αw1,i napríklad znamená, že ide o súčinite�

prestupu tepla medzi vzduchom prvej vzduchovej vrstvy a

medzi povrchom prvej vzduchovej vrstvy z interiérovej

strany, tw2,0 znamená, že ide o teplotu bezprostredne pri

vstupe do druhej vzduchovej vrstvy

Literatúra
[1] Suske, P.: Hlinené domy novej generácie. Bratislava, Alfa 1991.

[2] Florián, M.: Projektování sklených fasád. Architekt, 1998, č. 5. 
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This paper presents calculation analysis for the
computation of the temperature of the air in air layers
and on the surface of the surrounding structures,
envelope structures of buildings with two aerated air
layers dividing the structure by creating a shade. The
article shows the calculation analysis for the determina-
tion of conditions of "zero thermal flow". Besides, it also
derives the calculation analysis for the determination of
the temperature in interiors behind the envelope skin.
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Im Artikel werden Formeln für die Berechnung der
Temperatur von Luftschichten und an der Oberfläche
der Einfassungskonstruktion, der Außenhaut von Ge-
bäuden mit zwei Hinterlüftungsschichten behandelt,
deren Trennkonstruktion eine Sonnenblende bildet. Im
Artikel werden Berechnungsformeln zur Bestimmung
der Bedingungen für einen Wärmstrom gleich Null
abgeleitet. Ebenfalls abgeleitet wird eine Berechnungs-
formel zur Bestimmung der Innentemperatur hinter der
Außenhaut. 



STAVEBNÍ OBZOR 1/2004 15

Využití metody Updated Latin Hypercube Sampling
při optimalizaci parametrických studií

Ing. Aleš FLORIAN, CSc.
doc. Ing. Jaroslav ŽÁK, CSc.

Ing. Petr HRADIL
VUT – Fakulta stavební
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Je navržen postup optimalizace parametrických studií,
plánování experimentálního výzkumu a tvorby scénářů
nebezpečí v rizikovém inženýrství, popř. variant možné-
ho kritického vývoje chování konstrukcí. Základní myš-
lenkou vedoucí k omezení počtu nutných výpočtů je
jejich provedení pouze s některými vybranými kombi-
nacemi realizací vstupních parametrů. Jako velmi vhod-
ná metoda splňující teoretické i praktické požadavky se
jeví metoda Updated Latin Hypercube Sampling ULHS
známá z oblasti spolehlivostních analýz. Pro posouzení
relativní důležitosti vlivu jednotlivých parametrů na sle-
dovanou veličinu je použit Spearmanův koeficient pořa-
dové korelace. Na ukázku možností a základních vlast-
ností navrženého postupu a také na ukázku získatelných
výsledků je provedena jednoduchá vzorová paramet-
rická studie smykového ochabnutí komorových betono-
vých mostů.

Úvod 
S rozšiřováním možností zpřesněných, ale současně

náročných, výpočtů stavebních konstrukcí (obecně jakých-

koli systémů) se zvyšují požadavky na volbu vhodných

metod a postupů. Jednou z oblastí zasluhujících pozornost

jsou parametrické studie, resp. možnost jejich optimalizace.

Provádíme-li parametrickou studii, měly by v jejím rámci

být uvažovány všechny vstupní parametry, které i jen poten-

ciálně mohou mít na sledované chování vliv. Velmi často

počet těchto parametrů jde do desítek a stovek, v některých

případech až do tisíců. Všechny možné hodnoty, kterých

daný parametr může nabýt, by poté měly být vzájemně kom-

binovány se všemi možnými hodnotami ostatních parametrů

a s každou touto kombinací by měl být proveden vlastní

výpočet. Kombinace mnoha parametrů a použití složitého, a

tudíž obecně časově náročného výpočtového modelu vede

k velkému počtu výpočtů, což se může stát časově i eko-

nomicky nezvládnutelným.

Omezení náročnosti parametrických studií by bylo možné

za předpokladu, že existují pouze některé parametry ze

všech v úvahu připadajících, které mají reálný vliv na sle-

dované chování, zatímco zbývající mají vliv velmi malý.

V tomto případě je možné v parametrické studii uvažovat

pouze parametry s reálným vlivem a zbývající zanedbat.

Počet nutných výpočtů se tak může zásadně omezit. Problé-

mem je, že obecně není předem známo, který parametr vliv

má a který nikoliv. Navíc řada parametrů se vzájemně ovliv-

ňuje, v určité fázi analýzy konstrukce (při určité úrovni zatí-

žení, konfiguraci konstrukce, zatížení, času atd.) vliv mít

může či naopak nemusí, popř. je funkcí prostoru a/nebo

času. Je také známo, že určitý parametr vliv na určitou veli-

činu má, ovšem na jinou veličinu popisující jiné chování stej-

né konstrukce naopak vliv nemá. Vyloučíme-li tudíž apriori

některé parametry předem nevhodně, jsou výsledky para-

metrické studie pochopitelně ovlivněny, a výsledky nemusí

být věrohodné.

Jako vhodná alternativa se jeví postup optimálního naplá-

nování parametrické studie tak, že se v úvahu sice vezmou

veškeré možné parametry, ale provede se pouze omezený

počet výpočtů, přičemž nebudou brány v úvahu veškeré

možné kombinace hodnot parametrů, ale pouze některé

z nich. Výsledkem takto naplánované parametrické studie je

v první fázi informace, které parametry mají reálný vliv na

sledované chování a musí být ve studii respektovány, a

naopak, které vliv mají velmi malý, a tedy uvažovány být

nemusí. Již toto může být konečný výsledek studie, nebo�

velmi často jejím účelem je určit vliv jednotlivých para-

metrů. Může ovšem také jít pouze o první fázi studie, jež

bude následována fází druhou, ve které budou uvažovány

pouze parametry s reálným vlivem, a další výpočty jsou již

provedeny se všemi možnými kombinacemi hodnot těchto

vybraných parametrů. Pozitivním výsledkem navrženého

postupu je především možnost určit parametry s reálným

vlivem, a omezit tak nebezpečí, že pouhou volbou uži-

vatelem jsou jako důležité zvoleny pouze některé parametry.

Navržená metodologie
Jak již bylo řečeno, v parametrické studii by všechny

možné hodnoty všech parametrů měly být vzájemně zkom-

binovány a s těmito kombinacemi proveden výpočet. Má-

me-li celkem K vstupních parametrů a každý nabývá N hod-

not (realizací), potom celkové množství možných variant a

také potřebný počet výpočtů je roven NK. Pro reálné situace

jde o velké množství variant, a to i v případě, že ve studii

uvažujeme pro každý parametr pouze dvě realizace, např.

minimální a maximální možnou hodnotu parametru. 

Základní myšlenkou vedoucí k omezení počtu nutných

výpočtů je jejich provedení pouze s některými vybranými

kombinacemi, přičemž jejich počet zvolíme roven právě N.

Abychom tyto vybrané kombinace zvolili teoreticky

správně, musí každá realizace každého parametru mít reál-

nou a stejnou možnost být zkombinována s jakoukoli jinou

realizací ostatních parametrů a také se ve vybraných kombi-

nacích musí vyskytnout všechny realizace všech parametrů.

Prakticky toho dosáhneme tak, že vytvoříme náhodné kom-

binace realizací všech vstupních parametrů a požadujeme,

aby pravděpodobnost, že se určitá realizace objeví v kombi-

naci s jakoukoli realizací jiného parametru, byla vždy stejná.

Současně požadujeme, aby šlo o statisticky nezávislé kom-

binace. V případě pouhých dvou parametrů je možné poža-

davky splnit použitím známého schématu latinského čtverce

[1]. Pokud je počet parametrů vyšší, je nutné použít jinou,

obecnější metodu. Jako velmi vhodná metoda splňující teo-

retické i praktické požadavky se jeví metoda Updated Latin

Hypercube Sampling (ULHS) [2], nebo� je do určité míry

zobecněním latinských čtverců do K-rozměrného hyper-
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prostoru. Jde o simulační metodu používanou pro potřeby

spolehlivostních výpočtů, tj. výpočtů, kde na vstupní

veličiny hledíme jako na náhodné veličiny. Zdůrazněme

proto, že v našem případě parametrických studií o žádné

náhodné veličiny nejde, pouze pro účely jejich optimálního

naplánování jsou využity možnosti a schopnosti metody.

Navržený postup byl poprvé zmíněn v [3].

Pro posouzení relativní důležitosti vlivu jednotlivých

parametrů na sledovanou veličinu je nutné použít odpovída-

jící metodu. Protože závislost mezi parametry a výsledkem

je obecně nelineární, je vhodné použít pro tyto účely Spear-

manův koeficient pořadové korelace [4] ve tvaru

kde mik je pořadí realizace k-té vstupní veličiny v uspořá-

daném souboru (od nejmenší do největší hodnoty), ni je

pořadí hodnot sledované veličiny v uspořádaném souboru,

N je počet opakování výpočtu a rk
s je součinitel citlivosti

mezi k-tým parametrem a sledovanou veličinou. Čím větší

je absolutní hodnota součinitele, tím větší vliv má daný

parametr. Při maximální hodnotě rovné jedné jde o úplnou

funkční závislost, při minimu nula vliv neexistuje. Znamén-

ko u součinitele navíc poskytuje informaci, zda se zvětšující

se hodnotou parametru se zvětšuje i hodnota sledované

veličiny (kladné znaménko), nebo snižuje (záporné znamén-

ko). Při rozhodování, zda parametr má reálný či velmi malý

vliv, je možné doporučit následující kritérium. Pokud

|rk
s| < 0,3 jde o velmi malý vliv, pokud |rk

s| > 0,5 o reálný

vliv. Pro mezilehlé hodnoty je na zvážení uživatele, zda jim

přisoudí reálný, či velmi malý vliv.

Metoda ULHS
Metoda ULHS [2] je moderní simulační metoda vycháze-

jící z metody LHS (Latin Hypercube Sampling) [5]. Pracuje

s tabulkou náhodných permutací čísel vrstev (dále jen tabul-

ka), což je v podstatě matice typu N x K, tvořená K permu-

tacemi čísel 1, 2, ..., N, které definují strategii vytváření

realizací vektoru vstupních veličin v jednotlivých simu-

lacích spolehlivostních výpočtů. Příklad tabulky pro N = 5 a

K = 4 je uveden v tab. 1.

Tabulka je u metody ULHS speciálně upravena, přičemž

úprava spočívá v minimalizaci statistické závislosti jed-

notlivých sloupců. Takto upravená tabulka má korelační

matici blízkou matici jednotkové a jsou tak splněny dané

teoretické požadavky kladené na optimální naplánování

parametrických studií podle navržené metodologie. Genero-

vání speciální tabulky je založeno na metodě používané ke

generování statisticky závislých veličin [6], [7]. Úprava této

metody za účelem získání tabulky s minimální statistickou

závislostí mezi jednotlivými sloupci je založena na dále

uvedeném postupu. 

Předpokládejme, že matice R typu N x K má korelační

matici T typu K x K, jejíž prvek Tij je Spearmanův koeficient

pořadové korelace (1) mezi sloupci i a j matice R. Je zřejmé,

že korelační matice T je symetrická s jednotkovou hlavní

diagonálou. Pokud by jednotlivé sloupce matice R byly

dokonale statisticky nezávislé, je korelační matice totožná

s jednotkovou maticí E. Za předpokladu, že korelační ma-

tice T je pozitivně definitní, je možné nalézt matici S tako-

vou, že platí 

S · T · ST = E , (2)

kde S je dolní trojúhelníková matice, pro kterou platí

S = Q–1 (3)

a kde

T = Q · QT , (4)

přičemž matice Q je dolní trojúhelníková matice.

Provedeme-li transformaci

RB = R · ST , (5)

potom matice RB typu N x K bude mít korelační matici TB
typu K x K, která bude mnohem bližší jednotkové matici E,

než tomu bylo u matice T. 

Při použití daného postupu je nutné mít na mysli, že

v matici R i RB se pracuje pouze s pořadím jednotlivých

prvků, a je tedy teoreticky jedno, zda pořadí vyjádříme např.

posloupností (2, 1, 3), nebo (0,3; 0,01; 1,5) apod. Bude-li

mít matice R stejné pořadí jako upravovaná tabulka, mají

obě stejnou korelační matici T. Provedeme-li transformaci

(5) a upravíme-li tabulku tak, aby pořadí čísel v jednotlivých

sloupcích bylo totožné s pořadím členů v matici RB, potom

obě mají stejnou korelační matici TB, která, jak již bylo

řečeno, je bližší matici E než původní korelační matice T.

Důsledkem je, že statistická nezávislost sloupců tabulky se

zlepšila. Daný postup je možné použít i několikrát po sobě.

Tabulka získaná úpravou jednoznačně definuje, jaké reali-

zace vstupních parametrů budou v daném výpočtu použity,

zaručuje, že jsou vybrány všechny realizace všech vstupních

parametrů, a konečně, že jde o statisticky nezávislé kombi-

nace. S použitím tab. 1 např. plyne, že v prvním výpočtu se

uplatní druhá realizace 1. parametru, pátá realizace 2. para-

metru, třetí realizace 3. parametru a čtvrtá realizace 4. para-

metru atd.

Počet provedených výpočtů rovný počtu realizací N

každého parametru může být při navrženém postupu rela-

tivně velký, nebo� v porovnání s teoreticky požadovaným

počtem NK v praktických případech jde o zanedbatelné číslo.

Optimální hodnota závisí na řadě faktorů, ze kterých je

nutné vyzdvihnout především požadovanou přesnost závě-

rů, nelinearitu výpočtového modelu a počet parametrů.

S rostoucími požadavky na přesnost, zvyšující se nelineari-

tou a počtem parametrů by se měl zvyšovat i počet výpočtů.

V každém případě by měl být počet výpočtů řádově v desít-

kách. Jediným požadavkem na použití metody ULHS je,

aby počet výpočtů N byl vyšší než počet parametrů K.

Vzorová studie
Na ukázku možností a základních vlastností navrženého

postupu a také na ukázku získatelných výsledků je provede-

na jednoduchá vzorová parametrická studie smykového

ochabnutí komorových betonových mostů. Jde o frekvento-

vanou problematiku, např. [8], [9]. Je zvolen typický

komorový průřez (obr. 1), jehož mostní nosník má rozpětí

15 m, je zatížen spojitým rovnoměrným zatížením ve svislé

( )
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Tab. 1. Příklad tabulky náhodných permutací čísel vrstev
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rovině symetrie a je na jednom konci vetknut, zatímco druhý

je volný. Výpočtový model konstrukce je vytvořen jako

prostorový trojrozměrný model metodou konečných prvků.

Je použit prostorový prvek SOLID45 v systému ANSYS

s osmi uzly (každý se třemi parametry posunutí) ve vrcho-

lech. Vychází se z předpokladu fyzikálně lineárního chování

materiálu, Poissonův součinitel je roven 0,2. Sledovanými

veličinami jsou hodnoty normálového napětí σx ve směru

podélné osy mostu v řadě bodů pokrývajících symetrickou

polovinu průřezu (obr. 2), a to ve třech průřezech – ve

vetknutí, v 1/3 a 2/3 vyložení mostní konstrukce. 

Přestože jde o typický problém, kde zkoumaný jev je

obecně ovlivněn velkým počtem vstupních parametrů, je ve

vzorové studii analyzován vliv pouze čtyř parametrů – výšky

komorového průřezu H (2 000 < H < 4 000 mm), šířky

komorového průřezu B1 (5 000 < B1 < 6 000 mm), vyložení

konzoly příčného řezu B2 (2 000 < B2 < 3 000 mm) a mo-

dulu pružnosti betonu E (30 < E < 40 GPa). Pro všechny

parametry se uvažovalo celkem třicet realizací rovnoměrně

pokrývajících celý možný interval, tj. předpokládalo se

třicet jednotlivých výpočtů. Optimální kombinace byly

vytvořeny metodou ULHS.

Ilustrativní výsledky průběhu normálového napětí (prů-

měrná, minimální a maximální hodnota získané v rámci

třiceti výpočtů) jsou uvedeny v obr. 3 pro horní povrch

horní desky průřezu ve vetknutí a v obr. 4 pro dolní povrch

horní desky průřezu v 1/3 vyložení. Obrázky ilustrují typic-

ký vliv smykového ochabnutí na průběh normálových

napětí a také závislost tohoto průběhu na místě bodu a

poloze průřezu, ve kterém je vyšetřován.

Ilustrativní výsledky vlivu vstupních parametrů na napětí

ve všech analyzovaných bodech všech průřezů jsou uvedeny

v obr. 5 až obr. 8, kde jsou vyneseny získané součinitele

citlivosti. Připomeňme jen, že čím větší hodnota, tím větší

vliv, a naopak. Součinitel (v absolutní hodnotě) menší než

0,3 může být prezentován jako nulový vliv, zatímco větší

než 0,9 jako vliv dominantní. Podrobnější rozbor konkrét-

ních výsledků byl proveden v [10], a proto jej ponechme

mimo naši pozornost a zdůrazněme pouze přímou souvislost

s navrženou metodologií optimalizace parametrických studií.

Jak bylo možné očekávat, dominantním parametrem je

výška komorového průřezu H, určitý vliv můžeme přisoudit

v některých bodech určitých průřezů i vyložení B2. Naopak,

vliv šířky komorového průřezu B1 je až na výjimky zaned-

batelný stejně jako vliv modulu pružnosti E. Současně se

ovšem potvrzuje již zmíněné konstatování, že vliv vstupních

parametrů se může obecně projevovat (v námi analyzova-

ném problému) v různých bodech různých průřezů i velmi

odlišně, a z obecného hlediska se tak potvrzuje, že vliv para-

metrů je funkcí prostoru (v jakém bodě vyšetřuji), času

Obr. 1. Základní rozměry typického průřezu

Obr. 3. Napětí na horním povrchu horní desky ve vetknutí

Obr. 2. Vyšetřované body průřezu Obr. 4. Napětí na dolním povrchu horní desky, průřez L/3

Obr. 5. Citlivost – horní povrch horní desky ve vetknutí

Obr. 6. Citlivost – dolní povrch dolní desky ve vetknutí
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(v jakém čase), a samozřejmě toho, jakou veličinu na kon-

strukci vyšetřujeme. Ukazuje se tak názorně, že zjednodušu-

jící úvahy, předpoklady a konstatování, že určitý parametr

vliv má, zatímco jiný nemá, jsou často velmi zavádějící, a

tudíž výsledky získané na jejich základě mohou mít malou

vypovídací schopnost.

Závěr
Navržená metodologie optimálního naplánování parame-

trických studií omezuje počet nutných výpočtů. Umožňuje

zahrnout do úvah veškeré vstupní parametry mající, i jen

potenciálně, vliv na sledované chování konstrukce. Výsled-

kem je informace o velikosti a důležitosti tohoto vlivu. Pro

naplánování kombinací realizací jednotlivých parametrů

použitých ve výpočtech je použita metoda ULHS. Ilustrativ-

ní výsledky vzorové parametrické studie dávají základní

informaci o možnostech navrženého postupu i o charakteru

získaných informací. Navržený postup je využitelný nejen

v parametrických studiích, ale i při plánování experimentál-

ního výzkumu a v případě tvorby scénářů nebezpečí

v rizikovém inženýrství [11], popř. variant možného kritic-

kého vývoje chování konstrukcí.

Práce, jejíž výsledky jsou publikovány v tomto
příspěvku, vznikla v rámci výzkumného záměru MSM
261100007 VUT FAST Brno.
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Florian, A. – Žák, J. – Hradil, P.: Optimization of
Parametric Studies Using Updated Latin Hypercube
Sampling

The methodology of optimization of parametric studies,
experimental investigation and risk engineering
resulting in their improved efficiency is proposed. The
Updated Latin Hypercube Sampling Method known
from reliability analyses is used for planning the optimal
strategy. Compared with other parametric studies, the
present strategy can deal with all possible parameters
directly and can yield more sophisticated information
about the sensitivity and influence of all parameters. The
most important parameters with the strongest influence
can be immediately identified. The efficiency of the
proposed methodology is demonstrated in a parametric
study of shear lag effect of a typical box girder.

Florian, A. – Žák, J. – Hradil, P.: Anwendung der
Methode Updated Latin Hypercube Sampling bei der
Optimierung von Parameterstudien 

Es wird ein Verfahren zur Optimierung von
Parameterstudien, der Planung und Schaffung von
Gefahrenszenarien im Risiko-Ingenieurwesen bzw. von
Varianten der möglichen kritischen Entwicklung des
Verhaltens einer Konstruktion vorgeschlagen. Der zur
Begrenzung der Anzahl notwendiger Berechnungen
führende Grundgedanke ist ihre Durchführung nur mit
einigen ausgewählten Kombinationen von Realisierungen
der Eingangsparameter. Als sehr vorteilhafte Methode,
die die theoretischen und praktischen Anforderungen
erfüllt, erweist sich die aus dem Bereich von Zuver-
lässigkeitsanalysen bekannte Methode ULHS. Zur
Beurteilung der relativen Wichtigkeit des Einflusses
einzelner Parameter auf die verfolgte Größe wird der
Spearman-Koeffizient der Ordnungskorrelation ange-
wandt. Als Beispiel für die Möglichkeiten, die grundle-
genden Eigenschaften des vorgeschlagenen Verfahrens
und der zu gewinnenden Ergebnisse wird eine einfache
Parameterstudie der Erschlaffung der Schubfestigkeit
von Betonkastenbrücken durchgeführt.

Obr. 7. Citlivost – horní povrch horní desky, průřez 2L/3

Obr. 8. Citlivost – dolní povrch dolní desky, průřez 2L/3
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V příspěvku jsou odvozeny nové modely pro výpočet
kondenzace vodních par v porézní stěně v neizotermic-
kých podmínkách. Zvláštní pozornost je věnována
neizotermickým modelům DIAL a DRAL.

Úvod
Pro výpočet kondenzace vodních par se běžně ve staveb-

ní tepelné technice používá Glaserův kondenzační model

[1], [2]. Přestože byl zaveden již ve druhé polovině

padesátých let jako kombinace grafické a numerické metody

pro stanovení kondenzace vodních par ve stavebních kon-

strukcích, stále se ve stavební praxi používá [3], [4]. Cílem

metody je odhadnout v konstrukci množství zkondenzované

vodní páry během zimy a množství vypařené vodní páry

během léta. Pokud množství kondenzátu nepřekročí speci-

fické limity [3], [4] a jeho roční množství je menší než

množství vypařené vodní páry, je stavební konstrukce

považována z hlediska kondenzace za vyhovující. Nicméně

je všeobecně známo, že tento model má jisté nedostatky,

např. nezahrnuje kapalný transport a zanedbává také pře-

chod z kapalné do pevné fáze. V Glaserově modelu se

uvažuje izotermická difúze, ale při konstruování křivky

nasycené vodní páry se vychází z neizotermického stavu.

Z těchto nesrovnalostí (izotermické/neizotermické pod-

mínky) vyplývá otázka, jak se změní tento model pro plně

neizotermické podmínky.

Struktura většiny stavebních materiálů silikátového půvo-

du je tvořena vzájemně propojenými mikroskopickými

póry. Průměry těchto pórů jsou značně rozdílné a sahají od

nanometrů po milimetry, při běžných pokojových pod-

mínkách jsou průchozí pro molekuly vodní páry. Bohužel,

toto není jediný transportní mechanizmus umožňující vstup

vlhkosti do stavebního materiálu. Za vyšší relativní vlhkosti

(cca 50 %) dochází k intenzivní kondenzaci na povrchu

pórů, které se následně plní vodou v kapalném skupenství,

jež může pronikat do materiálu. Transport vlhkosti do pórů

lze zaznamenat jak z povrchové difúze, tak z kapilárního

toku. Tento příspěvek se bude zabývat pouze difúzí plynné

fáze – tedy vodních par, a nikoli povrchové kondenzace a

tečení v pórech. Toto zjednodušení se všeobecně používá,

např. Glaserův kondenzační model [2].

V nedávné době jsme se zabývali [5]–[7] studiem

Glaserova kondenzačního modelu pro čistě neizotermické

podmínky a odvodili jsme nové modely vedoucí k transport-

ním rovnicím, které popisují neizotermický stav zcela

korektně. Jednotlivá odvození těchto modelů byla pu-

blikována útržkovitě [5]–[7], a proto nyní předkládáme

jejich ucelený a přehledný výklad.

Model DIAL 
Předpokládejme cihelný obvodový pláš� tlouš�ky

d = 440 mm, kterým prochází difúzní tok. Stěna odděluje

vytápěnou místnost (povrchová teplota a relativní vlhkost:

T1 = 293,15 K, ϕ1 = 60 % RH) od venkovního prostředí

(T2 = 255,15 K, ϕ2 = 84 % RH). Na obou stranách kon-

strukce se uvažuje stejný atmosférický tlak suchého

vzduchu pa = 98 066,5 Pa [10]. 

Atmosférický tlak je složen ze dvou složek, a to parciál-

ního tlaku vodní páry pw a tlaku suchého vzduchu pa

p = pw + pa , p << pa , p ≈ pa . (1)

Stejné vztahy platí i pro koncentraci difundujících částic

c = cw + ca , c << ca , c ≈ ca . (2)

Vhodný teplotní profil [5], [8] je ve tvaru lineární funkce

První Fickův zákon pro neizotermickou difúzi v nepohyb-

livé vztažné soustavě má tvar [9]

kde q
→

w a q
→

a jsou difúzní toky vodní páry a vzduchu, Dwa(T)

je difúzní konstanta v závislosti na teplotě. Difúzní tok musí

splňovat podmínku kontinuity

což je druhý Fickův zákon. Za podmínek ustáleného difúz-

ního toku (∂yw / ∂t = 0) podle osy x a zanedbatelně malého

toku (qa → 0) těžkých molekul vzduchu (N2 + O2 + ...)

v porovnání s lehčími H2O molekulami (qw >> qa) mohou

být tyto dvě Fickovy rovnice přepsány následovně

s počátečními podmínkami

yw(0) = y1w , yw(d) = y2w . (8)

Podle Schirmera [10] a Krischera [11] může být difúzní

konstanta vodních par ve vzdušných pórech materiálu

vyjádřena jako funkce teploty 

kde µ je faktor difúzního odporu – jde o čistě materiálovou

konstantu závislou na materiálu stěny. Podle stavové rovni-

ce je koncentrace c funkcí tlaku a teploty

Neizotermická difúze vodních par v obvodových
konstrukcích
Odvození neizotermických modelů
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Z rovnic (3) až (10) vyplývá

Vložením druhé okrajové podmínky (8) do (11) dostaneme

difúzní tok 

což současně s (11) určuje profil koncentračního zlomku

yw(x) ve stěně

při dodržení předpokladu difúze nehybnou vzduchovou

vrstvou (model DIAL), tj. qa → 0 (r → 0), vztahy (12), (13),

mohou být zjednodušeny

Vztah (14) můžeme formálně přepsat 

kde

Protože y1w << 1 a y2w << 1, můžeme vztah (16) ještě

zjednodušit

Pro určení vztahů popisujících efektivní difúzní odpor

R*
eff a efektivní difúzní konstantu D*

eff pro izotermický stav

(T2 = T1 = T) je nezbytné použít l'Hospitalovo pravidlo 

což vede k přepisu vztahů (17) na tvar

Model DRAL
Vztahy (14) až (17) splňují podmínky aproximace DIAL,

pokud je vzduchová vrstva „pevně vsazena“ do porézního

materiálu a je jen lehce narušena difúzí molekul vodní páry.

Tyto molekuly mají o něco nižší koncentraci než molekuly

vzduchu. To znamená, že nejen tlak suchého vzduchu

zůstává konstantní, ale i koncentrace vlhkého vzduchu

napříč stěnou se mění jen málo. Můžeme tedy psát

Pro obecné klimatické podmínky průběhy funkcí ca(x), c(x)

lze tedy považovat za přibližně konstantní. Toto však není

splněno pro případ koncentrace vodní páry, jejíž průběh

vykazuje silnou funkční závislost na x

Zahrnutím těchto vztahů do Fickovy rovnice (6) získáme

mnohem jednodušší transportní rovnice

Analogické rovnice platí pro neizotermickou difúzi plynu

pevnou kompaktní látkou, a proto může být neizotermická

aproximace označena jako difúze „pevnou“ vzduchovou

vrstvou (model DRAL). Na první pohled se může zdát tato

aproximace poněkud nereálná, ale zahrnutím všech fyzikál-

ních faktorů, a zejména jejich aproximativního chování,

vede k tomuto závěru. Rovnice (23) je analogická rovnici

uváděné v technické literatuře pro případy konstantní celko-

vé koncentrace. Předpoklad c = const není nezbytnou pod-

mínkou pro izotermický stav. Přibližně konstantní koncen-

traci lze předpokládat nejen při neizotermické difúzi plynu

kompaktní pevnou látkou, která neobsahuje vzdušné póry,

ale i u pevného materiálu obsahujícího uzavřené póry

(dutiny) naplněné vzduchem. Difúzní tok v takovýchto ma-

teriálech prochází jak kompaktním materiálem bez vzduchu,

tak uzavřenými dutinami s konstantní koncentrací vzduchu

– za předpokladu, že stěny dutin jsou stěží proniknutelné pro

těžké molekuly vzduchu, ale snadněji pro lehčí molekuly

vodní páry. Takovému typu materiálu se blíží stavební pě-

nové materiály, např. polyetylénová pěna. Je pravděpodob-

né, že model DRAL je aplikovatelný pouze na takovéto ma-

teriály. Nicméně je nezbytné zdůraznit, že v silně neizo-

termickém případě, způsobujícím podstatné rozdíly v celko-

vém průběhu koncentrace, tj. c = f(x), model DRAL při

určování reálného difúzního toku selhává. Krátce řečeno,

transportní rovnice (23) jsou schopné aproximovat difúzní

tok vodní páry v různých materiálech pouze za běžných kli-

matických podmínek, tj. slabě neizotermický stav, který ne-

vyvolává podstatné rozdíly v průběhu celkové koncentrace.

Nicméně při vysoce neizotermickém stavu může model

DRAL poskytnout správné závěry pouze u speciálních ma-

teriálů. 

Nyní pokračujme v  řešení diferenciálních rovnic (23). Je

nezbytné určit kompletní sadu Fickových rovnic pro apro-

ximaci DRAL 
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a okrajové podmínky pro neizotermickou stěnu tlouš�ky d

Protože se nelineární průběh teploty T(x) objevuje u běž-

ných stěn pouze za speciálních podmínek [10], předpokládá

se také v tomto případě lineární průběh

Vložením (27) do Fickových rovnic (24), (25) a využitím

první okrajové podmínky (26) dostáváme odpovídající

řešení

Využitím druhé okrajové podmínky (26) ve (30) můžeme

vyjádřit ustálený difúzní tok qw

který prochází neizotermickou stěnou s lineárním teplotním

průběhem (27). Symboly a, b ve vztahu (31) mohou být

specifikovány užitím (27) 

Vztah (32) můžeme přepsat pomocí difúzního efektivního

odporu Reff a efektivní difúzní konstanty Deff

kde 

V případě izotermického stavu (T2 = T1 = T) se rovnice pro

výpočet efektivního difúzního odporu a efektivní difúzní

konstanty (33) opětovným užitím l'Hospitalova pravidla 

přemění na tvar

Ve smyslu (33) může být neizotermický tok qw, vyjádřený

aproximací DRAL, snadněji vyčíslen. Pro úplnost je třeba

uvést průběh parciálního tlaku pw(x) uvnitř stěny. Funkce

pw(x) a cw(x) vyplývají z rovnic (30) a (31) 

Pro n = 1,81 je průběh 

Na první pohled je zřejmé, že průběh pw(x) a cw(x) není

lineární. Nicméně pro běžné teploty a běžné rozdíly mezi

venkovním a vnitřním parciálním tlakem ve středoevrop-

ském klimatickém pásmu budou grafy pw(x) a cw(x) vykazo-

vat přibližně lineární průběh.

Modely IM-TDR a IM-TIR 
Glaserův standardní kondenzační model [2] je založen na

izotermické difúzi, tj. teplota stěny je konstantní Tm a rovná

aritmetickému průběhu povrchových teplot

Fickovy rovnice pro izotermickou difúzi dostaneme ze

vztahů (24) a (25) po dosazení T = Tm

kde 

Použitím následujících okrajových podmínek 

můžeme ze vztahu (41) lehce nalézt 

Jak je vidět, průběh tlaku p(x) je lineární funkcí závislou na

x na rozdíl od neizotermického průběhu (15) a (39), který je

nelineární. I přesto, že Fickova rovnice (41) platí přesně jen

pro izotermický případ, tj. pro konstantní teplotu, je difúzní

odpor Rd závislý na aktuální teplotě Rd(Tm). Takový model
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označujeme za izotermický s teplotně závislým difúzním
odporem, tj. IM-TDR.

Nicméně ve stavební praxi jsou kombinovány izoter-

mické Fickovy rovnice s difúzní rezistancí, která není

teplotně závislá, protože průměrná teplota Tm je pevně sta-

novena jako celoroční průměr Tm = 283,15 K bez ohledu na

aktuální hodnotu Tm jednotlivé konstrukce. Takovýto model

označujeme za izotermický s teplotně nezávislým difúz-
ním odporem, tj. IM-TIR.

Závěr
V příspěvku byly odvozeny a popsány nové vztahy pro

neizotermické modely (DIAL a DRAL), které umožňují

zavést plně neizotermické podmínky do Glaserova konden-

začního schématu a potažmo i do jednoroční bilance zkon-

denzované vodní páry v obvodových konstrukcích budov.

Vzhledem k omezenému publikačnímu prostoru budou tato

témata řešena v samostatných příspěvcích. 
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Specializované stavební veletrhy odrážejí dění na trhu a

jejich úlohou je představit úkoly, trhy a zásadní vize pro

budoucnost a poskytnout nové impulsy. V návaznosti na

nově vznikající potřeby v souvislosti s rozšířením EU a

stále rostoucí konkurencí si musí i výrobci stavebních hmot

a velkoobchodníci se stavebninami najít novou pozici.

Veletrh bautec 2004 – mezinárodní odborný veletrh pro

stavebnictví, technické zařízení budov a architekturu – se

uskuteční ve znamení těchto procesů. Jeho nový profil se

opírá o aktuální tržní trendy a šance na trhu. V Berlíně tak

pokračuje nastoupená cesta od veletrhu výrobků k systé-

mové prezentaci se zaměřením na komplexně orientovaná

témata. Budova jako celek, s pláštěm a technickým

zařízením, se s přihlédnutím k požadavkům vyhlášky

o energetických úsporách, dostala do středu pozornosti jak

vystavovatelů, tak odborníků.

Nové podněty přinese veletrh především pro stěžejní

téma – stavební práce ve stávající zástavbě. Zaměření na

aktuální otázky budoucnosti ve stavebnictví se odráží

v propojení několika akcí pro tři samostatná veletržní témata:

� BUILD IT – informační technologie a komunikace 

ve stavebnictví, 

� SolarEnergy – obnovitelné energie,

� Immobilia Berlín 2004 – nemovitosti, investice 

a servis.

Ve spolupráci se spolkovými ministerstvy pro stavebnictví

a hospodářství uspořádá Spolková komora architektů

během prvního veletržního dne sympozium o možnostech a

šancích exportu architektonických děl – především v sou-

vislosti s rozšířením EU na východ. Představeny budou

nejen teoretické modely, ale i konkrétní, praxí ověřené pro-

jekty. 

Tisková informace

�veletrhy
Oborové setkání ve spojení 
s novými tematickými veletrhy

17. – 21. února 2004
Berlín

17. – 21. února 2004
Berlín

www.bautec.comwww.bautec.com
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Vzperné dĺžky stĺpov rámov v ČSN 73 1401
prof. Ing. Ivan BALÁŽ, PhD.

STU – Stavebná fakulta 
Bratislava

Súčinitele vzperných dĺžok ββ stĺpov rámov uvedených
v tab. C.2 českej ČSN 73 1401 a slovenskej STN 73 1401
pre navrhovanie oce	ových konštrukcií. Systematické
zoskupenie rámov. Opravy chýb nachádzajúcich sa
v normovej tabu	ke C.2 a zhodnotenie približných vzor-
cov pre ββ. Numerické vyjadrenie vplyvu osovej sily na
hodnotu súčinite	a vzpernej dĺžky ββ pri jednotlivých
rámoch. Ilustratívny numerický príklad pre určenie
vzperných dĺžok stĺpov rámu ukazuje detaily výpočtu.

1. Úvod
Vzpernú dĺžku stĺpa pre vybočenie v rovine rámu možno

urči� viacerými spôsobmi. Normy vychádzajú spravidla zo

vzorca Lcr = βh, kde h je výška stĺpa a β súčinite� vzpernej

dĺžky pod�a tab. C.2 ČSN 73 1401 [1]. Normové vzorce pre

β sú približné vz�ahy aproximujúce presné riešenia. Niektoré

zo vzorcov [1] odvodili nemeckí odborníci v rokoch 1930 až

1950 [2]-[4]. Vzorce sa dostali najprv do nemeckej DIN

4114 [7], [8] v rokoch 1952 až 1953. Odtia� boli prevzaté do

ČSN 73 1401 s účinnos�ou od 1.1.1969. Vo vydaní ČSN

73 1401 s účinnos�ou od 1.3.1986 boli pridané �alšie prí-

pady rámov a už tam sa vyskytujú chyby. Niektoré zo vzor-

cov používaných v ČSN 73 1401 vznikli zjednodušením

alebo modifikáciou pôvodných nemeckých vzorcov. Prepi-

sovaním súboru vzorcov sa dostali nedostatky aj do tab. C.2

uvedenej v dnes platných normách, a to českej ČSN 73 1401:

1998 [1] a slovenskej STN 73 1401: 1998 [13]. Dnes použí-

vaná nemecká DIN 18 800: 1990 [11] podobné vzorce neob-

sahuje, možno ich však nájs� v mnohých renomovaných

nemeckých príručkách, napr. [5], [6].

2. Súčinitele ββ vzpernej dĺžky stĺpov rámov 
Prvých desa� rámov z tab. C.2 [1] sme  zatriedili do dvoch

skupín (tab. 3.1, 3.2). Riešenie piatich rámov v každej

skupine vedie k podobným výsledkom, ktoré sa líšia mierou

všeobecnosti. V každej z týchto dvoch skupín stačí pozna�

riešenie najvšeobecnejšieho rámu. Vzorce pre ostatné rámy

v skupine sa dajú z neho odvodi�. Najvšeobecnejšími sú rám

č. 1 v tab. 3.1 pre rámy kĺbovo uložené a rám č. 6 v tab. 3.2

pre rámy votknuté. Dôsledkom preskupenia poradia rámov

sú odlišné poradové čísla rámov v tab. C.2 [1] a v našich

tabu�kách 3.1 až 3.4. Vzájomné priradenie čísiel zodpoveda-

júcich si prípadov je uvedené v tab. 1.

Z tabu�ky je zrejmé, že pribudol rám č. 11, ktorý v [1] nie

je riešený. V porovnaní s [1] sme pridali ešte rámy č. 3a a

č. 5a (tab. 3.1, a značí v�avo), č. 8a a č. 10a. Schémy sú

nakreslené a usporiadané tak, aby bolo hne� jasné ako spolu

súvisia a aký čiastkový prípad zo všeobecnejšieho prípadu

predstavujú. Môžu sa použi� v pedagogickom procese na

univerzitách. Ďalším rozdielom v porovnaní s [1] je, že

v tab. 3.1 až tab. 3.4 uvádzame aj všeobecnejšie vzorce pre

súčinitele vzpernej dĺžky βN. Súčinitele βN umožňujú

zoh�adni� vplyv stlačite�nosti stĺpov pomocou parametra α.

Vo všeobecnosti platí, že vplyv stlačite�nosti stĺpov sa má

zoh�adni� pri viacpodlažných rámoch. Z dvoch viacpod-

lažných rámov (č. 17 a č. 18 v tab. 3.4), norma [1] umožňu-

je zoh�adni� tento vplyv iba pri ráme č. 18. 

V tab. 3.1 sa dajú vzorce pre prípady č. 2 až č. 5 odvodi�

z najvšeobecnejšieho prípadu č. 1: 

Pre ρ = 1 dostávame vo vzorci pre prípad č. 1

0,53ρ – 0,03 = 0,5. Pre rámy s h1 = h (č. 2 až č. 5) bola táto

približná hodnota nahradená hodnotou 0,48. Spôsob pre-

chodu na jednotlivé prípady uvádzame v strednom stĺpci

tab. 3.1 a tab. 3.2. Symbol „šípka“ znamená „za veličinu

použitú vo vzorci všeobecnejšieho prípadu (č. 1 alebo č. 6)

dosa� nasledovnú veličinu“. Ešte treba uvies�, že niektoré

časti pôvodných nemeckých vzorcov boli ešte v [1]

zjednodušené bez straty presnosti. V tab. 3.1 sa ukázalo, že

výrazy 1 + 0,35κ + 0,005κ2, resp. 1 + 0,7κ + 0,02κ2, je

možné nahradi� jednoduchšími výrazmi 1 + 0,4κ, resp.

1 + 0,8κ. Pre názornos� sme ponechali v tabu�kách pôvodné

nemecké vzorce s vplyvom stlačite�nosti vyjadreným cez α.

Vzorce normy [1] uvádzame v ich zjednodušenej podobe a

bez vplyvu stlačite�nosti (α = 0).

Rovnaký systém sme použili pri votknutých rámoch

v tab. 3.2. Pre ρ = 1 dostávame vo vzorci pre prípad č. 6

0,31ρ + 0,13 = 0,44. Pre rámy s h1 = h (č. 7 až č. 10) bola

táto približná nahradená hodnotou 0,43. Vzorce pre β
v tab. 3.2 sú čiastkovým prípadom vzorcov βN, ktorý dosta-

neme po dosadení α = 0.

Vplyv osovej sily vyjadrený pomocou α uvádzame pri

rámoch č.12 až č. 15 pod�a smerníc [8]. Dôvodom je, aby

čitate� videl, pomocou akých vzorcov bol tento zaned-

bate�ný vplyv numericky určovaný v tab. 2. V skutočnosti je

postačujúce pri rámoch č. 12 až č. 15 uvažova� s hodnotou

α = 0 a vzorcami uvedenými v našich normách, ktoré dosta-

neme uvážením κα = κ (pozri zhodnotenie vplyvu α v tab. 2).

V spodných riadkoch tab. 3.1 až tab. 3.4 uvádzame definí-

cie parametrov a ich obmedzenia, ktoré platia, ak pri jed-

notlivých prípadoch nie je uvedené iné obmedzenie.

Zhrňme nedostatky, ktoré sa vyskytujú v tabu�ke C.2

normy [1]:

č. 5 – konštantu 0,4 treba nahradi� konštantou 0,8;

č. 5, 6 – vymaza� odkaz na poznámku č. 1 a uvies� pod-

mienku κ ≤ 5;

č. 6 – konštanty 0,35 a 0,017 treba nahradi� konštantami

0,70 a 0,068;

č. 2, 4, 5, 6, 7 – pri kyvnom prúte nemá by� uvedený žiad-

ny symbol (v [1] je I);

č. 12 – vymaza� podmienku 0,5 L < Lc < 2L;

č. 13, 15 – stredné L treba nahradi� symbolom Lc;

č. 16 – podmienka κ ≤ 10 uvedená vpravo sa môže

vymaza�, je v poznámke č. 1;

č. 10, 8, 5, 11, 9, 6 – prípady so za�aženými kyvnými

 ČSN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 –
 autor 4 5 9 10 3 8 16 2 7 1 6 12 13 14 15 18 17 11

Tab. 1. Vzájomné priradenie čísiel rámov v ČSN (na rozlíšenie používame hrubé čísla) a tomto príspevku 
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prútmi. Skutočnos�, že obmedzujúce podmienky

pre maximálnu hodnotu pomeru v2 = F2 / F sú

odlišné v DIN 4114 (F2 / F ≤ 2) a v ČSN 73 1401

(F2 / F ≤ 10), ktorá prevzala vzorce pre prípady č. 8,

5, 9, 6 práve z DIN 4114, boli pre autora impulzom,

aby sa týmto typom rámov zaoberal dôkladnejšie.

Tab. 3.1

Tab. 3.2
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Výsledky parametrickej štúdie [10] týchto rámov

ako aj návrh nových podstatne lepších vzorcov na

určenie ich vzpernej dĺžky budú uvedené na inom

mieste. Čiastkové zhodnotenie výsledkov paramet-

rickej štúdie a odporúčania pre používate�ov tab. C.2

uvádzame nižšie. Platí: 

a) vzorce pre rámy č. 10, 8, 11, 9 dávajú dostatočne

presné hodnoty β, iba ak sa v1 nelíši príliš od jed-

notky; 

b)vzorce pre rámy č. 5 a 6 dávajú dostatočne presné

hodnoty β aj pre F2 / F ≤ 10;

č. 17 – zbytočne uvedené symboly A, na rozdiel od č. 16.

Kótu L vpravo treba vymaza�, nemá žiaden význam.

Konštantu 0,468 treba nahradi� konštantou 0,48.

Vzorec pre β neodporúčame používa�, pretože: 

a) nezoh�adňuje vplyv osovej sily, ktorý je pre malé

hodnoty κ a ve�ké hodnoty α pri viacpodlažných

rámov nezanedbate�ný – pozri výsledky pre prí-

pad č. 18 v tab. 2, 

b)má rovnaké nedostatky ako vzorce pre rámy č. 10,

8, 5, 9, 6.

Poznámka č. 3 pod tabu�kou C.2: Je vhodné doplni� text: „ ... (pozri

tiež čl. C.5.2)“.

Tab. 3.3

Tab. 3.4
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3. Zhodnotenie a odporúčania 
Moderné normy umožňujú používa� pri návrhu stĺpov

rámov teóriu 2. rádu s imperfekciami. Ak sa projektant

rozhodne použi� tradičnú, ale dnes už menej vhodnú teóriu

náhradného prúta, potrebuje stanovi� vzpernú dĺžku stĺpa.

V dnešnej dobe je k dispozícii množstvo výpočtových pro-

gramov, pomocou ktorých ju možno �ahko urči�. Jedno-

duchšie prípady je možné urobi� aj „ručne“, použitím vhod-

nej metódy a riešením charakteristickej rovnice. Pri

prípadoch č. 5 v tab. 3.1 a č. 16 v tab. 3.4 uvádzame aj prí-

slušné charakteristické rovnice. Nájs� najmenší koreň

charakteristickej rovnice je v dnešnej dobe �ahká úloha.

Možno k tomu použi� napr. MATHCAD. Pri rámoch č. 5 a

č. 16 sa môžeme presvedči�, ako dobre aproximujú súčinite-

le vzperných dĺžok určené pomocou približných vzorcov

z tab. 3.1 až tab. 3.4 presné riešenia získané riešením cha-

rakteristických rovníc.

V prípade, že sa projektant rozhodne použi� najpohodlnej-

šiu cestu, a síce využije vzorce tab. C.2 [1], je potrebné:

– zoh�adni� vyššie uvedené opravy;

– vypočíta� vzpernú dĺžku toho stĺpa za�aženého silou F,

pri ktorom uvádzame v tab. 3.1 až tab. 3.4 symbol β,

resp. βc;

– urči� vzperné dĺžky �alších stĺpov daného rámu;

– použi� pri dimenzovaní správne hodnoty vzperných

dĺžok (pozri numerický príklad).

3.1 Vplyv osovej sily na zväčšenie súčinite	a 
vzpernej dĺžky

V praxi sa často a oprávnene zanedbáva vplyv normálovej

sily na ve�kos� vzpernej dĺžky. Tento vplyv numericky vyja-

dríme pre všetky prípady, pri ktorých v tab. 3.1 až tab. 3.4

uvádzame aj vzorce pre súčinitele vzperných dĺžok βN.

Súčinitele vzpernej dĺžky βN sú vo všeobecnosti funkciou

bezrozmerných parametrov: 0 ≤ v1 ≤ 1; 0 ≤ v2 ≤ 10; 0 ≤ κ ≤ 10,

resp. 5; 0 ≤ α ≤ 0,2. Súčinitele β sme uvážili ako čiastkové

prípady vzorcov pre βN, do ktorých sme dosadili α = 0.

Pomer súčinite�ov βN / β nezávisí od parametrov v1 a v2.

Pomer βN / β je vyhodnotený pre αmax = 0,2 a pre rôzne hod-

noty κ v tab. 2.

Potvrdilo sa, že vplyv osovej sily na zväčšenie súčinitela

vzpernej dĺžky β je nezanedbate�ný pri viacpodlažnom ráme

č. 18, a to pre menšie hodnoty parametra κ (sú to napr. úzke

a vysoké rámy). V skutočnosti bude α < 0,2 a vplyv osovej

sily je menší ako vidíme v tab. 2.

3.2 Rámy so za�aženými kyvnými prútmi
Je možné konštatova�, že vzorce pre vzperné dĺžky rámov

č. 1, 2, 6, 7 nedávajú vždy správne hodnoty β. Vzorce pre

rámy č. 2, 3, 7, 8 sú uvedené v smerniciach [8] ako doplnok

k predpisom [7]. V [8] sa hovorí, že je možné vzorce pre

vzperné dĺžky rámov č. 4, 5, 9, 10 (sú bez kyvných prútov a

sú korektné a dostatočne presné) po ich prenásobení fak-

torom √1 + cnv2 (cn = 0,48; 0,96; 0,43; 0,86; v2 = F2 / F ≤ 2)

použi� ako vzorce pre vzperné dĺžky rámov č. 2, 3, 7, 8 s

doplnenými kyvnými prútmi. Takto získané vzorce boli pre-

vzaté aj do ČSN 73 1401, kde sa rozšírila oblas� ich použitia

na oblas� v2 = F2 / F ≤ 10 a doplnili sa rámy č. 1 a č. 6

(cn = 0,53 ρ – 0,03; 0,31 ρ + 0,13). Kritizované vzorce boli

ponúkané technickej verejnosti pä�desiat rokov. Najskôr

v [8], dodnes v renomovaných nemeckých príručkách, napr.

v [5], [6] a v našich normách ČSN a STN 73 1401. Z výsled-

kov parametrickej štúdie [10] vyplýva, že pre rastúci pomer

v2 = F2 / F (0 ≤ v2 ≤ 2, resp. 10) a klesajúci pomer v1 = F1 / F

(0 ≤ v1 ≤ 1) presnos� vzorcov pre rámy č. 1, 2, 6, 7 klesá.

Napríklad pre κ = 1 a pre kombináciu v1 = 0 a v2 = 10 v prí-

pade rámov č. 2 a č. 7 chyba dosahuje v hodnote kritickej

sily až 100 %, pričom výsledok je na strane nebezpečnej.

Pre v1 = 1 sú vzorce pre rámy č. 2 a č. 7 dostatočne presné a

môžeme ich používa� v celej oblasti 0 ≤ v2 ≤ 10, dokon-

ca aj pre väčšie hodnoty v2. V podstate ide o rámy č. 3 a č. 8,

ktoré sú špeciálnym prípadom rámov č. 2 a č. 7, ak do nich

dosadíme: 

a) v1 = 1 (pozri tab. 3.1 a tab. 3.2), 

b) dvojnásobnú hodnotu sily F2.

Vzorce pre rámy č. 2 a č. 7 dávajú dostatočne presné hodno-

ty β aj pre v2 = 20. V užitočnej práci [9] a v �alších podkla-

doch pre vznik ČSN 73 1401 sa žia� skúmali iba kombinácie

v2 s v1 = 1, kedy relevantné vzorce dávajú dostatočne presné

hodnoty β aj pre 0 ≤ v2 ≤10, a verilo sa smernici [8], že to

tak je aj pre v1 ≠ 1. Vzorce pre rámy č. 1, 2, 6, 7 sú nepres-

né aj pre prípady v2 ≤ 2, a to tým viac, čím viac sa hodnota

v1 odlišuje od jednotky, resp. blíži k nule. Ukazuje to na ich

principiálnu nekorektnos�. Poznamenávame, že parameter v1

nám slúži iba na určenie väčšej z dvoch síl F ≥ F1, preto 0 ≤
≤ v1 = F1 / F ≤ 1. Normové vzorce sú určené pre výpočet

vzpernej dĺžky prúta za�aženého väčšou silou F.

4. Numerický príklad
Uvážme prípad č. 2a (tab. 3.1, obr. 1). Na krajné stĺpy

pôsobia rovnako ve�ké zvislé sily s návrhovou hodnotou

Gd = 25,65 kN. Kyvný prút je za�ažený silou Go,d = 2Gd. Na

rám pôsobí ešte v rohu vodorovná sila z�ava doprava s návr-

hovou hodnotou Wd = 10,8 kN. Geometria rámu L = 5,8 m,

h = 3 m. Prierezy všetkých prútov rámu sú rovnaké. IPE 220:

I = Ib ≡ Iy = 27,72 · 106 mm4, A = 3 337 mm2.

Výpočtom sme získali zvislé reakcie R = 20,23 kN,

R2 = 50,98 kN, R1 = 31,40 kN. Zvislými silami v schéme

č. 2a potom budú F = R1 (má plati� v1 = F1 / F ≤ 1), F2 = R2,

F1 = R. Po dosadení

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2, 4 1,195 1,151 1,124 1,105 1,092 1,081 1,073 1,067 1,062 1,057 1,053

3, 5 1,195 1,124 1,092 1,073 1,062 1,053 – – – – –

7, 9 1,181 1,125 1,092 1,070 1,053 1,040 1,030 1,021 1,013 1,005 0,998

8, 10 1,181 1,092 1,053 1,060 1,013 0,998 – – – – –

12, 13 1,074 1,060 1,050 1,042 1,036 1,032 1,028 1,025 1,023 1,02 1,019

14, 15 1,083 1,050 1,034 1,024 1,018 1,014 1,012 1,010 1,008 1,007 1,006

18 1,871 1,494 1,332 1,241 1,183 1,141 1,111 1,087 1,068 1,053 1,040

Rám pod�a 

tab. 3

κ

Tab. 2. Vplyv osovej sily na zväčšenie súčinite�a vzpernej dĺžky β. Pomer βN (α = 0,2) / βN (α = 0) pre jednotlivé prípady rámov a pomery
hI

IL

b

=κ

,933,1
3

8,5 ===
h

L

I

I

b

κ
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Vzperná dĺžka pravého stĺpa, namáhaného väčšou silou F,

bude Lcr = βh = 3,221 · 3 m = 9,66 m. Presnejšou je hodno-

ta získaná pomocou výpočtového programu IQ 100 [12], tj. 

Lcr = 9,87 m (IQ 100).

Kritická sila Ncr pravého stĺpa a súčinite� rozdvojenia

rovnováhy αcr potom sú

Kritické sily �avého a stredného stĺpa 

Ncr, 1 = αcrN1 = 19,6 · 20,23 kN = 416 kN,

Ncr, 2 = αcrN2 = 19,6 · 50,98 kN = 999 kN

nám umožnia vypočíta� ich vzperné dĺžky zo vzorcov 

odkia� Lcr, 1 = 12,04 m (IQ 100: 12,28 m) a Lcr, 2 = 7,58 m

(IQ 100: 7,79 m). Hodnoty vzperných dĺžok získané pomo-

cou [1] sú pre praktické použitie dostatočne presné.

Poznamenávame, že pre v1 = 0 a nezmenené ostatné hod-

noty dostaneme pod�a [1] β = 2,511 (Ncr = 1 011,8 kN),

pričom pomocou výpočtového programu IQ 100 dostávame

β = 2,95 (Ncr = 733,1 kN). Chyba v hodnote vzpernej dĺžky

je 15 % a v hodnote kritickej sily 38 % na nebezpečnej

strane, napriek tomu, že máme v2 = 1,624 ≤ 2.

V uvedenom prípade rámu č. 2 je možné použi� doteraz

nepublikovaný ve�mi efektívny iteračný vzorec prof. H.

Rubina [10] (platí aj pre rámy z č. 7 odvodené – pozri tab.

3.1). Dostatočne presnú hodnotu β dostaneme už v druhom

iteračnom kroku (v1 = 0, v2 = 1,624, κ = 1,933):

1. krok: 

2. krok:

Nie je účelom tohto príspevku vysvetli�, ako sa použijú

získané vzperné dĺžky pri dimenzovaní jednotlivých prútov

rámu. Poznamenávame však, že pri dimenzovaní kyvného

prúta sa použije hodnota β = 1 bez oh�adu na to, ktorý

z dvoch vlastných tvarov, uvedených na obr. 1, bude prvým

vlastným tvarom. Pre zaujímavos� uve�me, že vlastný tvar

na obr. 1a bude prvým vlastným tvarom, ak bude splnená

podmienka 

odkia� pre moment zotrvačnosti kyvného I0 prúta dostávame 

Tejto podmienke vyhovujú napr. profil IPE 140 a vyššie

profily z tejto rady. 

V príspevku sa hovorí o vzperných dĺžkach pre vybočenie

v rovine rámu. Pri dimenzovaní prútov rámu by sa zoh�ad-

nili aj vzperné dĺžky prútov pri vybočení z roviny rámu,

resp. pri skrútení prútov. Pôsobenie prútov rámu by pod-

statne výstižnejšie opísala teória 2. rádu pri uvážení imper-

fekcií.

Príspevok vznikol v rámci projektu č. 1/0325/03 pod-
poreného grantom VEGA.
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Baláž, I.: Buckling Lenghts of Frame Columns 
in ČSN 73 1401

In this paper, reduction factors ββ for computing buckling
lengths Lcr of frame columns taken from Table C.2 of the
Czech Code ČSN 73 1401:1998 and Slovak Code STN
73 1401:1998 [13] are investigated, evaluated and
corrected. The numerical example provided shows the
necessary details of the ββ value computation. The
influence of normal force N on the ββ  values is shown, too.

Baláž, I.: Knicklängen von Rahmenstielen 
aus der ČSN 73 1401

Die Formeln aus der Tabelle C.2 der tschechischen
Norm ČSN 73 1401 und der slowakischen Norm STN 73
1401 [13] für den Entwurf von Stahlbauteilen angegebenen
Knicklängenbeiwerte ββ für Rahmenstiele. Systematische
Gruppierung von Rahmen. Korrekturen von Fehlern,
die sich in der Normtabelle C.2 befinden und Bewertung
annäherder Muster für ββ. Numerischer Ausdruck des
Einflusses der Normalkraft auf die Größe des Knicklän-
genbeiwerts ββ bei einzelnen Rahmen. Illustratives
numerisches Beispiel zur Bestimmung der Knicklängen
von Rahmenstielen ist angegeben auch.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Česká energetická agentura

vyhlašují

2. ročník soutěže

Energetický projekt 2003

Soutěž si klade za cíl prezentovat špičkové projekty a realizace staveb ve spojení s nejnovějšími stavebními materiály a

konstrukcemi vedoucími k maximální energetické kvalitě. Jejím smyslem je vyhodnotit a ocenit takové projekty, stavby a

energetické systémy, které minimální spotřebou energie přispějí ke zdravému životnímu prostředí v ekonomicky reálných

souvislostech.

Záštitu převzali prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor ČVUT, Dr. Ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory

ČR, prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c., rektor Západočeské univerzity. Odbornou spolupráci zajiš�uje Český

svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Asociace energetických manažerů a Státní

energetická inspekce ČR.

Do soutěže je možno přihlašovat projekty a již dokončené investiční akce v kategoriích:

� rekonstrukce, modernizace a nové výstavby nízkoenergetických bytových domů, 
� rekonstrukce, modernizace a nové výstavby veřejných staveb vzdělávacího a sociálních charakteru,
� realizovaná opatření ke snížení energetické náročnosti v průmyslu.

Soutěž je hlavním doprovodným programem veletrhů ECO CITY a FOR HABITAT, které se budou konat v Pražském

veletržním areálu Letňany ve dnech 11. až 13. března 2004. V rámci těchto veletrhů budou přihlášené projekty prezen-

továny veřejnosti.  Uzávěrka přihlášek je 2. února 2004.

www.abf.cz

Nový veletrh ELEKTRO 
– koncept inteligentních budov

Veletrhy Brno, a. s., zavádějí nový projekt – 1. mezinárodní

veletrh elektroinstalací a osvětlovací techniky, který se

uskuteční na brněnském výstavišti v rámci komplexu

Stavebních veletrhů Brno 20. – 24. dubna 2004. Novým pro-

jektem reagují lídři středoevropského výstavnictví na pozi-

tivní signály evropského stavebního trhu, který klade důraz

na rozvoj v oblasti inteligentních budov. Při tvorbě koncepce

byly podkladem také marketingové průzkumy mezi výrobci a

obchodníky v elektrotechnickém průmyslu.

Sofistikované vybavení staveb zpětně vyvolává na moder-

ní budovy nové nároky již v období jejich architektonického

řešení. V závěru stavba získává charakter opláštění těchto

nových technologií. Koncept veletrhu ELEKTRO vychází

z přirozeného zájmu jak vystavovatelů, tak návštěvníků,

nelze jej z tohoto pohledu srovnávat s konkurenčními výstav-

ními akcemi. Právě sofistikované technologie, jejich imple-

mentace a služby spojené s jejich zaváděním, by nový veletrh

měly výrazně odlišit od konkurenčních akcí. Podporu nové-

mu veletrhu ELEKTRO vyjádřila i Českomoravská elektro-

technická asociace (ElA), která se stala spolupořadatelem a

současně odborným garantem premiérového veletrhu.

Stavební veletrhy Brno, tj. 9. mezinárodní stavební veletrh

IBF, 5. mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK

BRNO, Fórum investičních příležitostí a Technologie a zaří-

zení pro města a obce URBIS, 11. mezinárodní veletrh tech-

niky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a

nově 1. mezinárodní veletrh elektroinstalací a osvětlovací

techniky ELEKTRO, jsou druhým největším veletrhem

v České republice vůbec. Nabídku více než 1 400 vystavo-

vatelů pravidelně shlédne přes 95 tis. návštěvníků.
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Přede dvěma roky na návrh děkana stavební fakulty

udělila Vědecká rada ČVUT čestnou vědeckou hodnost

doktora věd prof. Ing. Alexandru Danilevskému, absolven-

tovi vysoké školy inženýrského stavitelství ČVUT (1938).

Pozoruhodný život A. Danilevského

(nar. 18. 8. 1913 v Petrohradě) byl po-

znamenán odchodem rodiny z Ruska

po roce 1917 přes Finsko do Prahy, kde

absolvoval střední i vysokou školu. Ve

válečném období se jako projektant

dostal až do francouzských Metz, kde

ho přímo zastihly válečné události. Po

absolvování postgraduálního studia na

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

v roce 1946 přesídlil na dlouhá léta do

jižní Ameriky, kde působil hlavně

v oblasti vodních, energetických, do-

pravních a průmyslových staveb. Jeho

profesionální kariéra vyvrcholila půso-

bením na univerzitě v Buenos Aires. Po

odchodu do důchodu (v 69 letech)

přesídlil do New Yorku, kde pokračo-

val ve svých odborných aktivitách v rám-

ci A.S.C.E. a přehradního výboru USA.

Záhy se stal též významným činite-

lem v mezinárodní přehradní asociaci

(ICOLD), mj. i díky vynikajícím jazy-

kovým znalostem. Vedle čestného doktorátu na ČVUT se

mu dostalo vysokého ocenění zvolením za člena Argentin-

ské inženýrské akademie. Obdivuhodné jsou i dnes jeho

bohaté odborné i společenské kontakty s odborníky z celého

světa.

S vědeckým a odborným přínosem A. Danilevského je

třeba vždy spojovat jeho aktivity ve prospěch české vědy a

techniky, vyplývající z jeho niterného vztahu k Čechám. Je

pozoruhodné, že již jako student měl široký okruh přátel

v Praze, s nimiž byl i v obtížných

dobách v kontaktu. Jeho čeština je do

dnešních dnů obdivuhodná. Ještě před

rokem 1989 se do programu jeho

zahraničních cest dostala i každoroční

návštěva Československa, což trvá

dosud. Velmi intenzivně se zajímal

o dění na ČVUT, o vydávání odborné

literatury a podporoval pozice českých

zástupců na odborném mezinárodním

poli.

Při obnovení aktivit České matice

technické velmi účinně podpořil její

rozvoj. Z jeho podstatného finančního

příspěvku vznikla prémie udělovaná

nejlepším publikacím, spojená s jeho

jménem. Po léta posílal a nadále posílá

Českému přehradnímu výboru, popř.

na Katedru hydrotechniky ČVUT,

unikátní odborné publikace, zejména

z USA. Aktivity A. Danilevského oceni-

lo i sdružení zabývající se působením

emigrantů z Ruska u nás. Co však je

obdivuhodné, je zcela zřejmý zájem o rozvoj a prosperitu

své druhé vlasti, jak naši zemi jubilant A. Danilevsky někdy

nazývá.

prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

�osobní zprávy
K devadesátinám prof. Ing. Alexandra Danilevského, DrSc. h.c.

Hlavním tématem tradičního sympozia IABSE jsou stavby

pro bydlení a infrastruktura v moderním velkoměstě. Pozor-

nost bude věnována i souladu mezi životním prostředím a

lidským konáním tak, aby nové konstrukce co nejlépe slou-

žily i budoucím potřebám společnosti. 

Témata:
� plánování a rozvoj

� návrh a projektování

� výstavba a materiály

� údržba, provoz a životnost

Sympozium je určeno stavebním inženýrům ze všech

oblastí, architektům, výzkumným pracovníkům a ostatním

odborníkům spojeným se stavebnictvím. Pořadatelé mají

zájem, aby se zúčastnilo co nejvíce mladých inženýrů, pro

něž je zaměření sympozia nadmíru vhodné. Účastníci

narození v roce 1969 a později budou proto platit jen

redukovaný konferenční poplatek a budou-li prezentovat

vlastní příspěvek, bude jim vložné zcela odpuštěno, a navíc

se jim v předběžném oznámení slibuje grant na pokrytí

výloh s ubytováním. 

Přihlášky lze získat na www.iabse2004.org.cn nebo

u předsedy české Národní skupiny IABSE, který je autorem

tohoto oznámení.

J. Studnička

Šanghaj
22. – 24. září 2004
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�Fakulta stavební ČVUT 

Úroveň výuky posluchačů všech oborů stavební fakulty

v předmětu Stavební geodézie zejména v praktické části, tj.

laboratorních cvičeních v semestru a výuce geodézie v te-

rénu, závisí na úrovni přístrojového vybavení Katedry

speciální geodézie, která tuto výuku zajiš�uje. Před podáním

projektu jeho úroveň ve srovnání s pracovišti soukromých

obchodních společností i pracovišti resortu státní správy

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, které

zajiš�ují svými výkony v oboru geodézie požadavky všech

organizací ve stavebnictví České republiky, zaostávala

nejméně o patnáct let a je v současné podobě neobnovitelná,

protože například klasické optomechanické teodolity a

dálkoměry se již v podstatě nevyrábějí. Tento stav lze doku-

mentovat stářím dosud používaných přístrojů – 65 % použí-

vaných teodolitů je starších 25 let, 28 % starších 15 let.

Z toho je zřejmé, že většina přístrojů, pokud by byla v ma-

jetku podnikatelského subjektu, by byla již odepsána a vyřa-

zena z používání, kdežto zde jsou stálým úsilím mechaniků

udržovány. Studenti se tak učí řešit úlohy v geodetických

výkonech s přístrojovým vybavením morálně i fyzicky za-

staralým, se kterým se po nástupu do zaměstnání nemají již

prakticky možnost setkat.

Pro rok 2003 byla získána kapitálová dotace Fondu

rozvoje vysokých škol MŠMT na projekt „Inovace a rozvoj

laboratoří pro praktickou výuku stavební geodézie“. Cílem

byla inovace laboratorního vybavení pro praktickou výuku

posluchačů všech oborů stavební fakulty ve studijních pro-

gramech „Stavební inženýrství“ a „Architektura a stavitel-

ství“ v povinném předmětu Stavební geodézie 10. 

Jak vyplývá z úvodu, bylo nutno modernizovat přístro-

jové vybavení katedry tak, aby bylo minimálně srovnatelné

s pracovišti, která realizují geodetické výkony pro potřebu

stavebnictví. Zejména šlo o nahrazení optomechanických

teodolitů i dálkoměrů při vyhotovování polohopisných i

výškopisných plánů a při základních vytyčovacích pracích

(pro úroveň požadovaných znalostí posluchačů v uvedeném

předmětu) totálními stanicemi. Absolventi fakulty tak

budou moci odpovědně vykonávat povolání autorizovaných

architektů a inženýrů činných ve výstavbě podle zákona

ČNR č. 360/1992 Sb. a stanou se konkurenceschopnějšími a

vyhledávanějšími odborníky nejen v rámci evropského trhu

práce.

Na základě interního výběrového řízení před podáním

projektu byla vybrána nabídka totálních stanic Topcon

GPT-2006 s příslušenstvím fy Geodis Brno. Hlavními

kritérii při výběru byly technické parametry, cena a rozsah

dodávaného příslušenství.

Pořízené moderní vybavení, tj. totální stanice a externí

kontrolery, umožňuje komplexní inovaci laboratorní a prak-

tické výuky v předmětu Stavební geodézie. Vzhledem k to-

mu, že výuka probíhá paralelně ve dvou laboratořích, je

nutné vybavit shodně obě pracoviště. Průměrná velikost

studijní skupiny je čtyřiadvacet posluchačů, to znamená

v jedné laboratoři pracuje dvanáct studentů. Z pedagogické-

ho hlediska postačí jedna totální stanice pro dva posluchače.

Z toho vyplývá celkový požadavek na dvanáct totálních

stanic. Při řešení některých úloh není externí kontroler

nutný, a proto byl pro úsporu omezen jejich počet na osm.

Pro výuku v terénu, která probíhá současně na čtyřech loka-

litách, dvanáct stanic rovněž dostačuje. 

V návaznosti byla modernizována i náplň laboratorních a

praktických cvičení. Studenti se na přístrojích seznámí se

základními principy měření a naučí se řešit praktické geo-

detické úlohy obvyklé ve stavebnictví, tj. zhotovování polo-

hopisných a výškopisných plánů, základní vytyčovací práce,

základy zaměřování památkových objektů apod. Přístrojové

vybavení bylo zavedeno do výuky v zimním semestru

2003/2004. 

Inovace byla umožněna udělením dotace projektu

H2397/2003 Fondu rozvoje vysokých škol a příspěvkem

Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Ing. Martin Štroner, PhD.

Inovace a rozvoj laboratoří pro výuku stavební geodézie 
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�zprávy

Nová budova Alpha v administrativním komplexu BB

Centrum již má hlavní nájemce. Během září byly podepsány

nájemní smlouvy s českou pobočkou společnosti Microsoft a

společností Czech Puma Dassler, s. r. o. Další významnou

část budovy obsadí developer projektu BB Centrum,

společnost Passerinvest Group, která tak své sídlo přemístí

do centra svých podnikatelských aktivit. Pro nové nájemce

zde bude k dispozici 12 466 m2 pronajmutelných ploch a

228 parkovacích míst.

Budova Alpha, objekt o čtyřech podzemních a osmi

nadzemních podlažích, se nachází v pohledově nejexpono-

vanější poloze celého areálu. Velmi působivá severní fasáda

je protipólem stávajících objektů A, B a C. Celá budova je

tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí s vnějším

pláštěm ze skla a hliníku. Vnitřní atrium s výrazně prosvět-

leným skleněným světlíkem přes všechna podlaží navozuje

příjemnou atmosféru. Zakřivená jihozápadní fasáda umož-

ňuje umístění ojedinělých log vytvořených na hliníkovém

obkladu objektu. 

Budova, kterou navrhl Ing. arch. Jan Aulík (Studio A), je

založena na pilotách a základové desce. V současné době je

v rámci realizační projektové dokumentace tvořena maxi-

málně flexibilní vnitřní dispozice, jejím cílem je vyhovět

nejrozmanitějším požadavkům nájemců. Budoucí uživatelé

budovy jistě ocení i její nadstandardní zabezpečení. Výstup

z garáží objektu je řešen výtahem končícím v prvním nad-

zemním podlaží a pouze přes turnikety je možné projít k vý-

tahům, které obsluhují další nadzemní podlaží. Nájemci i

návštěvníci budovy jsou registrováni průchodem přes vstup-

ní zařízení.

Jednou z nepřehlédnutelných zajímavostí je velké vnitřní

atrium s negativním vertikálním sklonem přes všechna po-

dlaží, kde bude instalován model celého BB Centra. Uniká-

tem v pražském měřítku je velká střešní zahrada s mnoha

zákoutími, vyhlídkami, terasou a chráněnými místy s la-

vičkami. Nechybí zde vzrostlé dřeviny, stylizované můstky

atp. Bezbariérový přístup do všech prostor budovy je

samozřejmostí. Generálním dodavatelem stavby je

společnost HOCHTIEF.

Realizace budovy Alpha je z mnoha hledisek zlomová –

BB Centrum překračuje Vyskočilovu třídu. Její obě strany

tak budou nezaměnitelné svým stylem i pojetím. Jižní část –

Alpha, chystané Beta a Gamma budou přirozeně chránit

vnitřní prostor zelených ploch a zahradních restaurací, v je-

jichž středu bude situován prosklený a vzdušný sportovně

relaxační objekt Nová Brumlovka. V severní části bude

úlohu přirozeného centra plnit připravovaný projekt Zelený

dvůr.

Tisková informace

BB Centrum se dále rozrůstá 

AUSTIS mění svou právní formu
K 1. lednu 2004 změnila společnost AUSTIS, spol. s r. o., svou

právní formu. Nově vytvořená akciová společnost stejného jména

zachovává právní kontinuitu a přebírá veškeré závazky a dohody,

které vznikly před 1. lednem 2004. Protože nevzniká nový eko-

nomický subjekt, zůstávají v platnosti základní identifikační

údaje, jako jsou identifikační číslo organizace, bankovní účty,

adresa společnosti, komunikační spojení atd.

Založení akciové společnosti je dalším krokem celkové

přeměny předního českého výrobce, jehož výrobky pod značkami

ETERNAL, SANAKRYL, SANATHERM, FORTISOL zaujímají

přední místo mezi produkty stavební chemie na českém trhu.

Přeměna na akciovou společnost, v souvislosti s připravovaným

vstupem České republiky do Evropské unie, zvýší kredit

společnosti AUSTIS vůči současným i budoucím partnerům v

podnikání a  posílí i její pozici při účasti ve výběrových řízeních.

Současně je základním kamenem poslední etapy změn, směřu-

jících k vytvoření ekonomicky silné a stabilní, konkurenceschop-

né, moderně řízené a zákaznicky orientované české společnosti.

Změně, k níž od 1. ledna 2004 ve společnosti AUSTIS dochází,

předcházel certifikační audit jednotlivých činností společnosti v

rámci systému jakosti podle ISO 9001 a další opatření,

uskutečněná uvnitř a vně společnosti. Nový statut již te� lépe

vyjadřuje směr rozvoje společnosti a lépe charakterizuje postavení

na trhu.

Společnost AUSTIS, a. s., tak bude i v dalším období připrave-

na reagovat při svém rozvoji na změny podmínek, které přinese

zapojení do Evropské unie. Jak v nových rozměrech evropského

trhu, tak i v oblasti legislativy, která vstoupí po vstupu České

republiky do Evropské unie v platnost.

Tisková informace
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Až do června příštího roku budou specialisté společnosti

Hutní montáže Ostrava montovat unikátní ocelový most,

který spojí Norsko a Švédsko u města Svinesund. Prestižní

zakázku v hodnotě více než 1,5 mil. euro získala ostravská

firma v náročném mezinárodním výběrovém řízení. Nový

dálniční most přes Ringdalsfjord spojí Norsko a Švédsko

ocelovou konstrukcí o délce 695 m a šířce 28 m. Rozpětí

oblouku hlavního pole mostu je 247 m. Přes most, na

kterém bude vybíráno mýtné, povede nová trasa dálnice E6.

Nová konstrukce bude sloužit paralelně se starým mostem,

který oba břehy spojuje už od roku 1946 a nevyhovuje

současným požadavkům na bezpečnost a kapacitu. 

Samotná montáž mostu je náročná díky mimořádnému

rozpětí hlavního oblouku i výšce mostovky 55 m nad hladi-

nou. Nejvyšší bod mostu bude dokonce 92 m nad hladinou.

Hmotnost ocelové konstrukce mostu je 7 600 t. Technologie

výstavby u krajních sekcí probíhá postupným přivařováním

jednotlivých sekcí a výsunem v krocích do konečné polohy.

U vnitřních sekcí proběhne osazení autojeřábem přímo do

projektované polohy a svaření v ose. Střední sekce bude

předmontována v přístavu, zaplavena pod oblouk a osazena

do konečné polohy pomocí hydraulických lanových

zvedáků. 

I když kontrakt na montáž ocelové konstrukce mostu

končí pro ostravskou firmu v červnu roku 2004, most sa-

motný se otevře až o rok později, a to za účasti norské i

švédské královské rodiny. 

Tisková informace

�zprávy
Unikátní ocelový most mezi Norskem 
a Švédskem

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Děkan Fakulty stavební ČVUT vyhlásil počátkem

prosince studentskou soutěž na ideové řešení rekon-

strukce obvodového pláště budov fakulty. Účelem je

najít náměty na architektonické a stavebně technické

řešení rekonstrukce obvodového pláště objektů A, B, C.

Řešení musí vycházet z návaznosti na stávající kon-

strukční systém a půdorysné členění místností u

obvodového pláště. Soutěž je vypsána pro studenty a

studentské týmy ze všech studijních programů na ČVUT

(bakalářské, magisterské a doktorské studium). 

Práce je třeba odevzdat na sekretariát Fakulty architek-

tury ČVUT do 30. ledna 2004 do 12 hodin.

Specifikace zadání

a) architektonická část
� členění a barevnost fasády (použité materiály) 

� umístění otevíratelných částí 

� možnost předsazených prvků (žaluzie apod.) 

či zdvojené fasády 

� úpravy fasád podle světových stran 

b) stavebně technická část
� námět na novou stavebně energetickou koncepci

budovy v souvislosti s výměnou obvodového

pláště 

� koncepce řešení souvisejících technických sys-

témů budovy (vytápění, větrání) včetně případ-

ných zásahů do vnitřních konstrukcí a vnitřního

uspořádání budovy (schematicky) 

� rámcové ověření zlepšení kvality vnitřního

prostředí v celoročním provozu a nízké provozní

energetické náročnosti rekonstruované budovy 

� principy organizace postupu výstavby za částeč-

ného provozu budovy 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 13. února 2004.

O rozdělení odměn v celkové výši 15 000 Kč rozhodne

porota, která si vyhrazuje právo některou cenu neudělit,

případně rozdělit stanovenou částku jinak. Všem pra-

cím, které splní zadané podmínky, bude poskytnut

příspěvek na pokrytí režijních výdajů ve výši 1 000 Kč. 

Soutěžní práce budou vystaveny v atriu budovy 
Fakulty stavební ČVUT
v Praze 6, Thákurova 7

16. až 27. února 2004.

LIFE CYCLE ASSESSMENT, BEHAVIOUR AND PROPERTIES 
OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES

mezinárodní konference

9. – 11. listopadu 2004
aula Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95

Informace: www.fce.vutbr.cz/stm/LC2004, e-mail:2230@fce.vutbr.cz 
kontakt: tel.: +420 541 147 631, fax: +420 541 147 667

� Lifetime Assessment and Lifetime 

Management 

� Repair Technologies and Strategies

� Costs Effective Materials and Structures

� Modern Trends in Concrete Technology

� Concrete Performance Characteristics
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