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Význam smykových deformací při zkouškách
betonových trámků

Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.
prof. Ing. Vladimír KŘÍSTEK, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Při zkouškách betonových a vláknobetonových prvků se
běžně nerespektuje vliv smykových deformací na pře-
tvoření. V článku je zhodnocen tento vliv a poukazuje se
na jeho závažnost  a důsledky.

Jednou z klasických zkoušek pro stanovení základních

materiálových charakteristik betonu (počínaje hodnotou

počátečního modulu pružnosti až po inverzní analýzu pro

určení celého pracovního diagramu materiálu)  je zkouška

trámků zatížených příčnými břemeny. Typické uspořádání

této zkoušky je ukázáno na obr. 1a – prostý nosník je zatí-

žen dvěma silami F ve třetinách rozpětí. Ohybové momenty

(obr. 1b) mají ve střední třetině rozpětí konstantní velikost,

posouvající síly vznikají jen v krajních třetinách.

Typickým výsledkem takové zkoušky je získání závislosti

mezi průhybem z a působící silou F(z), příklad grafu je uve-

den na obr. 2. Při vyhodnocování těchto zkoušek se často

ignoruje vliv smykových deformací na průhyb; tento vliv

však není zanedbatelný a jeho respektování nemusí být slo-

žité ani v pozdějších stadiích zkoušky.

Nosník se v průběhu zkoušky postupně deformuje,

nejprve je celý v režimu, pro který lze přijmout idealizaci

lineární pružností. V dalším průběhu zkoušky je dosaženo

stavu, kdy právě v celém rozsahu střední části je tento režim

překročen, krajní části však zůstávají v režimu lineární

pružnosti (obr. 1b). Překročení režimu lineární pružnosti ve

střední třetině rozpětí dovoluje pokračovat v přetváření této

části, doprovázené však poklesem zatížení (obr. 2). Proto

krajní části jsou odlehčovány, a tudíž lze o nich přibližně

předpokládat, že i nadále zůstávají v režimu lineární pruž-

nosti.

Proto pro část průhybu středu rozpětí trámku vyvolanou

smykovými deformacemi,  a to v průběhu celé zkoušky,

platí 

zsm = κ F(z) a / G s2 = 2 (1 + ν) κ F(z) a / Es2 , (1)

kde E jemodul pružnosti materiálu;

G – modul pružnosti materiálu pro smykové namáhání;

s – délka strany čtvercového průřezu trámku;

κ – součinitel vlivu nerovnoměrného rozložení smyko-

vých napětí v průřezu na smykové deformace (pro

obdélníkový průřez je κ = 1,2);

ν – Poissonovo číslo (předpokládá se hodnotou 0,2).

Po úpravě dostáváme

Význam vlivu smykových deformací na průhyb je možno

– pro jednoduchost – dokumentovat poměrem průhybu

stanoveného s respektováním smyku a průhybu vyvolaného

jen ohybovými účinky při působení v lineárním režimu

(obr. 3, kde l je rozpětí trámku, obr. 1a). Z obrázku 3 tak

plyne, že pro typické rozměry zkušebního trámku l = 600 mm

a s = 150 mm dochází při ignorování smykových deformací

k podcenění průhybu zhruba o 16 %, což jistě není zaned-

batelné. Ze vztahu (2) je zřejmé, že složka průhybu středu

rozpětí trámku vyvolaná smykovými deformacemi je

úměrná smykové síle F(z) působící v krajních třetinách

délky rozpětí trámku. 

Význam složky průhybu středu rozpětí trámku vyvolané

smykovými deformacemi lze ukázat na obr. 4, který je

„inverzní“ proti obr. 2, tj. k zatěžující síle F vynášíme pří-

slušné průhyby z (šedou čarou skutečný průhyb zahrnující i

smykové účinky, čárkovaně průhyb vyvolaný pouze ohybo-

vými účinky, svislá vzdálenost mezi oběma čarami vyjadřu-

je složku průhybu středu rozpětí trámku zsm vyvolanou smy-

kovými deformacemi). 

b)

a)

Obr. 1. Schéma zatěžovací zkoušky v tahu za ohybu

a – uspořádání břemen, b – průběh  ohybových momentů

Obr. 2. Závislost mezi zatěžovací silou a průhybem ze zatěžovací

zkoušky vláknobetonu – idealizovaný tvar

.
)(

88,2
2Es

azF
zsm = (2)



Význam složky průhybu středu rozpětí trámku vyvolané

smykovými deformacemi však je značný, nebo�  jeho zaned-

bání vede k principiálně nesprávné interpretaci výsledků

zkoušek, a tudíž k určení nesprávných hodnot modulu pruž-

nosti (celkový průhyb je pokládán jen za projev ohybového

namáhání).

Závěrem nutno konstatovat, že jen při respektování vlivu

smyku lze správně provést inverzní analýzu pro určení

celého pracovního diagramu materiálu, a vyhnout se tak

stanovení nesprávných hodnot i dalších materiálových

charakteristik.

Uvedené výsledky byly získány v rámci řešení granto-
vých projektů č. 103/03/0838, 103/02/1005 a 103/02/1161
GA ČR.

Literatura
[1] ČSN 73 6174 Stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu

ze zkoušky v tahu ohybem. ČSNI, 1994.

Kohoutková, A. – Křístek, V.: The Importance of Shear
Deformations in Concrete Square Tests

In the tests of concrete and fibre reinforced concrete
specimens shear deformations are often neglected when
considering deflections. This paper presents assessment
of shear effects, their relevance and consequences.

Kohoutková, A. – Křístek, V.:  Bedeutung von Schub-
verformungen bei Prüfungen von Betonbalken

Bei Prüfungen von Beton- und Faserbetonelementen
wird gewöhnlich der Einfluss von Schubverformungen
auf die Verformung nicht respektiert. Im Artikel wird
dieser Einfluss bewertet und auf seine Bedeutung und
die Folgen hingewiesen. 
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Obr. 3. Poměr průhybu s respektováním smykových deformací

k průhybu vyvolanému pouze ohybem v závislosti na rozpětí 

a výšce nosníku

Obr. 4. Vliv smyku na velikost průhybu

�dizertace
Územní plánování v příhraniční oblasti
jižních Čech a Rakouska 
Ing. Kateřina Hladká

Cílem práce bylo posoudit metody vhodné pro dosažení

správné strategie rozvoje příhraniční oblasti z hlediska

trvale udržitelného rozvoje, lidských zdrojů atd. Jsou

posouzeny oba národní přístupy k problematice. Dospívá se

k názoru, že v příhraničních oblastech bude nutná koordi-

nace dokumentů jednotlivých zemí v měřítku EU.

Vliv výstavby a provozu Areálu obchodu
Modletice na ekologickou stabilitu v povodí
Ing. Pavel Beran

Práce analyzuje vliv velké investice na životní prostředí

vybraného modelového území. Autor dokládá, že nelze

investici pouze pasivně posoudit, ale je nutné hledat

prostředky ke zmírnění negativních vlivů a kompenzační

opatření. 

Evaluation of Infiltration-Outflow
Experiment Using MRI
Ing. Michal Sněhota

V práci se využívá magnetická rezonance ke sledování

struktury pórovitého prostředí a pohybu vody v tomto

prostředí. Doktorand sestavil unikátní měřicí aparaturu,

kterou využil k měření na vybraných vzorcích. Jde o zcela

novou a kvalitativně vyšší úroveň sledování pohybu vody

v půdě.

Shear Strength and Suction of Soils Under
Unsaturated Conditions
Ing. Ahmad Farouk Ibrahim

Autor referuje o experimentálním zkoumání smykové

pevnosti dvou různých typů zemin za nenasycených pod-

mínek na modifikovaném triaxiálním přístroji. K porovnání

používá numerický model pro nenasycené zeminy. 

Půdorysně zakřivené ocelobetonové mosty
Ing. Pavel Ryjáček

Předmětem práce je teoretická analýza chování půdorysně

zakřivených ocelobetonových mostů. Je navržen výpočetní

model ověřený modální analýzou na skutečném mostě.

Z paramerické studie a teoretické analýzy je odvozena původ-

ní metoda pro hodnocení vlivu zakřivení na chování mostu.

Vlivy vnějšího prostředí na spolehlivost 
a trvanlivost stavebních konstrukcí
Ing. Pavel Sůva

Dizertace sleduje aktuální problematiku účinků vnějšího

prostředí na stavební konstrukce. Vychází z podrobné

analýzy vlivu objemových změn materiálu na reálných kon-

strukcích. 
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Vztah mezi obvodem u paty kmene a obvodem 
ve výčetní výšce 

Ing. David ALBERT
doc. Ing. Pavel ROHON, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Cílem příspěvku je doplnění a upřesnění metody určení
výčetního obvodu kmene  pokáceného stromu především
u stromů solitérních.

Úvod
Krajina a její dynamika se neobejde bez hodnocení jed-

notlivých krajinných prvků, což přináší řadu problémů. Jde

zejména o hodnocení krajiny ve vztahu k její kvalitě, kde

ochrana jednotlivých prvků má velký význam pro kvalitu

celého systému. Problematikou se zabývá řada autorů

s větším či menším úspěchem. Z poslední doby lze uvést

například snahy o klasifikaci krajinného systému [1] nebo

problémy související s revitalizací krajiny [2], [3], [4]. 

V roce 1992 vstoupil v platnost zákon 114/92 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny [11], na který navazuje vyhláška

Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR)

č. 395/1992 Sb. [12]. Stanoví,  že povolení ke kácení není

nutné u dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto

nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostat-

ní podmínky dané zákonem či jinými právními předpisy,

mají-li tyto dřeviny obvod kmene měřený ve výšce 130 cm

(o1,3) nad zemí do 80 cm. V praxi orgánů státní správy

ochrany přírody a v soudním znalectví dochází velmi často

k situaci, kdy je třeba zjistit rozměry pokáceného stromu,

jehož kmen již není k dispozici, a to v rámci přestupkového,

popř. trestního řízení ve smyslu zákona [11] a prováděcí

vyhlášky [12]. 

Pro dodatečné určení výčetního obvodu kmene je proto

nutno znát vztah mezi výčetním obvodem o1,3 (tj. obvodem

měřeným 130 cm nad zemí) a obvodem pařezu, aby bylo

možné již z obvodu pařezu jasně stanovit výčetní obvod

s potřebnou přesností. Toto je nutné zejména v pásmu hrani-

čícím s mírou obvodu kmene, která je rozhodující ve smyslu

předpisů (tj. 80 cm). Otázka určení výčetního obvodu (o1,3),

popř. průměru (d1,3), je aktuální především u stromů ros-

toucích mimo les, zejména stromů solitérních. V porostech

dřevin je závislost mezi mírou na úřezné ploše a ve výčetní

výšce jednodušší, protože lze vycházet z výtvarnice. 

Článek uvádí některé výstupy z vědeckovýzkumné práce

v oblasti metod hodnocení dynamiky a kvality krajiny,

zejména stanovení vztahu mezi obvodem měřeným u paty

kmene v místech, kde bývá nejčastěji uříznut, tedy ve výšce

pařezu, a obvodem ve výčetní výšce, tj. 1,3 m nad zemí

u jedinců rostoucích solitérně nebo v malých skupinkách,

které nemají charakter porostu druhu bříza bílá (Betula ver-

rucosa Ehr.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), javor

klen (Acer pseudoplatanus L.), javor mleč (Acer platanoides

L.), lípa malolistá (Tilia cordata Mill) a smrk ztepilý  (Picea

abies Karst.). Stanovením závislosti mezi výčetním obvo-

dem (o1,3) a obvodem pařezu ve výšce 10 a 15 cm nad zemí,

což jsou nejčastější úřezné výšky (o0,10 a o0,15), lze zpětně

určit, zda nebylo porušeno ustanovení vyhlášky [12]. Pro

řízení přestupkové či trestní pak musí být vyslovena určitá

přesnost, tedy pravděpodobnost, se kterou se výčetní průměr

nebo výčetní obvod stanoví, což v podstatě určí s velkou jis-

totou, zda byla povolená míra překročena.

Řešení
Řešení problému bylo zahájeno na základě:

a) dat získaných při terénním šetření na území ČR,

b) matematicko-statistické analýzy dat jednotlivě pro

každý druh dřevin:

– testování normality rozdělení všech studovaných

souborů, 

– zjištění závislosti dvou veličin regresní metodou a

stanovení intervalů spolehlivosti,

– testu významnosti koeficientu korelace;

c) výsledků shrnutých do tabulkové podoby pro snadné

využití v praxi. 

Základní jednotkou sledovaného souboru byly vybrané

druhy dřevin rostoucí osamoceně (solitérně), ve stromořa-

dích, v alejích a v malých skupinkách s volným zápojem tak,

že se mohou volně vyvíjet a plně projevit osobitý charakter,

nemajíce charakter porostu po celém území Čech, které jsou

zákonem [11] definovány v § 3, odstavec g) jako stromy či

keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i

v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Výběr stromů pro šetření byl náhodný, přičemž výjimečně

tvarované kmeny byly vypuštěny. Za výjimečné tvary byly

považovány stromy s mimořádně svalcovitým kmenem či se

shluky spících pupenů tvořícími boule na spodní části

kmene či ve výčetní výšce.

Terénní šetření 

Zjištění výšky úřezné plochy 

Bylo provedeno u cca 300 pařezů ve volné krajině i

v sídelních útvarech. Výsledkem bylo zjištění, že výška

úřezné plochy je minimálně 10 cm nad zemí, a to vzhledem

k technické proveditelnosti řezu.

Vlastní měření obvodu 

Probíhalo v mimolesních lokalitách v Čechách v různé

nadmořské výšce, a to jak ve volné krajině, tak v intravilánu,

ve výšce 10 cm (o0,10) a ve výšce 15 cm (o0,15), a k této na-

měřené veličině byl vztažen obvod odečtený ve výšce 130 cm

nad zemí (o1,30). Do šetření byly pojaty stromy, jejichž

obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (o1,3) je z intervalu

<60 až 100>. Tento interval byl zvolen proto, že pro rozho-

dování je důležitá mezní hodnota, tj. o1,3 = 0,80 m. Byly

zahrnuty pouze stromy s jedním kmenem a s korunou nasa-

zenou ve výšce nad 130 cm od země. Zvláště se posuzovaly

stromy, které se vyskytovaly ve svahu nebo v rovině, a to

vzhledem k asymetrii tvaru kmene. Za rovinu je považován

terén se sklonem 0 až 8 %, o1,3 = 0,80 m.



Solitérní jedinci jsou ve většině případů s kořenovým

náběhem, nebo bez náběhu. Rozhodujícím faktorem je úhel

mezi tečnou náběhu a svislicí. Za stromy bez náběhu lze

považovat takové jedince, jejichž mezní úhel α nepřesahuje

hodnotu 10 (obr. 1). U každého druhu se  tedy určuje, zda

jde o stromy rostoucí:

– na rovině  s kořenovým náběhem,

– na rovině bez kořenového náběhu,

– na svahu s kořenovým náběhem,

– na svahu bez kořenového  náběhu. 

Výjimkou je smrk ztepilý (Picea abies), u něhož se nevysky-

tují jedinci bez kořenových náběhů, což je dáno stavbou

povrchového kořenového systému. V takto určených základ-

ních souborech byl proveden prostý náhodný výběr. 

Technika a pomůcky měření
Na stromy rostoucí ve svahu se vztahuje konvence, podle

níž se obvod měří ze strany přivrácené ke svahu, odkud se

určuje měřická výška (obr. 2). Hodnoty se zjiš�ovaly ve sta-

novených výškách ocelovým pásmem s přesností na 1 mm.

Pro stanovení výšky měření byla použita měřicí la� s vyzna-

čenou výškou 10, 15 a 130 cm.

Vyhodnocení a zpracování výsledků
Ke zpracování a vyhodnocení výsledků byla použita

matematická a statistická analýza podporovaná počí-

tačovým softwarem Microsoft Word, Microsoft  Excel,

Microsoft Visual FoxPro a Statgraphics. U souborů naměře-

ných hodnot bylo nejprve provedeno základní statistické

šetření. Data obsažená v těchto souborech byla nasbírána při

přímém terénním šetření [6], [7], [8]. Byly vypočteny koefi-

cienty korelace, které se ve všech souborech pohybovaly

v rozmezí r = 0,8187 až 0,9600.

Diskuze
Bylo přihlédnuto k rozdílům ve tvaru kmene u dřevin ros-

toucích solitérně, ve stromořadích, alejích a malých

skupinách s volným zápojem a dřevin rostoucích v porostu

vzhledem ke změnám konkurenčních a fyzikálních vlastnos-

tí prostředí. Určení závislostí mezi mírou na pařezu a ve

výčetní výšce je v lesních porostech poměrně jednodušší,

protože se může vycházet z výtvarnice, tj. veličiny, která

vyjadřuje koncentrovanou formou tvar kmene. Toto číslo je

rovno podílu skutečného objemu ideálního válce s průmě-

rem a výškou shodnými s rozměry měřenými na kmeni stro-

mu [9]. Výtvarnice může být:

– absolutní, vztažená ke kruhové ploše u paty kmene

(popř. k úřezové ploše pařezu);

– nepravá, vztažená ke kruhové ploše ve výčetní výšce

(tj. 1,3 m nad zemí);

– pravá, vztažená ke kruhové ploše v 1/10 výšky stromu.

Pro lesní porosty s jednodušší a menší proměnlivostí ve

tvaru kmene je možno pomocí výtvarnice absolutní určit na

základě znalosti plochy řezu na pařezu hmotu odříznutého

stromu a z ní odvodit její výčetní průměr. V obecně platných

tabulkách je stanovována hmota stojícího stromu jako

funkce kruhové plochy ve výčetní výšce a výšky stromu,

která v porostech u stromů stejně starých je přibližně stejná.

Zde se pak dá jednoduše určit výčetní průměr nebo výčetní

obvod.

Jiná situace nastává u samostatně stojících jedinců. V dů-

sledku velkého zatížení tlakem větru musí strom vytvořit

specifické statické situace, aby se zabezpečil. Z teoretického

hlediska jde o vetknutý nosník (krakorec) a panují zde, zjed-

nodušeně řečeno, vztahy

M = F · A · h ,

kde M je ohybový moment,

F – síla větru,

A – plocha koruny stromu vystavená větru,

H – vzdálenost těžiště koruny od zvoleného průměru.

Zároveň však platí, že ohybový moment 

M´= Rfd · W ,

kde M´ je ohybový moment,

Rfd – výpočtová pevnost dřeva v ohybu,

W – průřezový modul kruhu  πd3/32.

Když M = M´, pak platí F · A · h = Rfd · W a můžeme určit,

jak by měl vypadat kmen ve vztahu k síle větru F. Po dosa-

zení určíme-li, že

Z toho, co bylo uvedeno, platí, že strom má tím níže polo-

žený nebezpečný průřez, čím má mohutnější a větší korunu,

která ma logicky níže své těžiště. Aby se stabilizoval,

vytváří zároveň mohutnou kořenovou soustavu ve většině

případů s mohutnějšími kořenovými náběhy, čímž se zásad-

ně liší od stromů rostoucích v porostu, které ve srovnání se

stejně starými jedinci téhož druhu mají kmen jinak formo-
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Obr. 1. 

Určení kořenových náběhů

Obr. 2. Znázornění měření ve svahu 



ván s menším, nebo dokonce téměř žádným kořenovým ná-

během. Z toho vyplývá, že u jedinců rostoucích mimo les je

skutečně nutné provést šetření a stanovit experimentálně

závislosti.

Závěr
Pomocí určených závislostí jsou vytvořeny podklady,

pomocí nichž se dá orientačně, přesto však s větší přesností

než na základě tzv. kvalifikovaného odhadu určit, zda byly

dodrženy podmínky stanovené pro kácení dřevin volně ros-

toucích mimo les [11], [12]. 

Regresní metoda prokázala přímou lineární závislost mezi

výčetním obvodem měřeným ve výšce 130 cm nad zemí a

obvodem měřeným u paty kmene (10, 15 cm) u všech sledo-

vaných druhů dřevin. Interval spolehlivosti pro jednotlivá

pozorování byl sestrojen a vyjádřen číselně ve výsledných

tabulkách. Testem významnosti koeficientu korelace se

potvrdil předpoklad těsnosti daného vztahu, nebo� všechny

koeficienty vypočtené z jednotlivých výběrů byly na zvole-

né hladině významné.

Interpretace výsledků je uvedena v tab. 1. Je možno ji

používat s tím, že zjednodušuje získané výsledky pro prak-

tickou potřebu. V tabulce jsou hodnoty vztažené k obvodu

úřezné plochy, kde je s vysokou pravděpodobností překro-

čen obvod kmene ve výčetní výšce (o1,3) tak, že je větší než

80 cm pro vybrané druhy dřevin. Představují pomůcku pro

praxi, kde se dosud postupovalo při odvození výčetního roz-

měru (d1,3 nebo o1,3) pouze kvalifikovaným odhadem a ve

většině případů se výčetní průměr odvodil od průměru na

úřezné ploše pařezu změnšený o 10 až 15 %.

Článek vznikl v rámci grantu č. 103/03/0639 GA ČR
„Stavební činnost a revitalizace krajiny“.
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o 10 o 15 o 10 o 15 o 10 o 15 o 10 o 15

bříza bílá 

(Betula verrucosa Ehr.)
– – 134 128 116 114 126 117

jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior L.)
111 108 122 116 112 109 129 124

javor klen 

(Acer pseudoplatanus L.)
101 99 113 110 101 99 114 111

javor mleč 

(Acer platanoides L.)
102 100 118 111 101 99 112 107

lípa malolistá 

(Tilia cordata Mill.)
113 111 125 117 107 93 117 109

smrk ztepilý 

(Picea abies Karst.)
– – 150 130 – – 134 120

Dřevina

Rovina Svah

bez kořenových náběhů s kořenovými náběhy bez kořenových náběhů s kořenovými náběhy

Tab. 1. Minimální obvod [cm] úřezné plochy na pařezu 

Albert, D. – Rohon, P.: The Relation Between the
Perimeter at the Trunk Foot and the Perimeter at the
Breast Height

This contribution aims at developing and specifying the
assessment method of the breast perimeter of cut down
trees, particularly solitary trees. 

Albert, D. – Rohon, P.: Beziehung zwischen Stammum-
fang am Stammfuß und dem Umfang in Brusthöhe

Ziel des Beitrags ist die Ergänzung und Präzisierung der
Methode – Bestimmung des Brusthöhenumfangs des
Stamms des gefällten Baumes, vor allem bei Solitärge-
hölzen.



38 STAVEBNÍ OBZOR 2/2004

Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti 
vápenných omítek s pucolánovými přísadami
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V článku jsou uvedeny pevnosti v tahu za ohybu a
v tlaku, sorpční izotermy, retenční křivky vlhkosti, sou-
činitel difúze vodní páry, vlhkostní absorpční součinitel,
součinitel vlhkostní vodivosti, součinitel teplotní a
vlhkostní délkové roztažnosti, součinitel tepelné vodi-
vosti a měrná tepelná kapacita tří vápenných omítek
s pucolánovými přísadami. Porovnávací měření jsou
provedena též na běžné vápenné omítce. Na základě
experimentů lze konstatovat, že vápenné omítky s puco-
lánovými přísadami rozšiřují možnosti provádění povr-
chových úprav zdiva rekonstruovaných historických
staveb.

Úvod
Vápno získané žíháním vápence při cca 1 000 ˚C tvoří po

vyhašení základní pojivo vápenných omítek, které působe-

ním vzdušného kysličníku uhličitého podle rovnice

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (1)

tvoří uhličitan vápenatý v procesu karbonatace. Kysličník

uhličitý ve vzduchu má relativně velmi nízkou koncentraci

0,04 obj. % [1] a jen vysoká porozita omítek umožňuje

dostatečný přísun kysličníku uhličitého potřebného k pro-

běhnutí reakce. Deterministický model popisující karbona-

taci vápenné omítky je popsán v [2]. 

Na kamenném a smíšeném zdivu historických staveb

vysychá malta pomalu a nárůst pevnosti omítky tomu odpo-

vídá. Proto je žádoucí používat malty, které jsou z hlediska

konstrukce historických staveb přijatelné, ale vykazují další

chemizmus tvrdnutí tvorbou hydratovaných vápenatých

silikátů nebo alumosilikátů. Pro omítkové úpravy byly před

více než tisíci lety v Itálii používány minerální přísady nazý-

vané podle městečka Pozzolana. Tyto vulkanické popílky,

drcené pemzy či spongilit se ovšem v oblasti střední Evropy

nevyskytují. Proto se hledají alternativy v podobě látek do-

stupných v České republice, které by umožnily navrhnout

další druhy vápenných omítek s pucolánovými přísadami,

vhodné k použití v exteriéru i interiéru historických staveb,

a zaručovaly delší trvanlivost a lepší vlastnosti než často

používané  omítky vápenné. 

V první etapě práce [3] byla popsána úvodní měření tepel-

ných a vlhkostních parametrů vápenné omítky s přísadou

metakaolinu, jež má pucolánové vlastnosti. Tento článek

popisuje pokračování experimentálních prací a navazuje na

dosažené výsledky. Jeho předmětem je analýza základních

mechanických, vlhkostních a tepelných vlastností vápen-

ných malt s přísadou mleté cihelné moučky a mletého smal-

tového skla. Jsou též doplněny další parametry vápenné

omítky s přísadou metakaolinu, které v práci [3] nebyly uve-

deny.

Metody měření 

Základní vlastnosti a mechanické vlastnosti
Z hmotnosti vodou nasyceného vzorku mv a hmotnosti

ponořeného vodou nasyceného vzorku, tzv. Archimédovy

hmotnosti ma, byl nejprve vypočítán objem vzorku [m3]

podle rovnice 

kde ρv je hustota vody. Základní vlastnosti, jakými jsou

nasycená vlhkost wc [kg m–3], objemová hmotnost ρ a hus-

tota materiálu ρmat, byly pak určeny z rovnic

kde ms je hmotnost suchého vzorku, ψ0 otevřená porozita

materiálu, definovaná jako poměr objemu otevřených pórů

v materiálu k celkovému objemu tohoto materiálu [kgm–3],

Z mechanických vlastností pevnosti v tlaku a v tahu za

ohybu byly stanoveny na zkušebním lisu MTS 500 kN stan-

dardním postupem.

Vlhkostní vlastnosti
Měřenými parametry byly součinitel difúze vodní páry,

sorpční izoterma, retenční křivka vlhkosti, vlhkostní

absorpční součinitel, součinitel vlhkostní vodivosti a souči-

nitel vlhkostní délkové roztažnosti.

Měření součinitele difúze vodní páry bylo provedeno

metodou bez teplotního spádu, založenou na jednorozměr-

ném šíření vodní páry vzorkem, která spočívá v měření

difúzního toku vodní páry prošlé vzorkem při znalosti par-

ciálních tlaků vodní páry ve vzduchu pod měrným povr-

chem vzorku a nad ním [4]. Vzorek je vzduchotěsně upev-

něn v misce naplněné roztokem se známou relativní vlhkostí.

Miska se vzorkem se periodicky váží a zjištěné úbytky či

přírůstky hmotnosti se vynesou v závislosti na době vážení

do grafu. Po dosažení přímkového charakteru křivky se

měření pokládá za ukončené. Součinitel difúzní propustnos-

ti vodní páry δ [s] se vyhodnocuje podle vztahu

,
v

av mm
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ρ
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kde ∆m je množství páry difundující vzorkem [kg], d je

tlouš�ka vzorku [m], S je plocha vzorku ve styku s daným

prostředím [m2], τ je období korespondující s transportem

hmotnosti vodní páry ∆m [s] a ∆pp je rozdíl parciálních tlaků

vodní páry ve vzduchu nad měrným povrchem vzorku [Pa]

a pod ním.

Za izotermních podmínek platí následující vztah mezi

součinitelem difúze vodní páry D [m2s–1] a součinitelem

difúzní propustnosti δ

D = δRT/M , (7)

kde R je univerzální plynová konstanta, T absolutní teplota a

M molární hmotnost vody.

Ve stavební praxi se nejčastěji používá faktor difúzního

odporu [–]

µ = Da/D , (8)

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2s–1].

Měření adsorpčních izoterem probíhalo v laboratorních

podmínkách při průměrné teplotě 23 ˚C. Vzorky byly

umístěny v exsikátorech s různými solnými roztoky, nad

kterými se vytvářela známá konstantní vlhkost vzduchu. Na

počátku byly všechny vzorky vysušené. Měření se provádě-

lo paralelně ve všech exsikátorech vždy pro tři vzorky

omítky. Hmotnost vzorků se sledovala až do ustálení, a

potom byla vypočtena vlhkost ve vzorcích.

Pro měření retenčních křivek byla použita metoda „pres-

sure plate“. Měřicí zařízení sestává z kompresoru, panelu

s manometry a regulátory tlaku, extrakční nádoby a kera-

mických desek [5]. Kapilárně vodou nasycené vzorky jsou

umístěny do extrakční nádoby na keramickou desku, kterou

pokrývá kaolínová pasta a velmi jemně strukturovaná látka.

Nádoba je uzavřena těsnícími šrouby a v rozsahu, který

umožňuje keramická deska, je aplikován zvolený tlak. Z ná-

doby hadicí odtéká vytlačená kapalina do byrety, ve které je

v okamžiku ustavení rovnováhy ustálená hladina kapaliny.

Experiment je v tomto okamžiku zastaven, nádoba otevřena

a vzorky zváženy. Dále se postupuje stejným způsobem za

postupného zvyšování tlaku. Z hmotnosti vzorků při kaž-

dém tlaku je vypočítána hodnota vlhkosti a sestrojena reten-

ční křivka závislosti vlhkosti materiálu na aplikovaném tlaku.

Retenční křivky se měřily v klimatizované laboratoři při

teplotě 24 až 28 ˚C a 44 až 46 % relativní vlhkosti, okolní

tlak kolísal mezi 990 až 1 007 mbary. Aplikován byl tlak od

0,4 do 10,0 barů vždy v rozsahu dané keramické desky.

Měřicí aparatura pro stanovení vlhkostního absorpčního

součinitele sestává z nádoby na vodu, nad níž se na kovové

konstrukci zavěsí na automatickou digitální váhu vzorek

s parotěsně a vodotěsně izolovanými bočními stěnami [6].

Vzorek se ponoří asi 1 až 2 mm pod hladinu v nádobě.

Automatické váhy připojené k počítači pomocí programu

vytvořeného speciálně pro toto měření zaznamenávají časo-

vý průběh navlhání vzorku. Program umožňuje libovolné

nastavení intervalů pro odečtení aktuální hmotnosti vzorku.

Z naměřených hodnot se sestrojí závislost kumulativního

obsahu vlhkosti (na jednotku plochy) I na odmocnině z času t,

ze které se pomocí lineární regrese přímo určí vlhkostní

absorpční koeficient A [kg/m2s1/2] podle vztahu

I = At1/2. (9)

Průměrnou hodnotu součinitele vlhkostní vodivosti

κ [m2s–1] lze vypočítat dle teorie uvedené v [7] na základě

vlhkostního absorpčního součinitele A pomocí rovnice

kde wc je nasycená vlhkost [kgm–3] a w0 je počáteční vlhkost

[kgm–3].

Metoda měření součinitele vlhkostní vodivosti v závis-

losti na vlhkosti na základě naměřených vlhkostních profilů

byla podrobně popsána v práci [3], proto zde její popis ne-

budeme opakovat. Chtěli bychom pouze poznamenat, že

k měření vlhkostních profilů byla použita kapacitní metoda

[8] a vyhodnocení vlhkostních profilů bylo provedeno

nestacionární metodou [9]. 

Součinitel vlhkostní délkové roztažnosti αu [% kg/kg–1]

byl určen na základě měření rozdílu délek suchého a

vlhkostí nasyceného vzorku ∆l při konstantní teplotě pomocí

vztahu

kde l0,u je délka při referenční vlhkosti (zde nulová vlhkost)

a ∆u je rozdíl vlhkostí nasyceného a suchého vzorku

[% kg/kg]. Délky byly měřeny Zeissovým komparátorem

s citlivostí 0,0005 mm. 

Tepelné vlastnosti
K určení měrné tepelné kapacity [Jkg–1K–1], objemové

tepelné kapacity [Jm–3K–1] a součinitele tepelné vodivosti

[Wm–1K–1] v závislosti na vlhkosti byly použity metody po-

psané v práci [3]. Součinitel teplotní délkové roztažnosti αT

[K–1] byl určen měřením délky při dvou teplotách a vypoč-

ten ze vztahu

kde l0,T je délka při vztažné teplotě (25 ˚C), délková změna

∆l je rozdíl délek vzorku při teplotách 105 a 25 ˚C, ∆T je

příslušný rozdíl teplot. Délky byly měřeny dotykovým kom-

parátorem Zeiss na vzorcích opatřených kovovými kontakty

tlouš�ky 0,5 mm. Při teplotě 105 ˚C byl vzorek tepelně izo-

lován a v tomto stavu zahříván čtyři hodiny na 105 ˚C v la-

boratorní sušárně s regulovanou teplotou. Po vyjmutí z ter-

mostatu bylo během 20 s provedeno měření komparátorem.

Materiály a vzorky
Porovnávací vápenná omítka (dále označovaná symbolem

S) byla připravena smícháním hmotnostních složek vápna,

písku a vody v poměru 1 : 3 : 1, vápeno-pucolánové omítky

byly v poměru vápna, písku, pucolánových složek a vody

1 : 3 : 1 : 1,5. Vápenný hydrát s označením CL 90 byl z pro-

dukce CMV Mokrá. Křemenný písek z lokality Tovačov

měl spojitou křivku zrnitosti v mezích 0–4 mm. Jako

pucolánové přísady byly použity metakaolin (omítka P1),

mletá cihelná keramika (omítka P2) a mleté smaltové sklo

(omítka P3). Metakaolin v omítce P1 obsahoval 55 % SiO2,

45 % Al2O3 a další součásti jako CaO, MgO, TiO2, Fe2O3,

Na2O a K2O. Složení cihelné keramiky z Cihelen Hodonín

bylo 69 % SiO2, a 25 % (Fe2O3 + Al2O3). Smaltové sklo

(frita) je borosilikátové sklo o složení 40 % SiO2, 20 %

B2O3, 15–20 % (Na2O + K2O), 2–5 % Al2O3, 1–3 % Fe2O3,

1–2 % CoO, 3–6 % MnO2, 2–3 % CaO, 1–3 % CuO, výrob-

ce Mefrit (frita pro smalt SK 863). Granulometrie pucoláno-

vých přísad je uvedena na obr. 1.

Pro určení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku byly použi-

ty vždy tři trámečky 40 x 40 x 160 mm, pro určení hustoty,

nasákavosti, součinitele tepelné vodivosti krychle o hraně

70 mm, pro určení měrné tepelné kapacity jsme použili

zlomky hranolů 40 x 40 mm o hmotnosti 80 až 150 g, pro

měření vlhkostního absorpčního součinitele pět hranolů(10)

,
1

,0 u

l

l u
u ∆

∆=α (11)

,
1

,0 T

l

l T
T ∆

∆=α (12)



50 x 50 x 20 mm, pro měření součinitele vlhkostní vodivosti

tři vzorky 20 x 40 x 296 mm, pro měření součinitele difúze

vodní páry tři válcové vzorky o průměru 120 mm a výšce

20 mm, k určení sorpčních izoterem pro každou vlhkost tři

hranolové vzorky 33 x 33 x 10 mm, pro určení retenčních

křivek vlhkosti tři vzorky 35 x 35 x 10 mm, pro určení

součinitele teplotní a vlhkostní délkové roztažnosti po třech

hranolech 40 x 40 x 120 mm.

Experimentální výsledky

Základní a mechanické vlastnosti
Základní vlastnosti studovaných omítek jsou uvedeny

v tab. 1. Znatelný rozdíl v otevřené pórovitosti mezi omít-

kou P1 a ostatními zřejmě souvisí s nižší hustotou P1.

Mechanické vlastnosti jsou uvedeny na obr. 2 a obr. 3.

V sedmidenních pevnostech nebylo dosaženo až na omítku

P1 významného zlepšení vlastností vlivem pucolánových

přísad. Situace po 28 dnech ukázala již významnější přínos

pucolánových přísad. Obrázek 3 ukazuje, že pevnost v tlaku

je u vápeno-pucolánové omítky P1 vyšší dvojnásobně proti

vápenné omítce, trojnásobně u vápeno-pucolánové omítky

P3, a téměř čtyřnásobně u omítky P2. Vedle sedmidenních a

28denních zkoušek byla určena mechanická pevnost i po

delší době. Zatímco pevnost v tahu za ohybu referenční

omítky S po 341 dnech byla 0,088 MPa a pevnost v tlaku

1,48 MPa, vápeno-pucolánová omítka P1 dosáhla pevnosti

v tahu za ohybu 0,92 MPa a 11,7 MPa v tlaku. Vápeno-
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Obr. 1a. Sítový rozbor metakaolinu

Obr. 2a. Pevnost omítek v tahu za ohybu po 7 dnech

Obr. 2b. Pevnost omítek v tahu za ohybu po 28 dnech

Obr. 3a. Pevnost omítek v tlaku po 7 dnech 

Obr. 3b. Pevnost omítek v tlaku po 28 dnech 

Tab. 1. Základní vlastnosti studovaných omítek

Obr. 1b. Sítový rozbor mleté cihly

Obr. 1c. Sítový rozbor mletého smaltového skla

Objemová 

hmotnost 

Otevřená 

porovitost

[kg/m
3
] [% m

3
/m

3
]

vápenná  S 1 660 34,2

vápeno-pucolánová P1 1 320 45,3

vápeno-pucolánová P2 1 670 33,5

vápeno-pucolánová  P3 1 740 32

Omítka



-pucolánová omítka P2 vykazovala podobný nárůst pevnos-

ti. Po 157 dnech dosáhla 1,16 MPa v tahu za ohybu a v tlaku

7,74 MPa.

Vlhkostní vlastnosti
Základní vlhkostní vlastnosti studovaných omítek jsou

uvedeny v tab. 2. Faktor difúzního odporu µ vápeno-

-pucolánové omítky P1 byl o 20 % vyšší než u referenční

omítky S. Faktor µ pro omítky P2 a P3 byl poloviční proti

faktoru referenční omítky S. Vlhkostní absorpční součinite-

le vápeno-pucolánových omítek byly podstatně menší než

pro porovnávací omítku S, pro P2 a P3 šlo o 20–30% po-

kles, 50% pokles pro P1. Tomu pak odpovídaly i hodnoty

průměrných součinitelů vlhkostní vodivosti vypočtených

podle vztahu (10). Na druhé straně součinitele vlhkostní

délkové roztažnosti všech vápeno-pucolánových omítek

vzrostly asi dvojnásobně ve srovnání s omítkou S.

Obrázek 4 ukazuje průběh sorpčních izoterem vodní páry

sledovaných omítek. Je zřejmé, že nejvyšší množství vodní

páry adsorbuje vápeno-pucolánová omítka P1 v celém

rozsahu relativní vlhkosti. Sorpční izotermy omítek P2 a P3

jsou velmi podobné izotermě porovnávací omítky S, pouze

v oblasti nad 60 % relativní vlhkosti je obsah adsorbované

vody poněkud vyšší pro P2 a P3 než pro S.

Na obrázku 5 jsou retenční křivky vlhkosti studovaných

omítek. Nejvýše leží opět křivka odpovídající vápeno-

-pucolánové omítce P1, což odpovídá její nejvyšší pórovi-

tosti. Její charakter je ovšem dosti podobný křivce omítky S,

obě křivky začínají relativně rychle klesat po dosažení tlaku

cca 3 bary. Retenční křivky odpovídající vápeno-pucoláno-

vým omítkám P2 a P3 do cca 3 barů se liší jen velmi málo

od referenční omítky S, ale i po překročení tohoto tlaku kle-

sají ještě velmi pomalu. To by svědčilo o jemnější pórové

struktuře ve srovnání s referenční omítkou.

Obrázek 6 ukazuje závislost součinitele vlhkostní vodi-

vosti všech studovaných omítek na vlhkosti vypočtenou

z vlhkostních profilů. Ve srovnání s údaji pro omítky S a P1

[3] jsou data v této práci přesnější v důsledku použití přes-

nějších metod regresní analýzy naměřených vlhkostních

profilů. Vápeno-pucolánová omítka P1 vykazuje významně

nižší hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti v porovnání

s ostatními omítkami, přičemž rozdíly dosahují poloviny až

jednoho řádu. Rozdíly součinitelů vlhkostní vodivosti omí-

tek P2, P3 vzhledem k omítce S jsou v rozsahu desítek pro-
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vlhkostní  

absorpční 

průměrný vlhkostní 

vodivosti

vlhkostní délkové 

roztažnosti

[–] [kgm
-2

s
-1/2

] [m
2
s

-1
] 10

-5
 [% kg/kg]

-1

vápenná S 15 0,241 6,86E-07 3,3

vápeno-pucolánová P1 18 0,108 7,64E-08 6,1

vápeno-pucolánová P2 8,3 0,183 3,60E-07 7,2

vápeno-pucolánová P3 9,4 0,161 3,69E-07 7,6

Omítka 

Součinitel 

Faktor difúzního 

odporu 

Měrná tepelná kapacita

[J/kgK]

vápenná S 0,73   970 12,0

vápeno-pucolánová P1 0,40 1020   6,2

vápeno-pucolánová P2 0,69   980 11,0

vápeno-pucolánová P3 0,56   940 15,0

Součinitel teplotní délkové 

roztažnosti 10
-6

 [K
-1

]
Omítka 

Součinitel tepelné vodivosti 

[W/mK]

v suchém stavu

Tab. 2. Základní vlhkostní vlastnosti studovaných omítek

Tab. 3. Základní tepelné vlastnosti studovaných omítek

Obr. 4. Sorpční izotermy omítek

Obr. 5. Retenční křivky vlhkosti omítek

Obr. 6. Součinitel vlhkostní vodivosti omítek v závislosti na vlhkosti
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cent. Porovnání hodnot součinitelů vlhkostní vodivosti

závislých na vlhkosti s průměrnými součiniteli vlhkostní vo-

divosti, vypočtenými podle vztahu (10), ukazuje, že průměr-

né součinitele vlhkostní vodivosti (tab. 2) odpovídají hod-

notám součinitelů vlhkostní vodivosti na obr. 5 při vlhkosti

rovné cca dvěma třetinách nasycené vlhkosti.

Tepelné vlastnosti
Základní tepelné vlastnosti studovaných omítek P2 a P3

jsou ukázány v tab. 3, kde pro porovnání jsou uvedeny i

hodnoty pro S a P1 z práce [3]. Součinitel tepelné vodivosti

vápeno-pucolánové omítky P1 je téměř poloviční proti

součiniteli referenční omítky S. U omítek P2 a P3 jsou

rozdíly menší. Měrná tepelná kapacita všech suchých

omítek se liší o méně než 10 %. Součinitel teplotní délkové

roztažnosti je pro omítku P1 poloviční proti S, pro P2 a P3

jsou rozdíly vzhledem k referenční vápenné omítce podstat-

ně menší  rozsahu 10–20 %. 

Na obrázku 7 jsou uvedeny závislosti součinitelů tepelné

vodivosti sledovaných omítek na vlhkosti. Rozdíl mezi

součinitelem tepelné vodivosti  vápeno-pucolánové omítky

P1 a ostatních tří je větší ve vlhkém než v suchém stavu. Na

obrázku 8 je závislost objemové měrné tepelné kapacity na

vlhkosti omítek P2 a P3 a pro porovnání jsou zde i výsledky

z práce [3] pro omítku P1 a referenční S. Objemová tepelná

kapacita je pro P1 asi o 18 % menší než u tří ostatních

omítek, které v příslušné vlhkostní oblasti dosahují téměř

identických hodnot.

Diskuze
Mechanická pevnost všech studovaných vápeno-pucolá-

nových omítek je vyšší než u porovnávací vápenné omítky.

Tento pozitivní trend byl pozorován nejen při 28denních

zkouškách. První výsledky dlouhodobého sledování ukazu-

jí, že v době, kdy vápenná omítka si zachovává přibližně

stejné vlastnosti jako po 28 dnech, vzestup pevnosti u vápe-

no-pucolánových omítek pokračuje. Po šesti, resp. dvanácti

měsících, omítky P1 a P2 jsou podstatně pevnější než po 28

dnech.

Abychom vysvětlili výrazný vzestup pevnosti, je třeba

analyzovat povahu chemických reakcí vyvolaných ve vá-

penné omítce pucolánovými přísadami. Žíháním po dobu

delší než 1 h při 600 ˚C se z kaolinu Al2Si2O5(OH)4 utvoří

metakaolin Al2Si2O7. Tuto reakci nazýváme dehydroxylační

a je možné ji zapsat 

Al2Si2O5(OH)4 → Al2Si2O7 + 2 H2O . (13)

Metakaolin tvoří rentgenoamorfní fázi s velmi porézní

strukturou [10]. Má pucolánové vlastnosti, reaguje s hydro-

xidem vápenatým a tvoří hydratované silikáty a alumináty

vápníku. Vysoká koncentrace iontů OH
–

v záměsové vodě,

která má pH 12,45 při 25 ˚C, je doprovázena odpovídající

koncentrací iontů Ca
++

v roztoku. Jednotlivá silikátová a alu-

minátová pojiva hydrolyzují a tvoří jednotlivé ionty podle

schémat

≡Si–O–Si≡ + 8 OH
– → 2[SiO(OH)3]

–
+ H2O , (14)

≡Si–O–Al= + 7 OH
– → [Si (OH)3]

–
+ [Al (OH)4]

–
. (15)

Jakmile jednoduché silikátové a aluminátové ionty přijdou

do styku s ionty Ca
++

, tvoří se gely CSH a C4AH13 [11].

Výsledkem reakce metakaolinu s hydroxidem vápenatým

[12] je tvorba C3AH6 (hydrát trikalciumaluminátu) a

C2ASH8 (hydratovaný gehlenit). Produkty pucolánových

reakcí jsou porézní, jak ukázal Chabannet [13], který použí-

val metakaolin jako provzdušňovací přísadu.

Část hydroxidu vápenatého reaguje s pucolánem, zbytek

karbonatuje podle rovnice (1), uplatnění reakcí (14), (15) a

(1) je přitom současné a záleží na jejich rychlosti. Množství

výsledných sloučenin závisí na jemnosti metakaolinu,

množství záměsové vody, koncentraci CO2 ve vzduchu a

jeho relativní vlhkosti a na pórovitosti malty.

Surovina pro výrobu cihel obsahuje obvykle jílové mine-

rály jako kaolin Al2Si2O5(OH)4, montmorillonit KAl3Mg-

Si8O20(OH)4 a illit KAl4(Si7Al)O20(OH)4. Při výrobě cihel

se vypaluje při teplotě 900 až 950 ˚C. Tyto materiály dehy-

drují, krystalická struktura se zhroutí, minerály se rozloží a

utvoří se nové sloučeniny, mezi nimi rentgenoamorfní

Al2Si2O7. Po reakci s hydroxidem vápenatým vznikají

podobné sloučeniny, jako se tvoří z vypáleného kaolinu.

Frita je materiál pro výrobu smaltu na kovovém povrchu.

Z hlediska struktury jde o sklo – amorfní pevnou látku. SiO2

a silikáty ve skle reagují s hydroxidem vápenatým a tvoří hy-

dratované silikáty vápenaté, gely CSH. Ve skle obsažený oxid

hlinitý vede k tvorbě hydratovaných aluminátů vápenatých.

Jak vyplývá z předchozího rozboru, vzestup pevnosti

v tlaku a v tahu za ohybu vápeno-pucolánové omítky P1

s obsahem metakaolinu je možno jednoznačně přisoudit

tvorbě CSH a hydratovaných vápenohlinitanových struktur,

které mají vyšší pevnost než uhličitan vápenatý. Podobné

odůvodnění je možno uplatnit pro pevnost omítky P2 s mle-

tou cihlou. Mechanické vlastnosti omítky P2 by měly být

podobné jako u P1 vzhledem k tvorbě analogických slouče-

nin vznikajících při reakci s vápnem.

Nárůst pevnosti u omítky P3 s přísadou mletého smal-

tového skla je pomalejší než u P1 a P2, přičemž sedmidenní

pevnost je nižší než u porovnávací omítky S. Pevnost po 28

dnech je u P3 relativně vysoká, větší než u omítky P1 s me-

takaolinem. Hlavním důvodem je zřejmě pomalejší počáteč-

ní rychlost reakce než v případě mletých cihel a metakaoli-

nu. Zpomalení růstu pevnosti lze přisoudit přítomnosti bóru,

který ovlivňuje tvorbu hydratačních produktů [14], a skelné-

mu charakteru frity.

Obr. 7. Součinitel tepelné vodivosti omítek v závislosti na vlhkosti

Obr. 8. Objemová měrná tepelná kapacita studovaných omítek

v závislosti na vlhkosti



Klasické vápenné omítky mají vlhkostní a tepelné vlast-

nosti velmi vhodné pro historické budovy. Proto by zlepšení

mechanických vlastností pucolánovými přísadami nemělo

zároveň zhoršovat vlhkostní a tepelné vlastnosti nově vyvi-

nutých omítek. Z hlediska tepelných vlastností nebylo

zjištěno významné zhoršení u všech tří studovaných vápe-

no-pucolánových omítek. Materiály P2 a P3 vykazovaly

tepelné vlastnosti porovnatelné s referenční omítkou S a

omítka P1 dosahovala nižší tepelné vodivosti a nižší teplot-

ní délkové roztažnosti, což jsou příznivé charakteristiky.

Snížení tepelné vodivosti vápeno-pucolánové omítky P1

s metakaolinovou přísadou je zřejmě důsledkem toho, že

metakaolin je porézní a jeho část, která se nezúčastnila reak-

ce, zvýšila pórovitost základní hmoty omítky. Porozita ma-

teriálu se také zvýšila porézním charakterem produktů puco-

lánových reakcí, zvláště gelů CSH.

Změny ve vlhkostních vlastnostech studovaných vápeno-

-pucolánových omítek v porovnání s referenční vápennou

omítkou nejsou jednoznačně pozitivní ani negativní. Větši-

na vlastností se zlepšila, ale některé se zhoršily. Faktor di-

fúzního odporu µ vápeno-pucolánových omítek P2 a P3 je

nižší, tj. zlepšený v porovnání s vápennou omítkou. Pro

omítku P1 se faktor µ významně nezhoršil, jak by se dalo

očekávat v důsledku tvorby gelů CSH. To je vlastnost velmi

příznivá, protože nízká hodnota µ je charakteristická pro

vápenné omítky a zvýšení tohoto parametru by mohlo být

pro nové materiály kritické.

Adsorpce vodní páry materiálů P2 a P3 je srovnatelná

s adsorpcí vápenné omítky S, což je další příznivá vlastnost.

Vyšší adsorpce vodní páry omítkou P1 v porovnání s ostat-

ními materiály odpovídá vyšší porozitě a vyššímu vnitřnímu

povrchu pórů u omítky P1. Jde zřejmě o důsledek přítom-

nosti metakaolinu s vysoce porézní strukturou. Vyšší hygro-

skopicitu omítky P1 s metakaolinem lze posuzovat z dvo-

jího hlediska – pro vnitřní omítku jde jasně o příznivý

případ, protože lépe reguluje množství vodní páry v inte-

riéru. U vnější omítky může vyšší hygroskopicita vést k aku-

mulaci vlhkosti v porézním systému. V zimním období, kdy

je omítka namáhána zmrazovacími cykly, nelze tuto vlast-

nost hodnotit pozitivně. Vyšší množství otevřených pórů a

vyšší hygroskopicita může přispívat k odstraňování vlhkosti

z podkladního stavebního materiálu. Proto při použití této

omítky je nutno si uvědomit, co od ní očekáváme.

Součinitel vlhkostní vodivosti materiálů P2 a P3 se proti

porovnávací omítce S nezhoršil. Naproti tomu u omítky P1

je nižší v celém rozsahu vlhkostí, přestože je porozita P1

větší. To můžeme pokládat za příznivou vlastnost. Pomalej-

ší transport kapalné vlhkosti v omítce vede k její nižší zrani-

telnosti, např. účinkem deště. Domníváme se, že hlavní

důvod pro pomalejší transport kapalné vody v P1 je vliv

gelů CSH, které mohou van der Waalsovými silami vázat

více vody na stěnách pórů než uhličitan vápenatý.

Součinitel vlhkostní délkové roztažnosti je jediný vlh-

kostní parametr, který se zhoršil u všech vápeno-pucoláno-

vých omítek. Dvojnásobné hodnoty proti porovnávací vá-

penné omítce  se zdají relativně vysoké. Větší součinitel

vlhkostní délkové roztažnosti znamená obecně vyšší vlh-

kostní napětí a větší požadavek na mechanickou pevnost.

Nicméně výrazné zlepšení mechanických vlastností pří-

davkem pucolánových přísad, o kterém jsme se zmínili

výše, může pravděpodobně dobře kompenzovat možné

zvýšení napětí vlivem vlhkostní expanze materiálu. Domní-

váme se tedy, že tato, v podstatě jediná negativní vlastnost

v porovnání s vápennou omítkou, nevyvolá negativní dů-

sledky při aplikaci nových  materiálů. 

Věříme, že je stále ještě poměrně velký prostor pro další

zlepšování mechanických vlastností vápeno-pucolánových

omítek proti současnému stavu. Perspektivní výzkum je

možný například v oblasti dalšího zvýšení účinnosti pucolá-

nové reakce na úkor tvorby uhličitanu vápenatého, což může

vést k dalšímu nárůstu pevnosti studovaných materiálů.

Závěr
Z hlediska rekonstrukce historických budov je nejvý-

znamnějším výsledkem experimentů popsaných v této práci

dosažení podstatného zvýšení pevnosti v tlaku a v tahu za

ohybu u omítek s vápeno-pucolánovým  pojivem bez použití

cementu, který nebyl v minulosti použit na budovách

starších než sto let. O pucolánových přísadách zvolených

v této práci se zjistilo, že mají velmi pozitivní roli. Navíc se

zjistilo, že většina vlhkostních a tepelných vlastností je bu


srovnatelná, nebo lepší než u klasické vápenné omítky.

Jedinou výjimkou je součinitel vlhkostní délkové roztažnos-

ti, který je u všech  vápeno-pucolánových omítek vyšší než

u běžné vápenné omítky. Máme však dobré důvody se do-

mnívat, že výrazné zlepšení mechanických pevností může

dobře kompenzovat tuto negativní vlastnost nových mate-

riálů. Na základě výše uvedených zjištění lze konstatovat, že

všechny zkoušené vápeno-pucolánové omítky je možno

úspěšně použít na historických budovách místo vápenných

omítek. 

Článek vznikl za podpory grantu č. 103/02/1081 GA ČR.
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Tydlitát, V. – Kunca, A. – Drchalová, J. – Jiřičková, M.
– Černý, R. – Rovnaníková, P.: Mechanica l, Hygric and
Thermal Properties of Lime Plasters with Pozzolanic
Admixtures

Bending and compressive strengths, sorption isotherms,
water retention curves, the water vapour diffusion
coefficient, water absorption coefficient, moisture diffu-
sivity, linear thermal and hygric expansion coefficients,
thermal conductivity and specific heat capacity of three
lime plasters with pozzolanic admixtures are determined
in this paper. Comparative experiments with common
lime plaster are also described. On the basis of
experimental results obtained it can be concluded that
all the three tested lime plasters with pozzolanic
admixtures expand the possibilities to perform finishings
of brickwork of reconstructed historical buildings.

Tydlitát, V. – Kunca, A. – Drchalová, J. – Jiřičková, M.
– Černý, R. – Rovnaníková, P.: Mechanische, Feuchtig-
keits- und wärmetechnische Eigenschaften von Kalk-
putzen mit Puzzolanzusätzen

Im Artikel werden die Zug- und Biegefestigkeit, die
Sorptionsisothermen, Retentionskurven der Feuchtig-
keit, der Wasserdampf-Diffusionskoeffizient, der Feuch-
tigkeits-Absorptionskoeffizient, der Feuchtigkeitsleit-
koeffizient, der  Wärme- und Feuchtigkeits-Längen-
dehnungskoeffizient, der Wärmeleit-Rechenwert und
die spezifische Wärmekapazität von drei Kalkputzen
mit Puzzolanzusätzen angeführt. Vergleichende Mes-
sungen wurden auch an gewöhnlichem Kalkputz durch-
geführt. Auf Grund der durchgeführten Versuche kann
festgestellt werden, dass die geprüften Kalkputze mit
Puzzolanzusätzen die Möglichkeiten zur Ausführung
von Oberflächenbehandlungen zu rekonstruierender
historischer Gebäude erweitern. 

44 STAVEBNÍ OBZOR 2/2004

�veletrhy

Jarnímu výstavišti bude dominovat reprezentativní

přehlídka stavebnictví, která svým rozsahem nemá ve střed-

ní a východní Evropě konkurenci. Stavební veletrhy Brno

2004 proběhnou v novém složení – Mezinárodní stavební
veletrh IBF, Mezinárodní veletrh technických zařízení
budov SHK BRNO, Fórum investičních příležitostí
URBIS, celoročně přístupné Stavební centrum EDEN
3000 s výstavou vzorových domů a poprvé také Meziná-
rodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního
prostředí ENVI BRNO a Mezinárodní veletrh elektroin-
stalací a osvětlovací techniky ELEKTRO.

Pojem udržitelného stavění je jakousi odezvou problema-

tiky udržitelného rozvoje ve stavitelství. Všechny obory

stavebnictví a architektury souvisejí se všeobecnou snahou

o „urbanizované prostředí“, tj. se snahou formulovat a

rozvíjet specifický oborový program trvale udržitelné

budoucnosti pro odvětví stavebnictví. Za složitými definice-

mi stojí v podstatě jednoduchá snaha prezentovat moderní,

ekologicky šetrné, energeticky nenáročné technologie a

výrobky, a popřít tak tvrzení, že stavebnictví je velkým

znečiš�ovatelem životního prostoru. „Udržitelné stavění“

tak není mottem jen nadcházejícího ročníku, ale i Staveb-

ních veletrhů budoucích let. 

Otázky životního prostředí, jeho ochrany a tvorby více

než úzce souvisejí s plánováním, urbanismem, stavěním.

V budovách a stavbách trávíme většinu svého života, pro-

cesy stavby i její likvidace jsou vždy zátěží pro životní

prostředí. Vystavovatelé i návštěvníci Stavebních veletrhů

rozpoznají jednotící linii mezi dílčími veletrhy. Posledním

z nich je nový veletrh ELEKTRO, který má naplnit dosud

nevyužitou oblast elektroinstalací v budovách. Ne však těch

běžných, ale těch, které naplňují význam pojmu inteligentní

budovy.

Součástí doprovodného programu bude Evropské staveb-

ní fórum, jehož první ročník odborníci hodnotili velmi klad-

ně. Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně,

ČVUT v Praze a TU–VŠB v Ostravě uspořádají konferenci

Je koncipována jako setkání děkanů vysokých škol a uni-

verzit stavebního směru z celé Evropy. Takové setkání se v

Evropě ještě nekonalo a má to být jakýsi „welcome drink“

mezi akademickými funkcionáři stavebních fakult „staré“ a

„nové“ Evropy.

Tisková informace

Veletrhy udržitelného stavění

20. – 24. dubna 2004
Brno

Vzdělávání a výzkum 
ve stavebnictví 

v rozšířené Evropě
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Návrh koncepce prostorového informačního 
systému památkového objektu

Ing. Jindřich HODAČ, PhD.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Pokrok v oblasti informačních technologií společně
s vývojem stávajících a vznikem nových metod měřické
dokumentace nás dnes staví před možnosti tvorby a vy-
užití prostorových modelů objektů. V příspěvku jsou
prezentovány výsledky výzkumu [1] zaměřeného na
hledání cest od prostého pořízení prostorové dokumen-
tace památkového objektu k vytvoření informačního
systému. 

Úvod
Problematika zpracování informací, informačních tech-

nologií (IT) a informačních systémů (IS) stojí dnes v centru

pozornosti ve většině vyspělých zemí. Informační systémy

se postupně dostávají i do oblastí, které zatím byly poněkud

stranou hlavního zájmu. Takovou oblastí je u nás památková

péče. Kromě samotného obsahu informace dnes nabývají na

významu také údaje o prostorové poloze a času. Trojrozměr-

ná data se pozvolna stávají integrální součástí IS, jak doku-

mentuje např. práce [2]. Z jednotlivých počítačů v odděle-

ných kancelářích se informační systémy dostávají na sí� a

dále na internet. Pro práci s prostorovými daty v rámci IS se

pomalu začínají uplatňovat takové obory jako virtuální

realita [3].

Historické kulturní památky se do popředí zájmu dostáva-

jí díky oblasti cestovního ruchu. Památky patří spolu

s přírodním bohatstvím k největším turistickým lákadlům

jak v ČR, tak ve světě. A opět se dostáváme k informacím –

pokud bude chtít památkový objekt v rostoucí konkurenci

uspět, bude nucen dát o sobě vědět – například formou pre-

zentace na internetu. V této souvislosti se objevují pojmy

jako virtuální turistika, virtuální prohlídka, virtuální památ-

ka [4]. Význam prostorových dat v této aplikační oblasti po-

zvolna roste.

Laboratoř fotogrammetrie při Katedře mapování a kar-

tografie Fakulty stavební ČVUT spolupracuje se Správou

SHZ Český Krumlov a Nadací barokního divadla na projek-

tu zhotovení měřické dokumentace zámeckého barokního

divadla v Českém Krumlově (UNESCO). Tato spolupráce

začala již v roce 1996 [5]. Dokumentační práce probíhají

v rámci diplomových prací studentů oboru geodézie a kar-

tografie. Cílem projektu je v první fázi vyhotovení nové mě-

řické dokumentace objektu barokního divadla s výsledkem

ve formě prostorového modelu divadla. V další fázi projek-

tu jde o využití tohoto modelu pro účely informačního sys-

tému.

Motivace a cíl práce

V současné době již není tak velký technický problém

pořídit prostorová data – vytvořit prostorový model v pod-

statě jakéhokoliv objektu oblast památkové péče nevyjíma-

je. Otázkou je, jak takový prostorový model efektivně

využít. Dosavadní praxe byla spíše taková, že zadavatel do-

kumentace objektu vyžadoval převážně dvojrozměrnou

dokumentaci a o prostorový model neměl zájem. Modely

byly a stále jsou využívány hlavně pro účely jednorázové

prezentace objektu formou vizualizace a animace modelu,

nebo pro účely jednorázových průzkumů. Další využití

modelů je nejisté. Vzhledem k množství práce související

s tvorbou modelu je to škoda.

Jednou z perspektivních možností využití prostorových

dat jsou informační systémy. Mluvíme-li o informačních

systémech památkových objektů, pak by bylo dobré vědět,

jaké představy mají vlastníci (či správci) památkových

objektů, zda potřebují IS či prostorová data. Pokud ano, tak

jaká a k čemu. Tyto otázky tvořily základ pro formulaci cíle

tohoto výzkumu, tj. nalezení možných cest od prostého po-

řízení prostorové dokumentace památkového objektu k vy-

tvoření informačního systému.

Průběh prací
Na základě diskuzí se správci objektů a z poznatků

z odborných setkání z poslední doby [4] bylo možné defino-

vat základní oblasti využití prostorových dat: 

� prezentace památkového objektu, 

� výzkumná a badatelská činnost, 

� správa objektu.

Ve všech těchto oblastech se využívají podobná výchozí

data a zpracovávají se různým způsobem. Způsob zpraco-

vání se liší podle uživatelských požadavků v té které oblasti.

Průběh práce je možné rozčlenit do tří na sebe navazu-

jících částí – analytické, syntetické a aplikační. V analytické

části byla věnována pozornost především dvěma cílovým

oblastem – správě objektů a prezentaci objektů. Nejprve

byla provedena analýza současné situace podkladů dostup-

ných pro správu památkového objektu a dále analýza poža-

davků potenciálních uživatelů IS na obsah a funkčnost sys-

tému. Poté byla provedena analýza současného stavu

prezentací památkových objektů na internetu jak v České

republice, tak ve světě – v kontextu pojmů jako virtuální tu-

ristika, virtuální památky, cestovní ruch. V syntetické části

byla na základě provedených analýz navržena koncepce in-

formačního systému památkového objektu. Koncepce pra-

cuje se třemi základními aplikačními směry – od prezentace

přes výzkum až ke správě objektu. Velmi důležitou částí

práce byla aplikační část, ve které byla zpracována kon-

cepce informačního systému objektu zámeckého barokního

divadla v Českém Krumlově (projekt Živé divadlo). Projekt

byl podrobně rozpracován, přičemž hlavní pozornost byla

zaměřena na uspořádání dat v rámci navrhovaného infor-

mačního systému.

Analýza – správa památkových objektů
Správa památkových objektů patří mezi komplexní úkoly.

Při správě jsou využívány různé druhy dat. Předmětem

analýzy byly podklady používané pro správu objektů a způ-

sob práce s nimi. Dalším námětem byl potenciál využití
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informačních technologií v této oblasti. Sběr dat byl prove-

den formou dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval

otázky týkající se těchto okruhů – dostupná plánová doku-

mentace (geometrická data), dostupné evidence, archivy,

soupisy (negeometrická data), technické a organizační

zázemí. Průzkum byl realizován ve zvoleném regionu na

vybraném vzorku památkových objektů (jižní Čechy, 24

objektů). Základním požadavkem při výběru objektů byla

přístupnost daného památkového objektu pro veřejnost. Vy-

braný vzorek tvořily především památky většího rozsahu.

V souladu s celkovou situací v ČR [6] převažovaly objekty

vlastněné státem (54 %).

Výsledky průzkumu
Celková návratnost dotazníků byla cca 45 %. Ze získa-

ných výsledků vyplývá, že správy dotčených objektů patří

mezi poměrně malé organizace (do pěti stálých zaměst-

nanců – stav z 6/2002). Některé z nich však využívají servis

ze strany zřizovatelů (např. územních pracoviš� Národního

památkového ústavu). Vybavení těchto organizací počí-

tačovou technikou je pouze základní (jednotlivé počítače

zřídka napojené na internet). Pracovníci správ hodnotí

využívání informačních technologií jako prospěšné, avšak

nedostatečné. Jako hlavní faktor omezující jeho širší uplat-

nění vidí nedostatek financí.

Pro správu objektů mají k dispozici jak geometrickou, tak

negeometrickou dokumentaci. Geometrická dokumentace

má klasickou papírovou podobu a je využívána v závislosti

na aktuální situaci především pro opravy, revize apod. Při té

příležitosti dochází také k její aktualizaci. Hlavní součástí

negeometrické dokumentace je evidence mobiliáře, která

jako jediná bývá součástí informačního systému a je zčásti

digitalizována. U tohoto typu dokumentace je také uváděn

význam prostorové informace. Ostatní fondy mají klasickou

papírovou podobu. Dokumentace je využívána především

pro správu a dokumentaci fondů, pro badatelskou činnost a

pro přípravu prezentací. Úroveň stávající dokumentace je

hodnocena spíše jako dostačující pro dané účely. Optimální

by podle většiny respondentů byla kombinace klasické a

digitální formy dokumentace.

Analýza – prezentace památkových objektů
Kvalitní prezentace památkového či jiného kulturního

objektu má nemalý vliv na zájem ze strany potenciálních

návštěvníků – turistů. V současné době je jednou z možných

cest propagace objektu pomocí webové prezentace na inter-

netu. Tato oblast bude pravděpodobně dále nabývat na vý-

znamu i s rozšiřováním tzv. virtuální turistiky. Pod tímto

pojmem bychom například mohli rozumět virtuální prohlíd-

ky objektů, kolekce vyčerpávajících informací o objektu,

případně širokou paletu služeb nabízených prostřednictvím

internetu.

Mapování současné situace v oblasti prezentace památko-

vých objektů v ČR i ve světě bylo dalším námětem analytic-

ké části práce. Webové prezentace objektů byly posuzovány

na základě výše zmíněných vlastností virtuální turistiky.

Výběr objektů v rámci ČR zůstal zachován. Předmětem

zkoumání byla existence a obsah prezentací, jazykové muta-

ce prezentací, multimediální prvky, služby, umístění prezen-

tací a grafická úroveň. Do průzkumu situace v zahraničí by-

lo zahrnuto cca 15 prezentací nebo projektů. Větší pozornost

byla věnována Velké Británii, jež je známa svým kulturním

bohatstvím. Další objekty, či spíše projekty, byly do průzku-

mu zahrnuty příležitostně s ohledem na zájmovou pro-

blematiku – virtuální dědictví, virtuální turistiku.

Výsledky průzkumu
Průzkum objektů ve vybrané části ČR ukázal, že o vir-

tuální turistice zatím není možné mluvit. Chybí především

větší interaktivita prezentací. Geometrická data jsou zastou-

pena velmi okrajově – chybějí mapy, plány, a samozřejmě

prostorové modely umožňující virtuální prohlídky. Ucelené

prezentace obsahující obsáhlejší soubory informací jsou

spíše výjimečné. Prezentace postrádají živost – jde o sta-

tické nepravidelně aktualizované prezentace. Problémem

může do budoucna být jejich jednojazyčnost. Propojenost

na oblast následných služeb (cestovní ruch) spíše není.

Prezentace sbírek jiným způsobem než textem je dosti ne-

dostatečná, což může souviset s  bezpečností sbírek.

Průzkum v oblasti prezentace objektů kulturního dědictví

v zahraničí ukázal několik základních trendů (obr. 1). Ty

mají společného jmenovatele, a to umožnit návštěvníkovi

lépe pochopit význam kulturního dědictví.

Komplexní trojrozměrné modely reálných historických

objektů, umožňující virtuální prohlídky, nebyly ve zkouma-

ném vzorku webových prezentací zastoupeny. Poměrně

často byly prezentovány pouze jejich vizualizace a animace.

Interaktivnost se tedy dnes spíše uplatňuje při práci s klasic-

kou podobou informace (text, foto) než při virtuálních pro-

hlídkách objektů, tzn. při práci s prostorovou informací.

Návrh koncepce systému
Návrh koncepce informačního systému vychází ze tří zá-

kladních oblastí jeho využití, které určují jeho subsystémy.

Komplexní informační systém obsahující prostorová data by

měl tedy zahrnovat subsystémy zaměřené na správu objektu,

výzkum objektu a prezentaci objektu. Tyto subsystémy vy-

užívají stejné datové základny k různým účelům. Obrázek 2

přibližuje rozsah dat přístupných pro jednotlivé subsystémy.

V návaznosti na analytickou část byly definovány zá-

kladní charakteristiky informačního systému památkového

objektu a jeho subsystémů:

A. subsystém pro správu objektu 

– je určen pro podporu rozhodování;

– uživatelem je správa objektu;

– umožňuje aktualizaci a editaci dat, tvorbu výstupů

s použitím různých typů dat, jednoduché prostorové

analýzy atd.;

prezentace
kulturního dědictví

TRENDY

sdružování, propojenost

komplexnost

intuitivnost

servis, služby

Obr. 1. Prezentace kulturního dědictví – trendy

informační systém

správa objektu

bádání a výzkum

prezentace

Obr. 2. Subsystémy informačního systému památkového objektu



B. subsystém pro výzkum objektu 

– je určen pro bádání o objektu a jeho fondech;

– uživatelem je historik, památkář, restaurátor, student;

– umožňuje práci s dalšími asociovanými systémy, zá-

kladní analýzu zkoumaných dat – např. modelování;

zpětnou vazbu – diskuze, publikace atd.;

C. subsystém pro prezentaci objektu 

– je určen pro zviditelnění objektu;

– uživatelem je potenciální návštěvník;

– využívá prvky virtuální reality a interakce, umožňuje

práci s dalšími asociovanými systémy, komplexní služ-

by pro návštěvníka atd.

Každý z těchto subsystémů byl podrobněji specifikován

ve třech úrovních:

– budoucí uživatel IS má na jeho obsah a formu zásadní

vliv. Uživatelé IS památkového objektu jsou dáni oblastí

zájmu (subsystémy A, B, C), ale mohou využívat i další sub-

systémy;

– jednotlivé subsystémy využívají jednotné datové zá-
kladny. Potřeby uživatelů subsystémů se však liší, a proto je

objem a forma dostupných dat pro dané subsystémy různá

(obr. 2);

– požadavky na funkčnost informačního systému jako

celku jsou dány předchozími dvěma úrovněmi – uživatelem

a daty. Funkce využívané v rámci jednotlivých subsystémů

se částečně překrývají. Každý subsystém však vyžaduje také

své speciální funkce.

Podmínky realizace
Kromě obsahové stránky IS byly definovány také základ-

ní předpoklady pro zdařilé zavedení a fungování systému,

např. použití sí�ových technologií, nízké náklady na zave-
dení, nízké náklady na hardware a software, jednoduchá
obsluha, přehlednost a zajištění aktualizace dat. Podrob-

né rozpracování technického řešení již přesahovalo rámec

této práce. Jedním z možných přístupů využitelných při ná-

vrhu technického řešení systému je např. koncept distribuo-

vaného systému. Data nemusejí být uložena všechna na cen-

trálním počítači, ale na více serverech. V podmínkách naší

státní památkové péče jde typicky o vztah správce objektu

⇔ zřizovatel či vztah správce objektu ⇔ správce některé

části fondů. Takovéto uspořádání přibližuje obr. 3.

Projekt „Živé divadlo“
V poslední části práce byl řešen konkrétní projekt z dané

oblasti. Cílem bylo podrobněji dokumentovat a rozpracovat

závěry z předchozích částí. Projekt „Živé divadlo“ vznikl

jako logické vyústění několikaleté dokumentační činnosti

studentů a pedagogů Katedry mapování a kartografie

v objektu barokního divadla na zámku v Českém Krumlově

(dále divadlo). Pro daný objekt byla k dispozici jak geome-

trická, tak negeometrická data. V návaznosti na předchozí

obecné závěry byly podrobněji rozpracovány subsystémy

pro správu, výzkum a prezentaci divadla. Na konkrétním

vzorku dat bylo naznačeno u každého ze subsystémů jejich

uspořádání. Na závěr byly stanoveny základní parametry

technického řešení systému.

Barokní divadlo v Českém Krumlově vzniklo v dnešní

podobě při přestavbě zámeckého areálu v letech 1765–1766.

Reprezentuje unikátní scénu, kde se v převážném objemu

svého původního vybavení dochovala ukázka slohově a

technicky vyspělého barokního divadla. Jeho význam tkví

také v bohatství dochovaného divadelního fondu. Ten obsa-

huje jak scénické obrazy, tak kostýmy, rekvizity, efektové

stroje, osvětlovací tělesa apod. Od roku 1966 bylo divadlo

pro veřejnost uzavřeno a do dnešní doby trvají práce sou-

visející s jeho obnovou a restaurováním. Od roku 1997 jsou

některé části divadla v rámci zkušebního prohlídkového

režimu zpřístupněny veřejnosti.

Podklady
Pro daný objekt byla k dispozici geometrická i negeome-

trická data. Geometrická data jsou tvořena prostorovým

modelem interiéru divadla. Prostorový model vznikal po-

stupně. S ohledem na charakter prostor byly při zaměřování

divadla použity metody jak fotogrammetrické, tak geode-

tické. Problematika tvorby trojrozměrného modelu je blíže

popsána v [5]. Prostorový model byl zpracován v CAD sys-

tému MicroStation a má charakter fotorealistického modelu,

využitelného i pro účely vizualizace a animace. Ukázka

vizualizace prostorového modelu části divadla je na obr. 4.

Dokumentační práce v současné době pokračují v prostoru

krovu a exteriéru divadla.

Negeometrická data jsou tvořena rozsáhlými fondy divad-

la, které zabírají mnoho oblastí. Fondy jsou postupně restau-

rovány, evidovány a odborně katalogizovány. V nedávné

době byla správou hradu pořízena digitální podoba doku-

mentace nejvýznamnějších fondů. V digitální formě

„Základní evidence mobiliárních fondů – ZEM“ jsou ulože-

ny fondy kostýmů a kostýmních doplňků, dekorací, scénic-

kých a hereckých rekvizit, technického zařízení a fond

osvětlovacích těles. Základem této digitální evidence jsou

karty ZEM a fotodokumentace jednotlivých prvků. Z uve-
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dených fondů byly pouze fond technického zařízení a čás-

tečně fond dekorací předmětem měřické dokumentace di-

vadla. U těchto fondů je také nepochybný význam pro-

storové informace. Dalšími zdroji negeometrických dat o di-

vadle jsou fotodokumentace, panoramatická videa, video-

sekvence (scénické zkoušky), zvukový archiv (efektové

stroje), historická plánová dokumentace aj. [7].

Pro návrh IS byly z výše uvedených důvodů za základní

negeometrická data považovány digitální evidence: 

– fondu dekorací, který obsahuje třináct základních

dochovaných scénických obrazů s možností řady variant a

kombinací;

– fond technického zařízení (TZ) zahrnující kompletní

jevištní mechanizmus (mašinerii) divadla s posuvnými

rámy, rumpály, kladkami, lanovody a světelnou rampou.

Dále ho tvoří původní podlaha jeviště se soustavou posuv-

ných a odklápěcích desek a propadel.

Návrh informačního systému
Projekt tvorby IS má pracovní název „Živé divadlo“ a

klade si za cíl vytvořit živý systém mnohostranně využitel-

ný v oblasti poznávání barokní divadelní kultury a poznává-

ní celkových souvislostí života v době baroka. Postupná rea-

lizace projektu probíhá v úzké spolupráci se Správou

státního hradu a zámku Český Krumlov a Nadací barokního

divadla zámku Český Krumlov. Při jeho návrhu byly pro

každý subsystém zpracovány struktury uspořádání dat pro

dva základní fondy – fond dekorací a fond technického zaří-

zení. Dále byly podrobněji rozpracovány tyto tematické

okruhy – uživatel, funkce, data, forma a další vývoj systé-

mu. Základem navržené struktury IS je prvek, k němuž se

pojí textové, grafické a další informace. Existence prvku je

dána existencí příslušné karty v základní evidenci mobi-

liárních fondů.

Pro uživatele je navrženo několik možností, jak získat

informace o konkrétním prvku. Základem jsou geometrická

data (viz schéma na obr. 5 a na obr. 6). Jednou z možností je

klasická cesta ⇒ výběr příslušného fondu + výběr prvku

v rámci dvojrozměrného plánku nebo ze seznamu prvků.

Další z možností je využití prostorového modelu ⇒ výběr

příslušného fondu + výběr prvku v rámci prostorového mo-

delu. Přímý dotaz do databáze přes dialogové okno je

poslední z navržených možností. Cesty k informacím bude

možné samozřejmě kombinovat. V návrhu je např. umožněn

přechod mezi dvojrozměrným plánkem a prostorovým mo-

delem.

Pokud jde o prostorová data, jsou do návrhu systému

v první etapě zakomponovány funkce umožňující interak-

tivní práci s prostorovým modelem (pohyb ve virtuálním

prostoru, identifikaci prvků), práci s detailním modelem

prvku (prohlížení), vizualizaci (tvorbu vizualizovaných

pohledů), prohlížení animací (průletů jednotlivými prostory,

pohyby jednotlivých prvků, výměny scén, vazby prvků

technického zařízení). Barokní divadlo tvoří stabilní systém

s omezeným počtem prvků, který neklade velké nároky na

editaci prostorových dat.

Negeometrická data, která se váží k prvku, jsou tvořena

textovými informacemi (především základní evidence

mobiliárních fondů), fotodokumentací (jak základní evi-

dence, tak např. foto obsluhy prvku), videodokumentací

(scénické zkoušky, panoramatické video aj.), zvukovými

záznamy (efektové stroje aj.), kresebnou dokumentací

(nákres prvku, vazby prvků technického zařízení aj.).

Hlavní rysy jednotlivých subsystémů:

– subsystém pro správu objektu obsahuje kompletní

údaje o vybraných fondech;

– v subsystému pro výzkum objektu je pozornost

soustředěna nejen na prvky divadla, ale hlavně na jejich

vzájemné vztahy a vazby;

– v subsystému pro prezentaci objektu se hlavní důraz

klade na interaktivní práci s prostorovým modelem,

která uživateli umožní intuitivní poznávání prostorů

divadla.

Technické řešení
Základní předpoklady technického řešení již byly uvede-

ny. Požadavky je možné souhrnně rozdělit do tří hlavních

oblastí – organizační, technologické, datové. Organizační

oblast se týká požadavků na nízké náklady (hardware, soft-

ware), jednoduchou a intuitivní obsluhu. Technologická

oblast se týká požadavků na využití sí�ových technologií,

programů open source a vhodného databázového uspořádá-

ní. Datová oblast se týká využití standardních datových for-

mátů, metadat, zabezpečení dat, vícejazyčnosti. Návrh a

realizace konkrétního technického řešení již přesahovaly

rámec výzkumu.

Závěry
Na vybraném vzorku památkových objektů byla provede-

na analýza stávajícího stavu správy památkových objektů se

zaměřením na používané podklady a způsob jejich využití a

na potenciál nasazení informačních technologií v této

oblasti. Dotazníkový průzkum přinesl cenné informace

o tom, jaká data se dnes používají pro správu a jak se využí-

vají. Přinesl také základní fakta o využívání informačních

technologií, zájmu o tyto technologie a o bariérách bránících

jejich širšímu uplatnění. Dále byl proveden průzkum

prezentace památkových objektů na internetu u nás i

v zahraničí zaměřený především na využití prostorových

modelů a prvků virtuální reality. Z poznatků získaných

v rámci těchto analýz vycházel návrh koncepce infor-

mačního systému památkového objektu využívajícího pros-

torová data. Počítá se subsystémy zaměřenými na správu,

výzkum a prezentaci objektu. Jednotícím prvkem těchto

subsystémů jsou shodná data. Základním požadavkem na

technické řešení je využití sí�ových technologií.
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technické zařízení – úrovně

prvek

technické zařízení – plánek 2D

seznam prvků vizualizace

animace

vazby 

na ostatní prvky

model 3D

model 3D 

– detailní

text
foto – prvek

– obsluha

nákres
animace – pohyb

video – zkoušky

zvuk

Obr. 5. Uspořádání dat – subsystém pro výzkum – prvek TZ



Získané poznatky a závěry byly využity při návrhu infor-

mačního systému objektu barokního divadla na zámku

v Českém Krumlově. Z dat dostupných pro tento objekt byla

vybrána data vhodná pro realizaci funkčního prototypu a

v rámci jednotlivých subsystémů bylo zpracováno uspořádání

těchto dat. Funkčnost jednotlivých subsystémů byla řešena

s přihlédnutím k práci s prostorovou informací a prostoro-

vým modelem.

Hlavním přínosem tohoto výzkumu je především kom-

plexnost pohledu na danou problematiku. Možnost využití

prostorových dat a informačních systémů v oblasti památko-

vé péče nebyla zatím v ČR takto souhrnně řešena. Ve svých

analytických pasážích přináší výzkum mnoho cenných

informací získaných jak od producentů, tak uživatelů dat, a

snaží se podchytit současné celosvětové trendy v oblasti vy-

užívání prostorových dat v předmětné oblasti a tyto náměty

konkretizovat v podmínkách ČR.

Projekt byl zpracován v rámci výzkumného záměru
č. 210000007 MSM. Prezentace výsledků projektu byla
podpořena Nadací barokního divadla zámku v Českém
Krumlově.
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Obr. 6.  

Schéma uspořádání dat, subsystém pro

výzkum objektu, prvek technického zařízení
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Hodač, J.: Proposal of the Concept of the Spatial
Information System of a Historical Site

Progress in information technologies together with

development of methods of geodetic and photogram-

metric documentation brings up a question of creation

and usage of spatial models of historical sites. This paper

presents results of research which was done as part of

work on a doctoral dissertation. The dissertation entitled

„Proposal of the Concept of the Spatial Information

System of a Historical Site“ seeks possible ways of

designing a spatial model, ranging from gathering spa-

tial documentation to creation of a spatial information

system (IS). The results can be summarized as follows –

IS of historical sites – current condition, proposal of the

concept of spatial IS, application to a particular site.

Hodač, J.: Entwurf einer Konzeption für ein räumliches
Informationssystem eines denkmalgeschützten Objektes 

Der Fortschritt im Bereich der Informationstechnolo-
gien gemeinsam mit der Entwicklung der bestehenden
und der Entstehung neuer Methoden der Vermessungs-
dokumentation stellt uns heute vor Fragen der Schaf-
fung und Anwendung von räumlichen Modellen von
Gebäuden. Im Beitrag werden Forschungsergebnisse
präsentiert, die im Rahmen einer Dissertation erzielt
wurden. Die Dissertation „Entwurf der Konzeption
eines räumlichen Informationssystems eines denkmalge-
schützten Objekts“ war auf die Suche nach Wegen
orientiert, von der bloßen Erstellung der räumlichen
Dokumentation eines denkmalgeschützten Objekts bis
zur Erstellung eines Informationssystems (IS). Die
Ergebnisse können in drei Punkten zusammengefasst
werden:  Analyse des bestehenden Zustands im Bereich
von IS und der Präsentation von denkmalgeschützten
Objekten, Entwurf der Konzeption des räumlichen IS
eines denkmalgeschützten Objektes; Anwendung der
theoretischen Ausführungen an einem historischen
Objekt.

�veletrhy
Řemesla pro všechny obory

Na novém výstavišti v Mnichově během

sedmi dnů od 4. do 10. března 2004 bude

veletržní společnost GHM – Gesellschaft für

Handwerksmessen mbH pořádat na světě

největší, již 56. kontraktačně prodejní
veletrh technických a spotřebních řemesel

I.H.M. 2004. Představí nové vývojové tendence, progresivní

techniky, široké spektrum zboží z malých i středních podniků a

také řemeslnických služeb pro každého. Zúčastní se na něm

přes 2 000 vystavovatelů z celého světa včetně zemí letos vstu-

pujících do Evropské unie. Expozice budou umístěny ve 12 ha-

lách s výstavní plochou kolem 120 tis. m2. Je na něm očekává-

na rekordní návštěvnost asi 250 tis. odborníků i laických

zájemců. Nejvíce zahraničních návštěvníků přijíždí z Rakous-

ka, Itálie, Švýcarska, Slovinska, Chorvatska a České republiky.

Veletrh je rozdělen do nabídkových oblastí „Business“ a

„Lifestyle“, aby prezentoval aktuální výkonnou schopnost

malých a středních podniků. Oblast „Business“ v halách A3 až

A6 a B3 až B6 podporuje střední podniky a jejich vedoucí síly

při podnikovém rozhodování o vybavení a investicích. Nalez-

nou se zde nabídky a nápady k tématům výroby a materiálu,

logistiky a služeb, managementu a úřadu, ale také četné podně-

ty pro založení, životaschopnost, rozšíření a obnovu podniku.

Z technických a investičních oborů zde bude elektrické ruční

nářadí, přípravky, upínací pomůcky pro elektrické a jiné insta-

lace, prostředky malé mechanizace a jednoúčelové stroje pro

všechna řemesla, řemeslnická technika pro stavby a výstavbu,

malé stavební stroje, stroje a zařízení pro obrábění, tváření a

svařování kovů, pro zpracování plastů, umělých materiálů a

dřeva, dopravní vozíky a vozidla, skladování, skladová mecha-

nizace a bezpečnost práce. V hale B4 bude mimo jiné zřízeno

také akční a poradenské centrum „Energie + životní prostředí“. 

Předváděna bude také tepelná technika a izolační materiály

pro úsporu energie. Přední místa zde určitě zaujmou nejmo-

dernější solární kolektory, o které je stále větší zájem ze strany

domácností, nebo� zdarma poskytují polovinu potřebné energie

pro ohřev vody. Rozvoj solární techniky je v Německu pod-

porován státem a řada firem se zabývá výrobou a instalacemi

plochých kolektorů na střechy domů. Je již hojně využívána

také na velkých průmyslových a jiných stavbách. Například i

samo nové výstaviště v Mnichově má na střechách výstavních

hal B1 až B6 zabudováno 7 812 slunečních panelů na celkové

ploše 38 100 m2 s výkonem 1,016 MW a ročním odběrem asi

1 GWh. Návštěvníci veletrhu I.H.M. si mohou toto zařízení

prohlédnout. Seznámí se také s novodobou počítačovou tech-

nikou, s možnostmi využití informačních a telekomunikačních

technologií včetně internetu.

Oblast „Lifestyle“ v halách A1, A2, B1 a B2 nabízí umělecká

řemesla, design, stavbu a vnitřní stavební řemeslnické práce.

Jsou v ní skupiny „Svět bydlení“ (vize bydlení, klasické

bydlení, venkovská stavení), „Bydlení na míru“ (vnitřní staveb-

ní a instalatérské práce), „Umělecké řemeslo“, „Svět hostem“ a

nabídka pro řemeslnický dorost „Young Generation“. Vystavo-

vatelé budou prezentovat nové zkušenosti, představí také pra-

covní postupy, kterými lze vyrábět jednodušeji, rychleji a lev-

něji. Tím vším vhodně doplňují nebo nahrazují průmyslovou

výrobu.

Na veletrhu I.H.M. 2004 se již podeváté představí oficiální

účastí Česká republika v rámci programu podpory exportu

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zúčastní se 70 českých

firem na výstavní ploše 1 200 m2, převážně v hale A1. Tyto

firmy s počtem zaměstnanců do 250 dostaly příspěvek 100 %

ceny nájemného, avšak nejvýše 100 tis. Kč. Ostatní získaly

příspěvek do 50 % ceny nájemného výstavní plochy. Čeští

výrobci mají ideální možnost navázat přímé obchodní kontakty

se zástupci malých a středně velkých firem nejen ze SRN, ale i

okolních zemí a také dohodnout výrobní kooperace a další

formy spolupráce.

Podrobnější informace o těchto akcích a dění na výstavišti lze

najít na internetové adrese www.ihm.de. Zájemci o návštěvu

mohou získat levnější vstupenky a katalogy, objednat vhodné

ubytování i přihlásit se k připravovaným zájezdům u oficiálního

zástupce veletržní společnosti, kterým je EXPO-Consult +

Service, s. r. o., Brno.

Tisková informace
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Některé problémy trvale udržitelného rozvoje
průmyslového města 

Ing. arch. Jana PLETNICKÁ
VŠB TU – Fakulta stavební

Ostrava

Trvale udržitelný rozvoj území průmyslového města je
komplikován problematikou opuštěných a degradova-
ných ploch. Jejich regenerace a nové využití zahrnuje
řešení mnoha funkčních, ekonomických, sociálních a
environmentálních problémů. Současnou překážkou
navrácení  těchto ploch do organizmu města je poměrně
snadná dostupnost pozemků na „zelené louce“. Metodo-
logie vážení hodnot území představuje možnost, jak
vyjádřit skutečnou hodnotu pozemku z celospolečen-
ského hlediska, a tím vytvořit povědomí o nutnosti
využívání ploch „brownfields“.

Úvod
Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojí

potřeby současné generace, aniž by byly ohroženy potřeby

generace příští (definice Světové komise pro životní

prostředí a rozvoj, 1987). Pro trvale udržitelný rozvoj města

a jeho území to znamená vytvoření vyváženého vztahu mezi

životním prostředím a potřebami ekonomického a sociál-

ního rozvoje. Významem regenerace degradovaných území,

opuštěných po předchozí průmyslové a jiné činnosti, pro

trvale udržitelný rozvoj měst a příměstské krajiny se zabývá

projekt RESCUE [2], který je předmětem týmové

spolupráce v rámci „5. rámcového programu“, vyhlášeného

Evropskou komisí, a řeší vztahy problematiky trvale udrži-

telného rozvoje území a využívání opuštěných a degradova-

ných ploch (brownfields) v městském organizmu. Cílem

projektu je také vytipovat nejlepší způsoby snížení nákladů

na revitalizace brownfields, a tím přispět k redukci poptávky

po greenfield (zelené louky) a chránit spotřebu přírodních

zdrojů. Jelikož brownfields ve své podstatě zahrnují jak eko-

nomické, tak environmentální a sociální problémy, je

smyslem tohoto projektu vytvořit předpoklady pro dosažení

těchto základních cílů:

� snížení nákladů na revitalizaci, které umožní: 

– navrácení území zpět k využití ve prospěch nových

aktivit ve městě; 

– snížení nákladů na dekontaminaci a recyklaci území;

� obohacení programů regionálního rozvoje vytvořením:

– podmínek pro požadovanou funkci;

– pracovních míst;

– kulturní identity prostřednictvím participace obyva-

tel;

– daňových pobídek a rozpočtových toků;

– optimalizací využití infrastruktury;

� rozšíření ekologické regenerace redukcí:

– spotřeby přírodních zdrojů;

– místa připraveného pro stavební účely;

– recyklací demoličního  stavebního materiálu a půdy;

– navrácením degradovaného území městskému

prostředí a novému funkčnímu využití.

O významu této problematiky svědčí vytváření celo-

evropského systémového přístupu k regeneraci brownfields

z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve využívání území.

Projekty zaměřené na revitalizaci území se stávají význam-

nou součástí dalších programů Evropské komise. 

Regenerace opuštěných 
a degradovaných území

Do obecné problematiky revitalizace degradované měst-

ské krajiny vstupuje zásadní a často diskutovaný rozpor

„brownfield versus greenfield“. Degradované pozemky, i

když jsou součástí městské struktury se všemi z toho ply-

noucími výhodami včetně atraktivní polohy, jsou problé-

mové, tudíž drahé, a jejich nové využití vyžaduje vnější

intervence (podporu státu). Plocha na „zelené louce“, jejíž

zastavění téměř vždy znamená újmu trvale udržitelnému

rozvoji krajiny, je investory všeobecně upřednostňována,

protože je cenově přístupnější a v podstatě bez rizika.

Tento stav je dán nedoceněním vysoké hodnoty pozemku

ve volné krajině proti pozemku v zastavěném území města.

Z hlediska celosvětového trendu, směřujícího k trvale udrži-

telnému rozvoji, se jeví jako nejvýše potřebné vytvoření

vhodného ekonomického nástroje, který by hodnotu pozem-

ku ve volné krajině patřičně ocenil z komplexního hlediska

funkčního potenciálu pozemku, všech složek životního

prostředí a souvisejících sociálních dopadů. 

Federální agentura pro ochranu životního prostředí

v Německu navrhuje nástroj ochrany greenfields ve formě

porovnávací metody prokazující na finanční bázi významné

ekonomické ztráty způsobené právě nevyužitím brown-

fields. Výzkumné práce americké agentury pro ochranu ži-

votního prostředí se v tomto smyslu zabývají negativním

dopadem rozšiřování stavebních investic na pozemky do

volné krajiny, mimo kompaktní městskou zástavbu. Tyto

investice pak dále prohlubují negativní vliv na krajinu další-

mi vynucenými investicemi do dopravní a technické infra-

struktury, vyvolávajícími další znečis�ování vody, ovzduší a

půdy. Tento stav je přičítán špatné pozemkové politice, kdy

je hrubě podceňována hodnota a cena pozemků ve volné

krajině.

Při určitém zjednodušení celé problematiky můžeme

tvrdit, že teprve za situace, kdy se do veřejného povědomí

dostane účinná ekonomická bariéra volným investicím na

„zelené louce“, stává se regenerace degradovaných území

prioritou zájmu státní, regionální, a především lokální

investiční politiky.

Otázky, jak nalézt uspokojivé řešení pro zvýhodnění

druhotného využití opuštěných ploch vytvořením priorit

pro jejich  regeneraci proti současným trendům rozšiřování

nových investic do volné krajiny (urban sprawl), však ne-

jsou dosud dořešeny. Zejména v zemích a krajích ekonomic-

ky slabších je prvořadým úkolem zajistit pracovní příleži-

tosti a požadavek investora má vždy přednost před záměry

využívání území z hlediska trvale udržitelného rozvoje.
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Metoda porovnávání a vážení hodnot území
Porovnávací metodologii, prokazující na finanční bázi

významné ekonomické ztráty způsobené nevyužíváním

brownfields, vytvořila Federální agentura pro ochranu ži-

votního prostředí v Německu [1]. Její podstatou je postup,

kdy na základě preferenčního indexu, který reprezentuje

kvalitu hodnoty místa z komplexního hlediska jednotlivých

složek životního i sociálního prostředí, je prokazováno, že

skutečná hodnota „zelené louky“ takto pojatá převažuje nad

výslednou hodnotou jejího požadovaného investičního

využití. Tento nástroj hodnocení byl ověřován v rozhodova-

cím procesu místních samospráv v Německu a ukázal se být

v zájmu trvale udržitelného rozvoje  významným kontrol-

ním kritériem při posuzování umístění investice do území.

Základní struktura vážení hodnot území
Vytvořený hodnoticí systém spojuje požadavky trhu a

požadavky společnosti do jednoho modelu. Kombinuje ceny

a hodnoty přímé závislosti na kapitálu se závažností sociál-

ních dopadů. Vlastní systém použité metody hodnocení

lokality spočívá ve  vytvoření posuzovacích kritérií, kdy je

vhodnost využití lokality  hodnocena nejprve externě, a to

z hlediska obce, investora a společnosti.

Zatímco obec a investor sledují samostatně ekonomické a

tržní využití, společnost sleduje veřejný zájem z hlediska

ekologického významu, městské struktury a regionálních

aspektů. Za účelem získat přiměřený výčet různých úrovní

požadavků byly nejprve posuzovány hodnoty potenciálu

lokality:

� potenciál lokality z hlediska jejího komerčního využití

(pro průmysl) z pohledu města (obce);

� potenciál využití lokality z hlediska bezrizikového

podnikání investora;

� hodnota místa z hlediska veřejného zájmu, zahrnující

širší rámec hodnocení, pro jehož upřesnění slouží pod-

skupiny:

– ekologická hodnota založená na významu místa pro

přírodní režimy,

– urbanistická hodnota z hlediska územního plánování

a potřeb města,

– hodnota v rámci regionální struktury z hlediska

organizace dalšího vývoje.

Hodnota těchto podskupin je předmětem zkoumání stavu

dvakrát – za situace před využitím lokality a po něm.

Měřítko rozdílu stavu pak vyjadřuje hodnota místa ∆.

Skupiny 1 až 3 jsou dále specifikovány rozsahem 26 pod-

kritérií. Každé z nich je nejprve hodnoceno pětibodovou

nebo tříbodovou stupnicí. Příslušné váhové faktory jsou

potom aplikovány na každé kritérium podle přisouzeného

významu.

Potenciál lokality z hlediska struktury zájmu obce 
a přisouzené váhy (součet dává 100 %):

– velikost plochy 3 %

– základové poměry 15 %

– doba pro využití 

(lokalita k dispozici pro zastavění) 9 %

– napojení na systémy technické infrastruktury 19 %

– dopravní napojení na komunikační sí� 46 %

– napojení na veřejnou dopravu 8 %

Za potenciál lokality je vždy považován její počáteční

stav z hlediska vybavení a pozice. Pro kritérium specific-

kého ohodnocení situace jednotlivé lokality je dále použita

pětiúrovňová stupnice ve spektru od +4 do 0 (úroveň 0

stanovená podle uvážení, 1 až 4 znamenají hodnoty

v užitku, kvalitě), +4 představuje optimální využití.

Potenciál využití z hlediska investora
Z pohledu investora má každá lokalita nižší nebo vyšší

základní potenciál záruky pro vhodné komerční využití. Tato

základní vlastnost je reprezentována několika atributy a

přisouzením váhy:

– dopravní napojení lokality 24 %

– kvalita místa z hlediska polohy 

(zásobování, infrastruktura) 17 %

– možnosti nového využití a možné restrikce 22 %

– podmínky pro získání stavebního povolení 14 %

– záruky a životaschopnost úvěrů 15 %

– atraktivnost (image) místa 8 %

Potenciál využitelnosti lokality z hlediska požadavků

investora zahrnuje také hledisko nezbytých přípravných

prací, které mohou zahrnovat i dekontaminační akce. Z toho

pak plynou otázky záruk a pojištění rizika. Škála specific-

kého hodnocení kvality a charakteru lokality je dále bodová-

na podle pětiúrovňové stupnice v rozsahu +4 až 0, přičemž

0 je výchozí a +4 optimální stav.

Pro aplikaci na místní podmínky se jeví váhové rozlišení

jednotlivých vlastností lokality přiměřené. Poměrně nízké je

hodnocení atraktivnosti místa, které, jak vyplývá z před-

chozích rozborů, je poměrně důležité z hlediska „prodejnos-

ti lokality. Z hlediska investora by měla být zajímavá také

dostupnost kvalifikovaných pracovních sil.

Hodnota lokality z hlediska veřejného zájmu
Třetí významnou skupinu hodnocení tvoří kvantifikace

hodnoty místa. Zahrnuje hodnocení jak ekologických

funkcí, tak funkcí místních a regionálních struktur území a

reprezentuje tak kontext politiky životního a sociálního

prostředí pro rozvoj území. Ekologické podmínky pro hod-

nocení kvality místa jsou zastoupeny osmi kritérii, hledisko

městské (místní) struktury čtyřmi a vztahy regionálních

funkcí dvěma kritérii.

Pro kvantifikaci ekologické kvality byly vzaty v úvahu

atributy půda, voda, ovzduší/klima a rostlinný habitat.

� Půda je za daným účelem hodnocena kritérii:

– struktura 13 %

– topografie/reliéf 4 %

– kvalita 18 %

� Funkce vody je rozlišena kritérii:

– míra schopnosti regenerace podzemní vody 9 %

– kvalita podzemní vody 2 %

� Pro funkci ovzduší/klima ve smyslu schopnosti regulovat

mikroklima jsou použita kritéria kvality povrchu:

– z hlediska difúze/výměny vzduchu 1 %

– jako generační zóny čerstvého 

a chladného vzduchu 12 %

� Kvalita biotopu je prezentována přirozeným stavem

biotopu a proporcí na ploše lokality:

– kvalita 9 %

� Pro kvantifikaci kvalit urbanistické a regionální struktury

jsou stanovena kritéria:

– funkčnost lokality z místního hlediska 14 %

– funkčnost vnitřní infrastruktury 7 %
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– městská struktura a další funkční dopady 1 %

– celkový obraz města a krajiny 9 %

– funkce lokality v regionální struktuře 4 %

– homogenita struktury osídlení 7 %

Hodnocení místa se projeví v pětistupňové škále od +2 do

–2. Pro obtížnou rozlišitelnost jsou kritéria pro terénní

reliéf, stupeň schopnosti regenerace podzemní vody, kvality

výměny vzduchu a tvorby čerstvého vzduchu omezena na tři

stupně, v rozsahu od +1 do –1. Hodnoticí regulativy jsou

pak formulovány pro počáteční a cílovou situaci; tímto se

prezentují změny v ekologické a místní a regionální sféře a

dokumentují se jako výše zmíněná kvalita ∆.

Při aplikaci v místních podmínkách bude opět vhodné

uvedená hodnoticí kritéria a přiřazená procenta váhy uplat-

něná ve struktuře vážení hodnot přizpůsobit konkrétnímu

prostředí, popř. na základě místních poměrů upravit nebo

rozšířit např. o hlediska kvalit urbanistického parteru, este-

tických a rekreačních kvalit lokality u hodnocení urbanis-

tické struktury.

Hodnocení možností využití lokality 
vážením hodnot území

Za účelem komplexního zobrazení srovnávaných záměrů

rozvoje lokality byl vytvořen matematický vzorec pro prefe-

renční index PI, který kalkuluje s jednotlivými hledisky

hodnocení v poměru s náklady podmiňujícími vstupy do

území. Nejvyšší preferenční index představuje principiální

preferenci pro komerční využití.

a) Preferenční index vyjadřuje vztah přínosu hodno-

cených skupin k nákladům nutně vynaloženým na přípravu

území a je vyjádřen v hodnotě peněžní ceny za 1 m2. Dále

zahrnuje koeficienty pro potenciál lokality (2,5), pro využití

lokality (1,0) a pro hodnotu místa (6,5). Je vyjádřen

zlomkem

kde SP je zhodnocení potenciálu lokality (obec),

NP – zhodnocení potenciálu využití lokality (investor),

∆ – hodnota místa z pohledu situace před využitím

pozemku a po něm,

AK – náklady na přípravné práce,

SK – předpokládané náklady na dekontaminaci,

VE – prodejní cena zhodnoceného pozemku,

g – váhové kritérium pro potenciál lokality 

z hlediska obce,

n – váhové kritérium pro potenciál využití 

investorem,

w – váhové kritérium pro hodnotu místa.

b) Pro vyčíslení výsledné peněžní hodnoty bylo všech 26

kritérií (pomocí metodologických pomůcek) převedeno do

peněžní dimenze. Jelikož neexistují tržní ceny pro přírodní

aktiva týkající se městského rozvoje ani pro aspekty

regionálních struktur, byly určeny peněžní ekvivalenty

analogií s trhem. Tento přístup se použije pro ocenění

každého z 26 kritérií a pro každé skóre z pětistupňové, popř.

třístupňové škály jako specifická hodnota jednotky

vyjádřené cenou za 1 m2, která pak může být přímo

porovnána s náklady na přípravné práce vynaložené

v konkrétní lokalitě. Údaje v tab. 1 a tab. 2 vyjadřují rozpětí

velikost plochy 0,00 –     6,00 dopravní napojení 0,00 – 30,00

základové poměry 0,00 –   36,00 kvalita polohy 0,00 – 21,00

časová dostupnost 0,00 –   21,00 možnosti/restrikce 0,00 – 28,00

technická infrastruktura 0,00 –   45,00 podmínky stavební povolení 0,00 – 18,00

dopravní přístupnost 0,00 – 111,00 záruky 0,00 – 19,00

veřejná doprava 0,00 –   22,00 atraktivnost/image 0,00 – 10,00

Potenciál Využitelnost 

[cena/m
2 
]

Tab. 1. Peněžní ekvivalenty kritérií potenciálu a využitelnosti lokality

Tab. 2. Peněžní ekvivalenty kritérií hodnoty místa

Ekologická hodnota lokality Rozvoj města Funkce v regionu

struktura půdy městská funkce funkčnost lokality

–45,00 až  +45,00 – 48,00 až +48,00 –13,00 až +13,00

topografie vnitroměstské vztahy homogenita struktury osídlení

 –6,50 až +6,50 –25,00 až +25,00 –23,00 až +23,00

kvalita půdy další dopady na městskou strukturu 

–64,00 až +64,00 –5,00 až +5,00

regenerace podzemní vody městská krajina

–16,00 až +16,00 –30,00 až +30,00

kvalita výměny vzduchu

–2,00 až +2,00

míra regenerace vzduchu

–3,62 až +3,62

kvalita biotopu

–30,00 až +30,00

[cena/m
2 

]

–

–

–

–

–

–

–

–
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možného ohodnocení pozemku podle struktury daného

potenciálu, pro obecný příklad je použito původní ocenění

v německých markách. 

Výsledná peněžní hodnota (RMV) se vypočítá z rovnice

RMV = (ΣSPm + ΣNPm) + ΣSWAm – (AK + SK) + VE.

Tato hodnota zahrnuje sumu všech peněžních ekvivalentů

týkajících se potenciálu lokality, potenciálu využití lokality

a hodnoty místa a výnos z prodeje lokality bez nákladů na

přípravné práce a dekontaminaci. Dimenze výsledné peněž-

ní hodnoty je v ceně za 1 m2 a reprezentuje skutečnou peněž-

ní hodnotu hospodaření společnosti, která je výsledkem vy-

užití území.

Význam metody vážení hodnot území pro praxi 
Model hodnocení využití území z hlediska trvale udržitel-

ného rozvoje byl ověřován v praxi územně plánovacích

úřadů a institucí v Německu. Z hlediska městského a

regionálního plánování je významným podkladem pro

rozhodování v zájmu udržitelného rozvoje regionu na zákla-

dě získaného spektra informací. Způsob vážení hodnot

území, vytvořený tímto systémem, je navíc velmi průhledný

při vyjádření ekonomického efektu  převedením ekologic-

kých a sociálních hodnot do peněžní podoby. Je tedy záro-

veň dobře využitelným a přesvědčivým nástrojem publicity

problematiky brownfields do veřejné a politické sféry.

Použití modelu v praxi prokázalo silný tlak na plochy

greenfields díky vyššímu podílu ve skupinách  hodnotících

potenciál lokality a potenciál využitelnosti: 

� potenciál využitelnosti lokality z hlediska požadavků

města prezentuje preferenci ploch greenfields v mírné

převaze nad brownfields;

� potenciál využitelnosti z hlediska investora preferuje

greenfields o 25 až 70 % proti využití brownfields

(v této souvislosti lze předpokládat, že v zemích střední

a východní Evropy bude poptávka po greenfields ještě

výrazněji převažovat);

� na druhé straně se prokázalo, že ve skupině vážící hod-

notu místa z hlediska veřejného zájmu nabývají plochy

brownfields výrazně na významu.

Jako příklad slouží tab. 3 s výsledky  porovnání konkrét-

ních lokalit podle modelu vážení hodnot území, které byly

předmětem posuzování z hlediska trvale udržitelného rozvo-

je. Výsledná peněžní hodnota vyjadřuje zřetelné rozdíly mezi

kvalitami greenfield a brownfield a reflektuje tak ekonomic-

ké ztráty, ke kterým dochází v případě rozvoje lokality nižší

hodnoty.

Závěr
Popsaný hodnoticí model představuje metodologický

postup opírající se o kvantitativní modelový systém, při-

čemž využívá kvalitativní posouzení na základě subjek-

tivního hodnocení prostředí. Pomocí vytvořených koeficien-

tů (kalibrace) a hodnotového indexu pak umožňuje měřit

komplexní hodnotu zkoumané lokality. Do dané problema-

tiky vnáší nové dimenze z hlediska posuzování všech hod-

not trvale udržitelného rozvoje území, a vytváří tak podnět-

ný podklad pro rozšíření výzkumné činnosti. Na základě

doplňujících podkladů a metodologických pomůcek pro

shromaž
ování a vyhodnocování vstupních údajů může

sloužit jako program při aplikaci na konkrétní lokality.

V neposlední řadě pak mohou závěry hodnocení lokalit

z hlediska celospolečenských hodnot území sloužit jako

významný argumentační materiál v procesu přípravy rege-

nerace brownfields a přispět k pochopení širšího významu

problému revitalizace území z hlediska jeho trvale udržitel-

ného rozvoje.
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Pletnická, J.: Some Difficulties in Sustainable City
Development 

Sustainable development of industrial city areas is
complicated by the existence of abandoned and de-
graded sites. Their regeneration and reuse involve
solving a complex of economic, social, and environmen-
tal problems. The current obstacle to recycling brown-
field sites and returning them to the urban fabric is a
relatively easy accessibility of greenfield sites. The Land
Value Balance Methodology offers an opportunity to
express the real value of the site regarding the public
interests and create a common awareness of the neces-
sity to reuse brownfield sites.

Pletnická, J.: Einige Probleme der nachhaltigen
Entwicklung einer Industriestadt

Die nachhaltige Entwicklung des Gebiets einer
Industriestadt wird durch die Problematik verlassener
und abgewirtschafteter Flächen kompliziert. Ihre
Regeneration und neue Nutzung schließt die Lösung
eines Komplexes funktioneller, wirtschaftlicher, sozialer
und umwelttechnischer Probleme ein. Ein gleichzeitiges
Hindernis für die Rückführung dieser Flächen in den
Organismus der Stadt ist der verhältnismäßig leichte
Erwerb von Grundstücken auf der „grünen Wiese“.
Eine Methodologie zur Wichtung der Werte des Gebiets
stellt eine Möglichkeit dar, wie der tatsächliche Wert
eines Grundstücks aus gesamtgesellschaftlicher Sicht
ausgedrückt und damit ein Bewusstsein über die
Notwendigkeit der Nutzung der „Brownfields“ heraus-
gebildet werden kann.

Lokalita Potenciál Využitelnost Hodnota

Výsledná 

peněžní 

hodnota

greenfield   1 219,23   80,25 –204,74 110,19

brownfield 1 204,98   62,75 +228,78 407,96

greenfield   2 203,48 111,00 –151,94 144,54

brownfield 2 210,58   64,25   +78,70 263,53

greenfield   3 221,08 115,50 –220,64   81,94

brownfield 3 157,73   80,25   +52,56 245,54

[cena/m
2 
]

Tab. 3. Porovnání hodnot lokalit greenfield a brownfield
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Algoritmus určování rovnice obecné roviny 
pro laserové skenování včetně rozborů přesnosti

Ing. Bronislav KOSKA
Ing. Martin ŠTRONER, PhD.

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

V příspěvku je řešena problematika určení rovnice
světelné roviny, vyvíjeného laserového skeneru, na zá-
kladě trojrozměrných souřadnic bodů, měřených pros-
torovou polární metodou v nadbytečném počtu. K řešení
je použita metoda vyrovnání podmínkových měření
s neznámými pro korelovaná měření.

1. Úvod
V rámci řešení projektu věnovaného moderním optoelek-

tronickým metodám topografie ploch je hledána vhodná

metoda a postup bezkontaktního měření tvaru objektu

s dostatečnou přesností a v krátkém čase. Navrhované meto-

dy jsou založeny na principu detekce optického signálu ge-

nerovaného vhodným zdrojem optického záření a jeho

následném počítačovém vyhodnocení. Na základě takto zís-

kaných informací bude možno vytvořit skelet měřeného

objektu, který může být počítačově domodelován.

V této etapě řešení je navrhován systém pro skenování

prostorově členitého povrchu, který jako zdroj optického

záření využívá laserové záření ve viditelné oblasti spektra,

jako detekční zařízení digitální barevnou kameru CCD a

dále zařízení pro otáčení zkoumaného předmětu (obr. 1).

V článku [4] byla publikována metoda určení rovnice

světelné roviny na základě trojrozměrných souřadnic bodů

zaměřených geodetickými metodami v nadbytečném počtu.

Tento postup vycházel z vyjádření roviny ve tvaru s minimál-

ním počtem neznámých

a · x + b · y + c · z +1 = 0 . (1)

Nevýhodou tohoto vyjádření je, že pomocí něj nelze po-

psat rovinu procházející počátkem souřadnicové soustavy.

Pro úplné zobecnění uvedeného vyrovnání byla tato rovnice

převedena na tvar, který takto omezen není 

A · x + B · y + C · z + D = 0 (2)

a pro jednoznačnost výsledků byla přidána podmínka

kterou můžeme zapsat i ve zjednodušené podobě

(A2 + B2 + C2) = 1 ⇒ (A2 + B2 + C2) – 1 = 0 . (4)

Pro tuto upravenou rovnici roviny bylo provedeno vyrov-

nání a porovnání s předešlou metodou podle [4]. Pokud rov-

nice (2) splňuje podmínku (3), tak koeficienty A, B a C

přímo představují směrové kosiny normály této roviny.

Další problematika řešená v tomto příspěvku se týká

odhadu přesnosti výsledných koeficientů při změně tvaru,

rozměru nebo polohy sítě bodů. Při řešení této otázky bylo

nutné uvážit vhodnost použití jednotkové chyby apriorní a

aposteriorní (v [4] byla využita jednotková chyba aposte-

riorní) pro rozbor přesnosti.

2. Teoretické základy

2.1 Základní pojmy
Výchozím vztahem je výraz pro vzdálenost bodu od obec-

né roviny, který je podle [2] za platnosti (3) definován 

d = A · x + B · y + C · z + D (5)

a který je pro body ležící v rovině, tedy vyrovnané body,

roven nule.

Podmínka pro vyrovnání je

kde n je počet bodů. Formulaci můžeme rozšířit pro body

zaměřené s různou přesností a zapsat maticově

ΩΩ = vT · P · v = vT · Q–1 · v = min. (6)

2.2 Zákon hromadění vah
Jde o jeden ze základních zákonů vyrovnávacího počtu.

V tomto příspěvku se setkáme s jeho opakovanou aplikací.

Zákon je zobecněním zákona hromadění středních chyb na

skupině funkcí, který je podle [1] definován 

Sh = H · M2 · HT , (7)

kde Sh je kovarianční matice;

H – matice koeficientů lineární funkce přenosu matice

skutečných chyb vstupních veličin na matici

skutečných chyb neznámých. Vzniká derivací

funkčních vztahů podle jednotlivých vstupních

veličin;

M2– matice variancí (na diagonále jsou kvadráty střed-

ních chyb vstupních veličin a ostatní členy matice

jsou nulové).

Ve výpočtech často nastává případ, že vstupující veličiny

funkcí jsou již navzájem korelovány. Například jsou již

samy výsledkem výpočtů nebo vyrovnání. V těchto pří-

Obr. 1. Model rotačního skeneru
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padech je nutné znát kovarianční matici vstupujících veličin,

kterou obvykle značíme Sm. Ta je obecně plná a symetrická.

Často se formálně převádí na matici váhových koeficientů Q
vztahem

kde m0 je vhodně zvolená konstanta, tzv. střední chyba jed-

notková. V těchto případech mluvíme o zákonu hromadění

vah. Matematické vyjádření je podobné jako u (7), tj.

Qh = H · Qm · HT . (9)

V tomto vztahu mohou být matice váhových koeficientů Qh
a Qm nahrazeny beze změny významu kovariančními mati-

cemi Sh a Sm podle rovnice (8).

Střední chyby neznámých potom snadno vypočteme ze

vztahu

kde qh1h1
je prvek hlavní diagonály matice Qh a sh1h1

je prvek

hlavní diagonály matice Sh.

Kovarianční matice je výchozím prvkem pro posouzení

přesnosti jakéhokoli výsledku. 

Protože v následujícím textu bude zákon hromadění vah

mnohokrát použit, zave
me pro zjednodušení zápisu zkratku

ZHV.

3. Příprava vstupních hodnot a výpočet 
přibližných hodnot koeficientů rovnice
roviny

Příprava, formát vstupních hodnot a výpočet koeficientů

A, B, C a D jsou shodné s postupem uvedeným v [4].

4. Linearizace a maticová formulace
Výchozí podmínka pro vyrovnání je dána n rovnicemi 

(n je počet bodů)

f(x, y, z, A, B, C, D) = A · x + B · y + C · z + D = 0 (11)

a dále je definována pomocná podmínka

(A2 + B2 + C2) – 1 = 0 (12)

V této rovnici představují, poněkud nezvykle, měření

proměnné x, y, z a hledané neznámé koeficienty A, B, C a D.

Počet podmínek odpovídá počtu zaměřených bodů n + 1.

Všechny níže uvedené řádky matic mají pro n podmínek

stejný tvar, pouze poslední řádek odpovídající podmínce

(12) je odlišný.

Všechny podmínky můžeme maticově zapsat

f(xT, hT) = 0 , (13)

kde xT je vektor všech souřadnic xT = (x1, y1, z1, x2, ..., zn) a

hT vektor neznámých hT = (A, B, C, D).

Podmínky můžeme linearizovat a vyjádřit maticově

AT · v + B · dh + u = 0 , (14)

kde

kde

K řešení podmínky ΩΩ = vT · Q–1

XYZ · v = min použijeme

přímé řešení podle Lagrangeova postupu hledání minima

ΩΩ  = vT · Q–1

XYZ · v – 2 · kT · (AT · v + B · dh + u) = min ,

kde k je vektor zatím neurčených Lagrangeových koeficien-

tů. Maticové řešení tohoto problému je uvedeno v [4].

5. Rozbor přesnosti
Pro vyrovnané neznámé A, B, C a D je nutno určit jejich

střední chyby a také jejich vzájemné korelace, pro potřeby

dalších výpočtů s nimi. Princip jejich určení je založen na

ZHV publikovaném např. v [1], kde je také odvozen výpo-

čet matice váhových koeficientů pro neznámé u výše popsa-

ného způsobu vyrovnání. Bez odvození uvádíme výsledný

vztah Qh = –Qhh. Výpočet Qhh je popsán v [4].

Výpočet středních chyb jednotlivých vypočtených nezná-

mých se tedy uskuteční podle vzorce

Výpočet aposteriorní střední chyby jednotkové m0 se

provede podle vzorce

kde r je počet podmínek (r = n + 1) a k je počet neznámých

(v tomto případě 4).

Kovarianční matice potřebná pro další výpočty s nezná-

mými A, B, C a D je definována

Sh = m2
0 · Qh . (18)

6. Kontrola výpočtu
Pro kontrolu linearizace a ukončení výpočtu bylo

stanoveno pravidlo, aby 1/10 střední chyby byla větší než

absolutní hodnota přírůstku příslušné neznámé. Tím by

mělo být zabezpečeno, že chyba z linearizace neboli z ne-

přesnosti přibližných hodnot neznámých příliš neovlivní

výsledné neznámé. Symbolicky

,
1

2
0

mm SQ
m

= (8)

,
11111 0 hhhhh sqmm =⋅= (10)

(15)

,0 AA qmm ⋅=

,
1

0 kr
m XYZ

−
⋅⋅=

− vQvT

(17)

(19)

kde
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7. Algoritmus výpočtu
1) Výpočet souřadnic vstupujících do vyrovnání a jejich

kovarianční matice;

2) výpočet přibližných hodnot neznámých;

3) výpočet vyrovnaných neznámých;

4) výpočet středních chyb a kovarianční matice 

vyrovnaných neznámých;

5) kontrola výpočtu podle nerovnic (19). Pokud jsou

nerovnice splněny, ukončení výpočtu. V opačném pří-

padě opakování výpočtů od bodu 3. Za přibližné hod-

noty neznámých jsou přiřazeny hodnoty, které jsou

výsledkem vyrovnání. 

8. Příklad
Pro zavedení uvedené metody do projektu byl vypracován

program umožňující její rychlé a flexibilní použití. Jako

kontrola provedeného vyrovnání budou použity také výsled-

ky z [4]. Přestože jde o jinou formu podmínek a definici

proměnných, výsledkem vyrovnání by měli být stejné hod-

noty a stejné střední chyby. Je samozřejmě nutné provést

přepočet z vyjádření (2) na (1) včetně rozborů přesnosti

podle ZHV. To je provedeno aplikací jednoduchých vztahů

vyplývajících z obou rovnic

8.1 Výpočet

Nyní uvádíme příklad vypočtený podle výše uvedeného

algoritmu v programu Mathcad 2001i Professional.

� Výpočet souřadnic
Bylo zaměřeno 30 bodů prostorovou polární metodou.

Uvažovaná střední chyba měřeného směrníku je

mα = 0,0030 gon, zenitového úhlu mz = 0,0030 gon a měřené

délky je ml = 0,0006 m. Po prvním kontrolním výpočtu byla

zjištěna řádově větší vzdálenost některých bodů od vyrov-

nané roviny. U bodů č. 5, 9 a 10 lze předpokládat hrubou

chybu, a proto byly z konečného výpočtu vyloučeny. Pro

níže uvedené výpočty bylo tedy použito 27 bodů. Jelikož se

počítá s maticemi velkých rozměrů (až 81 x 81), jsou

v článku někdy uvedeny pouze jejich zmenšené verze, a to

vždy tak, aby jasně vyjadřovaly tvar a trend matice.

Naměřené veličiny po nutných redukcích jsou podle

sloupců: směrník [gon], zenitový úhel [gon], prostorová

délka [m]; zobrazena je matice pro prvních 8 bodů:

Z nich byly vypočteny prostorové souřadnice těchto bodů a

podle zákona hromadění vah také jejich matice váhových

koeficientů (zobrazeno prvních 8 bodů):

Pro velký rozměr matic váhových koeficientů je uveden

pouze její výřez pro šest souřadnic (první dva body). I z něj

je zřejmá matematická korelace mezi souřadnicemi jed-

notlivých bodů

� Vyrovnání
Pro stručnost jsou u jednotlivých iterací uvedeny pouze

výsledky, charakteristiky přesnosti a porovnání s [4].

Přibližné hodnoty neznámých vypočtené z prvních tří bodů:

Střední chyba jednotková apriorní byla volena m0´ = 0,01.

� První iterace
Přírůstky a vyrovnané neznámé:

Střední chyba jednotková aposteriorní a matice váhových

koeficientů

m0 = 0,009415,

Střední chyby a jejich porovnání s přírůstky dh

mA = 0,000104 < |dA · 10| = 0,002690 ,

mB = 0,000088 < |dB · 10| = 0,001769 ,

mC = 0,000315 < |dC · 10| = 0,025619 ,

mD = 0,003075 < |dD · 10| = 0,235216 .

Protože požadovaná podmínka není splněna pro všechny

neznámé, je nutno výpočet opakovat.

Pro porovnání s [4] jsou výsledky převedeny na tvar s koe-

ficienty a, b, c. Vyrovnané neznámé a jejich střední chyby

a = –0,049443, ma = 0,000013 ,

b = –0,058831, mb = 0,000017 ,

c = –0,001230, mc = 0,000024 ,

a porovnány se [4]1)

a = –0,049443, ma = 0,000012 ,

b = –0,058831, mb = 0,000017 ,

c = –0,001230, mc = 0,000024 .

� Druhá iterace
Jako vstupující přibližné hodnoty jsou převzaty výsledné

hodnoty z předcházejícího kroku (prvního). Přírůstky a

.,,
D

C
c

D

B
b

D

A
a === (20)

A0 = –0,643572

B0 = –0,765268

C0 = –0,013439

D0 = 12,987400

.

1) Odlišnost hodnot zde uvedených a hodnot prezentovaných ve [4] je způsobena pouze jinak definovanou souřadnicovou soustavou. Zde je

uvažována souřadnicová soustava pravotočivá. 
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vyrovnané neznámé

Střední chyba jednotková aposteriorní a matice váhových

koeficientů

m0 = 0,009407 ,

Střední chyby a jejich porovnání s přírůstky dh

mA = 0,000104 > |dA · 10| = 0,000001 ,

mB = 0,000088 > |dB · 10| = 0,000000 ,

mC = 0,000315 > |dC · 10| = 0,000002 ,

mD = 0,003065 > |dD · 10| = 0,000015 .

Protože požadovaná podmínka je splněna pro všechny

neznámé, jsou dosažené výsledky považovány za správné.

Pro porovnání s [4] jsou výsledky převedeny na tvar s koe-

ficienty a, b, c. Vyrovnané neznámé a jejich střední chyby

a = –0,049443, ma = 0,000012 ,

b = –0,058831, mb = 0,000017 ,

c = –0,001230, mc = 0,000024 ,

a porovnány se [4]

a = –0,049443, ma = 0,000012 ,

b = –0,058831, mb = 0,000017 ,

c = –0,001230, mc = 0,000024 .

� Výsledek vyrovnání
Protože podmínka je nyní splněna pro všechny neznámé,

jsou dosažené výsledky považovány za správné. Pro další

výpočty budou tedy použity vyrovnané hodnoty a jejich

kovarianční matice Sh.

9. Odhad přesnosti výsledných neznámých
modelu vyrovnání

V tomto oddílu je řešena problematika odhadu přesnosti

navrhovaných konfigurací, které nebudou experimentálně

ověřovány. Tato problematika se blízce dotýká volby jed-

notkové střední chyby použité pro výpočet charakteristik

přesnosti výsledků vyrovnání. V příkladu uvedeném v před-

cházejícím oddílu byla použita jednotková chyba aposterior-

ní m0, která vyplývá z vyrovnání. V odborné literatuře se

používají jak apriorní, tak aposteriorní střední jednotkové

chyby.

Pro odhad kovarianční matice hledaných neznámých A,

B, C a D v případě změněné konfigurace a pro optimalizaci

zaměření roviny (rozměr, poloha a tvar sítě zaměřovaných

bodů) je třeba tento rozbor přesnosti zobecnit a aplikovat

v něm poznatky získané z tohoto konkrétního vyrovnání.

9.1 Úvaha o závislosti poměru aposteriorní a apriorní
jednotkové střední chyby

Důležitým kritériem k posouzení rozboru přesnosti vy-

rovnání je poměr aposteriorní a apriorní střední chyby jed-

notkové označený např. 

Tento poměr vypovídá o působení systematických chyb,

popř. o kvalitě odhadu kovarianční matice měření Sm. Po-

měr pm se totiž používá k analýze variance, kde je jeho veli-

kost porovnávána s kritickou hodnotou např. z F-rozdělení.

Výše byla definována aposteriorní jednotková chyba m0

vztahem (17). Tento vztah můžeme při použití kovarianční

matice místo matice váhových koeficientů přepsat 

Zde vystupující vektor oprav v obsahuje několikrát matici

váhových koeficientů, ale při jejich nahrazení za kova-

rianční matici a m0´ dojde k vykrácení m0´, a tím k důkazu

nezávislosti hodnot vektoru v i poměru pm na volbě m0´.

Vektor v lze totiž rozepsat podle [4]

v = Sm · A · (–1) · [(AT · Sm · A)–1 – (AT · Sm · A)–1 · B ·

· (BT · (AT · Sm · A)–1 · B)–1 · BT · (AT · Sm · A)–1] · u . (23)

Poměr pm je zcela nezávislý na volbě m0´ a závislý na

konfiguraci měření, velikosti oprav (tedy na náhodné hod-

notě jednotlivých měření) a lineárně závislý na převrácené

hodnotě násobku kovarianční matice vstupních hodnot

(v případě, že k-násobně zvětšíme Sm, tak 1/k-násobně

zmenšíme pm).

9.2 Úvaha o vhodnosti použití jednotkové chyby 
apriorní m0´

Závislost kovarianční matice při použití m0´
Podle [4] a oddílu 5 můžeme výsledný vztah pro výpočet

matice váhových koeficientů hledaných neznámých zapsat 

Qh = [BT · (AT · Qm · A)–1 · B]–1 . (24)

Tento vztah je možné zapsat také pomocí kovariančních

matic s uvážením vztahu (8)

Ve vztazích (25) nejsou matice A ani B závislé na matici

Qm, a tedy ani na m0´. Z toho je zřejmé, že v případě užití

m0´ je výsledná kovarianční matice Sh závislá pouze na kon-

figuraci (stavba matic A a B) a lineárně závislá na násobku

kovarianční matice vstupních veličin Sm.

Při použití m0´ není výsledná kovarianční matice závislá

na volbě její velikosti a ani na náhodné hodnotě prove-

dených měření – m0´ představuje pouze konstantu a její

A = –0,643303

B = –0,765444

C = –0,016000

D = 13,010920

,
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volba neovlivňuje výslednou kovarianční matici (její tvar

ani velikost). V podstatě ji lze z výpočtu formálně vyloučit.

Má význam pouze pro kontrolu působení systematických

chyb jejím porovnáním s m0 aposteriorní.

Výsledná kovarianční matice je závislá pouze na kova-

rianční matici vstupních veličin a na konfiguraci (stavba

matic A a B). Lze tedy vypočítat odhad přesnosti výsledku

vyrovnání bez znalosti konkrétních hodnot vstupních

veličin, ale pouze se znalostí přibližné konfigurace a matice

Sm. Z těchto důvodů je použití m0´ jediné možné pro odhad

přesnosti vyrovnání, a tedy optimalizaci konfigurace.

9.3 Úvaha o vhodnosti použití jednotkové chyby 
aposteriorní m0

Pokud přesně neznáme charakteristiky přesnosti vstupu-

jících veličin a jejich počet je dostatečně velký, je možné

použít pro rozbor přesnosti jednotkovou chybu aposteriorní

m0 (17).

Závislost kovarianční matice při použití m0
Opět musíme vycházet ze vztahu pro výpočet matice

váhových koeficientů

Ve vztahu vystupuje poměr pm, který můžeme také vyjádřit

Z tohoto vztahu vyplývá, že při použití m0 není výsledná

kovarianční matice závislá na velikosti kovarianční matice

vstupujících veličin (vynásobení Sm konstantou se ve vztahu

(27) vykrátí). Je závislá pouze na konfiguraci a na veli-

kostech oprav daných náhodnou hodnotou vstupujících

veličin.

Z rovnic a úvah této kapitoly je zřejmé, že jednotkovou

chybu aposteriorní je vhodné použít pro vyrovnání tam, kde

je znám pouze velmi hrubý odhad přesnosti vstupujících

veličin, a přitom je jich dostatečný počet. Výsledná kova-

rianční matice pak není závislá na velikosti násobku kova-

rianční matice vstupních hodnot.

9.4 Shrnutí

Při dostatečném souladu m0´ a m0 je teoreticky správnější

k výpočtu Sh použít m0´, jelikož jde o kvalitnější a většinou

podloženější odhad středních chyb vstupujících veličin. Jde

zejména o vyrovnání sítí, kde jsou dostatečně známé a

ověřené veškeré aspekty ovlivňující přesnost vstupujících

veličin (přesnost přístroje, přesnost cílení, přesnost v rea-

lizaci cíle – centrace atp.). V případě hrubého nesouladu m0´

a m0 je nutné zjistit jeho příčinu.

Pokud jde o hrubou nejistotu v odhadu přesnosti vstupu-

jících veličin, těchto veličin je dostatečný počet a nepřed-

pokládá se působení systematických chyb, je nutné použít

aposteriorní jednotkovou chybu. Tato situace nastala v na-

šem případě, kdy byla dostatečně známa přesnost přístroje,

ale neznáma přesnost v realizaci cíle a přesnost zaměření na

neideální cíl. Z důvodu jednoduchosti situace a konfigurace

také nelze přepokládat tak velké systematické vlivy, aby

ovlivnily výsledky.

Pokud nejsou dodrženy podmínky uvedené v předešlém

odstavci, je nutné přísně vyšetřit příčinu tohoto nesouladu.

Pokud se například experimentem ověří správnost odhadu

přesnosti vstupujících veličin a je jich dostatečný počet, je

zřejmé, že měření je ovlivněno působením systematických

chyb. Důkladnější rozbor této úvahy není v tomto případě

potřebný a přesahuje možnosti tohoto příspěvku.

9.5 Návrh úpravy odhadu přesnosti vstupujících veličin

V případě, že nejde pouze o jedno vyrovnání, ale o vytvo-

ření modelu, který by se dal využít k odhadu přesnosti a

optimalizaci, je nutné používat jednotkovou chybu apriorní

(viz odd. 9.2). Pokud jde naopak o vyrovnání jako v odstav-

ci třetím odd. 9.4, tedy o hrubý nesoulad m0´ a m0 při splnění

určitých podmínek, je nutné použít jednotkovou chybu

aposteriorní. V našem případě jde o platnost obou výše uve-

dených tvrzení, a proto se nabízí otázka, kterou z jed-

notkových chyb použít.

Jednoduchým řešením této situace je například úprava Sm
tak, aby m0´ byla v souladu s m0 a současně nedošlo k výraz-

né změně Sh. Potom již v dalších výpočtech používat dů-

sledně m0´.

V oddílu 9.1 je uvedeno, že poměr pm je nezávislý na m0´

a závislý na konfiguraci úlohy, velikosti oprav a hlavně

lineárně závislý na převrácené hodnotě násobku kovarianční

matice vstupních hodnot. V případě, že k-násobně zvětšíme

Sm, tak 1/k-násobně zmenšíme pm. Takže pokud 

vynásobíme Sm, neovlivníme tím podle (27) velikost Sh,

současně upravíme odhad přesnosti vstupujících veličin na

reálnou úroveň a poměr pm by měl vycházet v dalších expe-

rimentech, provedených za stejných podmínek, roven při-

bližně jedné. Tím umožníme použití jednotkové chyby

apriorní v dalších modelech. Jednoduchou kontrolou uve-

dené úpravy a kvality modelu je vymodelování situace

obdobné jako při provedeném experimentu a porovnání

vypočtených odhadů přesnosti s odhady získanými při

experimentu. Nezávislou kontrolou je také nové měření a

posouzení poměru pm. Takovéto měření bylo provedeno pro

11 bodů a získaný poměr je velmi blízký jedné pm = 0,897.

Z toho lze usuzovat na dobrý odhad přesnosti vstupujících

veličin.

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu č. 103/02/0357
GA ČR.
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Koska, B. – Štroner, M. – Pospíšil, J.: An Algorithm of
Determination of the General Plane Equation for Laser
Scanning, Including Accuracy Analyses

This article focuses on determination of the light plane
equation of a laser scanner being developed. The
equation determination is based on 3D coordinates of
points which will be measured with the spatial polar
method in excessive numbers. The solution involves the
method of balancing measurements of conditions with
the unknowns for the correlated measurements.

Koska, B. – Štroner, M. – Pospíšil, J.: Algorithmus zur
Bestimmung der Gleichung einer allgemeinen Ebene für
Laserscannen einschließlich Genauigkeitsanalysen

Im Beitrag wird die Problematik der Bestimmung der
Gleichung einer durch einen Laserscanner entwickelten
Lichtebene auf Grund von 3D Koordinaten von Punkten
behandelt, die mit der räumlichen Polarmethode in
überschüssiger Anzahl gemessen werden. Für die
Lösung wird die Methode des Ausgleichs von Beding-
ungsmessungen mit Unbekannten für korrelierte Mess-
ungen angewandt.

�zprávy

Secesní dům s nepřehlédnutelnou zelenou fasádou ve

Spálené ulici č. 14 je původně sídlem akciové společnosti

Česká pojiš�ovna, jejíž přepážková hala je znovu otevřena

ve větší části parteru zrekonstruovaného objektu. Ostatní

plochy šestipodlažního objektu budou využívány jako

nájemní administrativní a obchodní plochy. Po citlivé

rekonstrukci vzniklo v objektu celkem 4 750 m2 užitné

plochy, z čehož přibližně 3 200 m2 zabírají nadstandardní

administrativní prostory. Zájemci o pronájem kanceláří

nebo sídel svých společností si mohou vybrat z široké

nabídky administrativních ploch různých typů. Objekt

obsahuje tradiční místnosti v luxusním secesním stylu i

volné velkoplošné kanceláře s možností variabilního rozčle-

nění. Přibližně 700 m2 v parteru budovy

bude využito pro zřízení obchodů, gale-

rií, restaurací a dalších provozoven. 

Hlavní vstup do budovy je situovaný

ze Spálené ulice. Již při vstupu do

přízemní dvorany se secesní kašnou a

původním schodištěm si návštěvník plně

uvědomí, že vstoupil do osobitého domu.

Pokud na něj nezapůsobí řemeslné detai-

ly vnitřních dekorací, jistě jej upoutá pří-

tomnost nečekaného tvora v kašně, který

je již od roku 1914 patronem domu.

Tehdy do mozaikové kašny vypustil Jan

Werich, který byl nejen otcem slavného herce, ale i zaměst-

nancem První české vzájemné pojiš�ovny, jeho předchůdce.

Tam dělal radost kolemjdoucím i zaměstnancům plných 62

let. Úhoř je jak známo dravec, a tak nepohrdne červy ani

rybičkami. Dokonce se traduje, že jeho nejoblíbenější

pochoutkou, kterou mu dopřávali někteří zaměstnanci, byly

vepřové řízky. Současný úhoř Pepík II. bydlel v kašně

teprve devět let, když se pro rekonstrukci celého objektu

musel přestěhovat do Stanice mladých přírodovědců. Po

dokončení prací byl do kašny vrácen. 

Z dvorany je přístupný klidový vnitroblok. Výtahy nebo

po schodišti se návštěvník dostane do kanceláří v horních

podlažích. Vedle zasedacích místností a kanceláří v původ-

ním stylu obsahuje budova unikátní velkoplošné kanceláře

s přímým osvětlením. Perličkou stavby jsou atraktivní

kanceláře s výhledem na Hradčany v posledním nadzemním

podlaží.Velkorysost kanceláří podtrhují konstrukční výšky

podlaží, které se pohybují od 4,0 do 5,3 m.

Objekt je vybaven třemi komunikačními jádry s výtahy,

které umožňují samostatné přístupy do jednotlivých částí

stavby dle nájemníků. Systém centrální a patrových recepcí

umožňuje přehledný komunikační systém v objektu a

zajiš�uje maximální míru samostatnosti nájemců.

Dostatečné parkovací plochy pro nájemníky se nacházejí

v třípodlažních podzemních garážích sousední budovy ve

Vladislavově ulici, která je s objektem provozně propojena.

Parkovací plochy jsou dimenzovány s dostatečnou rezervou

tak, aby uspokojily jak nájemníky prostor, tak jejich

návštěvníky a hosty.

V maximální možné míře byly

v celém objektu zachovány původní

dřevěné obklady a štukatury, které se

dochovaly především ve společných

prostorách a v kancelářích v uličním

traktu. Stejně tak byla v objektu

zrekonstruována atraktivní špaletová

okna ze dřeva, která přispívají ke stylu

interiéru, ale i k jeho příjemné tepelné

pohodě. Dalším původním materiálem,

který uživatelé prostor ocení, jsou

zděné dělicí stěny traktů a menších

kanceláří s ideálními akustickými para-

metry. Luxusnímu stylu kanceláří odpovídají také zrekon-

struované teracové podlahy a kamenné dlažby nebo nové

dřevěné parkety kanceláří vytvořené podle původního

vzoru.

To, čím se budova odlišuje od ostatních podobných

staveb v centru Prahy, je její vybavení nejmodernějšími sys-

témy inteligentního řízení budov (EIB), které jsou u nás

dosud unikátní i u novostaveb. Díky nim poskytuje stavba

uživatelům komfort, který pro kanceláře v centru města není

běžně dostupný. Současný objekt zachovává původní velko-

rysé dispozice, většinu konstrukcí i elegantních dekorací

z původního projektu Osvalda Polívky, podle kterého zde

vyrostlo v letech 1907–1909 důstojné sídlo První české vzá-

jemné pojiš�ovny. Podle projektu stejného autora byla budo-

va v roce 1927 zvýšena o jedno podlaží a ve stejné podobě

se dochovala až do současné rekonstrukce.

Spálená 14 – moderní budova s geniem loci

Tisková informace
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Několik poznámek ke stanovení charakteristické hodnoty
geotechnického parametru základové půdy a návrhové
hodnoty odolnosti základové půdy podle EC 7-1 
(ČSN EN 1997-1:?)

doc. Ing. Ladislav LAMBOJ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

EC 7-1 (EN 1997-1:2003) zavádí do stavební praxe
pojem charakteristická hodnota geotechnického para-
metru základové půdy. V článku jsou uvedeny možné
přístupy k jejímu stanovení a je poukázáno na nejednot-
ný názor geotechnické obce za odpovědnost jejího
stanovení. Dále je objasněn způsob stanovení hodnoty
návrhové odolnosti základové půdy.

V poslední době se konečně částečně rozproudila i

v české odborné veřejnosti diskuze týkající se problematiky

stanovení charakteristické hodnoty parametru základové

půdy, vyvolaná blížícím se převedením ČSN P ENV 1997-

-1:1994 [1] na ČSN EN 1997-1:?. EC 7-1 [2] definuje

charakteristickou hodnotu geotechnického parametru zá-

kladové půdy ve svém článku 2.4.5.2(2) jako obezřetný

odhad hodnoty parametru ovlivňujícího výskyt mezního

stavu. EC 7-1 zároveň zavádí další nový pojem, dosud u nás

neužívaný, a to odvozenou hodnotu parametru základové

půdy. Odvozenou hodnotou rozumíme hodnotu parametru

základové půdy, která byla odvozena z měřených hodnot na

základě uznávané teorie nebo poloempirie nebo empirie či

korelace. Schematicky můžeme naznačit postup pro získání

charakteristické hodnoty parametru základové půdy násle-

dovně:

Postup můžeme zjednodušeně objasnit takto. Například

u smykové zkoušky v triaxiálu změříme v okamžiku poruše-

ní nebo smluvené deformace vzorku komorové napětí a de-

viátor napětí, u presiometrické zkoušky nárůst objemu son-

dy a tomu odpovídající nárůst radiálního napětí v pseudo-

elastické oblasti. To jsou měřené hodnoty.

Z měřených hodnot získáme odvozené hodnoty, které

odvodíme na základě uznávané teorie (smyková zkouška –

Mohrova-Coulombova teorie porušení) nebo empirie či

poloempirie (presiometrická zkouška – Ménard) či korelace

(SPT). Takto vypočtené odvozené hodnoty jsou podkladem

pro stanovení charakteristické hodnoty příslušného para-

metru základové půdy. 

Výběr charakteristické hodnoty parametru základové

půdy musí být založen na odvozené hodnotě parametru

ovlivňujícího vznik mezního stavu. Objem základové půdy

ovlivňující vznik mezního stavu je obvykle mnohem větší

než objem testovaného vzorku nebo základové půdy při pol-

ním měření. Ve většině případů z toho vyplývá, že charak-

teristická hodnota parametru je obezřetný odhad průměru

z odvozených hodnot. Je-li chování geotechnické konstruk-

ce v uvažovaném mezním stavu řízeno nižší či vyšší hodno-

tou parametru základové půdy, pak charakteristická hodnota

parametru je obezřetným odhadem této hodnoty.

Tam, kde je to možné, mohou být odvozené hodnoty sta-

tisticky zpracovány a jejich pravděpodobnostní hodnota pak

slouží jako výchozí podklad pro stanovení charakteristické

hodnoty parametru základové půdy. Odvozená hodnota

parametru základové půdy se stanoví obvykle jako 95 %

průměrné hodnoty parametru. Jestliže očekáváme vznik

mezního stavu způsobený nižší hodnotou parametru, vyčís-

líme nižší hodnotu parametru s pravděpodobností plnění

P = 0,05. Hodnotu vyšší pak s pravděpodobností plnění 1 – P.

Pro názornost uve
me některé doporučované postupy při

statistickém zpracování [4] v závislosti na typu geotech-

nické konstrukce. Při řešení stability svahu obvykle činí

pravděpodobnostní hodnota 95 % průměrné odvozené hod-

noty parametru základové půdy. U plošných či pilotových

základů je třeba rozlišovat dva limitní případy. První je ten,

kdy horní skeletová konstrukce je založena na tuhé desce,

která je schopna překlenout slabá místa základové půdy. Pak

výchozí hodnotou pro charakteristickou hodnotu parametru

základové půdy bývá obvykle 95 % průměru odvozených

hodnot z průměrů pod jednotlivými sloupy, kde byly

testovány parametry. Je-li horní konstrukce založena na

patkách a nelze z návrhu horní konstrukce předpokládat, že

selhání některé patky mohou převzít ostatní patky, pak

pravděpodobnostní hodnotu parametru stanovíme jako 95 %

průměru odvozené hodnoty pod patkou. Tam, kde očekává-

me vznik mezního stavu vyvolaný nižší hodnotou para-

metru, vypočteme nižší hodnotu s pravděpodobností plnění

P = 0,05, tzn. že teoreticky 95 ze 100 odvozených hodnot

bude větších než vypočtená hodnota, tj. nižší hodnota para-

metru se rovná 5 % kvantilu. Abychom zabránili vzniku

mezního stavu u pilot zatížených negativním třením, použi-

jeme naopak vyšší hodnoty parametru základové půdy.

Vyšší hodnotu parametru vypočteme s pravděpodobností

1 – P, kde P = 0,05, tzn. že pouze 5 % hodnot parametru

základové půdy bude vyšších než odvozená hodnota.

TC 23 [3] zjiš�ovalo názor geotechniků na použití stati-

stických metod pro stanovení charakteristické hodnoty para-

metru základové půdy. Protože výsledky průzkumu jsou

zajímavé, dovolím si vás s některými seznámit. S použitím

statistických metod souhlasilo bez výhrad 64 % responden-

tů, zatímco 33 % bylo výrazně proti. Pro statistické metody

bylo 67 % pracovníků průzkumu a k nim se připojilo 60 %

projektantů. Proti bylo 17 % pracovníků průzkumu a 40 %

projektantů. Většina respondentů doporučovala použití sta-

tistických výsledků v kombinaci se „zkušeností“. Mnoho

respondentů poukazovalo na to, že jen málo inženýrů-geo-

techniků umí používat statistické metody. Zajímavý pozna-

tek.

měřená hodnota

odvozená hodnota

charakteristická hodnota
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A kdo je tedy za stanovení charakteristické hodnoty para-

metru základové půdy odpovědný? I na tuto otázku hledal

TC 23 odpově
. Nedostal však žádnou přesvědčivou (51 %

dotázaných odpovědělo, že zpracovatel geotechnického

průzkumu, 52 % uvedlo projektanta. Skutečnost, že součet

je větší než 100 %, lze vysvětlit tím, že někteří respondenti

označili více než jednu odpově
.). Odpovědi se liší také

státní příslušností respondenta – 88 % německých respon-

dentů se domnívá, že odpovědný je zpracovatel průzkumu,

67 % irských respondentů, že projektant a 89 % ruských

respondentů, že klient.

Z výše uvedeného vyplývá, že totožná základová půda

může být ve výpočtech  reprezentovaná rozdílnou charakte-

ristickou hodnotou shodného parametru. Podle mého názoru

při stanovení charakteristické hodnoty parametru základové

půdy sehrává nezastupitelnou roli autorizovaný inženýr-

-geotechnik. Ten musí uvážit veškeré vlivy, které mohou

ovlivnit charakteristickou hodnotu parametru základové

půdy a jež nebylo možné zachytit laboratorní nebo polní

zkouškou ani zvolenou návrhovou metodou. 

Návrhovou hodnotu parametru základové půdy Xd pak

získáme tak, že charakteristickou hodnotu Xk zajistíme

součinitelem spolehlivosti materiálu γm

Xd = Xk / γm . (1)

Existuje jediná výjimka při stanovení návrhové hodnoty

parametru základové půdy, a to ta, že návrhovou hodnotu

stanovíme přímo bez procesu popsaného v předcházejících

řádcích. Hodnoty γm předepisuje EC 7-1 a představují mini-

mální bezpečnost pro běžný návrh:

Návrhovou hodnotu odolnosti základové půdy lze

stanovit podle EN 1997-1:2003 čtyřmi způsoby. Jednotlivé

způsoby se liší distribucí dílčích součinitelů spolehlivosti

základové půdy. Je pochopitelné, že pro každý způsob

stanovení návrhové odolnosti základové půdy je stanoven

odpovídající postup, jakým se vypočítají návrhové hodnoty

účinků zatížení, 

Rd = R (Frep., Xk, ad) , (2)

Rd = (1/γR) R (Frep., Xk, ad) , (3)

Rd = R (γf Frep., Xk/γm, ad) , (4)

Rd = (1/γR) R (γf Frep., Xk /γm, ad) . (5)

V případě vztahu (2) vypočítáme návrhovou odolnost

základové půdy z charakteristických hodnot parametrů zá-

kladové půdy, v případě uvedeném ve vztahu (3) z charak-

teristických hodnot parametrů základové půdy a jako celek

zajistíme jedním součinitelem spolehlivosti. V případě

vztahu (4) ji vypočítáme z návrhových hodnot parametrů

základové půdy. Vztah (5) uvádí zřídka se vyskytující pří-

pad, kdy ji vyjádříme z návrhových hodnot parametrů zákla-

dové půdy a jako celek pak zajistíme jedním součinitelem.

I zde se naskýtá otázka, který ze způsobů stanovení návrho-

vé odolnosti základové půdy máme použít. Materiálový

postup (4) je přiléhavější k filozofii, že nejistoty mají být

vyčísleny u zdroje, zatímco pro úvahy, v nichž jsou užity

výpočtové modely, je realističtější přístup podle (2), (3).

Byl bych vděčný našim geotechnikům za připomínky,

které by byly nápomocny k vyřešení i této otázky (využití

vztahů (2) až (5) vzhledem ke geotechnické konstrukci). 

Kontakt: Katedra geotechniky FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7,

166 29  Praha 6, email: lamboj@fsv.cvut.cz, tel.: 22435 3874, 

fax: 23333 4206. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/02/1166 GA ČR.
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Lamboj, L.: Notes on the Determination of the
Characteristic Value of the Geotechnical Parameter of
the Foundation Soil and the Design Value of Foundation
Soil Resistance by EC 7-1 (ČSN EN 1997-1:?)

The EC 7-1 (EN 1997-1:2003) standard introduces the
concept of a characteristic value of a geotechnical
parameter of the foundation soil into the construction
practice. This paper outlines possible methods of its
determination and highlights the divided approaches of
the geotechnical engineers community to the responsibi-
lity for its determination. In addition, a method of the
determination of the design resistance value of the
foundation soil is explained. 

Lamboj, L.: Einige Anmerkungen zur Bestimmung des
charakteristischen Werts des geotechnischen Para-
meters des Baugrunds und des Rechenwerts der
Beständigkeit des Baugrunds gemäß EC 7-1 (ČSN EN
1997-1:?)

Die EC 7-1 (EN 1997-1:2003) führt in die Baupraxis den
Begriff Charakteristischer Wert des geotechnischen
Parameters des Baugrunds ein. Im Artikel werden
mögliche Herangehensweisen zu dessen Bestimmung
angeführt, und es wird auf die einheitliche Meinung der
geotechnischen Fachgemeinde zur Verantwortlichkeit
seiner Bestimmung verwiesen. Ferner wird die Art und
Weise der Bestimmung des Wertes der rechnerischen
Beständigkeit des Baugrunds erklärt.

charakteristická hodnota

návrhová hodnota
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technologií a automatizace
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�soutěž

Projekt na podporu vědecké a technické

inteligence Česká hlava byl vyhlášen

v březnu 2002. Tvoří jej soubor vzájemně

provázaných aktivit, jejichž cílem je popu-

larizovat vědu a zvýšit společenskou

prestiž tuzemských technických a vědec-

kých pracovníků coby hlavních tvůrců

ekonomické prosperity země. Každoroč-

ním vyvrcholením projektu je udělování národních cen

Česká hlava pro nejlepší osobnosti z oblasti vědy a techniky.

Neskromným cílem je dosáhnout společenského povědomí

na úrovni jakési národní Nobelovy ceny.

Potřeba vzniku podobného projektu vychází ze skuteč-

nosti, že zájem o práci ve výzkumu, a to jak základním, tak

aplikovaném, v České republice neustále klesá. Jedním

z důvodů je i malý společenský kredit, který tyto profese

mají. Zároveň vědecká a technická vzdělanost české popu-

lace roste neuspokojivým tempem, což se stává brzdou

rychlejšího ekonomického a sociálního rozvoje země.

Smyslem projektu Česká hlava je proto vytvářet povědomí,

že naše země může prosperovat jenom tehdy, dokáže-li vy-

chovávat nové Heyrovské a Wichterle a bude je umět i ma-

teriálně a společensky ocenit.

Na cenu Česká hlava pro nejlepší české vědce, techniky,

studenty vysokých a středních škol bylo v roce 2003 nomi-

nováno 80 projektů a osobností, z nichž odborná porota,

složená ze zástupců Akademie věd ČR, vysokých škol a

odborníků z praxe, vybrala vítěze v jednotlivých kate-

goriích.

Nad projektem převzalo oficiální záštitu Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu

a obchodu ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo

zahraničních věcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Tisková informace

Česká hlava

4. mezinárodní konference

TECHSTA 2004
18. – 20. února 2004

Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha 6

http://technologie.fsv.cvut.cz/konference/2004/index.html

Česká hlava 2003
za celoživotní dílo

prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., z Ústavu fyzikální

chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, je jedním z nejci-

tovanějších českých vědců v zahraničí v oboru fyzikální

chemie. Svými pracemi se zasadil například o pochopení

vzniku procesů v mezihvězdném prostoru.

Invence Klubu českých hlav
za objev či jiný počin v posledních letech

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., z Ústavu mechaniky

ČVUT, a Ing. František Petrů z Kovosvitu Sezimovo

Ústí vyvinuli první obráběcí stroj na světě založený na

paralelní hybridní kinematice.

Unipetrol, a. s., Patria
pro osobnost působící v zahraničí

prof. Jan Švejcar z univerzity v Michiganu výrazně při-

spěl v teorii problematiky ekonomické transformace

v zemích střední a východní Evropy.

Transgas, a. s., Industrie
za nejvýraznější výrobkovou nebo technologickou inovaci

Společnost UJP Praha, a. s., získala ocenění za vývoj

materiálů, výpočetních postupů a monitorovacích metod

při sledování životnosti energetických a chemických

zařízení s cílem zvýšit bezpečnost práce.

Doctorandus
studentovi doktorského studijního programu

Mgr. Jaromír Fiurášek, PhD., z Univerzity Palackého

v Olomouci se zaměřuje na aktuální problémy v teorii

kvantové informace.

Gaudeamus Appian Group 2003
studentovi magisterského nebo bakalářského studia

Ing. Ladislav Sekerka z Fakulty podnikatelské VUT

v Brně za průkopnickou práci v oblasti financování projek-

tů veřejného zájmu bez nároku na veřejné rozpočty.

Naděje společnosti SKANSKA, CZ, a. s.
studentovi střední školy

Jiří Hron z Gymnázia Christiana Dopplera se věnuje fy-

zice a matematice, jeho práce vznikají ve spolupráci s Fy-

zikálním ústavem ČR. Byl spoluautorem článku o vlast-

nostech elementárních částic a dvakrát reprezentoval ČR

na Mezinárodní konferenci mladých vědců.

Media Hospodářských novin 
a Českého rozhlasu

za popularizaci vědy a techniky

Ing. Šárka Speváková za publicistickou činnost v České

televizi.
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�soutěž

Prestižní ocenění Stavba roku, které každoročně uděluje

společnost ABF pěti stavbám z České republiky bez

rozlišení pořadí, získala v roce 2003 i rekonstrukce shora

uvedeného objektu na sídlo Krajského úřadu pro kraj

Vysočina. Při oceňování projektu odborná porota zdůrazni-

la, že jde o ukázku příkladné proměny vysloužilých kasáren

na správní centrum se zřetelem na dobré výrazové propojení

starých a nových částí.

Při přestavbě byly využity materiály POROTHERM pro

obvodové zdivo 40 P+D, překlady a příčky. Celková doba

realizace výstavby činila čtrnáct měsíců, objekt byl předán

do užívání v roce 2002 a celkové stavební náklady činily

300 mil. Kč. Dodavatelem stavby včetně projektu výstavby

bylo sdružení Podzimek a synové, s. r. o. – GEO-ING

Jihlava, spol. s r. o., z Třešti, architektonickou stránku zajiš-

�ovala společnost FORTIS zastoupená Dr. Ing. arch.

Jaroslavem Huňáčkem a hlavním investorem Česká republi-

ka zastoupená Okresním úřadem v Jihlavě. 

Královské město Jihlava opět získalo statut metropole

kraje, a proto bylo nutné ve městě zřídit odpovídající kraj-

ský úřad. Ačkoli byl tento post v Jihlavě již za dob

Rakouska-Uherska, a poté i za první republiky, původní

budovu hejtmanství nešlo využít. Volba padla na areál

bývalých kasáren dělostřeleckého a pěšího pluku Jana Žižky

západně od centra města, jenž od devadesátých let minulého

století chátral.

Po zahájení projekčních prací spojených s úpravou areálu

v roce 1999 začalo být zřejmé, že dosavadní prostory nebu-

dou ve stávající podobě zadaným požadavkům vyhovovat.

Jako jediné schůdné řešení se jevila varianta rekonstruovat

centrální budovu na sídlo hejtmana a rady kraje a dva zbý-

vající bloky areálu zbourat a nahradit novou výstavbou. V ní

našlo své místo kongresové a hlavní administrativní cen-

trum. Areál Krajského úřadu Jihlava je doplněn vnitřní

komunikací pro pěší a dopravní zónu s omezenou prů-

točností automobilů. Všechny objekty jsou zároveň vzájem-

ně propojeny v úrovni prvního podlaží a bezbariérově

v přízemí. Podzemí kongresové budovy navíc pojalo pod-

zemní parkovací prostory s 87 stáními.

Budova hejtmanství nakonec zůstala jediným objektem

areálu Žižkových kasáren zachovaným v původním archi-

tektonickém tvaru a objemu. Současná kapacita budovy je

cca 65 pracovních míst. Tento třípodlažní objekt s částeč-

ným podsklepením ve střední části (prostor schodiště) je

založen na členitém, osově souměrném půdorysu. Zastřeše-

ní bylo provedeno formou vaznicového krovu sedlového

tvaru s valbami. Fasáda budovy má na uličním průčelí

aplikovanou klasicistní formu s jednoduchým členěním

ostění a špalet. Dvorní část je pojednána bez tohoto členění.

Okna jsou dřevěná s jednoduchým členěním.

Architektonické řešení rekonstrukce objektu spočívalo

v dílčích dispozičních a provozně technických úpravách

jednotlivých podlaží a ve zvýraznění jeho vnější formy tak,

aby se tento objekt stal nedílnou součástí nového areálu.

Zásadní změnou pak bylo začlenění a provozní propojení

objektu s oběma novostavbami. Součástí rekonstrukce his-

torické budovy byla i vestavba velkokapacitního výtahu ve

stávajícím schodiš�ovém prostoru pro zabezpečení bezba-

riérového přístupu do horních podlaží. V přízemí byl

obnoven hlavní vstup do budovy původním portálem

v hlavním průčelí ze Žižkovy ulice. Ve vstupním prostoru

zásahem do nosných konstrukcí byla uvolněna dispozice a

vytvořena reprezentativní vstupní hala. 

Novostavba kongresové budovy s plochou střechou a se

dvěma terasami na východní straně má tři podzemní a tři

nadzemní podlaží. Předsazený prosklený  kubus, otevřený

přes všechna nadzemní podlaží, slouží jako vstupní prostor

do objektu, a zároveň napomáhá prosvětlení a provzdušnění

celé budovy. Kubus je navržen v kombinaci ocelových a

aluminiových profilů a je opatřen slunečními clonami proti

přehřátí budovy. Na zádveří navazuje foyer s polokruhovým

ocelovým schodištěm. 

Poslední budova – administrativní objekt – je situována

do západní části areálu na místo původní stavby. Tento

podélný dvoutrakt  je řešen jako stěnový nosný systém,

v krajních polích je příčný systém nosných zdí. Objekt má

jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží, z části je zastře-

šen sedlovou střechou s valbami, z části plochou střechou,

zbývající část tvoří terasy. Dílem prosklená, dílem kerami-

kou obložená a z větší části omítnutá fasáda s velkoformá-

tovými okny dostatečně prosvětluje administrativní prosto-

ry. Vertikálně je fasáda členěna římsami.

Tisková informace

Rekonstrukce Žižkových kasáren v Jihlavě 

PŘEDPLATNÉ
časopisu Stavební obzor na rok 2004 

je možné objednat vyplněním elektronického formuláře na internetu na adrese

http://web.fsv.cvut.cz/obzor

nebo zasláním písemné objednávky na adresu distributora uvedenou v tiráži časopisu na druhé straně obálky.
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