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Ocelová konstrukce střechy pro Sazka Arenu
Ing. Vladimír JANATA, CSc.

EXCON, a. s.
Praha

Pro ocelovou konstrukci střechy víceúčelové arény
velkého rozpětí a intenzity zatížení byla zvolena unikát-
ní koncepce prostorového předpjatého vzpínadla, které
tvoří centrální tubus, příhradové vazníky a předpjatá
táhla. Navržené řešení přináší nová řešení konstruk-
čních detailů a postupů při asymetrické montáži na
dočasné podpoře a při předpínání a aktivaci táhel. Ve
výrobě byl zvolen náročný systém kontroly kvality a to-
lerancí. 

Dispozice a zatížení
Nosná konstrukce tvaru kulového vrchlíku o průměru

135 m a vzepětí 9 m je ze statického hlediska prostorové

vzpínadlo tvořené 36 příhradovými vazníky s táhlem, které

se sbíhají do centrálního prstence tvaru dutého válce [1], [2].

Vazníky jsou uloženy na betonové konstrukci haly, dilato-

vané na 6 úseků, na 32 ocelových sloupech kyvných v ra-

diálním směru a na čtyřech vetknutých sloupech spojených

ve vrcholu s betonovými jádry situovanými ve středu dila-

tačních úseků. Střechu vůči betonové hale stabilizují v hori-

zontálním směru čtyři hrncová ložiska mezi vetknutými

sloupy a vazníky. Sloupy jsou umístěny v půdorysném

průmětu prostorové křivky průniku kulového vrchlíku a

oválu arény (obr. 1 a obr. 2). Portálová a tyčová ztužidla

v soustředných kruzích částečně silově spolupůsobí s

vazníky a spolu se zavětrováním střešní roviny zajiš�ují cel-

kovou stabilitu střechy.

Konstrukci tvoří čtyři zrcadlově symetrické části, každá

s devíti různými vazníky. Nosníky doplňkové konstrukce

vně arény (v pokračování vazníků) jsou posuvně uloženy na

betonový průvlak přes pryžové ložisko. Střešní pláš� tvoří

panely Dart pnuté tangenciálně a uložené přímo na horních

pásech vazníků.

Zatížení má, s ohledem na umístění kruhových a posuv-

ných mostů divadelní technologie ve střešním prostoru,

vysokou intenzitu a proměnlivý charakter. Podrobněji je

rozepsáno v tab. 1.

Při optimalizaci dispozice a dimenzí střechy bylo nutno

z prostorového působení vyjmout veškeré prvky mimo

radiálně tangenciální strukturu. Šlo zejména o průvlaky na

průniku vrchlíku a arény, podružné nosné prvky pro akus-

tické absorbéry a střední plošinu pro tahy  multimediální

kostky. Vliv horizontálních pohybů dilatačních celků beto-

nové konstrukce byl posuzován jako lokální účinek na jed-

notlivé sloupy a ukázal se být nevýznamným stejně jako

vliv nerovnoměrného sedání nosné betonové konstrukce. 

Konstrukční řešení a výroba
Konstrukce střechy je trubková příhradová, převážně

svařovaná přes průniky, z materiálu S355. Středový tubus

tvoří dutý válec o průměru 18 m, výšce 12,3 m a hmotnosti

170 t. Sestává ze tří hlavních kruhových příhradových prs-

tenců; dvou pro připojení pásů vazníků a jednoho pro připo-

Zatížení [t] [kg/m
2
]

ocelová nosná konstrukce 1 200 111

ocelová nenosná konstrukce    220   20

střešní pláš�    640   59

akustika a vzduchotechnika    350   32

divadelní technika stabilní    390   36

divadelní technika pohyblivá    260   24

nahodilé provozní    390   36

sníh    540   50

celkem 3 990 368

Tab. 1. Zatížení střechy nad prostorem arény

Obr. 1. Montáž konstrukce střechy s dočasnou střední podporou

Obr. 2. Prostorový model střechy



jení táhel (obr. 5). Síly ze šikmých vzpěr přenáší čtvrtý,

menší prstenec (obr. 3). Prstence jsou propojeny 36 svislý-

mi prvky. Tubus byl vyroben z 27 svařovaných dílů. K nej-

složitějším operacím patřilo ohýbání pásů prstenců z trubek

356/36 a jejich dílenské i montážní svařování. Volba vhod-

né technologie svařování s ohledem na změny tvaru a kon-

trolní sestavy byly podmínkou dosažení výsledného tvaru

konstrukce v tolerancích přijatelných pro montáž. 

Vazníky, obloukové  příhradové rovinné nosníky o osové

vzdálenosti  pásů 4 m, byly dodávány v dílech dlouhých

15 m, spojovaných přes příruby s vloženou diagonálou.

Styky diagonál a prvků ztužidel ve střešní rovině byly

provedeny dvojstřižnými šrouby 10.9. V závislosti na

velikosti působících sil byly použity 2 až 4 šrouby M30-

-M36. Problém prolomení trubek horního pásu byl vyřešen

vevařením výztuh do vnitřního prostoru trubky.

Pro kontrolu rozměrů byla předepsána výrobní skupina B

podle ČSN 73 2601 [7]. Středový tubus i vazníky byly kon-

trolovány v dílenských sestavách podle měřických plánů

s tolerancemi předepsanými projektantem. Ztužidla byla

vyráběna v šablonách. 

Systém táhel Macalloy z materiálu S460 s válcovaným

závitem M100 a s návrhovou únosností přes 3 000 kN byl

zvolen s ohledem na možnost vnesení a měření napínacích

sil na volné délce táhla. Díky tomu bylo možno vytvořit

čisté  detaily styku táhla s vazníkem a tubusem  přes čep a

koncovku se závitem (obr. 7). Jednotlivé segmenty táhla

v délce 12 m jsou spojovány přes napínáky s konickými

krytkami (obr. 6). 

Montáž tubusu a vazníků
Konstrukce byla montována na dočasné střední podpoře

(pižmu). Střední tubus byl na místě stavby na zemi svařen

do dvou částí. První tvořil spodní prstenec se sloupy a

vzpěrami (obr. 3) a druhou dva horní prstence. Po geode-

tickém zaměření skutečného tvaru obou částí po svaření

byly obě části vyzdviženy na střední podporu  tak, aby vzá-

jemné odchylky směrů obou částí s ohledem na teoretické

osy byly co nejmenší. Optimalizace polohy obou částí

tubusu jsme provedli s použitím prostorových počítačových

modelů obou zaměřených částí. Tubus byl uložen na 12

hydraulických lisech o nosnosti 100 t (obr. 12).

Montážní styk obou částí tubusu je svařovaný (obr. 9).

Sloupy jsou stykovány přes kruhovou desku vymezující

povolené tolerance excentricity přípoje svislých prvků.

Na základě vyhodnocení výsledků zaměření tubusu po

svaření a vazníků sestavených v mostárně byl s ohledem na

montáž určen pro každý přírubový styk  přesný počet

vložek. Tolerance v betonové konstrukci byly řešeny

vložením dílů mezi sloupy a kotevními deskami vyrobených

na míru podle zaměření kotevních desek.

66 STAVEBNÍ OBZOR 3/2004

Obr. 3. Sestava spodní části tubusu před montáží

Obr. 5. Styk vazník–tubus 

Obr. 6. Koncovka a spoj táhla Macalloy

Obr. 7. Styk táhlo–vazník

Obr. 4. Kořen svaru pásové

trubky před kontrolou RTG



Asymetrická montáž
Pro montáž byly na staveništi z dispozičního hlediska

složité poměry. K jedné straně haly přiléhá konstrukce malé

arény, která znemožňuje přístup jeřábu, a tím i symetrickou

montáž. Proto bylo 20 vazníků  montováno po dvojicích ze

dvou pozic uvnitř arény a zbylých 16 jednotlivě ze dvou

stanoviš� vně arény jeřábem o nosnosti 800 t. Táhla byla

montována společně s vazníky. Postup montáže je zřejmý

z obr. 11. Při asymetrické montáži vznikaly rovněž účinky

části namontované konstrukce v podporách (obr. 12), které

bylo nutno  pro návrh dočasné podpory vyčíslit. 

K výpočtu reakcí jednotlivých montážních stavů byl

použit model konstrukce podepřený na 12 podporách s pří-

slušným počtem vazníků. Největší účinky na podporu vyka-

zoval montážní stav po desátém zdvihu, tedy konstrukce po

uložení 20 vazníků (obr. 13).

Výpočet nepostihoval montážní a teplotní vlivy. Velikost

reakcí dále závisí na tuhosti podpor (obr. 12), jejichž hod-

nota byla pouze kvalifikovaně odhadnuta na základě para-

metrické studie [4] tak, aby reakce v podporách a deforma-

ce prstence byly v přijatelných mezích s ohledem na montáž

(obr. 14). 

Proto byla dočasná podpora navržena na dvojnásobné

hodnoty reakcí hodnot vypočtených a po každém mon-

tážním kroku byl geodeticky zaměřen tvar prstence tubusu a

porovnán s teoretickými hodnotami. Měření ukázalo, že

hodnoty vodorovných deformací prstence při montáži

nepřekročily 15 mm, což je přibližně dvojnásobek teoretic-

kých hodnot za výše uvedených předpokladů (obr. 14). 
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Obr. 8. Montáž tubusu na podpoře

Obr. 9. Montážní styk

obou částí tubusu

Obr. 10. Montáž dvojic vazníků s podvěšenými táhly

Obr. 11. Tubus, spodní prstenec, podpory, 

postup montáže a předpínání

Obr. 12. Dočasné podepření na pižmu 

(hydraulický zvedák na pražcích)



Montáž táhel
Táhla byla začepována na vazník a zavěšena na několika

lanových zvedácích těsně pod jeho spodním pásem. Vzdále-

nost zvedáků byla zvolena tak, aby nedošlo při spouštění

táhel k jejich přetížení, popř. ohybu a poškození táhel. Po

připojení vazníku k tubusu  a na sloup byla táhla spuštěna do

předem připravených lankových závěsů ve vzdálenosti 5 m,

které vymezily zvolený průvěs fo. Ten byl určen pro každé

táhlo tak, aby nelineární složka jeho tuhosti, která je zohled-

něna ve druhé části vzorce (2), byla v průběhu předpínání,

zatěžování a aktivace v hodnotách do 3 % jeho celkové tu-

hosti, a bylo ji tudíž možno ve výpočtu  zanedbat. Při výpoč-

tu délek lankových závěsů byly uvažovány další vlivy, jako

průhyb vazníku, pružné a nepružné přetvoření lanka a

výrobní tolerance.

Pro posun konce táhla, průvěs a délku lanové křivky

(obr. 15) byly při zanedbání sklonu táhla použity známé

vztahy pro vlákno:

kde l je vzdálenost podpor, ∆l změna vzdálenosti podpor, 

So počáteční síla v táhle, S výsledná síla v táhle, q zatížení

táhla na jednotku délky, E modul pružnosti, A průřezová

plocha, L délka křivky táhla, f průvěs táhla.

Náhradní modul pružnosti táhla se zahrnutím nelineární

složky tuhosti lze pak vyjádřit vztahem

V tabulce 2 jsou zřejmé hodnoty tuhosti táhel 1 a 9 ve sta-

diu po předpětí (500 kN, provizorní závěsy po 5 m), ve sta-

diu po aktivaci (spuštění) konstrukce (800 kN, závěsy po

15 m) a ve stadiu po instalaci většiny stálých zatížení

(1 300 kN). Nelineární složka tuhosti se začíná uplatňovat

až po dosažení síly odpovídající průvěsu vymezeného

závěsy fo. Pro nejkratší táhlo 1 byl zvolen  průvěs 0,07 m,

pro táhlo 9 pak 0,1 m. Při těchto hodnotách je nelineární

složka tuhosti menší než 3 %. Z tabulky je zřejmé, že po

instalaci většiny stálých zatížení je hodnota průvěsu menší

než sledovaná hodnota, a závěsy pak nejsou nezbytné. Od-

straněny byly všechny provizorní závěsy, stabilní závěsy po

cca 15 m, umístěné těsně u kruhových mostů, byly však

v konstrukci ponechány pro korekci frekvence při případ-

ném kmitání táhel při provozu haly.

Předpínání táhel a kontrolní měření
Předpětí táhel mělo především aktivační charakter. Před

spuštěním konstrukce z podpory bylo nutno táhla částečně

aktivovat a vyrovnat nerovnoměrnosti vzniklé při montáži.

Výsledkem předpětí bylo také snížení průhybu konstrukce

o cca 75 mm. Celkový průhyb bude pak při maximálním

zatížení menší než 1/350 rozpětí. Předpětí táhel bylo

zvoleno odstupňovaně mezi 85 až 175 kN, to znamená asi

5 % únosnosti každého z nich. Předpětí bylo odstupňováno

tak, aby částečně vyrovnalo síly v táhlech při maximálním

zatížení. 

Táhla byla předepnuta na pižmu na 12 hydraulických

podporách. V době předpínání byla namontována vlastní

ocelová konstrukce a dva kruhové mosty. Hmotnost kon-
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Obr. 13. Model montážního stavu s 20 vazníky

Obr. 14. Reakce v podporách [kN] a deformace spodního prstence

tubusu [mm] po montáži 20 vazníků

Obr. 15. Geometrické a deformační parametry táhla
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Táhlo l S f L ∆l lin ∆l nelin E náhr

[m] [kN] [MPa]

1 35 1 300 0,0683 35,00036 0,02932

1 1 310 0,0678 35,00035 0,00023 0,000005 2,05E+05

1 2 000 0,0444 35,00015 0,01579 0,000205 2,07E+05

1 2 500 0,0355 35,00010 0,02706 0,000259 2,08E+05

9 50 1 700 0,1066 35,00087 0,05477

9 1 710 0,1060 35,00086 0,00032 0,000007 2,05E+05

9 2 000 0,0906 35,00063 0,00967 0,000168 2,06E+05

9 2 500 0,0725 35,00040 0,02577 0,000326 2,07E+05

1-9 15    800 0,0204 15,00007 0,00773

1-9    810 0,0201 15,00007 0,00010 0,000002 2,06E+05

1-9 1 300 0,0125 15,00003 0,00483 0,000046 2,08E+05

1-9 5    500 0,0036   5,00001 0,00161

1-9    510 0,0036   5,00001 0,00003 2,72E-07 2,08E+05

[m]

Tab. 2. Vlastnosti táhel pro různou délku volných závěsů



strukce a mostů neumožnila vertikální posun konstrukce při

předpínání. Tato situace byla teoreticky modelována vlože-

ním podpor v místech uložení na hydraulické zvedáky.

Předpětí pak bylo nutno přepočítat na změněný statický sys-

tém (model B s podporami) [5]. Podpory zabraňující ver-

tikálnímu posunu tubusu byly v horizontálním směru

uvažovány pružné s pérovou konstantou shodnou jako při

posuzování montážních stavů. Vnesené síly do táhel S na

modelu B mají složky

S = Sp + Sm , (5)

kde Sp je složka síly od vneseného předpětí a Sm složka síly

od hmotnosti střešní konstrukce a instalovaných kruhových

mostů na modelu B. Složku síly od předpětí Sp lze na mo-

delu B určit dvěma způsoby:

– vnesením předpětí shodnou hodnotou ochlazením táhla

na podepřeném modelu (B) jako modelu (A) bez dočas-

né podpory;

– součtem předpínací síly Spo na nepodepřeném modelu

A a síly v táhlu Spp od vynuceného poklesu na modelu

B, jehož hodnota je shodná s hodnotou deformace od

předpětí na modelu A.

Platí Sp = Spo + Spp . (6)

Předpínací síla byla teoreticky stanovena a ověřena oběma

způsoby. 

Výsledná síla v táhlu po spuštění konstrukce z podpory So

se konečně stanoví jako součet síly od předpětí Spo a síly od

hmotnosti konstrukce a mostů Smo na modelu A. 

So = Spo + Smo . (7)

Z tabulky 3 je zřejmé, že k dosažení předpínací síly Spo =

= 84 až 175 kN na konstrukci po spuštění (model A) bylo

nutno na podepřené konstrukci (model B) vnést napínací

sílu v rozmezí Sp = 421 až 482 kN. Vzhledem k výslednému

malému rozdílu sil S v jednotlivých táhlech byla zvolena

jednotná výsledná předpínací síla 550 kN, která byla měře-

na na táhlu dvěma aktivními a dvěma kompenzačními ten-

zometry nalepenými na táhlu poblíž napínacího zařízení [3].

Hodnota předepnutí byla zvolena nižší než teoretická před-

pínací síla S z tab. 3, protože tenzometry byly instalovány až

po montáži vazníků, při které již byly do táhel vneseny

určité inicializační síly.

Táhla byla předpínána po čtveřicích (zrcadlově symet-

rických) ve dvou krocích. Předpínací síly byly vnášeny

hydraulickým zařízením umožňujícím měření vnášené síly,

které bylo zároveň kontrolou měření tenzometrických.

Napínákové matice s konickými krytkami, na nichž bylo

zařízení instalováno, byly umístěny poblíž prstence, aby

napínání bylo usnadněno z plošiny pižma (obr. 16).

Při napínání bylo nutno vzít v úvahu vzájemné ovlivňová-

ní sil v táhlech při předpínání [5]. V tabulce 4 je matice teo-

retických příčinků změn sil v táhlech při napínání jednot-

livých čtveřic lan. Na úhlopříčce jsou napínací síly v táhlech

a ve zbytku řádku jsou změny sil v ostatních táhlech.

Naměřené hodnoty sil v táhlech  přibližně odpovídaly teo-

retickým předpokladům příčinků změn. Například tab. 5

uvádí teoretické a naměřené změny sil v táhlu č. 8 při dru-

hém předpínacím kroku (300–550 kN).

Po určení pořadí předpínání jednotlivých čtveřic (obr. 11)

bylo možno iteračním postupem zjistit výchozí síly tak, aby

po dokončení napínání ve dvou krocích (300 a 550 kN) byly

v táhlech předepsané napínací síly (tab. 6). 
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S po S pp S p S m S S mo S o

1   84 398 482 105 587 866 950

2 104 371 475 110 585 821 925

3 110 352 462 136 598 815 925

4 148 305 453 148 601 737 885

5 171 280 451 154 605 697 868

6 175 272 447 139 586 669 844

7 153 284 437 154 591 709 862

8 146 285 431 151 582 710 856

9 106 315 421 164 585 784 890

[kN]
Táhlo

Tab. 3. Teoretické předpínací síly v táhlech

Obr. 16. Napínací zařízení u koncovky táhla

Tab. 4. Teoretické  změny sil v táhlech [kN] při napínání 

symetrických čtveřic

Táhlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  530 –130 –51 –11    12    28    39    45   51

2 –135   583 –73 –24     1    21    34    42   47

3  –48   –71 593 –70 –26     5    21    31   37

4  –11   –24 –66 543 –54   –9     9    20   26

5    11      0 –24 –53 490 –32   –7     6   13

 6    25     19     5   –8 –32 438 –40 –12   –6

7    38     31    21     9   –7 –43 457 –54 –36

8    46     41    32    22     8 –13 –56 442 –89

9    52     46    38    27    13   –6 –39 –89 412

1 2 3 4 5 6 7 9

skutečné 24 10 22   7 –31 –23 –22 –41

teoretické 20 18 15 11    3   –7 –29 –52

Změny
Táhlo

Tab. 5. Teoretické a skutečné změny sil [kN] v táhlu 8 při napínání

ostatních táhel

Krok 1 Krok 2 Kontrola

1, 18, 19, 36 8 262 518 550

2, 17, 20, 35 2 351 592 550

3, 16, 21, 34 4 346 588 550

4, 15, 22, 33 6 316 564 550

5, 14, 23, 32 7 284 537 550

6, 13, 24, 31 5 314 562 550

7, 12, 25, 30 3 324 571 550

8, 11, 26, 29 1 330 575 550

9, 10, 27, 28 9 300 550 550

[kN]
PořadíTáhlo

Tab. 6. Výchozí hodnoty napínacích sil 



Před začátkem předpínání byly také změřeny svislé

reakce tubusu v hydraulických podporách. Měření orien-

tačně potvrdilo reakce předpokládané výpočtem:

– součet reakcí podle výpočtu 6 850 kN,

– součet reakcí změřených 6 970 kN.

Změřením reakcí po předepnutí byl zkontrolován vliv

předepnutí na odlehčení konstrukce:

– součet reakcí podle výpočtu 3 070 kN,

– součet reakcí změřených 3 130 kN.

Rozdíly jsou v rámci tolerancí měření v hydraulických pod-

porách.

Spuštění konstrukce
Předpokládaný pokles konstrukce po spuštění z provizor-

ní podpory byl 65 mm. Konstrukce byla spouštěna ve třech

krocích, z toho první dva kroky po 20 mm. Při spouštění

konstrukce byly v jednotlivých krocích měřeny síly v táh-

lech a posuny konstrukce na ložiscích. Tabulka 7 uvádí teo-

retické a naměřené hodnoty po spuštění konstrukce. U ná-

růstu síly v táhle jde o průměrnou hodnotu všech 36 táhel.

Lze konstatovat, že teoretické a naměřené hodnoty se přes

nepřesné určení  hmotnosti konstrukce a inicializačních sil

v táhlech před instalací tenzometrů  velice dobře shodují.

V průběhu stavby pokračuje kontrola sil v táhlech a defor-

mací s postupující montáží stálých zatížení. Poslední měření

bude provedeno při instalaci multimediální kostky o hmot-

nosti 30 t, a to včetně měření  dynamických charakteristik

konstrukce při nouzovém zastavení kostky při jejím

spouštění.

Základní údaje o autorech, účastnících 
a průběhu výstavby 

Investorem Sazka Areny je akciová společnost Sazka,

výstavbu koordinuje dceřiná společnost BESTSPORT.

Autory urbanisticko-architektonického řešení stavby jsou

Ing. Vladimír Vokatý, Ing. arch. Martin Vokatý a Ing. arch.

Jiří Vít. Autorem statického a dispozičního řešení ocelových

konstrukcí je Ing. Vladimír Janata, CSc. Generálním projek-

tantem je architektonický ateliér ATIP s hlavním kooperan-

tem HELIKA, a. s. Akciová společnost EXCON  zpracovala

projektovou dokumentaci ocelové konstrukce ve všech stup-

ních, výrobní dokumentaci a teoretické podklady pro tech-

nologický postup montáže. Na Fakultě stavební ČVUT byl

zpracován odborný posudek na statický výpočet [6].

Dodavatelem stavebních prací je Skanska CZ a doda-

vatelem technologií Damovo Česká republika. Výrobu

ocelové konstrukce zajistil Metrostav, a. s., závod 07,

s hlavními subdodavateli EXCON STEEL, a. s. (tubus),

Vítkovice Strojírenství, a. s. (vazníky a sloupy), Macalloy,

Ltd., Velká Británie (táhla). Montáž zajistily Hutní montáže

Ostrava, a. s. Geodetické práce provedla firma Gefos, a. s.

Časový průběh prací na projektu, výrobě a montáži

koncepce statického řešení 1–2/2002

dokumentace pro stavební povolení 3–5/2002

tendrová dokumentace 5–6/2002

dokumentace pro provedení stavby 8–11/2002

výrobní dokumentace 12/2002–2/2003

zahájení stavby 9/2002

výroba ocelové konstrukce 1–5/2003

montáž ocelové konstrukce 4–8/2003

dokončení stavby 4/2004
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Janata, V.: The Steel Structure of the Sazka Arena Roof

For the construction of the roof steel structure of the
multi-purpose arena of a large span and loading
intensity, a unique concept of a spatial pre-stressed strut
frame was employed. The strut frame is made by the
central tube, trussed girders and pre-stressed tendons.
The designed solution introduces a new approach to the
construction of structural details and procedures
applied in asymmetric assembly on a temporary support
and in pre-stressing and activation of the tendons. The
production involves a demanding system of quality and
tolerances control. 

Janata, V.: Stahlkonstruktion für das Dach der Sazka
Arena Halle 

Für die Stahlkonstruktion des Daches einer
Mehrzweckhalle großer Spannweite und Belastung-
sintensität wurde eine einzigartige Konzeption eines
räumlich vorgespannten Unterspannkonstruktion
gewählt, die von einem zentralen Tubus, Fachwerk-
bindern und vorgespannten Zugstangen gebildet wird.
Die entworfene Lösung erbringt neue Lösungen der
Konstruktionsdetails und Verfahren bei asymmetris-
cher Montage auf einer zeitweiligen Unterfangung und
bei der Vorspannung und Aktivierung der Zugstangen.
In der Fertigung wurde ein neues aufwendiges System
zur Kontrolle der Qualität und Toleranz gewählt. 
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Tab. 7. Silové a deformační hodnoty při spuštění konstrukce

Stav
Pokles 

konstrukce

Nárůst síly 

v táhle

Posun  

v ložisku

[mm] [kN] [mm]

teoretický 65 285 4

změřený 50 251 4

Obr. 17. Konstrukce střechy po odstranění provizorní podpory
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Oprava havarované konstrukce střechy kotelny
v Elektrárně Opatovice 

Ing. Jaroslav VÁCHA
Ing. Pavel HÁŠA

Excon, a. s.
Praha

Havárie způsobená zřícením střechy kotelny okamžitě
vyřadila elektrárnu z provozu, což se velmi nepříznivě
dotklo statisíců obyvatel Pardubického a Hradeckého
kraje. Kromě výroby elektrické energie slouží elektrár-
na jako zdroj tepla pro Pardubice, Hradec Králové a
okolní menší města. A právě vyřazení zdroje tepla z pro-
vozu znamenalo na začátku listopadu 2002 vážný prob-
lém pro velkou část východních Čech. Okamžitě po ha-
várii začaly zkoumat její příčiny tři nezávislé expertní
týmy (jeden pracoval v rámci policejního vyšetřování,
druhý v rámci šetření pojiš�ovny a třetí přímo na žádost
investora). Současně byla zahájena rekonstrukce objek-
tu.

Konstrukce kotelny
Hlavní výrobní objekt Elektrárny Opatovice (EOP) je

čtyřlodní, podélný směr přibližně jih-sever (obr. 1).

Jednotlivé lodi jsou řešeny přímo podle požadavků tech-

nologie výroby tepla a elektrické energie. Z hlediska výroby

je první lodí uhelna (na východní straně) se zásobníky uhlí a

pásovými dopravníky (patrový skelet šířky 9 m mezi řadami

E-D, střecha v úrovni +33,2 m, v části, kde se napojuje

zauhlovací most, +41,5 m). Na uhelnu navazuje hala kotel-

ny, ve které je umístěno šest kotlů (halový objekt šířky 27 m

mezi řadami C-D a výšky po střechu +45,7 m). Vedle kotel-

ny je mezistrojovna (patrový skelet šířky 11 m mezi řadami

B-C, střecha v úrovni +29,7 m). Poslední lodí z hlediska

postupu výroby je strojovna, ve které jsou umístěny turbíny

a generátory (halový objekt šířky 30 m mezi řadami A-B,

střecha v úrovni +25,2 m). Uhelna a kotelna jsou dlouhé

186,9 m, mezistrojovna a strojovna 252 m. Konstrukce

kotelny a uhelny počítala s možností prodloužení těchto

lodí.

Příčná vazba celého objektu staticky působí jako celek

(obr. 2). Konstrukce uhelny a mezistrojovny  jsou plnostěn-

né patrové vetknuté rámy ze svařovaných profilů I. Vazník

kotelny je příhradový a z hlediska celé vazby působí jako

dvoukloubový prut. Vazník strojovny je rovněž příhradový,

s plnostěnným sloupem v řadě A působí jako polorám.

Příčné vazby jsou po 7,5 m, čelní stěny jsou předsazeny

o 3 m před hlavní vazby. Vložené dilatační pole 0,9 m je

jedno přibližně 123 m od jižní stěny. Podélná stabilita

objektu je zajištěna rámovým ztužením mezi sloupy ve

všech řadách po celé délce dilatačního úseku. Nosná kon-

strukce celého objektu byla vyrobena z oceli řady 37.

V kotelně je osazen mostový jeřáb původní nosnosti 32 t

(nosnost byla později snížena na 16 t) a ve strojovně je

mostový jeřáb nosnosti 80 t (nosnost byla snížena na 60 t).

Snížení nosnosti jeřábů bylo provedeno před havárií a

nemělo s ní přímou souvislost.

Obvodový pláš� celého objektu byl zděný (zdivo před-

sazeno před ocelovou konstrukcí a vodorovně kotveno do

sloupů ocelovými příponkami). Zdivo bylo rovněž ztuženo

železobetonovými věnci. Stav zdiva není příliš dobrý ani

v částech objektu, který nebyl havárií zasažen. Zdivo je

potrhané zejména vlivem teplotních změn (pláš� není

zateplen, ve většině prostor výrobního objektu je trvale

vysoká teplota přes 30 ˚C, zatímco vnější povrch reaguje na

klimatické vlivy) a chvěním konstrukce při provozu kotlů a

turbín. 

Střešní pláš� byl ze železobetonových panelů (rozpětí cca

3 m) uložených na ocelové vaznice. Panely byly na části

střechy žebírkové a na části dutinové. Na panelech byla vrst-

va cementového potěru tlouš�ky od 20 do 110 mm a různé

objemové hmotnosti (až 1 800 kg/m3). Nabetonovaná část

byla chráněna hydroizolací. V době havárie se prováděly

rekonstrukční práce na střeše větrací nástavby kotelny, které

spočívaly ve výměně nenosných vrstev včetně betonové

mazaniny. Tyto práce probíhaly bez statického posouzení

původní konstrukce. Pod střešním pláštěm kotelny a stro-

jovny bylo průběžné svislé a vodorovné ztužení na celou

délku dilatačního úseku (v kotelně bylo svislé ztužení mezi

vazníky ještě propojeno se svislým ztužením větrací nástav-

by v mohutný podélný příhradový nosník výšky cca 5 m).

Příčiny destrukce střechy kotelny
Ke zřícení střechy kotelny došlo náhle v ranních hodi-

nách. Podle záznamu o postupném odstavování jednotlivých

kotlů se celá střecha zřítila během 10 sekund (řídící systém

automaticky odstavuje kotle v případě mimořádné události

při provozu, v daném případě jím byl pád konstrukce na

pláš� jednotlivého kotle). Vyšetřování prokázalo, že počát-

Obr. 1. Půdorys hlavního výrobního objektu 

Obr. 2. Příčný řez hlavním výrobním objektem



kem havárie bylo porušení dolního pásu vazníku u severní

štítové stěny. Změněný statický systém vazníku se potom

utrhl od sloupů (přípoj přes čelní desky). Vzhledem k silné-

mu podélnému vyztužení mezi vazníky a obrovské kinetické

energii těžkého betonového pláště se destrukce prvního

vazníku dominově přenesla na sousední vazníky a přes

dilataci (která pohyby konstrukce nebyla schopna absorbo-

vat) i na druhou část střechy za dilatací. Zřítila se celá kon-

strukce střechy kotelny, tj. střešní pláš�, vaznice včetně

ztužení i vazníky – celkem cca 1 700 t materiálu. Z kon-

strukce zůstaly pouze sloupy. Horní dříky sloupů nad

jeřábovou dráhou byly havárií deformovány (většinou

směrem dovnitř haly), některé sloupy kromě celkového

zakřivení vykazovaly i lokální plastické deformace (pro-

lomení pásnice a vyboulení stěny v místech nevhodně

řešených detailů přípoje jeřábové dráhy, především u sloupů

v řadě D). Pohled do kotelny po zřícení střechy je na obr. 3. 

Ze závěrů expertiz vyplývá, že příčin zřícení ocelové kon-

strukce bylo několik: 

– celá konstrukce střechy byla poddimenzovaná jak

z hlediska tehdejších, tak i dnešních požadavků na

spolehlivost (při uvažování zatížení podle původní

dokumentace);

– konstrukce byla po celou dobu existence přetížena.

Střešní pláš� byl těžší, než měl být podle původního

stavebního projektu (byly použity dva druhy různě

těžkých panelů, na nichž byla vrstva betonu tlustá až

110 mm o objemové hmotnosti až 1 800 kg/m3,

pravděpodobně jako nepodařený pokus o lehký beton);

– konstrukce byla nekvalitně vyrobena. Největší závady

vykazovaly svarové přípoje vazníků (na havárii měly

podíl zejména nekvalitně provedené tupé svary dolního

taženého pásu vazníků, kde u některých nebylo

dosaženo ani 60% předpokládané únosnosti). 

Vzhledem ke kumulaci chyb a závad konstrukce (které kon-

strukce vykazovala po celou dobu používání) byla inicia-

lizace porušení už pouze souhrou nepříznivých vlivů.

V noci před havárií byly mimořádně nepříznivé klimatické

podmínky (déš� se sněhem). Voda nasákla do neizolovaných

vrstev betonu na části střechy, kde právě probíhala výměna

krytiny, a tím ještě zvýšila přetížení konstrukce [1].

Rekonstrukce sloupů
Po havárii zbyly z konstrukce objektu nad jeřábovou

dráhou pouze sloupy a stěny. Prvním krokem rekon-

strukčních prací, prováděných souběžně s odstraňováním

zřícené konstrukce, byla diagnostika stavu horních dříků.

Oprava sloupů představovala ve srovnání s novou kon-

strukcí střechy po technické stránce náročnější část rekon-

strukce celé kotelny. Sloupy byly nad úrovní jeřábové dráhy

deformovány směrem dovnitř objektu. Přesným zaměřením

byly zjištěny deformace od 10 do 450 mm od svislé roviny.

Největší plastické deformace byly zjištěny u sloupů, u kte-

rých stál v době havárie mostový jeřáb (působil jako rozpěr-

ný prut mezi sloupy a byl také poškozen). Deformace sloupů

byla dvojí. Prvním tvarem bylo ohnutí podle spojité křivky

(většina sloupů v řadě C). Druhým tvarem bylo „zlomení“

sloupu v místě přípoje horního pásu jeřábové dráhy (většina

sloupů v řadě D). Rozdíl ve tvaru deformace byl způsoben

odlišným vyztužením sloupu v místě změny profilu. Sloupy

v řadě C byly vyztuženy (obr. 4), sloupy v řadě D nikoli, což

se ukázalo jako konstrukčně nevhodné. Podle původní

dílenské dokumentace bylo zjištěno, že sloupy v řadě D

kreslil jiný tým konstruktérů než sloupy v řadě C. V místě

zlomení sloupů v řadě D bylo zjištěno lokální vyboulení

pásnice (vtlačení pásnice do sloupu) a vyboulení stojiny až

o 25 mm (obr. 5).

Na základě výsledků měření a podrobné prohlídky kon-

strukce byly všechny horní části sloupů s celkovou defor-

mací větší než H/100 (uvažováno ohnutí od úrovně jeřábové

dráhy, tj. deformace cca 62 mm) a všechny sloupy s výraz-

nými lokálními deformacemi (vyboulení stojiny nebo pás-

nice o více než 10 mm) nahrazeny novými profily. Zakřive-

ní sloupů o velikosti H/100 bylo při kontrolním přepočtu

zahrnuto do statického modelu příčné vazby. Úroveň, od

které byly dříky vyměňovány, je patrná z obr. 4 a obr. 5

(u vyměňovaných dříků v řadě D byl nový profil vyztužen i

v úrovni přípoje horního pásu jeřábové dráhy). Konstrukce

pod úrovní jeřábové dráhy nevykazovala výrazné deformace

způsobené havárií. Vyměňované dříky jsou svařované profi-

ly I s pásnicemi 300 x 20 mm (resp. 300 x 25) a stojinou 

800 x 12 mm. 

Prvním krokem opravy bylo vybourání zdiva kolem

měněných sloupů a přerušení paždíků. Poté byly defor-

mované dříky odříznuty a na jejich místo přivařeny nové. Po

montáži dříku byly znovu přivařeny paždíky (které jsou

součástí podélného rámového ztužení objektu). Vhledem
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Obr. 3. Pohled do kotelny po havárii 

(v popředí zbytky střešní konstrukce na kotli)

Obr. 4. Tvar sloupu v řadě C 

Obr. 5. Lokální deformace sloupu v řadě D 



k provádění montážních svarů dříků v zimních podmínkách

bylo pracovní místo zakryto a zatepleno. Vyměněna byla

třetina z celkového počtu horních dříků kotelny. Vzhledem

k omezené přístupnosti objektu pro montážní mechanizmy

nebylo možné vyměnit sloup C13, který byl deformován cca

o 130 mm (jeřáb k němu nemohl dosáhnout), a proto bylo

navrženo „narovnání“ tohoto dříku. Sloup byl provizorně

zajištěn, a poté byla přerušena vnitřní pásnice a cca 2/3

přilehlé stojiny. Hydraulickými lisy byl sloup narovnáván

tak, aby se horní hrana dostala do požadované polohy

(zakřivený tvar dříku musel být samozřejmě ponechán a byl

eliminován rektifikačními profily nového opláštění). Po

srovnání sloupu do požadované polohy byla stojina přeplá-

tována příložkami a dodatečnými výztuhami a pásnice

zavařena rovněž s přeplátováním. Vzhledem k náročnosti

opravy byl způsob narovnávání předem vyzkoušen na pří-

stupném sloupu C24. 

Do všech sloupů v řadě D, které nebyly vyměněny, byly

dodatečně vevařeny vodorovné výztuhy v úrovni přípoje

horního pasu jeřábové dráhy. Po podrobné prohlídce jed-

notlivých dříků a změření lokální deformace byly v případě

potřeby ještě přivařeny ke stojině šikmé výztuhy z úhelníků

a příložky k pásnici v místě zlomu (obr. 6).

Nová konstrukce střechy
Montáž následovala po rekonstrukci jednotlivých sloupů.

Nová střešní konstrukce je řešena jako soustava příhrado-

vých vazníků, které jsou uloženy na horních dřících hlav-

ních sloupů. Ve výpočtu bylo uvažováno zakřivení horních

dříků a změna teploty o 50 ˚C (montáž probíhala za mrazu

v prosinci 2002, za trvalého provozu má konstrukce teplotu

cca 37 ˚C). Příhradové vazníky z profilů HEA jsou z oceli

S235 a S355. 

Vliv změny teploty na konstrukci v podélném směru

objektu byl řešen konstrukčními úpravami (zejména s ohle-

dem na postupnou montáž vazníků a pláště, a tím postupné

ohřívání). Vazníky jsou vzájemně spojeny vodorovným a

svislým ztužením pouze po dvojicích. Jednotlivé skupiny

jsou pak vzájemně vodorovně dilatovány včetně střešního

pláště. Nosnými prvky střešního pláště jsou akustické trapé-

zové plechy 160/250/1,25, které jsou uloženy na horní pásy

vazníků (bezvaznicový systém s tuhou deskou z trapé-

zových plechů, které zajiš�ují horní pásy vazníků proti

vybočení z roviny). Plechy jsou pro usnadnění manipulace

při montáži řešeny jako prosté nosníky o rozpětí 7,5 m.

V místech dilatování skupin vazníků (vždy v každém

čtvrtém spoji) je uložení na vazník z jedné strany kluzné

(obr. 7). Nový střešní pláš� je na rozdíl od původního

zateplen (z akustických důvodů je minerální izolace vložena

i do vln trapézového plechu). Na vaznících je uprostřed

rozpětí osazena konstrukce odvětrávací nástavby, jejíž

střecha je tvořena zakružovanými trapézovými plechy TR

40/160/0,88 na tenkostěnných vaznících Z. V bocích nástav-

by jsou pevné větrací žaluzie. Střecha větrací nástavby není

tepelně izolována.

Oprava stěn
Stávající zděný stěnový pláš� podélných stěn (západní a

východní stěna) byl vybourán až po úroveň jeřábové dráhy a

nahrazen skládaným kovovým pláštěm. Na sloupy byly při-

vařeny úložné rektifikační profily L (vzhledem k deformaci

stávajících sloupů až 62 mm byly rektifikační profily nutné),

a tím byla stěna opticky srovnána po celé délce. K úložným

profilům byly připojeny vodorovné kazety kryté svislým

trapézovým plechem, ke kterému se dodatečně připojily

vodorovné lamely (v barevném odstínu shodném s navazu-

jícími stěnami). Pro části střechy a stěn u atik a světlíku byly

ve velké míře použity tenkostěnné profily ohýbané z pozin-

kovaného plechu tl. 2 až 4 mm v délce až 8 m.

Severní štítová stěna u řady 25 (původně ocelová kon-

strukce s pláštěm z trapézových plechů) musela být úplně

demontována od úrovně cca +35 m výše a nahrazena novou

konstrukcí se skládaným pláštěm z kazet (stávající stěna by-

la po destrukci střechy vybočena směrem do haly až o 500 mm

a do strany až o 400 mm). Zděná jižní stěna zůstala po

destrukci střechy a poničení vodorovných výztužných nos-

níků po výšce stěny nezajištěna proti působení větru, a proto

byla alespoň provizorně zajištěna vzpěrami do konzol jeřá-

bové dráhy. V období vyklízení sutin a v počátečním stadiu

rekonstrukce ocelové konstrukce nebylo možné stěnu

dostatečně zajistit proti vodorovným účinkům větru v plné

výši, a tak byla měřena aktuální rychlost  větru pro včasnou

signalizaci možného nebezpečí (bylo omezeno vodorovné

namáhání stěny větrem na 0,15 kN/m2, při vyšším tlaku byl

zakázán pohyb v oblasti pod stěnou). 

Montáž ocelové konstrukce
Montáž nové ocelové konstrukce byla vzhledem k veli-

kosti objektu a jeho nepřístupnosti pro zvedací mechanizmy

náročná. Rekonstrukce stěn probíhala od úrovně cca +38 m

nad terénem, střešní konstrukce je v úrovni cca +45 až

+49 m. Objekt délky téměř 190 m byl pro zvedací mecha-

nizmy přístupný pouze z obou čelních stěn (v podélném

směru ke kotelně přiléhají sousední lodě mezistrojovny se

strojovnou, resp. uhelny, a za řadou E jsou pak další techno-

logické objekty). K montáži konstrukce bylo použito několik

autojeřábů, největší z nich měl nosnost až 800 t a vyložení

100 m výškově a přes 100 m směrově (při tomto maximál-

ním vyložení měl nosnost cca 2,5 t). Náročnost montáže

ještě zvyšovala skutečnost, že po spuštění kotlů se změnilo

mikroklima v prostoru nově montované střechy, což se pro-

jevilo snížením viditelnosti vlivem nadměrného vývinu páry

nad jednotlivými kotly a namrzáním lešení podél stěn.
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Obr. 6. Oprava sloupu v řadě D v místě přípoje JD

Obr. 7. Detail posuvného uložení trapézového plechu

k hornímu pásu vazníku



Závěr
Prvořadým úkolem při rekonstrukci kotelny byla mini-

malizace ztrát z výpadku výroby (dodávky tepla a elektrické

energie byly obnoveny již deset dní po havárii). Současně

musela být zachována vysoká kvalita díla (kvalitu projektů a

stavebních prací průběžně kontrolovali zástupci majitele

elektrárny Power International z Velké Británie). Společ-

ným úsilím zúčastněných hlavních dodavatelů (EXCON, a. s.

– zpracování projektu ocelové konstrukce, diagnostika stá-

vající konstrukce, zajištění dodávky a montáže nové ocelové

konstrukce; Chládek & Tintěra, silnice-železnice, Pardu-

bice, a. s. – zajištění stavebních dodávek, bouracích a

odklízecích prací; PPP, s. r. o., Pardubice – zpracování pro-

jektu stavební části), jejich subdodavatelů a zástupců

investora (EOP) bylo realizováno stavební dílo v extrémně

krátkých lhůtách výstavby v rozsahu 270 t ocelových kon-

strukcí, 5 200 m2 střechy, 3 600 m2 stěn. Rychlost rekon-

strukčních prací nebyla v žádném případě na úkor kvality

odevzdaného díla. Rekonstrukce kotelny v EOP byla pro

všechny zúčastněné obrovskou zkušeností, která se jistě

vzhledem k technickému stavu podobných konstrukcí stej-

ného stáří uplatní i v budoucnosti. 
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regions. Beside power generation, the power station
provides heat supply for Pardubice, Hradec Králové and
the adjacent smaller towns. The operation disruption of
this heat source was a serious problem for a large part of
East Bohemia in the early November of 2002. Immedi-
ately after the crash, three independently operating
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einer Kesselanlage setzte das Kraftwerk Opatovice
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der Kreise Pardubice und Hradec Králové auswirkte.
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Wärmeerzeuger für Pardubice, Hradec Králové und die
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suchung, die zweite im Rahmen der Untersuchung
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Obr. 8. Montáž vazníků, vpravo před komínem vyměněný horní

dřík sloupu v řadě D

Obr. 9. Pohled do rekonstruované kotelny z kotle č. 4

Tradice Rochlových 
stavebních tabulek pokračuje

Pražské nakladatelství INCON-F připravilo další vydání

Nových Rochlových stavebních tabulek. Jde tentokrát o

podstatně rozšířené druhé vydání druhého dílu. Stavební

tabulky v obvyklé červenočerné vazbě navazují na tradi-

ci tabulek docenta Rochly, které patřily, a dosud leckde

patří, k nepostradatelným odborným publikacím ve

stavební branži. 

V nové edici bylo od roku 1997 vydáno pět dílů, ně-

které z nich po doplnění již podruhé. Každý ze svazků je

věnován několika vybraným skupinám výrobků a obsa-

huje kromě množství technických údajů a výkresů také

seznamy souvisejících českých a evropských norem a

praktické přepočtové tabulky fyzikálních jednotek. Ta-

bulky slouží také jako pomocné učební texty – každá ka-

pitola totiž obsahuje úvod do dané problematiky od před-

ních odborníků z pražských i brněnských vysokých škol.

www.rochlovy-stavebni-tabulky.cz
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Navrhování zděných stěn s výztuží 
v ložných spárách 

Ing. Pavel KOŠATKA, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Zděné stěny s předem zhotovenou výztuží do ložných
spár představují jeden z druhů vyztužených zděných
prvků. Článek popisuje postupy jejich navrhování pro
různé aplikace a informuje o souborech EXCEL pro
výpočet těchto konstrukčních prvků.

Úvod
Zděné stěny s výztuží v ložných spárách představují jeden

z druhů vyztužených zděných prvků (obr. 1). Důvodem pro

vyztužování zděných stěn je bu� prevence vzniku větších

trhlin, kdy se ukládá výztuž převážně jen konstrukčně, tj.

bez statického výpočtu, nebo je důvodem jejich vyztužová-

ní zvyšování únosnosti zděného průřezu, který je namáhán

mimostředným tlakem s velkou výstředností, ohybem nebo

tahem. V těchto případech se obvykle návrh výztuže provádí

statickým výpočtem. Důvodem pro vložení výztuže do

ložných spár zdiva může být i potřeba snížit nebo i zcela

vyloučit počet nutných svislých dilatačních spár u dlouhých

stěn (obr. 2). K vyztužování se používá předem zhotovená

výztuž.

V článku jsou uvedeny postupy statického výpočtu podle

[1] pro nejčastější aplikace výztuže v ložných spárách

zděných prvků, kde výztuž zvyšuje výrazným způsobem

únosnost zděného prvku. Jsou to aplikace – překlad, stěna

uložená na spojité poddajné podpoře, stěna namáhaná

bočním zatížením, pozední věnec (náhrada železobetonové-

ho věnce). Označování veličin je převzato z [1], [2], [5], [6].

Výztuž
Pro vyztužení obyčejných ložných spár tlouš�ky 8 až

12 mm je možno použít předem zhotovené prvky příhrado-

vého typu [6], zhotovené z drátu kruhového průřezu s hlad-

kým nebo žebírkovým povrchem. Podélné přímé dráty mají

průměr 4 nebo 5 mm, příhradovina je z drátu průměru

3,75 mm. Délka předem zhotovených prvků příhradového

typu je 3 050 mm. Pro vyztužení tenkých ložných spár

tlouš�ky 3 až 5 mm lze použít předem zhotovené prvky

příhradového typu [6], zhotovené z podélných drátů

průřezu 8 x 1,5 mm a diagonál ∅ 1,5 mm. Výztuž je chráně-

na proti korozi pozinkováním, epoxidovým povlakem nebo

je zhotovena z korozivzdorné oceli. Charakteristická mez

kluzu výztuže použité pro předem zhotovenou výztuž pří-

hradového typu:

– s kruhovým průřezem prutů fyk = 500 MPa;

– s obdélníkový průřezem fyk = 650 MPa.

Sortiment výztuže a její mechanické vlastnosti jsou uvedeny

v [6] spolu s požadavky na krytí, vzdálenost mezi výztuž-

nými pruty, kotvení a stykování výztuže.

Podle [1] ve zděných prvcích, kde se výztuž navrhuje pro

zvýšení únosnosti prvku, nemá být průřezová plocha výztu-

že menší než 0,05 % plochy průřezu zdiva, získaná jako sou-

čin účinné šířky b, resp. tlouš�ky t, a účinné výšky d posu-

zovaného průřezu, kde d je vzdálenost těžiště výztuže a

tlačeného líce průřezu. U stěn s předem zhotovenou výztuží

v ložných spárách, zvyšující únosnost stěny při bočnímu

zatížení, nemá být průřezová plocha výztuže menší než

0,03 % plochy stěny. 

Ve zděných prvcích, kde je výztuž v ložných spárách

použita k omezení vzniku trhlin ve zdivu, nemá být průře-

zová plocha výztuže menší než 0,03 % a svislá vzdálenost

prvků příhradové výztuže nemá překročit 600 mm. Stykuje

se přesahem nebo pomocí příložek, které musí být opatřeny

stejnou povrchovou ochranou vůči korozi jako stykované

prvky výztuže. Minimální krytí výztuže s ohledem na

zajištění spolehlivého přenosu sil ve styku je 20 mm.

Obr. 1. Vkládání výztuže do ložných spár zdiva při zdění [6]

Obr. 2. Vyloučení dilatačních spár u dlouhých zděných stěn

vložením výztuže do ložných spár zdiva [6]
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Navrhování a postup statického výpočtu

�� Překlad
Vstupní data

Zatížení stálé g [kN/m], zatížení nahodilé q [kN/m], šířka

překladu b, světlé rozpětí překladu Lo, rozpětí překladu

L = 1,15 Lo, výška překladu h [m], charakteristická pevnost

zdiva v tlaku fk [MPa], charakteristická pevnost zdiva v tlaku

kolmo na styčné spáry fhk = 0,3fk [MPa] (podle [3]), součini-

tel podmínek působení zdiva γM = 2,2; ohybový moment a

posouvající síla od vnějšího zatížení

Určení účinné výšky 
Za předpokladu, že MRd = MSd, platí pro moment únos-

nosti průřezu

Je-li d > 1/2 L, řeší se „vysoký nosník“.

Návrh výztuže
Nutná průřezová plocha výztuže

As ≥ 0,05 % z plochy bd.

Poznámka: Rameno vnitřních sil z je funkcí As. Protože As

není v tomto stadiu výpočtu známé, je nutno odhadnout

poměr z/d; bezpečně lze uvažovat z = 0,8 d, a tudíž

Ze vzorce pro mezní únosnost ohýbaného vyztuženého

zděného průřezu

lze odvodit podmínku pro mezní polohu neutrální osy x

u vyztuženého průřezu, kde

x = xmax = ξmaxd ,

Z řešení kvadratické rovnice dostaneme ξmax = 0,691. 

Zvláštní případ – vysoké nosníky
Je-li poměr výšky prvku k jeho rozpětí větší než 0,5, je

třeba prvek posuzovat jako vysoký nosník. Rameno

vnitřních sil z se rovná menší z hodnot z = 0,7 L nebo

z = 0,4 h + 0,2 L. 

Ověření podmínek spolehlivosti

a) ohyb

Za předpokladu, že bylo dosaženo meze kluzu ve výztuži,

platí pro moment MSd od návrhového zatížení a moment

únosnosti MRd vztah

Platnost předpokladu dosažení meze kluzu ve výztuži se

ověřuje kontrolou přetvoření tažené výztuže v průřezu

ohýbaného prvku. Do výpočtu momentu MRd je možno

zahrnout jen ty vrstvy výztuže, kde pro přetvoření i-té vrstvy

výztuže platí

Nevyhoví-li toto ověření, nezahrneme vrstvy výztuže, kde

není splněn předpoklad εsi ≥ εyd, do výpočtu nebo průřez

vyztuženého prvku posoudíme přesněji.

b) smyk

Pro posouvající sílu VSd od návrhového zatížení a mezní

posouvající sílu VRd platí vztah

c) kontrola trhlin

Přípustná šířka trhlin se kontroluje porovnáváním napětí ve

zdivu podle empirického vzorce

�� Stěna uložená na spojité poddajné podpoře
Vstupní data

Zatížení stálé g [kN/m], zatížení nahodilé q [kN/m],

tlouš�ka stěny t, světlé rozpětí Lo, rozpětí L = Lo, výška stěny

h [m], charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk [MPa],

charakteristická pevnost zdiva v tlaku kolmo na styčné

Obr. 3. Překlad s předem zhotovenou 

výztuží v ložných spárách zdiva [6]
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spáry fhk = 0,3 fk [MPa] (podle [3]), součinitel podmínek

působení zdiva γM = 2,2. Ohybový moment a posouvající

síla

Určení účinné výšky 
Za předpokladu, že MRd = MSd, platí

dmin ≤ 1/2 L (není-li splněno, řeší se „vysoký nosník“).

Poznámka: Účinná výška se určuje od těžiště výztuže.

Návrh výztuže
Nutná průřezová plocha výztuže se v tomto případě

stanovuje pro sníženou hodnotu meze kluzu výztuže fyk,red,

aby se vyloučilo nebezpečí vzniku trhlin

kde fyk,red ≤ 400 MPa,

As ≥ 0,05 % z plochy td pro nosnou výztuž,

As ≥ 0,03 % z plochy td pro výztuž na omezení trhlin.

Poznámka: Rameno vnitřních sil z je funkcí plochy As. Ale

As není v tomto stadiu výpočtu známé, poměr z/d je nutno

odhadnout. Bezpečně lze uvažovat z = 0,8 d, a tudíž

Zvláštní případ – vysoké nosníky
Je-li poměr výšky prvku k jeho rozpětí větší než 0,5, je

třeba prvek posuzovat jako vysoký nosník. Rameno z se

rovná menší z hodnot z = 0,7 L nebo z = 0,4 h + 0,2 L.

Ověření podmínek spolehlivosti

a) ohyb

Za předpokladu, že bylo dosaženo meze kluzu ve výztuži,

platí pro moment MSd od návrhového zatížení a moment

únosnosti MRd vztah

Platnost předpokladu dosažení meze kluzu ve výztuži se

ověřuje kontrolou přetvoření tažené výztuže v průřezu

ohýbaného prvku. Do výpočtu momentu únosnosti MRd je

možno zahrnout jen ty vrstvy výztuže, kde pro přetvoření 

i-té vrstvy výztuže platí

kde pro sníženou mez kluzu

b) smyk

Pro posouvající sílu VSd od návrhového zatížení a mezní

posouvající sílu VRd platí vztah

c) kontrola trhlin

Přípustná šířka trhlin se kontroluje porovnáváním napětí

ve zdivu podle empirického vzorce [3]

�� Stěna namáhaná bočním zatížením
U stěn podepřených podél dvou okrajů se vypočítají ohy-

bový moment a posouvající síla jako na spojitém nebo

vetknutém nosníku, zjednodušeně (na straně bezpečnosti)

podle vzorců pro prostý nosník

kde p je návrhové vodorovné zatížení, kolmé k rovině stěny

[kN/m2], a L vzdálenost podpor stěny.

U stěn podepřených podél tří nebo čtyř okrajů je nutno

vypočítat hodnoty „rozdělovacího“ součinitele µ, nebo�

pevnost v ohybu ve dvou navzájem kolmých směrech (svis-

lém a vodorovném) je rozdílná, jde o anizotropní desku, tj. 

Hodnota se má uvažovat rovna větší z těchto dvou hodnot

kde ρs = As/bt je stupeň vyztužení, t tlouš�ka stěny, d účin-

ná výška průřezu ve vodorovném směru (tlouš�ka t minus

vzdálenost od taženého líce k těžišti výztuže);

;
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Obr. 5. Příklady stěn vhodných pro aplikaci výztuže 

v ložných spárách [6]
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Poznámka: Jestliže je stěna zatížena svislým zatížením,

které vyvolá v posuzovaném průřezu tlakové napětí σpd,

hodnota fxk1 se může zvětšit až na fxk1 + γM σpd.

Pomocí součinitele α se mohou určit ohybové momenty

od bočního zatížení ve vodorovné a svislé rovině (pro

výpočet součinitele α se mohou použít tab. 4.1 z normy [2],

uvedené též v [5]):

– ohybový moment ve vodorovné rovině

MShd = α pd L2 ,

kde α je rozdělovací součinitel jako funkce µ a poměru h/L,

pd – návrhové zatížení kolmé k rovině stěny,

L – vzdálenost svislých podpor,

h – vzdálenost vodorovných podpor;

– ohybový moment ve svislé rovině 

MSd = µα pd L2.

Ověření podmínek spolehlivosti
Průřezová plocha výztuže za předpokladu obdélníkového

obrazce napětí v tlačené části průřezu se určí 

kde As ≥ 0,03 % z plochy bd, z = 0,8 d, a tudíž

Po určení plochy výztuže se kontroluje napětí zdiva:

– v tlaku za ohybu kolmé ke styčným spárám

kde obvykle b = 1 000 mm;

– ve smyku za ohybu ve vodorovné a svislé rovině ohybu

– v tahu za ohybu kolmé k ložným spárám

�� Pozední věnec 
Pozední věnec z vyztuženého zdiva se vytvoří vložením

výztuže do ložných spár zdiva v úrovni každého stropu,

čímž odpadne nutnost navrhovat věnce železobetonové.

Velikost návrhové tahové síly NSd ve věnci v úrovni

každého stropu vícepodlažní zděné budovy možno přibližně

určit podle [4] jako příslušný podíl z celkové návrhové

tahové síly působící v podélném i příčném směru budovy

v úrovni každého stropu. 

Celková návrhová tahová síla v podélném směru v úrovni

každého stropu se určí jako součin 15 kN/m a šířky objektu

[m], celková návrhová tahová síla v příčném směru v úrovni

každého stropu se určí jako součin 15 kN/m a délky objektu

[m]. Tyto tahové síly se rozdělí úměrně zatěžovacím šířkám

na jednotlivé věnce v příslušném směru.

Nutná plocha výztuže

Soubory EXCEL 
Pro snadnou aplikaci výztuže do ložných spár zdiva v pří-

padech, kdy je nutné výztuž staticky navrhovat, zpracoval

autor článku programové soubory s použitím tabulkového

procesoru Microsoft EXCEL 2000 vhodné pro výpočet

zděných prvků s vyztuženými ložnými spárami:

– překlad,

– stěnu na poddajném stropu,

– suterénní stěnu plnou,

– suterénní stěnu s průběžným oknem,

– obvodovou stěnu namáhanou kolmým tlakem větru

plnou,

– obvodovou stěnu namáhanou kolmým tlakem větru

s průběžným oknem.

Pro každý z uvedených typů vyztuženého zděného prvku je

k dispozici jeden programový soubor (sešit tabulkového

procesoru EXCEL) se vzorovými příklady pro různé druhy

zdiva a různé konstrukční úpravy zděných vyztužených

prvků na jednotlivých listech sešitu (jeden příklad = jeden

list tabulkového procesoru). Vyztužené zděné prvky jsou

posuzovány na ohyb, smyk, suterénní stěny a stěny

namáhané tlakem větru, též na spolehlivost proti posunutí

po izolaci, u překladů a stěn na poddajném stropu je navíc

kontrolován rozvoj trhlin a u stěn namáhaných tlakem větru

jsou kontrolovány i mezní rozměry pole stěny vzhledem

k navrhované tlouš�ce stěny. Do příkladů je možné vstupo-

vat a zadávat vlastní rozměry, zatěžovací a materiálové

údaje. Všechny vzorce, které tabulkový procesor používá

pro výpočet, jsou v textu předem uváděny v obecném tvaru,

u vzorců nepřevzatých z normy [1] i s odvolávkami na lite-

raturu.

V programových souborech zabývajících se výpočtem

suterénních stěn namáhaných zemním tlakem a v pro-

gramových souborech zabývajících se výpočtem obvodo-

vých stěn namáhaných kolmým tlakem větru je řešen

výpočet ve dvou alternativách (přibližné a přesnější); statik

má možnost volby, nepotřebnou část výpočtu lze skrýt.

Uvedené soubory EXCEL jsou k dispozici zdarma u autora.
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Košatka, P.: Design of Masonry Walls with Reinforce-
ment in Bed Joints

This paper presents design procedures employed in the
design of masonry walls with reinforcement produced in
advance and placed in bed joints for a number of
applications. Information on Excel files used for the
calculation of these structural members is also included. 

Košatka, P.: Entwerfen von gemauerten Wänden mit
bewehrten Lagerfugen

Der Artikel behandelt das Entwerfen von gemauerten
Wänden  mit vorgefertigter Bewehrung in den Lager-
fugen für verschiedene Anwendungen. Bestandteil ist
eine Information über Excel-Dateien für die Berechnung
dieser Konstruktionselemente

Vzhledem k úspěšnému pronájmu kancelářských prostor

v budově Danube House, dokončené na jaře roku 2003, byla

zahájena výstavba další budovy projektu River City Prague.

Společnost Europolis Invest tak pokračuje ve svých inves-

ticích v České republice. Dokončení budovy Nile House s

užitnou podlahovou plochou 19 350 m2 je plánováno na

závěr roku 2005.

Budova bude mít všechny pozitivní prvky, které byly

úspěšně prověřeny v Danube House. Komfortní chladicí

systém, který nájemcům uspoří významný podíl energetic-

kých nákladů (45 až 50 %) v porovnání s běžnými adminis-

trativními budovami, a také impozantní atrium – srdce

budovy. Konstrukční řešení má být ještě dokonalejší, pro-

tože i když jsou v objektu použity vzhledově podobné prvky

jako v sousedním Danube House, je komponován odlišným

způsobem. Ústředním prvkem atria bude schodiště. Půjde

o gigantickou skulpturu z nerezové oceli, stočenou do půso-

bivé spirály. Nile House bude mít kromě 17 600 m2

kancelářských prostor také 1 700 m2 maloobchodní plochy a

218 parkovacích míst. Spolu s maloobchodními prostory

v objektu Danube House poskytne zhruba 3 tis. zaměstnanců

a veřejnosti atraktivní možnosti stravování v restauracích,

pohodlný nákup v obchodech a další doplňkové služby.

„Budovy Nile House a Danube House budou mít každá

odlišnou atmosféru a některé prvky, ale budou vyjadřovat

příslušnost k projektu River City Prague jako celku.

Vytvoření takového vjemu je důležitější než prostý součet

jednotlivých, i když atraktivních solitérů.“, říká pan Le Lay,

architekt ze společnosti RFR, který je autorem statického i

architektonického řešení ocelové a skleněné konstrukce

atria a výtahů u obou budov. 

Další budovou projektu se zahájením výstavby na konci

roku 2005 a dokončením v roce 2007 je víceúčelová budova

Amazon Court s 250 garážovými stáními a 23 300 m2 užitné

plochy. Realizace hotelu s výhledem na řeku a Yukon

Residence (aparthotelu) pro krátkodobé a střednědobé poby-

ty je plánována po dokončení Amazon Court.

Tisková informace

�zprávy
Nile House – další budova projektu River City Prague
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Moderní technologie umožňují zvýšit požadavky na
vytápěcí zařízení tak, aby lépe vyhovovala fyziologickým
požadavkům člověka. Lze toho dosáhnout bu� úpravou
termostatických ventilů, aby kromě teplot vzduchu
umožňovaly sledovat decibelové jednotky (decithermy),
nebo nahrazením ventily s měřiči operativních teplot,
anebo volbou průběhu operativních teplot v interiéru
korespondujících dennímu průběhu tělesné teploty lid-
ského organizmu.

U zařízení sloužících k zabezpečení potřeb člověka

umožňuje technologický pokrok v současné době splnit

nejedno, i nevyslovené přání. Vytápěcí zařízení dosud běžně

plní základní energetický úkol, tj. pokrýt tepelné ztráty míst-

nosti, a tím zajistit teplotu v interiéru požadovanou pří-

slušnými předpisy [8], [9]. V současné době však lze

požadovat mnohem více, zejména, aby přímo plnily fyzio-

logické požadavky lidského organizmu při zabezpečování

jeho tepelné pohody. Lze tím dosáhnout vyšší úrovně tepel-

ně vlhkostního komfortu člověka. Reálné se jeví zabezpečo-

vání tří fyziologických požadavků: 

a) respektování fyziologického Weberova–Fechnerova

zákona; 

b) zajištění optimální hodnoty RCC (Radiant Comfort

Coefficient), tj. poměru radiačního a konvekčního

tepla exponujícího lidský organizmus; 

c) respektování cirkadiálního biorytmu člověka.

Weberův–Fechnerův zákon
Tento zákon říká, že intenzita vjemu prostředí je propor-

cionální logaritmu stimulu z tohoto prostředí [1]. Co je sti-

mulem v případě tepla jako složky prostředí lze stanovit

z diferenciální rovnice pole prostředí [3]

kde ψ = q je tepelný tok [Wm–2],

ρ*= ρ . h – koncentrace tepla v jednotce objemu [Jm–3],

ρ – specifická hmotnost vzduchu [kgm–3],

h = cpT – entalpie [Jkg–1],

cp – specifické teplo při stálém tlaku [Jkg–1K–1],

T – teplota uvažovaného prostoru [˚C].

Za předpokladu ρ = konst, cp = konst, zůstává výraznou

proměnnou teplota uvažovaného prostoru, jež je tudíž stimu-

lem tepelného toku [4] a lze ji použít pro Weberův–

–Fechnerův zákon. Závislost teploty uvažovaného prostoru,

tzv. operativní teploty a intenzity vjemu tepelného stavu

prostředí, tzv. decithermu [dTh], je předmětem samostatné

práce [4] a je uvedena na obr. 1.

Kalibrujeme-li hlavici termostatického

ventilu v decithermech, pak teploty v in-

teriéru odpovídají skutečným tepelným

pocitům člověka. Rozdíl proti dosa-

vadnímu způsobu řízení podle teplot

bude tím výraznější, čím více se budeme

blížit dolní hranici termoregulačního

rozmezí člověka, tj. v obytných místnos-

tech např. k 18 ˚C.

Součinitel RCC
Dosud běžně uvažovaná tepelná

rovnováha lidského organizmu není pro

dosažení tepelné pohody člověka posta-

čující podmínkou. Důležitá je ještě ra-

diační pohoda, tj. aby teplo z okolí dostá-

val radiací (sáláním), nebo� je tomu

navyklý již po celou dobu své existence

z venkovního prostředí (sálání od slun-

ce), a vyrobené teplo (svým metaboliz-

mem) odevzdával do okolí konvekcí, tj.

ochlazováním okolním vzduchem. Tuto

podmínku vyjadřuje součinitel radiační

pohody RCC, který je poměrem ra-

diačního tepla přijímaného lidským or-

ganizmem z okolí a tepla konvekčního

Má tudíž být větší, nebo alespoň roven jedné [5].

Jak se to v praxi projeví, není-li respektována tato pod-

mínka, je zřejmé z následujícího příkladu. Je-li např. termo-

stat nastaven na 22 ˚C, těleso se po dosažení této hodnoty

vypíná a chladne. Znovu se zapne po poklesu teploty

vzduchu na 21,5 ˚C (závisí na citlivosti termostatu), avšak

operativní teplota, zahrnující též vliv tepelné radiace,

v důsledku ochlazení povrchu otopného tělesa, už klesla až

např. na 20,5 ˚C (a protože člověk vnímá decithermy, tak

jeho pocity jsou ve skutečnosti ještě horší, je mu ještě chlad-

něji). Aby termostatický ventil reagoval na operativní teplo-

tu, nikoli pouze na teplotu vzduchu, je nutno čidlo termosta-

tu opatřit koulí absorbující tepelné záření a ochlazování

vzduchem. Optimální je umístění koule na stole pracovníka,

nastavení požadovaných hodnota v decithermech a přená-

šení signálu bezdrátovým systémem W-F (wire-free) na ter-

mostatický ventil otopného tělesa. 

Cirkadiální biorytmus
Z venkovního prostředí je člověk zvyklý na střídání teplot

v průběhu dne, od nejnižších teplot uprostřed noci až po

,
dt

d
div

∗

−= ρψ (1)

Obr. 1. Decibelové jednotky decitherm,

charakterizující pocity člověka v rozmezí

operativních teplot 10 až 42 ˚C (pro

sedícího, tepelný odpor oděvu 0,9 clo –

zimní období)

.1
konvekce

radiace ≥=RCC (2)
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nejvyšší v odpoledních hodinách, na které lidský organiz-

mus reaguje změnou tělesné teploty, tzv. cirkadiálním (den-

ním) biorytmem (obr. 2). Lze tudíž také přispět k pohodě

člověka tím, že i operativní teploty (obr. 3), nebo přesněji

decithermy, v interiéru svým průběhem budou sledovat

denní biorytmus člověka, např. nastavením vhodného útlu-

mu teploty v noci.

Pokles teploty v noci však také nemůže být libovolný.

Dříve přípustný pokles až na teploty kolem nuly (v zimě při

vypnutém vytápění, resp. při vyhaslých kamnech), vyžadu-

jící teplý noční úbor (včetně pokrývky hlavy) a teplé

lůžkoviny (velká „duchna“) dnes již není myslitelný, nebo�

je provázen značnou nepohodou. Je vyžadována pouze

lehká přikrývka a pyžamo. Nevytápěné ložnice, a to i

v dobře izolovaných budovách, jsou neakceptovatelné [7].

Doporučuje se pokles pouze asi 1,5 ˚C [2], přičemž součas-

ně by operativní teplota v noci neměla být nižší než 16 ˚C

[6], aby se předešlo množení plísní [5].

Závěr
Z uvedených skutečností je zřejmé, že existují ještě rezer-

vy při zabezpečování optimálního tepelného komfortu člo-

věka, které lze využít aplikací nových odborných poznatků,

a zvláště nových technologických možností.
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Jokl, M.: Microclimatic Parameters for the Design of
Heating with Artificial Intelligence Control

Modern technologies make it possible to increase
demands on heating systems. Such systems suit
physiological needs of man at a more advanced level.
The improvement can be achieved either by modifying
thermostatic valves to allow them to monitor not only air
temperatures, but also decibel units, or by replacing
temperature sensors with valves measuring operative
temperatures. In addition, there situation can be im-
proved through the selection of the time distribution of
operative temperatures in the interior corresponding to
the daily distribution of physical temperature of human
body.

Jokl, M.: Mikroklimatische Parameter für den Entwurf
einer Heizung mit intelligenter Steuerung 

Die modernen Technologien ermöglichen es, die
Anforderungen an Heizanlagen so zu erhöhen, dass sie
den physiologischen Anforderungen des Menschen
besser gerecht werden. Das kann entweder durch die
Regelung der Thermostatventile geschehen, damit diese
es ermöglichen, außer den Lufttemperaturen auch die
Dezibeleinheiten zu überwachen, durch Ersatz der
Lufttemperaturmesser mit Ventilen, die die operativen
Temperaturen messen, oder durch die Wahl eines
zeitlichen Verlaufs der operativen Temperaturen im
Gebäudeinnern, der mit dem täglichen Verlauf der
Körpertemperatur des menschlichen Organismus
korrespondiert

Obr. 2. Typický cirkadiální biorytmus člověka 

– průběh tělesné (orální) teploty

Obr. 3. Operativní teplota odpovídající dennímu biorytmu člověka
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Nekontaktní měření teploty pro stanovení rozložení
teplotních polí na povrchu různých objektů má dnes
velmi široké využití. Tento postup se nazývá nekontakt-
ní termografie a i ve stavebnictví se uplatňuje ve stále
širším měřítku, zejména pro zjiš�ování kvality obvodo-
vých pláš�ů z hlediska jejich tepelně izolačních vlastnos-
tí. Používání této sofistikované metody je ovšem často
provázeno nedostatečnou znalostí souvisejících faktorů
ovlivňujících měření nebo jejich opomíjením, popř.
nesprávným vyhodnocením či interpretací dosažených
výsledků, což degraduje možnosti touto metodou na-
bízené.

Úvod
Účelem článku je specifikovat odpovědi na dvě hlavní

otázky:

� kdy a jak správně měřit teplotní pole povrchů obvodo-

vých pláš�ů nekontaktním způsobem;

� jaký je význam faktorů ovlivňujících nekontaktní měře-

ní teplot a jejich vliv na jeho přesnost,

a dále popsat základní fyzikální vztahy, na kterých je

založen princip zobrazovacích systémů a které jsou imple-

mentovány do procesu vyhodnocení nekontaktních termo-

grafických měření.

Metodou nekontaktní termografie lze poměrně jednoduše

identifikovat teplejší místa povrchu od chladnějších, ovšem

zjištění skutečných teplot v těchto místech vyžaduje

disponovat znalostmi širších souvislostí těchto měřicích

postupů. Je třeba si uvědomit, že termografie je vědním obo-

rem, který zahrnuje poznatky z šíření infračerveného záření,

principů přenosu tepla, atmosférických vlivů, principů

radiometrie, znalost příslušných zařízení atd. Tím, že jsou

termokamery stále levnější a jejich obsluha stále jednodušší,

vzrůstá riziko, že si tento přístroj pořídí osoba neznalá pro-

blému, načež se nazve odborníkem na termografii. Stejně

jako diagnostikovat zvýšenou teplotu vlastního těla dokáže

každý z nás, pro stanovení její příčiny a k návrhu léčby je

zpravidla již třeba disponovat vědomostmi lékaře. Bez

potřebných znalostí činí termokamera ze svého uživatele

odborníka na termografii asi tak, jako stetoskop činí doktora

ze svého majitele [1].

Stejně jako u ostatních nekontaktních metod závisí přes-

nost nekontaktního měření teplotních polí jak na správné

korekci či eliminaci působících faktorů a činitelů, které se

projevují při provádění měření z materiálového hlediska

povrchově nehomogenních objektů, objektů obklopených

jinými zdroji tepelného záření, při nepříznivých okolních

podmínkách, při měření na velké, nebo naopak velmi krátké

vzdálenosti, tak i na celkovém přístupu k samotnému

měření. Kompenzace nebo správné zavedení všech činitelů,

vstupujících do procesu nekontaktního měření teplotních

polí a jeho vyhodnocení, není většinou jednoduché. Přesto,

anebo právě proto, není možné je opomíjet; teprve při kom-

plexním přístupu se tato moderní metoda stává skutečně

efektivním a mocným nástrojem nedestruktivní diagnostiky. 

Terminologie
Pojem termografie zahrnuje metody pro zobrazování

teplotních polí na povrchu snímaných těles (rozložení povr-

chových teplot), které je reprezentováno energií a hustotou

fotonů emitovaných z povrchu snímaného tělesa a jeho

vyhodnocením – kvantifikací. Velice efektivním nástrojem

nekontaktní termografie je technika zvaná termovize1),

obecně infratechnika. Je to v podstatě zobrazovací systém

transformující informaci o rozložení teploty na povrchu sní-

maného objektu v infračerveném spektru na obraz viditelný

lidským okem. Zobrazovacím systémem pro oblast viditel-

ného záření je zrakový orgán, tedy oko.

Předmětem termovizního měření je tedy snímaný objekt,
resp. jeho povrch emitující (sálající) fotony v infračervené

části spektra. Povrch je možné si představit jako soustavu

„bodových“ zdrojů signálové radiace, přičemž každý „bod“

vyzařuje z povrchu objektu signál – fotony – do všech

směrů. Zdrojem tepla je každý objekt s teplotou vyšší než

0 K (tzn. všechny objekty kolem nás); přenos tepla z tělesa

(i na těleso) se děje prostřednictvím radiace (sáláním) v in-

fračervené části elektromagnetického spektra.

Infračervené (infrared, dále jen IR) záření je neviditelná

část elektromagnetického spektra projevující se tepelnými

účinky; jde o záření s vlnovou délkou v intervalu přibližně

0,78 µm až 1 mm. Viditelné záření, odpovídající spektrální

citlivosti lidského oka, leží v rozsahu vlnových délek cca

0,38 až 0,78 µm (obr. 1). Tepelné záření (tedy radiační

složka šíření tepelné energie, jak je někdy IR záření označo-

váno) každého objektu závisí především na jeho teplotě –

při zvýšení teploty rychle roste celková energie (intenzita)

zářivého toku, a naopak.

Z hlediska charakteru zdrojů IR záření jsou rozlišovány

tři typy tepelných radiačních zdrojů – absolutně černé těle-

so, šedá tělesa a obecné (reálné) zářiče, mezi něž patří veš-

keré stavební objekty. Specifickým případem je absolutně

lesklé těleso. Charakterizovat uvedená tělesa pro potřeby

tohoto článku lze pomocí koeficientů emisivity a reflexe

jejich povrchu.

Koeficient emisivity (emisivita) ε je definován jako

poměr intenzity vyzařování daného tělesa k intenzitě vyza-

řování absolutně černého tělesa při stejné teplotě. Emisivita

nabývá hodnot v intervalu ε ∈ 〈0; 1〉 [–]. Parametr úzce sou-

visející s emisivitou ε je koeficient reflexe (reflexivita) ρ [–]

1) Termovize® (Thermovision®) je registrovaná výrobní a obchodní značka firmy FLIR Systems. Tato firma, produkující zobrazovací a

detekční systémy pro nekontaktní termografii, vyrábí určité výrobky s tímto názvem. U nás je pojmem termovize obecně označována nekon-

taktní termografie, resp. jí používané zobrazovací systémy (nazývané také infrakamery nebo termokamery).
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povrchu snímaného objektu, který je definován jako poměr

intenzity vyzařování tělesa k intenzitě záření na těleso

dopadající. Vzájemný vztah těchto parametrů 

ρ = 1 – ε [–] . (1)

Dokonale černé těleso (ideální zdroj IR záření) je

popisováno podle Kirchhoffova zákona (7) jako objekt

pohlcující (absorbující) veškeré na něj dopadající záření bez

ohledu na jeho vlnovou délku a úhel dopadu, a současně

vyzařující (emitující) při dané teplotě maximální možnou

energii záření na všech vlnových délkách. Emise záření

absolutně černého tělesa, které obsahuje všechny vlnové

délky 0 < λ < ∞, a tedy i frekvence 0 < f < ∞ (viz (2)),

probíhá difúzním rozptylem, tj. všemi směry do přilehlého

poloprostoru (obr. 2a). Toto ideální těleso se vyznačuje

hodnotami emisivity ε = 1, resp. odrazivosti ρ = 0, při všech

vlnových délkách a bez ohledu na směr vyzařování.

Šedá tělesa mají ε < 1, ovšem konstantní hodnoty bez

ohledu na vlnovou délku záření. Emise záření má rovněž

difúzní charakter, tzn. že jeho intenzita nezávisí na jeho

směru. Tento typ těles není pro účel článku důležitý, proto

postačí tento stručný popis.

Obecně většina objektů patří mezi reálné zdroje (reálné

zářiče) IR záření, které se vyznačují proměnlivostí ε v závis-

losti na vlnových délkách záření λ. Tyto zářiče nepatří mezi

difúzní zdroje záření, tzn. že vykazují směrovou závislost

emisivity. Protože reálné zářiče nepohlcují veškeré dopada-

jící záření, je jejich 0 < ρ < 1, tudíž i 0 < ε < 1.

Ideální lesklé těleso (dokonalé zrcadlo) je objekt, který

veškeré na něj dopadající záření odrazí zpět do prostoru

zrcadlovým odrazem (úhel odrazu je roven úhlu dopadu –

obr. 2b). Těleso tedy vůbec nevyzařuje vlastní záření, veš-

keré jeho záření pochází z odrazu záření vnějšího. Dokonalé

zrcadlo se vyznačuje hodnotami ε = 0 a ρ = 1.

Grafický záznam teplotního reliéfu na povrchu sní-

maného objektu (termogram) generovaný IR zobrazovacím

systémem je obraz, kde každé hodnotě teploty je přiřazen

určitý barevný odstín nebo odstín šedi. Takový termogram

je kromě rozložení povrchových teplot i nositelem informa-

cí o vnitřním stavu objektu (ovlivňujícím tvorbu tepelné

energie), struktuře (ovlivňující mechanizmy šíření tepla) a

povrchových vlastnostech (ovlivňujících schopnost vyza-

řování infračerveného záření).

Fyzikální popis infračervené radiace
Všechny skupiny vlnových pásem radiace jsou souhrnně

nazývány elektromagnetické spektrum. Pohyb elektromag-

netického vlnění je spojen s přenosem energie, proto je

nazýván zářením. Elektromagnetické spektrum obsahuje

záření gama, rentgenové, ultrafialové, viditelné, infračer-

vené, mikrovlnné a radiové (obr. 1). Všechny tyto různé

formy radiace se shodně šíří rychlostí světla (c = 2,9979 · 

· 108 ms–1 ve vakuu) a podléhají stejným zákonům. Jediný

rozdíl mezi nimi spočívá v jejich rozdílné vlnové délce λ,

resp. frekvenci f. Vzájemný vztah těchto veličin 

f = c / λ [Hz]. (2)

Hlavním zdrojem infračerveného záření je teplo neboli

tepelné záření. Každý objekt, jehož teplota je vyšší než

teplota absolutní nuly (T > 0 K čili –273,15 ˚C), vyzařuje

záření v infračervené části spektra – infračervené záření tedy

vyzařují i objekty s teplotou hluboko pod bodem mrazu.

Čím vyšší teplotu objekt má, tím více infračerveného záření

emituje. Velikost zářivého toku generovaného tepelným

zdrojem, jeho spektrální složení a směr šíření závisejí na

vlastnostech a teplotě zdroje. Spektrální intenzita vyza-

řování obecného tělesa v závislosti na jeho absolutní teplotě

je definována Planckovým vyzařovacím zákonem v energe-

tickém tvaru (obr. 3) 

Me,λ(λ, T) = 2 · 10–6 · πεhc2λ–5(ehc/λkT – 1)–1 [Wm–2µm–1], (3)

kde ε je koeficient emisivity povrchu tělesa [–],

λ – vlnová délka emitovaného záření [m],

T – absolutní teplota tělesa [K],

h = 6,6256 · 10–34 [Js] (Planckova konstanta),

c = 2,9979 · 108 [ms–1] (rychlost světla ve vakuu),

k = 1,3805 · 10–23 [JK–1] (Boltzmannova konstanta).

Od Planckova zákona je odvozen Stefan-Boltzmannův

zákon, který vyjadřuje celkový zářivý výkon generovaný

z jednotky plochy obecného zdroje na všech vlnových

délkách při dané teplotě (4), a Wienův zákon posuvu,

vyjadřující závislost vlnové délky maximální intenzity

Obr. 1. Spektrum elektromagnetického vlnění a vlnový rozsah

IR zobrazovacích systémů

Obr. 2. Difúzní (a) a zrcadlová (b) odrazivost záření dopadajícího

na povrch tělesa (na obr. a je třeba nahlížet jako na trojrozměrný)

Obr. 3. Trojrozměrné zobrazení Planckova vyzařovacího zákona,

teplotní závislost generovaného spektra IR záření
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vyzařování na teplotě černého tělesa (5),

Me(T) = ε · σ · T4 [Wm–2], (4)

λmax = 2 898 / T [µm], (5)

kde ε je koeficient emisivity povrchu tělesa [–],

T – absolutní teplota tělesa [K],

σ = 5,67 · 10–8 [Wm–2K–4] (Stefan-Boltzmannova kon-

stanta).

Z výše uvedených vztahů vyplývá, že při zvýšení teploty

zdroje razantně vzrůstá celková energie zářivého toku a ge-

nerované spektrum se současně obohacuje o kratší vlnové

délky (blíží se k viditelné části spektra). Kromě λmax

dochází k IR radiaci i na dalších vlnových délkách v jejím

okolí – celkově 25 % zářivé energie je generováno na

kratších vlnových délkách (vyšších energiích), než je λmax, a

75 % na vlnových délkách delších.

Tepelné záření objektů není při běžných teplotách

prostým okem viditelné. Ze vztahu (5) však vyplývá, že po-

stupným zahříváním objektu může docházet až k vyzařování

viditelného záření (světla). Tepelné záření černého tělesa se

stává viditelným při zahřátí na 525 ˚C (těleso přechází do

stavu tzv. červené sálavé teploty zářiče). Při pokračujícím

zvyšování teploty zářiče dochází k dalšímu zkracování vlno-

vé délky záření a červená barva světla postupně přechází do

oranžové či žluté. Pokud objekt nemá dostatečně vysokou

teplotu pro vyzařování světla, emituje většinu své energie

v infračervené oblasti. Pro ilustraci – horký plát kamen

nemusí vyzařovat světlo, ale emituje infračervené záření

poci�ované jako teplo. Při dalším zahřívání postupně dojde

k jeho „rozžhavení“ a následnému růstu intenzity vyzařo-

vaného IR záření, a současně k emitování stále inten-

zivnějšího viditelného světla.

Základní principy zobrazovacích systémů
(zpracování signálu)

Infrakamery transformují lidským okem neviditelný reliéf

teplotního pole na povrchu snímaného objektu na viditelný

obraz. Nekontaktním způsobem snímají vyzařované IR

záření; při transformaci využívají skutečnosti, že jeho inten-

zita je kromě jiného i funkcí absolutní teploty na jeho po-

vrchu, což jim umožňuje tuto teplotu vypočítat a zobrazit.

V současné době je běžná teplotní citlivost IR kamer kolem

0,1 ˚C a přesnost měření do ±2 % chyby z měřené hodnoty,

ovšem pouze za předpokladu úplné znalosti míry vlivu

působení vnějších faktorů a jejich dokonalá eliminace či

korekce. Osoba obsluhující kameru je tedy podstatným

článkem procesu nekontaktního měření teplot.

Nejdůležitějšími prvky infrakamer z hlediska zpracování

IR signálu emitovaného z povrchu snímaného objektu jsou

objektiv a detektor. Objektiv je soustava čoček z vhodného,

pro danou spektrální oblast transparentního materiálu;

zobrazuje snímanou scénu (objekt s pozadím) do obrazové

roviny. Prostřednictvím objektivu se divergentní (rozbíha-

vé) paprsky signálové radiace z každého „bodu“ předmětu

soustředí do odpovídajícího „bodu“ v obrazové rovině.

Moderní detektory IR záření, označované jako FPA

(Focal Plane Array), jsou složeny z mozaiky (dvojrozměrné

matrice) měřicích elementárních detektorů – mikrobolo-

metrů, což jsou prvky zpravidla čtvercového tvaru o veli-

kosti cca 50 µm. Konstrukce mikrobolometrických elemen-

tů umožňuje jejich paralelní uspořádání do detekčních

mozaik s matricí např. 320 × 240 (v tomto případě tedy jde

o 76 800 měřicích bodů – pixelů – pracujících v reálném

čase). Detektor, resp. každý pixel detektoru, snímá signál ze

scény (radiační tok), který je úměrný průmětu detektoru do

předmětové roviny a transparenci optické soustavy a atmos-

féry. Tuto zářivou energii pixel převádí na analogový signál,

který je pro každý řádek detektoru digitalizován (pro výše

uvedenou matrici je v jednom řádku 320 pixelů) – výstupní

signál detektoru je tedy potom v digitální formě.

Infrakamerou jsou prostorové souřadnice pole rozloženy

na elementární plošky – průměty elementárního detektoru

(mikrobolometru) do předmětové roviny; časová souřadnice

je rozložena na dobu, kdy je vytvořen jeden snímek (termo-

gram). Velikost elementární plošky je dána jednak vzdále-

ností detektoru od snímaného objektu a jednak velikostí

zorného pole použitého objektivu, přičemž je omezena roz-

lišovací schopností detektoru (rastrem matrice). Současné

termokamery umožňují zobrazování (transformování rozlo-

žení teplotního pole na jeho obraz v hledáčku kamery)

v reálném čase, nicméně vytvoření jednoho termogramu

(uložení na pamě�ové médium) trvá u běžných kamer

Obr. 4. Transparence atmosféry pro IR záření na vzdálenost 1,8 km těsně nad hladinou moře, s vyznačením interagujících molekul prvků

rozptýlených v atmosféře
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nejméně 0,8 s, pouze u systémů doplněných výstupem Fire

Wire je možné ukládat, popř. částečně vyhodnocovat, ter-

mogramy v reálném čase.

Moderní mozaikové mikrobolometrické detektory nejsou

chlazeny, vlastní detektor je zabudován v hermeticky uza-

vřeném vakuovaném pouzdře, ve kterém je teplota ter-

moelektricky stabilizována na přibližně pokojovou teplotu

(což je nezbytné pro udržení požadované vysoké teplotní

rozlišovací schopnosti – pro názornost: změna teploty ve

scéně o 1 K znamená změnu teploty bolometru o 0,001 K).

Kamery nejvyšší úrovně vedle zpracování snímaného

signálu umožňují i jeho dílčí vyhodnocení (včetně kompen-

zace některých z vnějších faktorů), a následně jsou jednotli-

vé termogramy zaznamenávány na záznamové médium pro

další zpracování. To je prováděno softwarem, který většinou

umožňuje podrobný rozbor sejmutých a zaznamenaných ter-

mogramů, včetně kompenzace vnějších vlivů a vyhodno-

cení, a tvorbu výsledných protokolů s termogramy, případně

i s reálným obrazy – fotografiemi měřeného objektu.

Mikrobolometrické termokamery nepokrývají celý rozsah

IR spektrálního pásma, ale jeho omezené výseky (obr. 1).

Podle účelu je možné zvolit bu� středněvlnné systémy,

pracující v rozsahu 2 až 5,6 µm, nebo dlouhovlnné pro

rozsah 7,5 až 14 µm. Konstrukce termokamer v tomto pří-

padě vyplývá ze spektrálních charakteristik použitých

materiálů jejich optiky a spektrální transparence atmosféry

(kamery pracují v atmosférických oknech) – viz obr. 4.

V rozsahu 5,6 až 7,5 µm je atmosféra pro infrakamery

v podstatě „neprůhledná“, zejména vlivem přítomnosti vod-

ních par. Pro potřeby stavební diagnostiky jsou vhodnější

dlouhovlnné systémy.

Snímaný objekt, jeho pozadí a prostředí (atmosféra) mezi

jeho povrchem a detektorem termokamery tvoří primární

parametrické pole. Není-li scéna stacionární, což obvykle

nebývá, vlastnosti pole se obecně mění v prostoru a čase.

Hlavní rozdíl ve snímání objektu klasickou kamerou nebo

fotoaparátem a infrakamerou spočívá v odlišnostech jejich

parametrických polí:

– parametrické pole pro klasické snímání (a� už na

kinofilm nebo digitální) tvoří koeficient reflexe povr-

chu snímaného objektu a transparence prostředí mezi ob-

jektivem a objektem, obojí pro viditelnou část spektra;

– parametrické pole pro IR zobrazení je tvořeno povr-

chovou teplotou, emisivitou, resp. reflexivitou sníma-

ného povrchu a transparentností atmosféry, vše pro IR

část spektra.

V souvislosti s popisem činnosti termokamer je třeba uvést,

že většina objektů transparentních ve viditelné části spektra

jsou pro dlouhovlnné IR systémy „neprůhledné“ – typický-

mi příklady jsou čiré sklo nebo čistá voda, tzn. že je možné

nekontaktním způsobem měřit teplotu na jejich povrchu.

A naopak, některé pro lidské oko neprůhledné materiály

mohou být pro IR kameru „neviditelné“, protože jsou pro

infračervené záření daných vlnových délek značně propust-

né, např. některé plastové fólie, takže termokamera zcela

nebo částečně snímá a zobrazuje teplotní reliéf povrchu

objektu nacházejícího se za tímto předmětem.

Faktory generace a detekce povrchového
teplotního reliéfu obvodových pláš�ů

Přestože to již bylo uvedeno výše, je třeba zdůraznit, že

termokamery teplotu povrchu snímaného objektu neměří,

ale vypočítávají na základě nekontaktně snímané intenzity

vyzařovaného IR záření a zadání hodnot vyjadřujících vliv

vnějších faktorů. Protože jde o měření nekontaktní, vstupují

do tohoto procesu i další parametry, než je pouze povrchová

teplota. Na těchto faktorech významně závisí přesnost

měření a správnost interpretace dosažených výsledků.

Velikost IR signálového radiačního toku, emitovaného

z povrchu obvodového pláště a detekovaného infrakamerou,

je ovlivněna faktory generace a detekce povrchového teplot-

ního reliéfu, které se běžně rozlišují na vnitřní a vnější.

Vnitřní faktory obecně ovlivňují generaci a šíření tepelné

energie ve snímaném objektu a nelze je v procesu zobrazení

ovlivnit – jde o vlastnosti a skladbu zobrazovaného objektu.

V případě obvodových konstrukcí budov jsou vnitřní fakto-

ry vyjádřeny zejména koeficienty tepelné vodivosti λmat a

hustotou (objemovou hmotností) ρmat materiálů jejich

dílčích vrstev a prvků a jejich geometrie; vnitřním faktorem

je i parametr vzduchotěsnosti obalových konstrukcí, zahrnu-

jící zejména nežádoucí lokální netěsnosti vyplývající hlavně

z nevhodně navržených a provedených detailů, které způ-

sobují anomálie v rozložení teplotního pole v jejich okolí.

Mezi vnější faktory patří ty parametry, které ovlivňují

povrchový teplotní reliéf a jeho obraz a jsou vázány na

prostředí, v němž se snímaný objekt nachází. Vnější faktory

IR zobrazování obvodových konstrukcí budov lze podle

způsobu jejich eliminace rozdělit do dvou skupin. Do první

skupiny patří ty faktory, které lze korigovat v procesu

měření nebo tvoření termogramů v pracovním menu kamery

nebo v příslušném software:

a) vlastnosti snímaného povrchu (zejména koeficienty

emisivity ε nebo reflexe ρ);

b) teplota vzduchu mezi snímaným objektem a termoka-

merou Tatm = Te;

c) relativní vlhkost vzduchu mezi snímaným objektem a

termokamerou RHatm;

d) vzdálenost mezi snímaným objektem a termokamerou l.

Druhá skupina vnějších faktorů obsahuje činitele, které je

při analýze obvodových pláš�ů třeba sledovat a jejich

Obr. 5. Schéma vnějších

faktorů ovlivňujících 

přesnost měření 

nekontaktní termografie

s vyznačením vyzařování

zúčastněných zdrojů 

IR záření



úpravou či úpravou uspořádání měření dosáhnout optimál-

ních podmínek pro měření. Jsou to zejména: 

e) teplota vzduchu Ti, resp. povrchu Tip, na odvrácené

straně obvodového pláště;

f) topologie snímaného povrchu vzhledem k termokame-

ře (úhel Θ svíraný normálou ke snímanému povrchu a

optickou osou objektivu, resp. detektoru);

g) vnější zdroje IR záření, IR radiace pozadí (okolní

objekty, slunce, jasná obloha);

h) rychlost proudění vzduchu podél snímaného povrchu;

i) znečištění prostředí mezi snímaným objektem a termo-

kamerou (resp. transparence atmosféry τ).

Jak ukazuje tento přehled, nekontaktní detekci, resp. přes-

nost výpočtu povrchového teplotního reliéfu obvodových

pláš�ů budov, ovlivňuje mnoho vnějších faktorů. Termoka-

mery vyšších tříd umožňují zadání bu� přímo v přístroji (po-

dle typu zcela nebo částečně), či příslušném software zadání

položek a) až d) přehledu a jejich kompenzace probíhá

během výpočtu povrchové teploty; ostatní faktory je třeba

eliminovat vhodným uspořádáním nekontaktního měření.

Samostatným problémem při nekontaktním měření obvo-

dových pláš�ů budov je faktor nestacionárního vývoje scény

v zorném poli objektivu. Tato nestacionárnost není na pře-

kážku mapování celkového teplotního reliéfu, zjiš�ování

teplotních extrémů a odhalování tepelných mostů. Tyto cíle

umožňují i jistá zjednodušení při zavádění vnějších vlivů do

měření, nebo� není třeba znát přesnou hodnotu povrchové

teploty, ale spíše teplotní rozdíly v jednotlivých „bodech“

scény. Na druhou stranu je prakticky vyloučeno použití

termokamer pro stanovení tepelných odporů obalových kon-

strukcí nebo energetických ztrát objektů; vysoké nároky na

přesnost a objektivitu měření potřebných pro tyto cíle

vyžadují dosažení stacionárního (ustáleného) stavu vedení

tepla ve snímané obvodové konstrukci.

Při stacionárním stavu teplotního profilu uvnitř snímané

konstrukce (obr. 6), která je v takovém případě ve stavu ter-

modynamické rovnováhy se svým okolím, probíhá vedení

tepla o konstantní hustotě tepelného toku a průběh teploty

má lineární charakter (konstrukci zjednodušme na mate-

riálově homogenní a vedení tepla na jednorozměrné). 

Je však třeba dosáhnout a udržet stacionární stav scény,

tzn. zajistit konstantní hodnoty všech parametrů výše uve-

deného přehledu s výjimkou f) a i), po dobu mnoha hodin;

položky f), g), h), i) by měly mít hodnotu rovnou nule. Takto

dlouhodobě toho lze dosáhnout velmi obtížně; už jenom

zajištění konstantní teploty vzduchu z vnější strany sní-

maného obvodového pláště vzhledem k jejím běžně i velmi

výrazným výkyvům během denního cyklu může představo-

vat neodstranitelnou překážku.

Ustálený průběh teploty v konstrukci je v běžných pod-

mínkách jen teoreticky dosažitelný, obecně se používá jako

zjednodušený výchozí stav pro výpočtové posuzování para-

metrů obvodových pláš�ů. Tento stav v jednovrstvé kon-

strukci (obr. 6a) matematicky vyjadřuje vztah (6), u více-

vrstvé konstrukce je tento vztah složitější v závislosti na

skladbě konstrukce (obr. 6b). Proto bude pro další popis

použit případ jednovrstvé obvodové konstrukce.

Tst = Tip – x · (Tip – Tep) / d , (6)

kde Tst je teplota v libovolném místě průřezu obvodové kon-

strukce v ustáleném stavu [˚C],

Tip – teplota na vnitřním povrchu obvodové konstrukce

[˚C],

Tep – teplota na vnějším povrchu obvodové konstrukce

[˚C],

d – tlouš�ka obvodové konstrukce [m],

x – kolmá vzdálenost od vnitřního povrchu obvodové

konstrukce k bodu o teplotě Tst [m].

Pro ilustraci
Teoretickou situaci stacionárního průběhu teploty v kon-

strukci jako výchozí použijme pro demonstraci vývoje

teploty v jednovrstvém homogenním obvodovém plášti po

změně vnějších podmínek opět do ustáleného stavu, odpoví-

dajícímu této změně podmínek. Tu zjednodušme na jed-

norázovou změnu jediného vnějšího faktoru – teploty exte-

riéru o ∆Te = konst, která proběhne během velmi krátké

doby, a dosažená teplota Te = Te0 + ∆Te bude následně

udržena po dostatečně dlouhou dobu. Probíhající proces je

znázorněn na obr. 7. Konstrukce obvodových pláš�ů, úměr-

ně své teplotní setrvačnosti závislé na materiálových cha-

rakteristikách (součiniteli tepelné vodivosti λmat a objemové

hmotnosti ρmat) a svých rozměrech, reagují na změny

vnějších teplot s jistým zpožděním. Po změně teploty na

vnějším povrchu Tep teplotní průběh uvnitř konstrukce pře-

jde do neustáleného stavu. Tvar křivky průběhu teploty se

bude v čase postupně měnit, až opět přejde do stavu sta-

cionárního. Matematické vyjádření závislosti nestacionár-

ního průběhu teploty uvnitř konstrukce Tnest na čase t je

složité a pro daný účel není nezbytné. Omezme se pouze na

konstatování, že dosažení stacionárního stavu teplotního

průběhu v konstrukci je proces relativně dlouhodobý, což jej

vlastně znemožňuje. Z obrázku. 7 vyplývá, že udržení kon-

stantní teploty Te po dobu několika hodin, potřebných k pře-

chodu průběhu teploty v konstrukci ze stavu 2 do stavu 5,

není v běžných klimatických podmínkách reálné.

Celý popsaný proces by musel být provázen příslušným

regulováním energetického příkonu vynaloženého k udržení

konstantní teploty vzduchu v interiéru Ti, resp. nezbytného

k dosažení a udržení ustáleného stavu průběhu teploty po

jejím průřezu po dobu nekontaktního měření. Změna inten-

zity energetického toku procházejícího konstrukcí vede ke

změně intenzity vyzařování IR radiace na vnějším povrchu

konstrukce, která je podle (4) úměrná povrchové teplotě Tep.

Vzhledem k plošné nehomogenitě obvodových konstrukcí

(přítomnost rohů, koutů, styků s vnitřními konstrukcemi,

různých materiálů apod.) však tato intenzita vyzařování,

resp. její změna, není ve všech bodech obvodového pláště

přímo úměrná tepelnému odporu konstrukce, proto jed-

norozměrné vedení tepla představuje další, poměrně značné

zjednodušení skutečného stavu.

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze vkládat přehnané

naděje do nekontaktní termografie coby stěžejního nástroje
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Obr. 6. Příklady stacionárního rozložení teplot v jednovrstvé (a) 

a vícevrstvé konstrukci za předpokladu dokonalého kontaktu 

jednotlivých vrstev bez přechodových tepelných odporů (b) 

při jednorozměrném vedení tepla

a) b)
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zpracování energetických auditů budov, protože pro získání

dostatečně přesných výsledků nelze dosáhnout nezbytného

stacionárního stavu vnějších podmínek. S úspěchem lze

však tuto metodu použít pro dílčí měření k získání podkladů

pro zpracování auditů, návrh dodatečných zateplení, kon-

trolu dodržování kvality při výstavbě, detekci lokálních kon-

strukčních anomálií apod. I tyto případy ovšem vyžadují

měření za vnějších podmínek bez výrazných výkyvů.

V závislosti na požadované přesnosti měření je třeba dosáh-

nout i odpovídající teplotní stabilizace snímané konstrukce,

blížící se případu 4 na obr. 7.

Kompenzace a eliminace vnějších vlivů
nekontaktní termografie

Přesná znalost koeficientu emisivity (činitele vyza-

řování, pohltivosti) ε je základním faktorem přesnosti

nekontaktních měření teplot, a proto je třeba se jí věnovat

poněkud podrobněji. Kirchhoffův zákon (7) říká, že hodno-

ta emisivity povrchu tělesa nacházejícího se v termodyna-

mické rovnováze se svým okolím při dané teplotě je na

všech vlnových délkách a ve všech směrech rovna hodnotě

pohltivosti tohoto povrchu při stejné teplotě

ε (λ, Θ, T) = α (ε, Θ, T) . (7)

Emisivita, nabývající hodnot v intervalu ε ∈ 〈0; 1〉 [–], je

obecně závislá:

a) na materiálu zdroje IR záření (omítka, beton, sklo, kov

atd.);

b) na vlastnostech povrchu zdroje IR záření (hrubozrnný,

lesklý, vlhký, suchý atd.);

c) na vlnové délce vyzařování zdroje IR záření λ;

d) na termodynamické teplotě materiálu zdroje IR záření T;

e) na směru vyzařování IR záření Θ.

Emisivita povrchu většinou nezávisí na jeho barevném

odstínu ve viditelné části spektra. Lesklé povrchy mají níz-

kou emisivitu (např. leštěný hliník cca 0,05), matné povrchy

naopak vysokou (např. beton až 0,97), kolísající se změnou

teploty. Hodnoty ε(λ) = ε = 1 při všech vlnových délkách λ
je dosaženo pouze v případě absolutně černého tělesa.

Obecně naprostá většina materiálů patří mezi reálné zdroje

IR záření, které se vyznačují proměnlivostí ε(λ) v závislosti

na vlnových délkách záření λ. Tato závislost může být velmi

složitá (obr. 8).

Při snímání obvodových pláš�ů budov se v zorném poli

objektivu termokamery obvykle nachází více druhů mate-

riálu (omítka, obklady, sklo atd.), tzn. že emisivita v jednom

záběru není konstantní. Pokud je tato skutečnost opominuta

a měření je provedeno s jedinou hodnotou ε1 pro celý záběr,

dochází při výpočtu teploty k chybě o velikosti úměrné po-

měru hodnot koeficientů emisivity vyskytujících se v zor-

ném poli (v případě dvou různých materiálů ∆ε = (ε1 –

– ε2)); tuto chybu je při jistém zjednodušení možno vyčís-

lit podle vztahu

∆ε / ε1 ≅ [∆ (T1 – T2)] / [T1 – T2], (8)

kde T1 je teplota stanovená správně (detekovaná v oblasti

č. 1 se správným koeficientem ε1, který byl použit v celém

rozsahu zorného pole), a T2 teplota stanovená chybně

(v oblasti č. 2 se skutečnou emisivitou ε2 za použití emisi-

vity ε1).

Pro ilustraci
Termokamerou je snímán povrch objektu, který má dvě

oblasti s rozdílnou teplotou (T1 a T2) a emisivitou (ε1 = 1,0 a

ε2 = 0,8), přičemž (T1 – T2) = 5 K. Rozdíl v hodnotách koe-

ficientů emisivity je tedy 20 %. Pokud bude v celém zorném

poli při vyhodnocování použit jediný koeficient emisivity

ε1, bude stanovena správně teplota T1 a chybně teplota T2,

jejíž hodnota bude podle vztahu (8) odpovídat zdánlivému

rozdílu teplot přibližně ∆(T1 – T2) = 4 K, tedy s chybou

v rozdílu rovněž 20 %.

Tyto zásady platí i v opačném případě – pokud se

v zorném poli objektivu kamery nacházejí povrchy z růz-

ných materiálů, ale se shodnou teplotou, vlivem jejich růz-

ných ε bude detekována i jejich různá teplota. Na obrázku 9

je znázorněno rozložení teplotního pole v zorném poli

objektivu termokamery, ve kterém se nachází sedm různých

povrchů (rozložení teplotního reliéfu bylo kamerou vypoč-

teno na základě emisivity definované hodnotou ε = 0,96).

Kontaktním způsobem byla ve vybraných referenčních

bodech zjištěna teplota v rozmezí T = 〈19,2; 19,4〉 ˚C.

Vzhledem k tomu, že použitá hodnota ε je korektní pouze

pro dva ze snímaných povrchů, zatímco ostatní povrchy mají

ε odlišnou, byla nekontaktním způsobem zjištěna správná

teplota právě v těchto dvou případech; u ostatních se i pod-

statně lišila (tab. 1). Správnou teplotu bylo možné stanovit

až po zavedení správné hodnoty emisivity pro dílčí typ

povrchu.

Obr. 7. Změna průběhu teploty v obvodové konstrukci z hypotetického ustáleného stavu při náhlé změně teploty v exteriéru 

o +∆Te opět do stavu ustáleného

Obr. 8. Spektrální závislost emisivity ε(λ) některých materiálů

1 – tmavé nekovy, 2 – světlé nekovy, 3 – oxidy kovů, 4 – kovy



Parametr úzce související s emisivitou ε je koeficient
reflexe (odrazivosti) ρ [–]. Jejich vzájemný vztah (1) může

být velmi užitečný, nebo� pokud je obtížné zjistit emisivitu

snímaného objektu, či je třeba její hodnotu ověřit, lze ji

odvodit zjištěním reflexivity. Protože reálné zářiče nepohl-

cují veškeré na ně dopadající záření, je jejich reflexivita ρ > 0.

Běžně nenulová hodnota ρ je ovšem při nekontaktním

snímání teplot příčinou problémů v přesnosti dosahovaných

výsledků, nebo� parazitní IR záření, emitované okolními

zdroji, odrážené měřeným povrchem a snímané detektorem

termokamery, je příčinou zkreslení skutečné povrchové

teploty. Běžné stavební materiály se zpravidla vyznačují

difúzním charakterem odrazu IR záření od okolních zdrojů,

ovšem materiály s vysokou hodnotou ρ (např. leštěné kovy)

odrážejí záření s převahou zrcadlového efektu. Je-li sní-

maným povrchem s nízkou emisivitou odráženo IR záření

okolních zdrojů s nižší teplotou, než má snímaný objekt, je

infrakamerou detekována nižší teplota ve srovnání s teplo-

tou skutečnou, a naopak.

Reálné zdroje se vyznačují směrovou závislostí emisivity

(obr. 10). Obecné zářiče by neměly být snímány pod úhlem

větším než Θmax = 30˚ v případě lesklých povrchů, resp. 60˚

u povrchů matných. Při větších úhlech pokles hodnoty efek-

tivní emisivity již nadměrně nepříznivě ovlivňuje přesnost

měření. Tuto skutečnost je třeba mít na zřeteli zejména při

snímání povrchů geometricky značně členitých objektů –

takový objekt je vhodnější snímat postupně z různých

směrů, vždy co nejvíce kolmo na dílčí povrch (výsledný ter-

mogram je transformací snímaného trojrozměrného objektu

na dvojrozměrný obraz). Při zaměřování kamery je třeba

respektovat i omezení rozlišením detektoru, a pokud možno

kameru umístit tak, aby průmět detektoru do předmětové

roviny byl co nejmenší. Tím se dosáhne největšího pros-

torového rozlišení, a současně maximálního ozáření detek-

toru při nejvyšší dosažitelné hodnotě ε.

Korekce emisivity je nejefektivnější již během měření

objektu zadáním její hodnoty v pracovním menu infraka-

mery. Hodnotu ε je možné zjistit několika způsoby. Nej-

jednodušší je vyhledat ji v tabulkách koeficientů emisivity

pro různé povrchy. Tento způsob však není vhodný pro

přesná měření – tabulky nepostihují celou škálu možných

materiálů povrchů a uvedené hodnoty nejsou dostatečně

přesné, ale pouze orientační. Vhodnější je tedy emisivitu

stanovit před začátkem IR měření využitím vedlejších

měření, a to některým z následujících způsobů:

– upevněním pásku nebo provedením nátěru z materiálu

o známé emisivitě ε1 na referenční místo (místa) povrchu

snímaného objektu, změřením jeho teploty T1 termokame-

rou za použití ε1 a následným měřením teploty povrchu

v bodě v těsné blízkosti této úpravy T2 a upravováním emi-

sivity ε2 v přístroji tak dlouho, až je dosaženo shodné teplo-

ty T2 = T1;

– stanovením teploty v referenčním bodě (bodech) sníma-

ného objektu kontaktním měřením a při zaměření této pozice

infrakamerou měnit nastavení emisivity v kameře tak dlou-

ho, dokud nebude detekována stejná teplota (obr. 9, tab. 1);

– změřením reflexivity v reprezentativních bodech povr-

chu spektrometrem a odvozením emisivity podle (1); poří-

zení spektrometru je ovšem velmi nákladné.

Ani takto zjištěnou hodnotu emisivity však nelze považo-

vat za přesnou v celé ploše objektu a univerzálně použitel-

nou i pro další měření, protože odpovídá podmínkám vysky-

tujícím se během měření – kromě lokálních vlastností

samotného povrchu (struktura, vlhkost apod.) hodnotu emi-

sivity zkresluje např. vliv úhlu mezi spojnicí referenčních

bodů s objektivem a normálou ke snímanému povrchu.

Obrázek 11 a tabulka 2 ukazují, že při měření pod úhlem cca

45˚ vůči matným snímaným povrchům nedochází ke zkres-

lení výsledných hodnot teploty bu� vůbec, anebo zanedba-

telně, zatímco při úhlu kolem 80˚ již v měření dochází k od-

chylce. Ta v daném případě není příliš velká, nebo� snímané

povrchy (opatřené vápennou malbou) se vyznačují převážně

difúzním charakterem emise záření.
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Obr. 9. Teplotní reliéf různých povrchů v zorném poli objektivu

termokamery při emisivitě definované hodnotou ε = 0,96 (kontakt-

ním způsobem byla zjištěna teplota 19,3 ˚C ± 0,1 ˚C v sedmi refe-

renčních bodech, které jsou označeny terči s číslem typu povrchu;

teploty v referenčních bodech snímané nekontaktní metodou jsou

uvedeny v tab. 1)

1 – omítka s vápennou malbou, 2 – list papíru, 3 – polykarbonátová

destička, 4 – zrcadlo, 5 – nopovaná polyetylénová fólie, 6 – textil,

7 – hliníková fólie

T  při ε  při

ε  = 0,96 T  = 19,3 ˚C

1  vápenná malba 19,3 0,96

2  papír 19,8 0,87

3  polykarbonát 20,2 0,85

4  zrcadlo (sklo) 20,4 0,89

5  nopovaný polyetylen 19,3 0,96

6  textil 19,8 0,93

7  hliníková fólie 29,2 0,41

Č. Materiál

Tab. 1. Vliv různé emisivity na velikost hodnoty nekontaktně

detekované teploty v bodech na obr. 9 a odvození emisivity jed-

notlivých povrchů na základě znalosti skutečné teploty

Obr. 10. Směrová závislost emisivity zdrojů IR záření

1 – absolutně černé těleso, 2 – šedé těleso, 3 – nekovy, 4 – kovy



Faktor teplota atmosféry mezi snímaným objektem a
termokamerou ovlivňuje velikost stejnosměrné signálové

radiační složky detekovaného IR signálu, emitovaného sní-

maným objektem, a zároveň její kolísání. Korekcí tohoto

parametru se kompenzuje radiace atmosféry mezi sní-

maným objektem a detektorem IR kamery, a to zadáním

teploty vzduchu do pracovního menu kamery v průběhu

měření.

Relativní vlhkost vzduchu mezi snímaným objektem a
termokamerou ovlivňuje přenos radiace v atmosféře mezi

povrchem snímaného objektu a kamerou, resp. její útlum se

vzrůstající vzdáleností. Prostupnost atmosféry pro IR záření

klesá s její zvyšující se relativní vlhkostí. Hodnota relativní

vlhkosti vzduchu se během měření zadává do infrakamery

jako údaj pro výpočet teploty. Význam vlivu tohoto faktoru

razantně klesá se zmenšující se vzdáleností – do vzdálenos-

ti cca 25 m představuje případná nepřesnost při zavedení

tohoto parametru zanedbatelný dopad na přesnost měření.

Doporučení – relativní vlhkost vzduchu při nekontaktním

měření teploty by neměla být vyšší než cca 70 %, nepřípust-

né je měření v mlze a v dešti.

Vnější zdroje IR záření ovlivňují v závislosti na povr-

chových vlastnostech snímaného objektu bu� jeho skuteč-

nou, nebo zdánlivou povrchovou teplotu. Skutečná povr-

chová teplota je ovlivněna absorbováním dopadajícího

tepelného záření vyzařovaného okolními zdroji (objekty,

atmosféra, obloha, slunce) v závislosti na hodnotě koefi-

cientu pohltivosti, resp. emisivity (7). Zdánlivá povrchová

teplota se projevuje chybou ve stanovení povrchové teploty

snímaného objektu termokamerou, na jejíž detektor dopadá

ta část IR záření emitovaného okolními objekty, která je

odražena povrchem snímaného objektu v závislosti na hod-

notě jeho koeficientu reflexe ρ (obr. 12) a charakteru odrazu

záření (obr. 2). V této souvislosti je třeba zdůraznit důleži-

tou informaci – pokud dojde ke špatnému stanovení hodno-

ty ε, přístroj podle (1) vypočte i chybnou hodnotu ρ, tzn. že

vlivem jedné chyby na vstupu je přesnost výpočtu teploty

narušena již dvěma chybami.

Vliv parazitních přirozených i umělých zdrojů IR záření

je třeba kompenzovat zadáním teploty okolních objektů

v procesu vyhodnocování výsledků měření, nebo lépe

uspořádáním měření tak, aby odražené záření okolních

objektů nedopadalo do objektivu kamery vůbec, nebo co

nejméně. Jak ukazuje obr. 13, podíl parazitních zdrojů

záření odraženého od povrchu snímaného objektu v poměru

k záření emitovanému z povrchu samotného objektu je bez

ohledu na dané podmínky poměrně významný. Pro dosažení

nejvyšší přesnosti měření je z tohoto hlediska ideální, je-li

povrchová teplota okolních objektů blízká teplotě povrchu

snímaného objektu.

Samostatný problém představuje tak silný zdroj IR záření,

jakým je slunce. Spektrální rozsah dlouhovlnných IR detek-

torů, obvykle 7,5 ÷ 14 µm, sluneční záření, jehož největší

energie je podle (5) šířena na vlnových délkách okolo

0,5 µm, do značné míry eliminuje. Protože se však slunce

coby zdroj IR záření svým charakterem blíží černému těle-

su, vyzařuje energii i v dlouhovlnné části spektra. Z pohledu
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Obr. 11. Směrová závislost emisivity – vliv úhlu mezi optickou osou

kamery a normálou ke snímanému povrchu na velikost teplot

zjištěných nekontaktní termografií v prostoru tepelného mostu ve

styku dvou obvodových stěn a stropu (úhly mezi optickou osou

objektivu a normálami ke snímaným stěnám opatřeným omítkou a

vápennou malbou)

1 – úhel cca 45˚/45˚, 2 – úhel cca 0˚/80˚, 3 – úhel cca 80˚/0˚ 

Tab. 2. Porovnání teplot zjištěných v prostoru tepelného mostu

podle obr. 11

var. 1 var. 2 var. 3

1 17,2 17,3 17,0

2 17,4 17,1 17,4

Poloha 

bodu

Označení směru snímání / teplota [˚C]

Obr. 12. Odraz teplotního obrazu stromu v zasklení meziokenní

vložky panelového domu



velikosti teplot opačným, ale z hlediska intenzity IR záření

velmi podobným problémem, je dlouhovlnné záření ves-

míru (teplota zimní bezoblačné oblohy je kolem –190 ˚C).

Pro eliminaci vlivu parazitního dlouhovlnného záření je

nezbytná vhodná organizace měření tak, aby toto záření

prostřednictvím odrazu od snímaného povrchu nedopadalo

na detektor kamery, nebyly snímány osluněné povrchy, a to

ani příliš krátkou dobu po zastínění, než dojde k teplotnímu

vyrovnání. Nekontaktní měření v exteriéru je tedy vhodné

provádět v noci při zatažené obloze, pod vhodným úhlem

omezujícím případné odrazy IR záření okolních zdrojů do

objektivu kamery. V interiéru je třeba eliminovat vliv otop-

ných těles jejich zacloněním nebo vypnutím (dostatečný

teplotní rozdíl mezi interiérem a exteriérem je třeba zajistit

přenosnými otopnými tělesy, která budou před zahájením

měření odstraněna).

Proudění vzduchu podél snímaného objektu ovlivňuje

ztrátu tepla z jeho povrchu, tedy i výsledný povrchový

teplotní reliéf. Povrch snímaného objektu může být proudě-

ním vzduchu ochlazován nebo ohříván. Tento faktor vedle

teploty vzduchu závisí na velikosti a tvaru snímaného objek-

tu, jeho orientaci vůči proudění vzduchu a charakteru okol-

ních objektů. Dosažení ideálního úplného bezvětří je při

venkovním měření, vzhledem k nemožnosti zaclonění sta-

vebních objektů coby ochrany před větrem, nereálný poža-

davek, proto je třeba do příslušenství k termokameře zahr-

nout anemometr a sledovat rychlost proudění vzduchu.

Rychlost proudění vzduchu v okolí měřeného objektu do

cca 1,2 ms–1 je únosná i při požadavku na vyšší přesnost

měření. Přijatelné přesnosti měření je ještě dosahováno při

rychlosti větru do 3,0 ms–1. Nelze doporučit měření při

rychlosti větru nad tuto hodnotu.

Vliv transparence atmosféry mezi snímaným objektem

a termokamerou je v běžných případech významný zejména

při větší vzdálenosti. Zeslabení zářivého toku při průchodu

atmosférou může být způsobeno jednak přímou absorpcí

(pohlcováním) a jednak rozptylem IR záření na molekulách

plynu, aerosolech, kapkách vody, částicích kouře apod. Na

snižování transparence se u „čistého“ vzduchu podílejí

zejména molekuly H2O, CO2, O3, CH4 a CO, které vymezu-

jí ve spektrální závislosti koeficientu propustnosti tzv.

atmosférická okna (obr. 4). Prostupnost pro IR záření vý-

znamně klesá při znečištění vzduchu. Měření by se neměla

provádět při nadměrné koncentraci pevných částic v atmos-

féře (prach, smog, zplodiny apod.) a relativní vlhkosti

vzduchu vyšší než 70 %.

Znalost vzdálenosti mezi snímaným objektem a detek-
torem termokamery je důležitá proto, že radiace objektu je

částečně pohlcována v atmosféře, která je mezi objektem a

kamerou, a že přenos radiace v atmosféře klesá (je utlu-

mován) s rostoucí vzdáleností, a to i v atmosférických

oknech (obr. 4), ve kterých termokamery pracují. Kompen-

zace probíhá zadáním vzdálenosti mezi objektem a kamerou

do software kamery během měření či do příslušného soft-

ware během vyhodnocování výsledků. Pro přijatelné rozli-

šení termogramů by vzdálenost mezi snímaným objektem a

kamerou neměla překračovat 50 m (pro podrobná měření

výrazně méně).

Závěr
Ze sumarizace podmínek, které musí být dodrženy při

nekontaktním snímání teploty obvodových pláš�ů pomocí

infratechniky vyplývá, že povrch snímaného objektu:

– se nachází v prostředí (vzduchu), které má vysokou

propustnost (nízkou pohltivost) τ v pásmu IR vlnových

délek, na kterých pracuje použitý přístroj;

– je nepropustný („neprůhledný“) v pásmu IR vlnových

délek, na kterých pracuje použitý přístroj (tzn. že jeho

propustnost – transmisivita – τ = 0);

– má emisivitu ε, která je známá, nebo může být určena 

s vysokou přesností;

– má odrazivost ρ, kterou může použitý přístroj spočítat;

– „přijímá“ záření z obklopujícího prostředí a odráží jej

směrem do objektivu přístroje.

Jak je patrné z výše uvedeného textu, existuje poměrně

vysoký počet činitelů ovlivňujících přesnost výsledků

měření teplotních reliéfů obvodových pláš�ů za použití

nekontaktní termografie. Zásady, které je třeba dodržovat

při těchto měřeních, se mohou lišit pro měření z vnitřní

strany obvodových konstrukcí a pro měření exteriérová. Pro

analýzu a hodnocení tepelně technických vlastností obvodo-

vých pláš�ů budov je ideální měřit rozložení povrchových

teplotních polí jak z vnitřní, tak z vnější strany. Může ovšem

nastat situace, že v exteriéru nebude možné dosáhnout do-

statečně příznivých podmínek pro měření, potom musí stačit

pouze měření interiérové.

Při přesném nekontaktním měření teplotního reliéfu na

vnějším povrchu obvodového pláště je třeba dodržet tyto

zásady:

� termografické měření je třeba předem připravit –

seznámit se se skladbou měřené konstrukce, způsobem

vytápění nebo klimatizování objektu, zajistit přístupnost

měřených povrchů a stabilizaci teplot vnitřních prostorů;

� měřit pouze při dostatečném rozdílu teplot vzduchu na

vnitřní a vnější straně konstrukce, což je v běžných pří-

padech minimálně 20 ˚C a více, a to po dobu alespoň 24 h

před zahájením měření (pro vytvoření ideálního stavu by

teplota vnějšího vzduchu neměla být více než –5 ˚C);

� provádět měření pouze tehdy, nebyla-li snímaná plocha

vystavena účinkům slunečního záření minimálně 12 hodin

před zahájením měření a po celou dobu jeho průběhu;

� neprovádět měření, pokud je snímaná plocha nadměrně

ochlazována větrem (rychlost by neměla přesahovat 3 ms–1);

� během měření a minimálně 24 h před jeho zahájením

nesmí být snímaný povrch smáčen deštěm;

� během měření nesmí mezi termokamerou a snímaným

objektem pršet, sněžit nebo být mlha;

� během měření dbát na minimalizaci rizika jeho znehod-

nocení vlivem teplotních odrazů okolních zdrojů tepla
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Obr. 13. Relativní hodnota zdrojů záření za různých podmínek

měření v pásmu dlouhovlnného IR záření při pevných parametrech

τ = 0,88; Trefl = 20 ˚C; Tatm = Te = 20 ˚C (Tobj = Tep)



(záření bezoblačné oblohy; odrazy slunečního záření od

lesklých ploch okolních objektů, např. prosklených fasád;

odrazy záření okolních objektů s teplotou výrazně odlišnou

od teploty daného prostředí); dílčí povrchy snímat co

nejkolměji.

Při termografickém měření obvodového pláště z interiéro-

vé strany je při zvýšených nárocích na přesnost třeba dodr-

žovat tyto zásady:

� snímané povrchy by neměly být během měření a s do-

statečným časovým předstihem před ním ovlivňovány jiný-

mi zdroji tepla nebo chladu (otopná tělesa, rozvody tepla,

osvětlovací tělesa, výdechy klimatizace, mrazáky apod.),

které je třeba odclonit nebo vypnout;

� zaclonění měřených povrchů (obrazy, nábytek, závěsy

apod.) musí být odstraněno alespoň 6 h před měřením;

� během měření nesmí mít vzduch mezi objektivem

termokamery a snímaným povrchem relativní vlhkost vyšší

než 70 %, být nadměrně znečištěn apod.;

� vnější povrch snímané konstrukce nesmí být vystaven

působení slunečního záření minimálně 12 h před zahájením

měření;

� během měření a po dobu minimálně 24 h před jeho

zahájením musí být dosaženo dostatečného teplotního

rozdílu na vnější a vnitřní straně konstrukce (nejlépe ales-

poň 20 ˚C a více);

� během měření nesmí kolísání teploty vnitřního vzduchu

překročit meze ± 2 ˚C;

� dílčí povrchy snímat co nejkolměji.

Nekontaktní měření musí být provázeno nezbytnými

úkony, jako je precizní zjištění emisivity snímaných povr-

chů některou z přímých nebo nepřímých metod, průběžná

kontrola výsledků měřením teploty povrchu ve vybraných

referenčních bodech kontaktním způsobem, sledování teploty

a relativní vlhkosti vzduchu a vzdálenosti mezi objektivem

kamery a snímaným povrchem. Při dodržování příslušných

zásad by přesnost nekontaktního měření povrchových teplot

neměla vybočovat z rozmezí ±5 % z měřicího rozsahu nebo

±1,0 K. Výčet zásad uvedený v tomto článku pokrývá

nejčastěji se vyskytující situace, nelze jej tedy považovat za

zcela vyčerpávající. Vždy je třeba respektovat individuální

podmínky měření.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru č. 1
MSM 210000001 „Funkční způsobilost a optimalizace
stavebních konstrukcí“.

Literatura
[1] Cawlfield, S.: Infrared Inspection Methods and Data Collection

Techniques. Maintenance Technology, 10/2000.

[2] Kelch, C. K. – Seffrin, R. J.: Infrared Thermography for PPM.

Maintenance Technology, 05/1999.

[3] Madding, R. – Lyon, B. R.: Environmental Influences on IR

Thermography Surveys. Maintenance Technology, 12/1999.

[4] Drastich, A.:  Netelevizní zobrazovací systémy. FEI VUT Brno,

2001.

[5] Herink, M.: Metodika měření a vyhodnocení tepelně technických

vlastností obvodových pláš�ů budov pomocí termovize. VÚPS

Praha, 1989.

[6] FLIR: Operator's Manual ThermaCAM TM P60. Portland, 2003.

[7] ČSN EN 13187 (73 0560) Tepelné chování budov – Kvalitativní

určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená

metoda. ČSNI, 1999.

Pašek, J. – Svoboda, J.: Physical Aspects of the
Application of Non-Contact Thermography in the
Analysis of External Skins of Buildings

Non-contact temperature measurement for the
determination of temperature fields distribution on the
surface of different objects has multiple uses nowadays.
The procedure is named non-contact thermography and
it finds wider and wider applications in the construction
industry. It is particularly suitable for the quality
assessment of external skins regarding their thermal
insulating properties. The exploitation of this sophisti-
cated method is, however, often affected by insufficient
knowledge of background factors that influence
measurement, their neglect, and/or incorrect evaluation
or interpretation of the results achieved, which limits the
potential of the method.

Pašek, J. – Svoboda, J.: Physikalische Aspekte der
Anwendung der kontaktlosen Thermographie bei der
Analyse von Gebäudeaußenwänden 

Die kontaktlose Messung der Temperatur zur
Bestimmung der Verteilung der Temperaturfelder an
der Oberfläche verschiedener Objekte wird heute breit
angewendet. Dieses Verfahren nennt sich Kontaktlose
Thermographie und wird im Bauwesen in ständig
breiterem Maßstab angewandt, insbesondere zur
Feststellung der Qualität von Bauhüllen vom Gesichts-
punkt ihrer wärmedämmenden Eigenschaften. Die
Anwendung dieser raffinierten Methode ist allerdings
oft von einer unzureichenden Kenntnis oder völligen
Auslassung der die Messung beeinflussenden zusam-
menhängenden Faktoren bzw. falschen Auswertung
oder Interpretation der erzielten Ergebnisse begleitet,
was die durch diese Methode gebotenen Möglichkeiten
degradiert.
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Hába, J. – Janas, T. – Švancarová, Š.

Slovník definic a výklad některých
vybraných pojmů stavebního práva

Nakladatelství ARCH, Praha, 2003, 

I. díl – 184 s., 295 Kč, II. díl – 176 s., 290 Kč 

Cílem práce bylo vytvořit srovnávací slovník, který by

pomohl objasnit a sjednotit některé pojmy s různými

výklady z oblastí daňových, účetních, všeobecně práv-

ních nebo z oblastí zákonů ve vztahu k nemovitostem.

Publikace je tematicky rozdělena do dvou dílů – v prv-

ním je uvedeno 136 jednotlivých pojmů, ke kterým jsou

přiřazeny  definice podle oblasti, se kterými se nejčastěji

autoři setkávají, tj. všeobecně právní, stavební, katastr

nemovitostí, daně a účetnictví a pojiš�ovnictví. Pokud

v nejfrekventovanějších předpisech v dané oblasti není

definice uvedena, je zde poznámka, že daná oblast uve-

dený pojem výslovně nedefinuje, i když se s ním aktivně

pracuje. Druhý díl obsahuje řadu slovních spojení, která

bývají předmětem různých výkladů naší odborné veřej-

nosti. Autoři se zde pokusili o náhled z pozice stavební

a stavebně inženýrské praxe. Slovník by se mohl stát

pomocníkem nejen znalců, ale i stavebně právních

odborníků, právníků nebo odborníků v oblasti daní.
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V článku je věnována pozornost vlastnostem laserového
dálkoměru a jeho odrazu, a to především rozložení
zářivého toku laserového svazku, vlivu náklonu
odrazného povrchu a odklonu dálkoměrného svazku od
záměrné přímky na měřenou vzdálenost. Dále článek
upozorňuje na problematiku měření vzdáleností na
rozhraní dvou rovnoběžných ploch různě vzdálených od
zdroje svazku a na rozhraní dvou na sebe kolmých
ploch.

Úvod
V rámci řešení problému měření topografie ploch objektů

a návrhu optimálních metod získání časoprostorové infor-

mace o daném objektu je soustředěna pozornost na laserové

přístroje, a to na drahé laserové skenovací přístroje [1] a [2]

nebo na vývoj levných a jednoduchých zařízení pracujících

na principu prostorového snímání stopy laserového svazku

[3]. Obecně lze použít pro určení topografie plochy objektu

bezkontaktní metody zaměření souřadnic podrobných bodů

na daném povrchu. Mezi tyto metody patří prostorová

polární metoda, která využívá pro určení vzdáleností

laserové dálkoměry (využívají ji i zmíněné laserové skeno-

vací přístroje). Následující text informuje o problémech

práce s nimi a upozorňuje na možné důsledky jejich zaned-

bání.

Vlastnostmi svazku laserového záření jsou zde myšleny

jeho geometrie a rozložení zářivého toku v jeho stopě. Tyto

vlastnosti ovlivňují podle specifické konfigurace výslednou

naměřenou vzdálenost od její skutečné hodnoty při ideál-

ních podmínkách (bodová laserová stopa, totožnost záměrné

přímky pro směrové určení podrobného bodu (záměrná

přímka) s dálkoměrným laserovým svazkem a hladký

odrazný povrh kolmo natočený k laserovému svazku). 

Rozložení zářivého toku svazku laseru 
Podle známých skutečností [4] je rozložení zářivého toku

svazku laseru ve stopě pro základní kmitový vid nejlépe

aproximováno dvourozměrným Gaussovým rozdělením. 

kde x, y jsou osy pravoúhlé soustavy s počátkem ve stře-

du stopy,

σx, σy – charakteristiky tvaru Gaussova tělesa ve

směrech x, y (při σx = σy – laserová stopa

kruhová, při σx ≠ σy je laserová stopa

eliptická),

xa, xb, – hraniční hodnoty intervalů pro výpočet 

ya a yb zářivého toku v definované oblasti (při xa =

= xb = ya = yb = ∞ je hodnota F2(x, y) = 1.

Na obrázku 1 je znázorněno Gaussovo těleso definující

rozložení zářivého toku laserové kruhové stopy (σx = σy).

Vliv náklonu odrazného povrchu
Z obrázku 2 je patrné, že při náklonu odrazného povrchu

dochází k prodlužování naměřené délky úměrně zvětšující-

mu se náklonu. U tohoto případu není důležitý směr náklonu

destičky, pro jakýkoli náklon dochází ke zvětšování délky.

Ze vzorce (2) je patrné, že výsledná oprava x závisí na diver-

genci svazku, měřené délce D a úhlu sklonu ϕ. Pro malý

divergenční úhel, který laserové svazky mají, jsou opravy

naměřené délky minimální a je možné je proto v dalších

výpočtech zanedbat.

kde l je polovina průmětové úsečky (obr. 2) v daném

směru (Hz či V) (3), 

ϕ – úhel sklonu odrazné desky,

χ – pomocný úhel se vypočte ze vzorce χ = π/2 – δ/2,
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δ – divergenční úhel svazku,

D – vzdálenost při kolmém postavení odrazné desky.

Vliv odklonu dálkoměrného svazku 
od záměrné přímky

Z obrázku 3 je zřejmé, že při odklonu dálkoměrného

svazku od záměrné přímky dochází ke zkracování či prodlu-

žování měřené délky, a to v závislosti na velikosti a směru

odklonu odrazné desky, velikosti a směru sklonu dálkoměr-

ného svazku od záměrné přímky a měřené délce. 

Na detailu A v obrázku 3 je uvedena oprava x´´, která se

vypočítá podle vzorce (2) s doplněním, že ϕ = ϕ – ε. Jelikož

je hodnota x ve vzorci (2) zanedbávána, bude zanedbána i

v tomto případě, a tím z dalšího výpočtu vymizí i oprava

x´´´.

Vztah pro výpočet opravy naměřené délky x0 z odklonu

dálkoměrného svazku od záměrné přímky 

x0 = D´ · sin ε · tg ϕ . (4)

Výsledná délka se vypočte podle vzorce

D = D0 + x0 = D´ · cos ε + D´ · sin ε · tg ϕ , (5)

kde ϕ je úhel sklonu odrazné desky v daném směru,

D´– měřená vzdálenost (není opravována o hodnotu x

(resp. x´´´)),

ε – úhel odklonu dálkoměrného svazku od záměrné

přímky v daném směru, 

D – vzdálenost k odrazné desce, při jejím kolmém

postavení k záměrné přímce, s tím že zaned-

báváme změnu vzdálenosti vlivem odklonu

dálkoměrného svazku.

Ze vzorce (4) je patrné, že výsledná oprava závisí na

směru a velikosti sklonu odrazné desky, směru a velikosti

odklonu dálkoměrného svazku od záměrné přímky a měřené

délce. Nezávisí již na divergenci svazku, nebo� zaned-

báváme x´´´. Oprava naměřené vzdálenosti, pokud je

dálkoměrný svazek odkloněn od záměrné přímky, radikálně

roste při velkém úhlu sklonu odrazné desky. Pro hodnotu

nulového sklonu odrazné desky a nebo nulového odklonu

dálkoměrného svazku je oprava naměřené délky zanedbatel-

ná. Z uvedeného vyplývá, že při nejistotě shodnosti dálko-

měrného svazku se záměrnou přímkou není vhodné prová-

dět měření pod velkým úhlem dopadu. Pro praxi je vhodné

provádět kontrolu shodnosti záměrné přímky s dálkoměr-

ným svazkem a přístroj rektifikovat. 

Rozhraní dvou rovnoběžných ploch různě
vzdálených od zdroje laserového svazku

Laserová stopa je rozhraním dvou ploch rozdělena na dvě

části P1 a P2, z nichž každá je v konstantní vzdálenosti od

zdroje svazku D1 a D2 (obr. 4). Pokud nad kružnicí sestro-

jíme Gaussovo těleso, je objem jeho dvou rozdělených částí

definován jako zářivý tok části dopadajícího laserového

svazku na danou plochu P1 nebo P2. 

Na obrázku 5 jsou zakresleny (různým odstínem) oblasti

rozděleného Gaussova tělesa (pohled z boku). Výpočet

objemu vymezené oblasti lze provést podle obecného

vzorce pro dvojrozměrné rozdělení (1). V případě, že bude

rozhraní rozdělovat laserovou stopu na dvě části, lze použí-

vat pro výpočet jednorozměrného normálního rozdělení (6),

nebo� v kolmém směru na rozhraní dostáváme pravděpo-

dobnost výskytu rovnou jedné. Místo výpočtu objemu části

Gaussova tělesa je pak počítána část plochy pod Gaussovou

křivkou (obr. 5)

kde t je normovaná normální veličina a definuje polohu

rozhraní.

Pokud nyní vezmeme v úvahu princip měření laserového

dálkoměru, dostáváme se při měření na rozhraní k problému

diferenciálních posunů. Při postupném přechodu z jednoho

povrchu na druhý dochází k postupné změně naměřených

délek, které jsou počítány jako vážený průměr jednotlivých

délek D1 a D2, přičemž váhami jsou objemy jednotlivých

částí Gaussova tělesa (resp. plochy pod Gaussovou křiv-

Obr. 3. Schéma pro stanovení vlivu odklonu dálkoměrného svazku

od záměrné přímky

Obr. 4. Rozdělení laserové stopy na rozhraní 

dvou rovnoběžných ploch

( ) ,
2

1 2
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∫
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−
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t t
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π
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kou). Toto však neplatí pro všechny přístroje [5], některé při

přechodu z jednoho povrchu na druhý mají velmi vážné

chyby výsledné délky, a proto je nutné tento postup výpočtu

u daného přístroje ověřit.

Rozhraní dvou na sebe kolmých ploch
(hrany objektů)

Z jakéhokoli místa měření se za předpokladu totožnosti

dálkoměrného svazku a záměrné přímky z pohledu od zdro-

je dálkoměrného svazku jeví plochy tvořící roh jako dva

svislé povrchy, které rozdělují symetrický svazek na dvě

stejné poloviny (na každou stěnu dopadá stejné množství

záření). Z bližšího zkoumání stopy svazku na obou stěnách

vyplývá, že jen v případě, kdy zdroj svazku leží v osové ro-

vině obou stěn, budou obě poloviny stopy shodné. Na

obrázku 6 jsou tři polohy laserového svazku a jeho stopy při

dopadu na vnitřní roh. Při dopadu na vnější roh bude stopa

osově převrácená a naměřená vzdálenost se bude prodlužo-

vat, proti rohu vnitřnímu.

Pro odvození je použita teorie, že naměřená délka je

počítána jako vážený průměr všech naměřených vzdáleností

měřených v dané stopě. Stopu lze pro výpočet výsledné teo-

retické vzdálenosti při měření na roh rozdělit na diferenciál-

ní svislé proužky, kde jednotlivé body ve svislém proužku

mají konstantní vzdálenost od zdroje laserového svazku.

Váhy pro jednotlivé svislé proužky odpovídají pravděpo-

dobnosti vymezeného intervalu (to, to+1) Gaussova tělesa

(resp. plochy). V intervalu t ∈ 〈–a, +a〉, kde a odpovídá

rozložení zářivého toku celé stopy, na nějž je převedena

šířka stopy, lze vypočítat pro libovolný počet svislých

proužků (intervalů (to, to+1), kde o je index počítaného

proužku) váhu pro daný proužek,

Definujme si roh jako dvě přímky (obr. 7), které svírají

pravý úhel, nebo� při symetrii laserové stopy se stačí pohy-

bovat jen v jednom vodorovném řezu. Pro každý diferen-

ciální svislý proužek, který bude v této definici (dvě kolmé

přímky) představovat diferenciální úsečku AB na dané

přímce, lze podle známých matematických vzorců vypočítat

pro každou souřadnici x středu S této úsečky (poloha svis-

lého proužku stopy) souřadnici y (vzdálenost od zdroje

svazku).

Nyní je vše připravené (váhy F (7) i jednotlivé vzdálenos-

ti diferenciálních svislých proužků od zdroje svazku y) pro

výpočet výsledné naměřené délky Dϕ pomocí váženého

průměru pro daný úhel natočení pravého rohu stěn ϕ.

Při výpočtu výsledné délky nezáleží na celkové měřené

délce, ale pouze na šířce stopy a úhlu natočení rohu. 

Pro interval t ∈ 〈–a, +a〉 lze vypočítat pomocí skutečné

délky D0 k rohu koeficient zkrácení délky rϕ = Dϕ – D0 pro

daný úhel, a pak pro libovolně širokou stopu s a daný úhel ϕ
bude vypočtena změna vzdálenosti ∆ podle úměry 

Z teorie vyplývá, že při použití laserových dálkoměrů

s pasivním odrazem pro měření na rohy dochází ke zkraco-

vání délek, pokud jde o vnitřní rohy, a prodlužování délek,

pokud jde o vnější rohy. Tato změna délek, tzn. rozdíl mezi

naměřenou a skutečnou délkou k hraně rohu, vzniká z důvo-

du nenulové šířky stopy laserového svazku. Hodnota rozdílu

délek se zvětšuje se zvětšující se šířkou stopy a závisí též na

úhlu rohu k záměrné přímce a intervalu t laserové stopy.

Závěr

U laserových dálkoměrů s pasivním odrazem je nutné pro

určení správné vzdálenosti k danému bodu na rovinné ploše

zajistit, aby osa laserového svazku byla totožná s přímkou

určující polohu daného bodu (tzv. záměrná přímka), pak

změna délky vlivem natočení cílové plochy je zanedbatelná.

Z uvedeného je dále zřejmé, že při měření na rozhraní

ploch dochází vzhledem k nenulové šířce laserové stopy

k zaoblování hran (měřením nelze získat ostrou hranu).

Velikost a tvar zaoblení závisí v případě rozhraní rovnoběž-

ných ploch na velikosti stopy a rozdílu vzdáleností měře-

ných ploch od zdroje svazku a v případě rozhraní kolmých

ploch na velikosti stopy a úhlu natočení daného rohu ke

zdroji svazku.

Obr. 5. Rozdělení plochy pod Gaussovou křivkou na dvě části

Obr. 6. Pohled na tři různé svazky a jejich stopy při dopadu na pravý roh
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Článek byl vypracován v rámci grantu č. 103/02/0357
„Moderní optoelektronické metody topografie ploch“.
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�zprávy

Koncem června loňského roku byla dokončena rekon-

strukce budovy bývalé Hypoteční banky Království českého

na hotelový komplex Carlo IV. Původní objekt banky,

patřící k nejzajíma-

vějším stavbám kon-

cipovaným v neorene-

sančním slohu konce

19. století v českých

zemích, byl vystavěn

na místě bývalých no-

voměstských kasáren.

Autorem projektu byl

významný rakouský

architekt Achille Wolf, stavitelem Alois Elhenický. Na plas-

tické výzdobě se podíleli sochaři A. Popp a C. Kluček.

Investorem přestavby na luxusní hotel byla společnost

Boscolo International, S. A., generálním dodavatelem firma

PSJ holding. Pětihvězdičkový hotel skrývá několik, z pohle-

du restaurátorského, velice zajímavých prostorů. Za unikát-

ní je považována pů-

vodní trezorová míst-

nost s kováním tre-

zorových dveří od ví-

deňské firmy Wert-

heim. Hotelový pro-

voz již samozřejmě

nebude využívat hi-

storické, avšak funk-

čně restaurované trezory k původnímu účelu. Budou zde

uchovávána archivní vína, oblíbené ročníky a druhy stálých

hostů hotelu. 

Krásný pocit z historického prostoru si jistě každý odnese

z Lobby sálu, v němž je umístěna recepce. Této bývalé

odbavovací hale banky byla za pečlivého dohledu pa-

mátkářů vrácena původní podoba. K reprezentativním pro-

storům v budově patří rovněž schodiště vedoucí středem

přízemí, a to nejprve jako jednoramenné, výše dvouramenné

s dvojicí sloupů, kovovým zábradlím, mramorovou balus-

trádou, malovanou klenbou a plasticky bohatě členěnou stě-

nou. 

Společnost Boscolo International, S. A., se stala v posled-

ních letech jedním z nejúspěšnějších italských hotelových

řetězců. K současné kapacitě osmnácti pětihvězdičkových

hotelů by mělo v nejbližším období přibýt celkem 350

nových pokojů v Praze

a Budapešti. Volba

pražského objektu na

Senovážném náměstí

si po technické stránce

vyžádala řadu zají-

mavých technických

řešení, zejména v ob-

lasti statického za-

jištění stavby. Zájmem investora i projektanta (ateliéru

DaM, s. r. o.) bylo zachovat kompletní historickou stavební

konstrukci a citlivě ji po restaurátorské stránce doplnit do

původního stavu. Pro vytvoření 152 pokojů však historická

budova nestačila a bylo nutné navrhnout rozšíření do

dvorního traktu. V novém objektu je umístěna část pokojů,

restaurace, zasedací sály, technické prostory a podzemní

garáž. Tato dostavba si vynutila technicky náročnou reali-

zaci hluboko pod základovou spárou historické části hotelu

i okolní zástavby.

Tisková informace

Nový hotel na Senovážném náměstí

Všeobecné obchodní podmínky pro stavby a dokumentaci staveb

Nakladatelství ARCH, Praha, 2003, 120 s., 210 Kč

Po více než dvou letech od první publikace vyšlo v edici Stavební právo druhé, upravené a doplněné vydání

Všeobecných obchodních podmínek pro stavby a dokumentaci staveb (dále jen VOP). Pro S.I.A. ČR – Radu výstavby a

pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je opět připravila Česká společnost pro stavební právo, tentokrát v úzké

spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů. Podnětem byl zájem o tuto problematiku ze strany odborné veřejnosti,

která přispěla k aktualizaci VOP svými podněty, poznatky a doporučeními. S jejich využitím byla provedena řada věcných

i formulačních upřesnění a doplnění. Současně dochází k jejich významnému rozšíření o pět příloh vymezujících

doporučený obsah jednotlivých druhů (stupňů) dokumentace staveb.

Druhé vydání Všeobecných obchodních podmínek pro stavby a dokumentaci staveb rozšiřuje a upřesňuje jejich meto-

dické určení při uplatnění § 273 Obchodního zákoníku pro oblast investiční výstavby. Při aplikaci dosavadních tuzemských

obchodních zvyklostí dotváří základní doporučený řád pro závazkové smluvní vztahy mezi stavebníky (objednateli,

investory) a zhotovitelskou podnikatelskou sférou (projektovými, stavebními a montážními subjekty) při přípravě a reali-

zaci staveb.
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