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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 13 ČÍSLO 8/2004

Pravděpodobnostní základy metody dílčích
součinitelů v Eurokódech

prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc.
ČVUT – Kloknerův ústav

Praha

Nové evropské předpisy pro navrhování stavebních kon-
strukcí se systematicky opírají o základní poznatky
pravděpodobnostní teorie spolehlivosti. Ukazuje se, že
koncepce součinitelů citlivosti a návrhových hodnot
metody FORM lze účinně aplikovat při stanovení dílčích
součinitelů a redukčních součinitelů pro kombinace
zatížení. Přímé aplikace se však střetávají s některými
nesnázemi, které jsou zčásti důsledkem historického
vývoje předpisů pro navrhování konstrukcí, zčásti
důsledkem nedostatečných poznatků o teoretických
modelech základních veličin. Pravděpodobnostní meto-
dy teorie spolehlivosti však umožňují další vyla�ování
současných předpisů a jejich zobecňování pro nové
materiály a konstrukce. 

Úvod
Zanedlouho by měla celá Evropa navrhovat stavební kon-

strukce podle jednotných metodických postupů stanovených
v harmonizovaných normativních předpisech pro navrhová-
ní konstrukcí, označovaných pracovním názvem „Eurokó-
dy“ [1], [2]. Nové evropské předpisy se opírají o koncepci
mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů
v EN 1990 [1], která systematicky vychází z poznatků prav-
děpodobnostní teorie spolehlivosti, zejména metody FORM
(First Order Reliability Method). Tato norma umožňuje také
přímé použití pravděpodobnostních metod pro ověření
spolehlivosti konstrukcí jako alternativní postup k metodě
dílčích součinitelů. Rovněž platné mezinárodní předpisy
ISO [3], [4], [5] i české normy [6], [7] přímé použití
pravděpodobnostních metod při ověřování spolehlivosti
konstrukcí již řadu let umožňují podobně jako dokument EN
1990 [1]. 

Pravděpodobnostní základy nových možností dávají před-
poklady k postupné harmonizaci (sjednocování) výpočtů
v jednotlivých členských zemích CEN (Evropská komise
pro normalizaci). Odlišnosti se mají omezit pouze na číselné
hodnoty některých ukazatelů spolehlivosti, jako jsou
charakteristické hodnoty klimatických zatížení a různé dílčí
součinitele, které jsou závislé na regionálních podmínkách.
Podobné snahy o sjednocení předpisů pro navrhování kon-
strukcí se uplatňují nejen v rámci mezinárodní organizace
pro standardizaci ISO [3], [4], [5], ale i v normotvorné čin-
nosti různých územních seskupení na celém světě.

Tento pozoruhodný vývoj mezinárodních předpisů pro
navrhování stavebních konstrukcí by nebyl možný bez
mimořádného rozvoje pravděpodobnostních metod teorie

spolehlivosti v posledních letech [9], [10] a bez postupného
pronikání základních poznatků k širší technické veřejnosti.
Dnes jsou již komerčně dostupné také softwarové produkty
[12], [13], [14], které usnadňují efektivní zavedení těchto
postupů do praxe. Přesto se však praktické aplikace střetá-
vají s mnohými nesnázemi [15], [16]. 

Předložený příspěvek úzce navazuje na evropskou normu
pro navrhování konstrukcí [1], která je základním doku-
mentem pro celou soustavu eurokódů. Je národně dostupná
od dubna 2002, její české vydání je k dispozici od roku
2004. Kromě úvodu obsahuje šest oddílů a čtyři přílohy,
které poskytují zásady navrhování a ověřování konstrukcí
z hlediska bezpečnosti, použitelnosti a trvanlivosti. Používá
se společně s eurokódy EN 1991 až 1999 pro navrhování
pozemních a inženýrských staveb včetně geotechnických
konstrukcí, zabývá se zásadami navrhování z hlediska
bezpečnosti proti účinkům požáru a seizmických vlivů.
I když je norma [1] určena pro navrhování nových kon-
strukcí, lze obecná pravidla použít pro hodnocení stávajících
konstrukcí, pro jejich opravy a přestavby. Jde o normu
materiálově nezávislou, a proto se její zásady a aplikační
pravidla uplatňují při navrhování konstrukcí z různých
materiálů.

V následujících letech se budou v ČR postupně zavádět
další části všech eurokódů 1991 až 1999, které na [1]
navazují. Překlad několika nových dokumentů se již zpra-
covává a připravují se jejich národní přílohy. Předložená
studie má usnadnit správný výklad důležitých pojmů
nových předpisů a ukázat jejich návaznost na základní po-
znatky pravděpodobnostní teorie spolehlivosti. Jde zejména
o index spolehlivosti, součinitele citlivosti, návrhové hod-
noty metody FORM a dílčí součinitele jako hlavní pojmy
metodiky nových předpisů. Jejich hlubší porozumění by
mělo usnadnit tvorbu národních příloh nově zaváděných
dokumentů i jejich správné využití v praxi. 

Význam dvou základních veličin 
s normálním rozdělením

Principy metody dílčích součinitelů čerpají z rozboru
spolehlivosti případu dvou vzájemně nezávislých veličin
popisujících účinek zatížení E a odolnost konstrukce R,
které lze aproximovat normálním rozdělením. Předpokládá
se, že konstrukce je spolehlivá, jestliže je účinek zatížení E
menší než odolnost konstrukce R, a platí jednoduchá
nerovnost E < R. V teorii spolehlivosti je důležitá rovnost
obou veličin vyjádřená implicitní funkcí 

Z = g(X) = R – E = 0 , (1)

která je základní formou funkce mezního stavu (meze
porušení). V teorii spolehlivosti se funkce mezního stavu



obecně označuje g(X), kde X označuje vektor základních
veličin. 

Obě základní veličiny E a R jsou náhodné, a nerovnost
E < R nelze proto splnit absolutně (s pravděpodobností 1).
Zpravidla je nezbytné připustit malou pravděpodobnost pf,
že bude platit E > R a že tedy dojde k poruše konstrukce.
Formálně se pravděpodobnost pf v tomto jednoduchém pří-
padě definuje pravděpodobnostním vztahem

pf = P(E > R) . (2)

Pravděpodobnost poruchy pf lze obecně stanovit různými
postupy. Jednoduchou možností je odvodit rozdělení rozdílu 

Z = R – E , (3)

který se nazývá rezerva spolehlivosti. Průměr µZ a rozptyl
σ2

Z rezervy spolehlivosti Z pro vzájemně nezávislé veličiny
R a E (bez ohledu na typ jejich rozdělení) se stanoví ze
vztahů 

µZ = µR – µE,   σ2
Z = σ2

R + σ2
E . (4)

Jestliže obě veličiny E a R lze popsat (alespoň přibližně)
normálním rozdělením, má také jejich rozdíl Z normální
rozdělení a pravděpodobnost poruchy pf lze stanovit na zá-
kladě distribuční funkce rezervy Z ze vztahu

pf = P(E > R) = P(Z < 0) = ΦZ(0) . (5)

Distribuční funkce ΦZ(z) veličiny Z pro (z = 0) udává
pravděpodobnost výskytu záporných hodnot rezervy Z, tj.
pravděpodobnost poruchy. Ta se snadno stanoví přechodem
na normovanou náhodnou veličinu U, která je definována
transformačním vztahem 

U = (Z – µZ)/σZ . (6)

Podle tohoto vztahu hodnotě z = 0 původní náhodné veličiny
Z odpovídá transformovaná hodnota u0 normované veličiny
U, tj. 

u0 = (0 – µZ) /σZ = – µZ /σZ . (7)

Pravděpodobnost poruchy pf se pak stanoví z distribuční
funkce ΦU(u0) normované veličiny s normálním U. Tedy

pf = ΦZ(0) = ΦU(u0) . (8)

Distribuční funkce ΦU(u0) je dostupná v běžných matema-
tických tabulkách i softwarových produktech. Jestliže Z má
normální rozdělení, hodnota –u0 se nazývá index spo-
lehlivosti a označuje se symbolem β. Z rovnic (4) a (7) pak
pro index spolehlivosti vyplývá vztah

Hustota pravděpodobnosti ϕZ(z) rezervy spolehlivosti Z je
zachycena na obr. 1, šedá plocha pod křivkou ϕZ(z)

odpovídá pravděpodobnosti pf. Takto definovaný index
spolehlivosti β lze jednoduše popsat geometricky jako
vzdálenost průměru µZ rezervy spolehlivosti Z od počátku,
stanovenou v jednotkách směrodatné odchylky σZ.

Význam dvou veličin s normálním rozdělením lze popsat
v dvourozměrném grafu, který je východiskem pro potřebné
zobecnění úlohy pro více základních veličin s libovolným
typem rozdělení. Jestliže se původní veličiny R a E transfor-
mují na základě vztahu (6) (ve kterém se postupně zamění Z
za R a E) na normované veličiny UR a UE, lze funkci
mezního stavu (1) vyjádřit prostřednictvím normovaných
veličin v transformovaném tvaru

URσR – UEσE + µR – µE = 0 . (10)

Jde o „přímku mezního stavu“ zapsanou v obecném tvaru,
která je graficky zachycena na obr. 2. 

Z analytické geometrie v rovině plyne, že vzdálenost
přímky (10) od počátku je dána vztahem

který je shodný se vztahem (9) pro index spolehlivosti
(proto je použit symbol β). Je tedy zřejmé, že ve dvou-
rozměrném znázornění základní úlohy teorie spolehlivosti
lze index spolehlivosti β definovat jako vzdálenost přímky
mezního stavu od počátku v souřadném systému nor-
movaných veličin s normálním rozdělením. Tento poznatek
je základem obecné metody FORM pro rozbor obecného
případu více základních veličin s libovolným typem
rozdělení.

Z analytické geometrie dále plyne, že normálový vektor
n(σR,σE) kolmý na přímku mezního stavu a směřujícího do
bezpečné oblasti má souřadnice σR a σE. Směrové kosiny
normálového vektoru se v teorii spolehlivosti nazývají
součinitele citlivosti a označují se symboly αR a αE.
Poskytují totiž relativní míru vlivu jednotlivých základních
veličin na σZ, a tedy i na index spolehlivosti β. Přesněji
řečeno, druhá mocnina součinitelů citlivosti α2

R udává podíl
rozptylu σ2

Z, který je vyvolán veličinou R. Součinitele
citlivosti mají velký praktický význam: základní veličiny,
jejichž součinitele citlivosti jsou blízké nule, lze pokládat za
deterministické, a zredukovat tak počet náhodných veličin.
Součinitele citlivosti také udávají souřadnice návrhového
bodu (uRd, uEd), tj. bodu na mezi porušení, který je nejblíže
k počátku a který jednoznačně určuje pravděpodobnost
poruchy. 
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V souladu se znaménkovou konvencí dokumentu EN
1990 (a některých softwarových produktů [12]) se součini-
tele citlivosti (směrové kosiny normálového vektoru) stano-
ví ze vztahů 

αR= σR/(σR
2 + σE

2)0,5 ,  αE= –σE/(σR
2 + σE

2)0,5 . (12)

Souřadnice návrhového bodu v souřadném systému nor-
movaných veličin s normálním rozdělením jsou tedy uRd =
= –αRβ a uEd = –αEβ (obr. 2).

Návrhový bod původních veličin R a E s normálním
rozdělením se stanoví zpětnou transformací (úpravou vztahu
(6)) normovaných veličin 

rd = µR – uRd σR = µR – αRβσR ,
ed = µE – uEd σE = µE – αEβσE . (13)

Všimněme si zde znamének „minus“, která odpovídají
zmíněné znaménkové konvenci v EN 1990 [1]. Poznamená-
me, že některé softwarové produkty [13] přijímají pro
součinitele citlivosti opačnou znaménkovou konvenci. 

Ze vztahů (13) a transformačního vztahu (6) plyne, že ná-
vrhovým bodům rd a ed odpovídají normované hodnoty
–αRβ a –αEβ. Z rovnosti distribučních funkcí původních
veličin R a E a normovaných veličin pak vyplývá 

ΦR(rd) = ΦU(–αRβ),  ΦE(ed) = ΦU(–αEβ) . (14)

Tyto vztahy nejsou pro rozbor základní úlohy pro veličiny R
a E s normálním rozdělením nezbytné, jejich zobecnění pro
případ více základních veličin s libovolným typem rozdělení
je však velmi důležité.

Obecný případ několika základních 
veličin s libovolným rozdělením

Výpočet pravděpodobnosti poruchy v obecném případě
více náhodných veličin s libovolným rozdělením se zde
omezuje na rozšířenou metodu FORM, která je teoretickým
základem metody dílčích součinitelů v Eurokódech. Zobec-
ňuje postup výpočtu indexu spolehlivosti v případě dvou zá-
kladních veličin na obecný případ více základních veličin X.
Postup stanovení indexu spolehlivosti se opírá o geome-
trickou analogii se základní úlohou teorie spolehlivosti pro
dvě veličiny zachycené na obr. 2. Východiskem metody
jsou tři základní myšlenky:

– transformace základních veličin X na normované ná-
hodné veličiny U s normálním rozdělením a odpovída-
jící transformace meze porušení g(X) = 0 na g(U) = 0;

– mez porušení g(U) = 0 se aproximuje lineární funkcí
(tečnou nadrovinou) v návrhovém bodě, což je bod na
mezi porušení g(U) = 0 nejblíže počátku;

– index spolehlivosti β se stanoví jako vzdálenost návr-
hového bodu ud od počátku a na základě indexu spole-
hlivosti β se stanoví pravděpodobnost poruchy pf =
= ΦU(–β).

V současnosti jsou již propracované a jsou využity v řadě
alternativních výpočetních postupů [9], [10], pro něž jsou
k dispozici komerčně dostupné softwarové produkty [12],
[13], [14]. 

Následující stručný popis metody FORM se omezuje
pouze na důležité kroky celého postupu pro nezávislé zá-
kladní veličiny. Klíčovým krokem je transformace libovol-
ného typu rozdělení na ekvivalentní normální rozdělení,
které splňuje v zadaném bodě x*, g(x*) = 0 (jenž se ite-
račním postupem přibližuje k návrhovému bodu) dvě
důležité podmínky, a to že přírůstek (diferenciál) hustoty
pravděpodobnosti a hodnota distribuční funkce ekvivalent-

ního normálního rozdělení jsou v bodě x* stejné jako
u původní veličiny. Označme původní distribuční funkci a
hustotu pravděpodobnosti X symboly ΦX(x) a ϕX(x).
Distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti ekvivalent-
ního normálního rozdělení (označené symboly ΦU(u) a
ϕU(u)) mají tedy splňovat podmínky

kde symboly µe
X a σe

X označují průměr a směrodatnou od-
chylku ekvivalentního normálního rozdělení.

Jestliže postupnými iteracemi bod x* přejde u veličiny Xi
do návrhového bodu xid, platí pro součinitel citlivosti a
návrhové body analogické vztahy k rovnicím (12) a (14).
Pro součinitele citlivosti αXi platí obecný vztah

kde ilustrativní výraz v hranatých závorkách platí pro
lineární funkci g(U) s jednotkovými součiniteli podobné
rovnici (10). Součet druhých mocnin součinitelů citlivosti
všech veličin je roven 1. Všimněme si, že v rovnici vy-
stupují směrodatné odchylky σe

Xi ekvivalentního normálního
rozdělení, a nikoli původního rozdělení veličiny Xi. Pro
návrhové body xid pak z rovnice (15) plyne analogický vztah
k rovnici (14) ve tvaru

ΦXi(xid) = ΦU(–αiβ) . (18)

Tento důležitý vztah platí pro libovolné rozdělení ΦXi(xid).
Jestliže jsou pro jednotlivé základní veličiny Xi známy
součinitele citlivosti αi a požadovaný index spolehlivosti β,
je možno na základě vztahu (18) stanovit návrhové hodnoty
základních veličin. Nesnáz je v tom, že součinitele citlivosti
nejsou známy předem, pokud se neprovede analýza meto-
dou FORM. V Eurokódu [1] jsou však uvedeny přibližné
hodnoty součinitelů citlivosti αi, které se doporučují pro
tvorbu norem podle tab. 1. Pro αi > 0 (odolnosti) návrhové
body odpovídají dolním kvantilům, pro αi < 0 (zatížení)
horním kvantilům. Je zřejmé, že hodnoty doporučené v tab. 1
jsou na bezpečné straně (součet druhých mocnin součinitelů
citlivosti všech veličin by měl být roven jedné), a vedou
tedy ke konzervativním odhadům návrhových hodnot zá-
kladních veličin.

Metoda návrhových hodnot vychází z podmínky

g(xd) = g(x1d, x2d, ..., xnd) > 0 , (19)

kde návrhové body xid jednotlivých základních veličin Xi
jsou závislé na typu rozdělení a parametrech veličiny, na
součinitelích citlivosti αi, které vyplývají z výpočtu meto-
dou FORM, a na indexu spolehlivosti β.
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Základní veličina X i
Doporučený součinitel 

citlivosti α i

odolnosti, hlavní (dominantní) 0,8

odolnosti, vedlejší (nedominantní) 0,4 × 0,8 = 0,32
zatížení, hlavní (dominantní) –0,7
zatížení, vedlejší (nedominantní) – 0,4 × 0,7 = – 0,28

Tab. 1. Doporučené hodnoty součinitelů citlivosti αi



V souladu se zásadami Eurokódu se dílčí součinitele
spolehlivosti γi základních veličin xi u veličin s nepříznivým
vlivem na pravděpodobnost poruchy pf, pro které αi < 0
(veličiny zatížení), stanoví ze vztahu

γi = xid /xik , (20)

u veličin s příznivým vlivem na pf, pro které αi > 0 (veličiny
odolnosti), ze vztahu

γi = xik /xid . (21)

Takto definované dílčí součinitele spolehlivosti γi jsou
zpravidla větší než 1. Podrobný postup uplatnění dílčích
součinitelů spolehlivosti při ověřování spolehlivosti staveb-
ních konstrukcí je uveden přímo v dokumentech [1], [2] a
v příručce [11].

Dílčí součinitele odolnosti
Odolnost R nosných prvků se zpravidla popisuje dvou-

parametrickým lognormálním rozdělením s počátkem v nule
[1], [9], [10]. Charakteristická hodnota odolnosti je v Euro-
kódech definována jako dolní kvantil odpovídající pravdě-
podobnosti 5 %. Pro dílčí součinitel odolnosti γR pak ze
vztahu (20) vyplývá [1] 

γR = exp(– 1,645 VR)/exp(– αR β VR) , (21)

kde VR je variační koeficient odolnosti R a β požadovaný
index spolehlivosti, součinitel –1,645 je hodnota kvantilu
normované náhodné veličiny s normálním rozdělením a
s pravděpodobností 5 %, součinitel citlivosti αR = 0,8 vyplý-
vá z tab. 1.

Obrázek 3 ukazuje závislost součinitele odolnosti γR na
variačním koeficientu VR pro vybrané hodnoty indexu
spolehlivosti β = 3,3, 3,8 a 4,3 [1]. Jde o součinitel pro
hlavní veličinu odolnosti, pro kterou se součinitel citlivosti
uvažuje hodnotou αR = 0,8. U odolnosti se však většinou
nerozlišují hlavní a vedlejší veličiny a zpravidla se všechny
základní veličiny ovlivňující odolnost považují za hlavní.
To je zřejmě další zjednodušující předpoklad vedoucí ke
konzervativním odhadům návrhových hodnot veličin odol-
nosti. Z obrázku je patrné, že pro variační koeficient 0,10

(beton, ocelové konstrukce) by dílčí součinitel odolnosti měl
být asi γR = 1,15. Jde však o ryze teoretické výsledky, které
jsou závislé na předpokládaném modelu (dvouparametrické
lognormální rozdělení) odolnosti. Další okolnost, která zne-
snadňuje přímou aplikaci výsledků zachycených na obr. 3,
je skutečnost, že charakteristická hodnota pevnosti (meze
kluzu) konstrukčních materiálů (betonu, oceli, ale i jiných
materiálů) odpovídá ve skutečnosti pravděpodobnosti menší
než 5 % [1] a uvažuje se také v předloženém rozboru. Tento
jev vyvolává všeobecná snaha o zvýšení jakosti výroby
materiálů, která vede zejména ke zvýšení průměru pevnosti
skutečné produkce.

Dílčí součinitele zatížení
Stálé zatížení G se zpravidla popisuje normálním rozděle-

ním (symbol G se používá v Eurokódech). Charakteristická
hodnota stálého zatížení je rovna průměru, Gk = µG. Dílčí
součinitel γG pak plyne ze vztahu (19) ve tvaru

γG = (1+ 0,7 β VR) , (22)

kde VG je variační koeficient stálého zatížení, který se zpra-
vidla pohybuje v okolí hodnoty 0,1. Pro β = 3,8 pak vychází
γG ≅ 1,27, s ohledem na modelové nejistoty se v Eurokódech
doporučuje γG = 1,35.

Zatížení proměnné Q se často popisuje Gumbelovým
rozdělením [1], [9], [10], [11]. Charakteristická hodnota
odolnosti je v Eurokódech definována jako horní kvantil
rozdělení pro základní časovou jednotku (1 rok, 5 let)
odpovídající pravděpodobnosti 2 %. Za těchto předpokladů
pro dílčí součinitel proměnného zatížení γQ vyplývá ze
vztahu (19) ve tvaru 

kde VQ označuje variační koeficient Gumbelova rozdělení
pro základní časový interval (1 rok nebo 5 let) a N počet
očekávaných změn intenzity zatížení (např. 50 nebo 10)
během předpokládané životnosti konstrukce (např. 50 let).

Obrázek 4 zachycuje teoretické hodnoty dílčího souči-
nitele hlavního zatížení (součinitel citlivosti αQ = –0,7) pro
počet změn intenzity zatížení během celé životnosti N = 10.
Jde například o dlouhodobou složku užitného zatížení kan-
celářských prostor, pro kterou se zpravila předpokládá změ-
na každých 5 let, pro celou životnost 50 let je tedy N = 10. 
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Obr. 3. Dílčí součinitele odolnosti γR v závislosti na variačním
koeficientu VR pro vybrané β
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Obr. 4. Dílčí součinitel hlavního proměnného 
zatížení pro αQ = –0,7 a N = 10



Pro β = 3,8 a variační koeficient VQ ≈ 1 vyplývá z obr. 4
dílčí součinitel γQ ≈ 1,8, a potvrzuje se tak skutečnost, že
doporučené hodnoty součinitelů citlivosti v tab. 1 jsou na
bezpečné straně. Jde však pouze o teoretické výsledky za
předpokladu Gumbelova rozdělení, které nemusí být vždy
pro užitná zatížení vystižným modelem. Navíc charakteris-
tická hodnota udaná v předpisech, např. v EN 1991-1-1 [2],
je vyšší než kvantil s pravděpodobností 0,98. Například
u kancelářských prostor se zde uvádí tradiční rozmezí
charakteristických hodnot od 2,5 do 3,0 kN/m2, zatímco teo-
retický kvantil s pravděpodobností 0,98 je nižší, přibližně od
2,1 až 2,3 kN/m2 (závisí na konstrukčním uspořádání). Tato
okolnost vyvolaná historickými zvyklostmi pak vede ke sní-
žení teoretických hodnot dílčího součinitele užitných zatíže-
ní na hodnotu γQ = 1,5.

Poněkud složitější situace nastává, když proměnné zatíže-
ní Q vystupuje v kombinaci zatížení jako vedlejší zatížení.
Pak podle tab. 1 je součinitel citlivosti αQ = –0,28 a teore-
tické hodnoty odvozené za předpokladu Gumbelova
rozdělení se dramaticky změní. Ukazuje to obr. 5, který platí
pro stejné předpoklady jako obr. 4 kromě hodnoty souči-
nitele citlivosti, pro který se uvažuje hodnota αQ = –0,28. 

Dílčí součinitel vedlejšího proměnného zatížení vychází
tedy podstatně nižší než u hlavního proměnného zatížení.
Ke snížení návrhové hodnoty vedlejšího proměnného zatí-
žení však v [1] přihlíží součinitel kombinační hodnoty ψ0
(pro kancelářské prostory ψ0 =0,7), kterým se vlastně
redukuje výsledný součinitel proměnného zatížení z hodno-
ty γQ = 1,5 na hodnotu γQ = 1,05. Pro index spolehlivosti
β = 3,8 tato redukce odpovídá velmi dobře výsledkům
zachyceným na obr. 5. 

Závěr
Významný rozvoj pravděpodobnostních metod teorie

spolehlivosti v posledních desetiletích umožnil pozoruhod-
ný vývoj mezinárodních dokumentů pro navrhování staveb-
ních konstrukcí. Také základní evropská norma EN 1990
„Zásady navrhování konstrukcí“ se systematicky opírá
o poznatky teorie a zpracované metody rozboru spolehlivosti.
Koncepce součinitelů citlivosti, metoda návrhových hodnot
a metodika stanovení dílčích součinitelů zde uvedené úzce
navazují na rozšířenou pravděpodobnostní metodu FORM.
Doporučené hodnoty dílčích součinitelů a redukčních
součinitelů pro kombinace zatížení jsou zčásti odvozeny
z obecných postupů uvedené metody. Tento přístup také

umožňuje další prohlubování metodiky navrhování a její
zobecňování pro nové materiály a konstrukce.

Ukazuje se však, že systematické využití obecných postu-
pů pravděpodobnostní teorie spolehlivosti pro stanovení
operativních prvků spolehlivosti se střetává s některými ne-
snázemi. Ve snaze zjednodušit obecná pravidla se přijímají
různé zjednodušující předpoklady, které často souvisejí
s nedostatky teoretických modelů běžně používaných pro
popis náhodného chování základních veličin. Hodnoty
různých prvků spolehlivosti doporučené v nových před-
pisech jsou proto stále výsledkem kompromisu mezi teore-
tickými poznatky a kalibračními postupy navazujícími na
předchozí zkušenosti. Očekává se však, že další prohloubení
teoretických metod umožní postupné dola�ování součas-
ných mezinárodních předpisů a jejich zobecňování pro nové
materiály a konstrukce. 

Příspěvek vznikl při řešení výzkumného záměru CEZ
210000029 „Spolehlivost a rizikové inženýrství technic-
kých systémů“.
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Obr. 5. Dílčí součinitel vedlejšího proměnného 
zatížení pro αQ = –0,28 a N = 10



Holický, M.: Probabilistic Principles of the Partial
Factor Method in Eurocodes

New European standards for design of structures are
systematically based on fundamental concepts of
probabilistic theory of structural reliability. Concepts of
sensitivity factors and design values of the FORM
method (First Order Reliability Method) may be
effectively used in specification of partial factors and
reduction factors for load combinations. Applications of
reliability methods nevertheless interfere with some
difficulties partly due to historical developments of
design provisions, partly due to insufficiencies of
available theoretical models for basic variables.
Probabilistic methods of structural reliability, however,
enable further improvement of present design methods
and their generalization to new materials and structures. 

Holický, M.: Wahrscheinlichkeitsgrundlagen der Teil-
koeffizientenmethode in den Eurocodes

Die neuen europäischen Vorschriften für den Entwurf
von Baukonstruktionen stützen sich systematisch auf
grundlegende Erkenntnisse der Wahrscheinlichkeits-
theorie der Zuverlässigkeit. Es zeigt sich, dass die
Konzeption der Empfindlichkeitskoeffizienten und der
Entwurfswerte der Methode FORM (First Order
Reliability Method) bei der Bestimmung der Teil-
koeffizienten und der Abminderungskoeffizienten für
Belastungskombinationen wirksam angewandt werden
kann. Direkte Anwendungen kollidieren jedoch mit
einigen Schwierigkeiten, die zum Teil die Folge der
historischen Entwicklung der Vorschriften für das
Entwerfen von Konstruktionen und zum Teil die Folge
unzureichender Erkenntnisse über die theoretischen
Modelle der Grundgrößen sind. Die Wahrscheinlich-
keitsmethoden der Zuverlässigkeitstheorie ermöglichen
jedoch eine weitere Abstimmung der gegenwärtigen
Vorschriften und ihre Verallgemeinerung für neue
Materialien und Konstruktionen.
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�zprávy
Na Míčánkách vyroste moderní justiční areál

V areálu bývalých kasáren Jana Roháče z Dubé
v pražských Vršovicích se staví moderní justiční areál, který
soustředí do jednoho místa sídla několi-
ka pražských soudů.  Komplex, jehož
součástí budou rekonstruované his-
torické objekty i moderní budova,
postaví sdružení firem Skanska a
Metrostav. Sdružení, ve kterém je
Skanska vedoucím členem, získalo
zakázku na tuto stavbu v obchodní veřej-
né soutěži vypsané Ministerstvem spravedlnosti ČR na zá-
kladě nejnižší nabídnuté ceny. 

Projekt počítá s dokončením stavby do koce října 2006.
Historické neorenesanční budovy kasáren zůstanou

zachovány a budou tvořit zhruba pětinu
kapacity budoucího areálu. Uvnitř kom-
plexu pak vyroste moderní budova
o rozměrech přibližně 80 x 90 m se
dvěma podzemními a sedmi nadzemními
podlažími. Budovy i soudní síně bude
chránit moderní bezpečnostní technika,
k dispozici budou i cely pro vazebně

stíhané. Studovna soudních spisů s kapacitou 80 míst bude
součástí odborné knihovny.

Tisková informace

�dizertace
Geodynamické vlivy ve výsledcích 
gravimetrických měření

Ing. Martin Lederer

Dizertace se zabývá modelováním celého spektra geody-
namických vlivů, které ovlivňují výsledky měření nejpřes-
nějšími gravimetry. Jde o zemské a mořské slapy, pohyb
pólu, proměnlivý barometrický tlak, hydrologické vlivy a
vlivy hmotných objektů v blízkosti místa měření. 

Šroubované spoje s oválnými otvory

Ing.Vratislav Mazura

Práce analyzuje specifické šroubované spoje s nepřede-
pnutými šrouby a oválnými otvory z hlediska jejich sku-
tečného působení a modelování jejich chování metodou
komponent. Dosažené výsledky, ověřené na domácích i
zahraničních experimentech, vytvářejí předpoklady pro
zvýšení spolehlivosti a hospodárnosti tohoto typu spoje.

Diferenční a kinematické aplikace 
globálních polohových systémů

Ing. David Landsperský

Autor řeší problematiku určování polohy bodů s vysokou
přesností v reálném čase. K dosažení výsledků se používají
diferencovaná pozorování globálních polohových systémů
získávaná ze sítě aktivních referenčních stanic s nepatrnou
časovou prodlevou. Navrhl strukturu a metodiku provozu
sítě referenčních stanic s uvážením specifických podmínek
v České republice. Při vývoji klientských aplikací se zaměřil
na platformu kapesních počítačů a mobilních telefonů.
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Porovnání fyzikálních a tepelných vlastností
různých typů tepelně izolačních materiálů 

Ing. Michal GAZDO
Ing. Pavel TESÁREK

Ing. Zbyšek PAVLÍK, PhD.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je prezentováno porovnání základních tepel-
ných vlastností a fyzikálních materiálových parametrů
tepelně izolačních materiálů na bázi pěnového poly-
styrenu, kalcium silikátu a hydrofilní minerální vlny.
U ověřovaných materiálů jsou provedena měření obje-
mové hmotnosti, hustoty matrice, maximální nasáka-
vosti, pórovitosti, součinitele tepelné vodivosti a měrné
tepelné kapacity. Znalost těchto parametrů je nezbytná
k posouzení jejich tepelně technické funkce.

Úvod 
Současná doba je charakteristická stále se zvyšujícími

požadavky na tepelně technickou funkci stavebních kon-
strukcí, určovanými především růstem nákladů na vytápění
a ubývajícími zásobami fosilních paliv. Tyto požadavky
jsou do jisté míry zahrnuty již v revidovaném vydání tepel-
ně technické ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov [1].
Z porovnání  původní normy, vydané v roce 1994, a stáva-
jící verze z roku 2002 je zřejmý nárůst požadavků na tepel-
ně technickou funkci budov, a současně na materiály
aplikované ve stavebních konstrukcích. To je provázeno
stoupajícím významem tepelných izolací, protože jed-
novrstvé, dosud běžně používané konstrukce většinou těmto
požadavkům nevyhoví. Dvouvrstvé nebo vícevrstvé, tzv.
sendvičové, konstrukce, které se v současnosti používají
častěji, mohou tvořit vnější či vnitřní tepelně izolační sys-
témy kontaktní nebo s provětrávanou vzduchovou mezerou.

Pro aplikaci tepelně izolačních systémů se využívá
mnoho materiálů, např. na bázi skelné vlny, polystyrénu a
minerální vlny, která je pro zachování tepelně izolační
funkce většinou upravena přidáním hydrofobních přísad.
Nově vyvíjené materiály by měly nalézt uplatnění v kontakt-
ních vnitřních tepelně izolačních systémech bez parotěsné
vrstvy, kde stávající izolační materiály vlivem nevhodných
vlhkostních transportních parametrů selhávají. Do skupiny
těchto materiálů patří také materiály popisované v této práci,
jeden na bázi kalcium silikátu a druhý na bázi hydrofilní
minerální vlny. 

V článku uvádíme postup stanovení základních fyzikál-
ních a tepelných vlastností čtyř typů tepelných izolací na
bázi pěnového polystyrénu, hydrofilní minerální vlny a kal-
cium silikátu, nebo� jejich znalost je pro aplikaci ve staveb-
ních konstrukcích nezbytná a výrobci poskytují pouze zá-
kladní přehled materiálových parametrů, bez uvedení
způsobu, a zejména podmínek jejich stanovení, což může
být příčinou závažných poruch tepelně technické funkce
realizovaných stavebních konstrukcí. 

Materiály a vzorky
Pro porovnání možností aplikace materiálů v technické

praxi byly ze široké škály tepelně izolačních výrobků
vybrány čtyři typy na třech různých bázích. Jako zástupce
současné nabídky trhu byl vybrán materiál na bázi pěnového
polystyrenu, který se již delší dobu v technické praxi
využívá. Další tři, materiál na bázi kalcium silikátu a dva
materiály na bázi hydrofilní minerální vlny, patří do skupiny
nově navrhovaných tepelně izolačních materiálů pro
aplikaci ve vnitřních kontaktních tepelně izolačních sys-
témech. 

� Pěnový polystyren 
Zkouškám byl podroben rozměrově stálý samozhášivý
pěnový polystyren s obchodním označením PSB-S-20 STA-
BIL (výrobce MUREXIN-AUSTROTHERM, Slovensko).
Základní surovinou pro jeho výrobu je zpěňovatelný poly-
styren, který se průmyslově připravuje polymerací suspenze
styrenu ve formě perel s obsahem 6 až 7 % nadouvadla. Jako
nadouvadlo je využit pentan (frakce lehkého benzinu).
Výrobek je určen pro použití za zpřísněných požadavků pro
zateplovací systémy, lepené a natahované ploché střechy a
další speciální použití. Dodává se na trh ve formě desek
o rozměrech 1 000 × 1 000 mm a 1 000 × 500 mm, s tlouš�-
kou 10 až 50 mm.

� Minerální vlna
Pro zkoušky jsme zvolili dva nově vyvinuté materiály na
bázi hydrofilní minerální vlny s obchodním označením MU
a INROCK (Rockwool, ČR). Výrobek se dodává na trh
v deskách o rozměrech 1 000 × 600 × 80 mm. Oba materiá-
ly byly vyvinuty ve spolupráci s laboratoří FSv ČVUT
v rámci řešení grantu 5. rámcového programu Evropské
unie pro využití ve vnitřním kontaktním tepelně izolačním
systému bez použití parozábrany. Měly by najít uplatnění
při dodatečném zateplování zejména historických objektů a
budov s členitým průčelím, kde aplikace vnějších systémů
není možná [2], [3]. V současné době ověřujeme možnosti
využití těchto materiálů pro vysoušení a odsolování budov. 

Oba materiály byly vyrobeny tavením základních surovin
(čedičové úlomky, vápenec, koks) v peci při teplotě 1 300 až
1 500 ˚C a následně odstředivým litím, při kterém vznikají
vlákna. K nim se přidávají pojiva a speciální aditiva (hydro-
filní chemikálie, lubrikační oleje atd.). V poslední části vý-
roby jsou vlákna tvarována do požadované formy, v našem
případě do desek. 

MU je navržen jako typický hydrofilní izolační materiál.
INROCK je naproti tomu dvouvrstvý, jehož jedna vrstva
o vyšší objemové hmotnosti, označovaná jako INROCK
hard, plní funkci nejen tepelně izolační, ale i funkci mecha-
nické ochrany systému, zatímco zbývající vrstva, označo-
vaná jako INROCK soft, plní pouze funkci tepelné izolace.
V experimentu jsme sledovali pouze parametry vrstvy hard,
nebo� vlastnosti vrstvy soft do jisté míry korespondují
s vlastnostmi materiálu MU. 
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� Kalcium silikát
Kalcium silikát je nový kapilárně aktivní materiál (výrobce
Calsitherm, SRN) s označením Silcal, který se využívá pro
tepelně izolační vlastnosti, ale i jako protipožární izolace do
1 100 ˚C. Je kapilárně aktivní, a proto může být využit také
jako vnitřní tepelná izolace bez parozábrany [4]. Pro experi-
menty byly použity vzorky dodávané na trh pod označením
Silcal 1 100 ve formě desek. Materiál je vyroben ze 75 až
90 % hydrátu křemičitanu vápenatého, 0 až 20 % minerál-
ního plniva a 3 až 6 % buničiny. 

� Vzorky
Pro stanovení součinitele tepelné vodivosti, měrné objemo-
vé tepelné kapacity a součinitele teplotní vodivosti bylo od
každého materiálu použito deset vzorků 70 × 70 × 70 mm.
Pro měření základních fyzikálních parametrů bylo použito
vždy deset vzorků od každého materiálu o rozměru 50 ×
× 50 × 25 mm. 

Metody a výsledky
Ze základních fyzikálních vlastností se ověřovala obje-

mová hmotnost, saturovaný obsah vlhkosti, pórovitost a
hustota matrice (včetně maximální nasákavosti). Jednotlivé
vzorky byly v sušárně umístěny tak dlouho, dokud nebylo
dosaženo jejich nulové hmotnosti. Výrobky firmy Rockwool
byly vystaveny teplotě 110 ˚C, pěnový polystyren a materiál
na bázi kalcium silikátu pouze 80 ˚C, aby se předešlo změně
struktury materiálu. V exsikátoru s převařenou destilovanou
vodou byly vakuovány minimálně po dobu 24 hodin.
Měření probíhalo za laboratorních podmínek při teplotě
25 ± 2 ˚C a relativní vlhkosti vzduchu  30 ± 5 %. 

Archimédova hmotnost byla stanovena vážením vakuově
nasyceného vzorku pod vodou. Nejprve bylo nutno stanovit
objem vzorku z naměřené hmotnosti při maximální saturaci,
hmotnosti vzorku určené Archimédovými vahami a hustoty
vody. Poté bylo možno určit nasycený obsah vlhkosti, obje-
movou hmotnost, hustotu matrice daného materiálu a otev-
řenou pórovitost materiálů [5].

Pro kontrolu byla objemová hmotnost stanovena měřením
lineárních rozměrů vzorků, vážením a následně numeric-
kým výpočtem. Výsledky získané experimenty jsou uvede-
ny v obr. 1 až obr. 3.

Z tepelných vlastností jsme stanovili součinitel tepelné
vodivosti λ, součinitel teplotní vodivosti a, měrnou objemo-
vou tepelnou kapacitu cρ. Přístroj ISOMET 2104 (Applied
Precision, Ltd.), který to umožnil, je vybaven vyměnitelný-
mi sondami, jehlovou pro sypké materiály a plošnou pro
pevné materiály. 

Vlastní měření se provádělo plošnou sondou s rozsahem
λ = 0,03 – 0,30 Wm–1K–1, chyba udávaná výrobcem se pohy-
buje v rozmezí 5 % zjištěné hodnoty. Vzorky byly pone-
chány v laboratorním prostředí s teplotou 25 ± 2 ˚C a rela-
tivní vlhkostí vzduchu 30 ± 5 %. Hmotnostní vlhkost vzorků
se pohybovala okolo 1 %. Sonda byla umístěna na vzorek a
společně pro omezení vlivu změn okolního prostředí na
přesnost a reprodukovatelnost měření umístěny pod „black
box“. Získané výsledky jsou shrnuty na obr. 4 až obr. 7.

Diskuze 
Standardní metody stanovení základních fyzikálních

parametrů porézních stavebních materiálů se u sledovaných
tepelně izolačních materiálů neukázaly jako příliš vhodné.
Při sycení vodou za podtlaku byla u většiny z nich porušena
vnitřní struktura materiálu. Tento problém byl nejvíce
patrný na vzorku pěnového polystyrenu zdeformovaného

podtlakem při vakuování, které způsobilo odsátí části
vzduchu z uzavřených pórů (obr. 8). Objemová hmotnost
polystyrenu, naměřená pomocí Archimédových vah, proto
vychází značně odlišná v porovnání s výsledky získanými
přímým měřením lineárních rozměrů a numerickým výpoč-
tem. V důsledku deformace vzorků nebylo možné stanovit
hustotu matrice. 

U vzorků minerální vlny je také pravděpodobné, že došlo
rovněž ke zdeformování vlastní matrice vzorku. Proto je
třeba brát získané výsledky pouze jako orientační. 

Pro měření fyzikálních parametrů materiálů na bázi
pěnového polystyrenu a minerální vlny bude tedy vhodné
použít jiné metody než pro klasické, málo stlačitelné staveb-
ní materiály. Jak ukázaly přídavné zkoušky, objemovou
hmotnost a nasycený obsah vlhkosti bude vhodné zjistit
z lineárních rozměrů a vážením kapilárně nasáklých vzorků
bez využití vakuování, čímž se experimenty výrazně pro-
dlouží, ale nezmění se vnitřní struktura materiálu. Hustotu
matrice je možno stanovit pyknometricky (obr. 1). 

Při měření  materiálu na bázi kalcium silikátu došlo při
styku s vodou k částečnému porušení povrchu vzorků,
pravděpodobně v důsledku přítomnosti volného CaO. Zís-
kané výsledky jsou však zatíženy v porovnání s ostatními
materiály zanedbatelnou chybou.

Obr. 1. Porovnání objemové hmotnosti a hustoty matrice 

Obr. 2. Porovnání pórovitosti

Obr. 3. Porovnání nasyceného obsahu vlhkosti 
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Při měření tepelných parametrů bylo možno postupovat
jako při měření klasických pevných porézních stavebních
materiálů. U materiálů na bázi hydrofilní minerální vlny
bylo možno použít také jehlové sondy přístroje ISOMET.
Ověřovací zkoušky ukázaly, že výsledky získané při aplika-
ci plošné i jehlové sondy jsou identické.

Závěr
Získané výsledky prokázaly velmi dobré tepelně izolační

vlastnosti všech materiálů. Nejlépe se jeví polystyren a
materiály na bázi minerální vlny, zatímco materiál na bázi
kalcium silikátu dosáhl hodnoty součinitele tepelné vodi-
vosti podstatně vyšší. Sycení vodou pod tlakem pomohlo
stanovit odolnost izolačních materiálů proti pronikání kapal-
né vlhkosti. Jako nejvíce odolný se ukázal pěnový poly-
styren. Proto by měl nalézt uplatnění zejména ve vnějších
izolačních systémech vystavených působení nepříznivých
klimatických podmínek, zatímco materiály na bázi hydrofil-
ní minerální vlny a kalcium silikátu najdou uplatnění ve
vnitřních kontaktních tepelně izolačních systémech z důvo-
du možnosti transportu vlhkosti jejich vnitřní strukturou, a
to bu� po vláknech s hydrofilními přísadami u minerálních
vln, nebo přímo pórovou strukturou kalcium silikátu.

Je nutné si uvědomit, že získané výsledky jsou pouze orien-
tační a v příští práci je bude třeba doplnit o kompletní
stanovení vlhkostních materiálových parametrů a zahrnout
vliv teploty, vlhkosti a relativní vlhkosti materiálu. Teprve
pomocí těchto charakteristik budeme schopni správně určit
jejich tepelnou a vlhkostní funkci, např. počítačovou simu-
lací s využitím programů řešících kombinovaný transport
tepla a vlhkosti v porézních stavebních materiálech či v je-
jich vícevrstvých systémech. 

Experimenty také poukázaly na nedostatečnou univerzál-
nost současných laboratorních metod, což je jistě dobrým
podnětem pro jejich další rozvoj a vývoj. 

Článek vznikl na základě podpory projektu č.
106/04/0138 GA ČR.
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Obr. 6. Porovnání součinitelů teplotní vodivosti 
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Obr. 5. Porovnání měrné objemové tepelné kapacity 

Obr. 8. Deformovaný vzorek polystyrénu
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ného sportovního vyžití jak studentům všech fakult ČVUT,
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laxační centrum se saunou, vířivými masážními vanami a
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Ohrožení železničních staveb povodňovými průtoky 
Ing. František KUDA, CSc.

Ing. Marek MIHOLA
Fakulta stavební

VŠB TU–Ostrava

Příspěvek se zabývá problematikou členění a analýzy
poruch železničních staveb poškozených povodňovými
průtoky a analýzou oblastí, v nichž k poruchám došlo.
Jako zájmová oblast byl zvolen Jihočeský kraj. Pojedná-
vá i o možnostech prevence z hlediska územního pláno-
vání a dalšího využití souborů dat pro pravděpodobnost-
ní, statistické a ekonomické analýzy.

Úvod
Jihočeský kraj představuje geograficky relativně uza-

vřený celek, jehož jádro tvoří jihočeská kotlina. Rozloha
kraje činí 10 056 km2, což je 12,8 % rozlohy České repub-
liky. Z tohoto území zaujímají třetinu lesy, 4 % pokrývají
vodní plochy. Převážná část území leží v nadmořské výšce
400 až 600 m. Kraj patří do povodí horní a střední Vltavy
s přítoky Otavou, Lužnicí, Malší, Blanicí a mnoha dalšími.
V minulosti zde bylo vybudováno více než sedm tisíc ryb-
níků. Největší z nich jsou Rožmberk (490 ha), Bezdrev
(450 ha) a Horusický rybník (415 ha). Kromě toho byla na
území vybudována velká vodní díla Lipno (4 870 ha), Orlík
s rozsáhlými rekreačními oblastmi, Římov, který je zásobár-
nou pitné vody pro značnou část kraje, a v souvislosti s vý-
stavbou jaderné elektrárny Temelín také vodní nádrž Hněv-
kovice.

Z hlediska dopravy zaujímá Jihočeský kraj strategickou
polohu na ose sever–jih. Procházejí jím důležité mezinárod-
ní silnice, severojižní železniční koridor, evropská cyklis-
tická a turistická stezka. Kraj leží v blízkosti dunajského
koridoru. Nachází se zde civilní letiště s mezinárodním sta-
tusem. Problémem je napojení kraje na evropskou sí�.

Železniční infrastruktura a doprava
Železniční sí� vykazuje relativně vysokou hustotu, nespl-

ňuje však parametry pro mezinárodní provoz. Na některých
tratích musel být provoz pro technickou nezpůsobilost za-
staven, regionální železniční tratě navíc ztrácejí na hospo-
dářském významu. V současnosti se uvažuje o vytvoření
železničního koridoru, který by kraj spojil s Prahou i
Rakouskem, a navázal tak na evropskou sí�. 

Celková délka železničních tratí v Jihočeském kraji činí
862 km, z čehož je 320 km elektrifikováno. Jako celostát-
ních je klasifikováno 495 km tratí. Nejvýznamnější želez-
niční trasou ve směru sever–jih je IV. železniční koridor,
resp. tra� 220 a 196 (Praha, Č. Budějovice, H. Dvořiště),
kterou doplňuje tra� 226 (Veselí n. L., Č. Velenice) a 199
(Č. Budějovice, Č. Velenice). Ve směru západ–východ pak
dálkový tah, resp. tratě 190 a 225 (Plzeň, Č. Budějovice,
Č. Velenice, Jihlava). 

Vzhledem ke kvalitě, termínům a dostupnosti automo-
bilové dopravy stále klesá podíl železniční dopravy.
Využívání osobní železniční dopravy je stabilní především
v mezikrajové, dálkové a mezinárodní dopravě. Na jih Čech

zatím nebyly zavedeny vlaky třídy Intercity a Eurocity. Stav
železniční sítě i obslužnost úzce souvisí s transformací
Českých drah. Dopravní obslužnost v turisticky atraktivních
územích není dostatečně zajištěna. Železniční doprava však
zůstává i přes rozvoj automobilismu důležitým odvětvím
s vysokými přepravními výkony a stálým růstem přepravy. 

Povodeň na železnici
Území Jihočeského kraje bylo postiženo katastrofálními

povodněmi roku 2002 ve třech vlnách, které následovaly po
sobě ve dnech 7.8., 12.8. a 1.9. První z nich projevila svou
ničivou sílu zejména na řekách Malši a Blanici a na někte-
rých menších tocích. Následovala nejsilnější vlna, způ-
sobená silnými dešti po celém území kraje (celé ČR), s nej-
větší intenzitou ve vyšších nadmořských výškách. Ta
způsobila vzedmutí hladin všech řek, zejména těch největ-
ších – Vltavy, Otavy a dalších, a zároveň také enormní
zatížení rybničních soustav, především na Blatensku
v okrese Strakonice a na Třeboňsku v okrese Jindřichův
Hradec. Povodňová vlna dosahující úrovně více než stoleté
vody postupovala do níže položených částí Jihočeského
kraje s rostoucí intenzitou a ničivou silou tak, že v některých
územích dosáhla až úrovně vody tisícileté (Písek a další).
Přírodní katastrofa zasáhla všech sedm okresů kraje rozdíl-
nou měrou a také s rozdílnými následky, přičemž na daném
území bylo postiženo 333 obcí.

Poškození železničních tratí
Povodní bylo v Jihočeském kraji způsobeno na 16 tratích

celkem 292 poruch, v cca 200 lokalitách. Předpokládané
náklady na obnovu železničních mostů a drah byly vyčísle-
ny na 627 mil. Kč [4]. Poruchy se dají rozdělit do několika

Obr. 1. Evidenční list Českých drah 
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skupin (obr. 2): 

� železničního svršku a spodku, 
� mostů, 
� propustků, 
� zabezpečovacích zařízení, 
� elektrických zařízení a objektů. 

Nejvíce poškození bylo zaznamenáno u železničního svršku
a spodku, kde téměř v polovině případů se oba jevy vysky-
tovaly současně. Významnou skupinu tvoří i poškození
mostů a propustků. Poměrně stejným dílem jsou zastoupeny
poruchy zabezpečovacích zařízení, objektů a elektrických
zařízení (tab. 1). Poruchy, jež tvoří méně než 5 % z počtu ve
své skupině, jsou zahrnuty do položky „jiné…“, vyjma
poruch svršku a spodku. Taktéž je tomu u poruch
zabezpečovacích zařízení, které nebyly blíže specifikovány.

Mosty a propustky se dají zařadit do jedné skupiny, jelikož
jejich poškození má řadu společných znaků. Získané dělení
je výsledkem analýzy evidenčních listů poškození tratí ČD
v Jihočeském kraji (obr. 1), jež bylo nutno zpracovat do
přehledné databáze.

Obdobně lze analyzovat i práce nutné k uvedení želez-
ničních tratí zpět do provozu nebo do původního stavu.
Analýza v prostředí databáze nebo tabulkového kalkulátoru
je vhodná jak pro jednotlivé tra�ové úseky, tak pro jakoukoli
vytyčenou oblast.

Poškození podle úseků
Poruchy lze statisticky dělit podle jejich příslušnosti

k tra�ovým úsekům. Z grafů na obr. 3 až obr. 5, rozdělených
do sedmi kategorií, pak vyplývá, že nejvíce postiženy byly
úseky Číčenice – Volary, Č. Budějovice – Plzeň a
Č. Velenice – Č. Budějovice. Z hlediska tra�ových úseků
byla po povodni roku 2002 nejhorší situace na trati Číčenice
– Volary – Nové Údolí, kde bylo zaznamenáno celkem 57
poruch, z čehož bylo 41 poruch železničního svršku nebo
spodku. Další poškozenou byla tra� Č. Budějovice – Plzeň
s 50 poruchami, z nichž 19 byly poruchy elektrických
zařízení, a tra� Strakonice – Volary s 31 poruchami.
Následovaly úseky Č. Budějovice – Praha a Č. Velenice –
Č. Budějovice, oba úseky s 27 poruchami.

Nejvíce byl poničen svršek a spodek na tratích Číčenice –
Volary, Strakonice – Volary a Č. Velenice – Č. Budějovice.
V úseku Číčenice – Volary byly rovněž poškozeny kon-
strukce mostů a propustků. Poruchy zabezpečovacích a
elektrických zařízení a poškození objektů byla nejhorší
v úseku Č. Budějovice – Plzeň a v samotných Č. Budějovicích.

Jako další hledisko poškození tratí lze použít počet
poruch trati na 1 km její délky (obr. 6). Zde dosáhly
nejvyšších hodnot tratě Blatná – Nepomuk, Číčenice –

Obr. 2. Poruchy na všech tra�ových úsecích v Jihočeském kraji
1 – spodek, 2 – svršek, 3 – svršek i spodek, 4 – mosty a pro-
pustky, 5 – mosty, 6 – propustky, 7 – zabezpečovací zařízení, 

8 – objekty, 9 – elektrická zařízení

Tab. 1. Poškození železničních tratí 
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Obr. 4. Poškození mostů a propustků na tra�ových úsecích

Obr. 5. Poškození zabezpečovacích a elektrických zařízení a objektů na tra�ových úsecích

Obr. 3. Poškození železničního svršku a spodku na tra�ových úsecích
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Obr. 6. Počet všech poruch na 1 km délky tratě

Volary, Č. Budějovice – Plzeň, Č. Velenice – Č. Bu-
dějovice. V případě trati Blatná – Nepomuk však neznáme
poškození trati v Plzeňském kraji, proto nejvyšší hodnota
neplatí pro celou délku, ale jen pro úsek v Jihočeském kraji
(cca 10 km). 

Datový model
Geografická data jsou zpracována na platformě ESRI

v datových formátech shapefile. Jako referenční mapový
podklad je použit ArcČR500 (měřítko 1 : 500 000) v souřad-
ném systému S-JTSK. Do geodatabáze ArcČR pak byly
začleněny poruchy podle skupin z vytvořené databáze. Byly
umístěny podle staničení na příslušné tra�ové úseky se zá-
kladními údaji, tj. délkou poškozeného úseku, detaily
poškození a práce na jejich odstranění. Tato struktura umož-
ňuje analýzu v prostředí geografických informačních sys-
témů (GIS), např. prostorovou, týkající se zjištění vzdále-
nosti poruch od vodních toků, hustoty poruch a mnoho
dalších. 

Výsledky prostorových operací mají jasnou vypovídací
hodnotu pouze v mapě přiměřeného měřítka. Vzhledem
k měřítku referenčního mapového podkladu 1 : 500 000 je
výsledná mapa s měřítkem větším než 1 : 200 000 málo
podrobná a bylo by vhodnější použít mapový podklad ve
stejném měřítku, v jakém je zamýšleno výsledné mapové
dílo. V měřítku 1 : 250 000 a menších jsou detaily místa
poškození špatně čitelné, jelikož se nakupí do nepřehled-
ných shluků. Proto bylo pro mapy poruch železničních
staveb stanoveno právě měřítko 1 : 200 000 (obr. 7).

Rizikové oblasti
Z vytvořené mapy můžeme například vyčíst, že největší

koncentrace poškození na tratích byla zaznamenána
v západní části Jihočeského kraje, konkrétně mezi Prachati-
cemi a Číčenicemi, a dále mezi Číčenicemi, Protivínem a
Ražicemi. 

Analýza dat umožní zjistit hustotu poruch na tra�ových
úsecích. Vysoká hustota poruch byla zjištěna mezi
Vimperkem a Volyní, Blatnou a Nepomukem a v okolí
Č. Budějovic, Veselí nad Lužnicí, Tábora a Chlumu
u Třeboně. V těchto lokalitách byly zjištěny i více než dvě
poruchy na 1 km tratě (obr. 8).

Průměrná vzdálenost poruch od vodních toků zachyce-

ných v mapě ArcČR500 činí cca 500 m. Celých 40 % po-
ruch se vyskytuje ve vzdálenosti do 250 m a dalších při-
bližně 30 % je ve vzdálenosti mezi 250 a 500 m (tab. 2).
Největší poškození byla zaznamenána podél Blanice (24 %
všech poruch), Lužnice (11 %), Volyňky (10 %), Vltavy
(9 %) a Otavy (7 %). Celkem jsou u těchto toků kumulová-
ny dvě třetiny poruch.

Během povodně došlo na těchto tocích k extrémním prů-
tokům. Pro porovnání – kulminační průtok byl proti
průměrnému průtoku na řece Blanici 100x (Heřman) až
212x větší (Blanický Mlýn), na Lužnici 32x (Klenovice), na
Volyňce 68x (Neměříce), v Č. Budějovicích na Vltavě 48x a
na Otavě 33x (Sušice). Průtoky během povodně [3] byly
naměřeny 12.–16. srpna, tj. během druhé vlny, při níž
vznikla i většina škod na železnici. S počtem poruch v okolí
vodního toku je úzce spojen průtok během povodně.
Výjimku v tomto případě tvoří Lužnice, jež je s počtem
poruch na druhém místě, ale pokud ji hodnotíme z hlediska
kulminačních a povodňových průtoků, patří až na místo
páté. Je to způsobeno specifickými podmínkami a velmi
mírným sklonem terénu v okolí řeky. Většina poruch zde
vznikla v místech křížení železnice a vodního toku. 

Spolehlivost liniových staveb
Spolehlivost liniových staveb v inundačních územích

v souvislosti s možností využití obecného modelu pro její
určování [2] byla řešena na Katedře dopravního stavitelství
Fakulty stavební VŠB TU–Ostrava jako interní grant v roce
2002 pro inundační oblasti povodí Moravy a Odry. Tímto
modelem lze optimalizovat náklady na výstavbu a rekon-
strukci dopravních liniových staveb v územích ohrožených
povodněmi a aplikovat ho i v jiných povodích.

Vzdálenost [m] Počet [%] 

> 100 73 25

100–250 44 15

250–500 83 29
500–1 000 46 16

< 1 000 42 15

Tab. 2. Vzdálenost od vodních toků
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Závěr
Zřejmě si nikdo nepřeje, aby se podobné situace, jaké

vznikaly při povodních v letech 1997 a 2002, opakovaly.
Člověk však přírodě neporučí. Jednou z věcí, kterou udělat
může, je co nejšetrnější zásah do krajiny a vytváření pro-
tipovodňové ochrany. 

V roce 2002 došlo k povodňovým událostem s katas-
trofickými důsledky. Vzhledem ke globálním klimatickým
změnám, pokračujícím antropogenním vlivům na prostředí
a stavební činnosti v nevhodných místech lze opakování
povodní očekávat s velkou pravděpodobností. Záleží proto
tím více na stavební legislativě, zejména formulacích
nového stavebního zákona a příslušných prováděcích vyhlá-
šek.

Při zajiš�ování protipovodňové ochrany pak musíme vy-
užívat ustanovení stavebního a vodního zákona a příslušné
prováděcí vyhlášky. Pro omezení negativních dopadů po-
vodní je nutno kvalitně regulovat funkční využití území
podél vodních toků, zejména v extrémně ohrožených
oblastech. Ohrožení staveb povodňovými průtoky je nutno
posuzovat v širším kontextu jako interaktivní dynamické
propojení procesů vodohospodářského plánování, hodno-
cení vlivu na životní prostředí a vztahu k územnímu
plánování. Prevence v jednotlivých oblastech je charakteri-
zována:

� plánováním v oblasti vod (vodohospodářské plánování)
– nový systém plánování v oblasti vod zřízený zákonem

č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů;

– vyhláška č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod
s účinností od 1.7.2003, stanovující obsah, postup zpra-
cování a projednání plánů oblastí povodí,

– rámcové směrnice vodní politiky EU;

� územním plánováním
– územní plány jsou důležitým podkladem 

pro analýzu charakteristik povodí,
– výsledky plánů povodí (návrhy opatření) 

je nutné začlenit do územních plánů,
– omezení vyplývající z přírodních podmínek 

je účelné akceptovat přednostně,
– opatření navržená plánem povodí musí 

projít porovnáním s dalšími veřejnými zájmy.

Projektant musí do územního plánu obce nebo regulačního
plánu zahrnout protipovodňová opatření navržená v oboro-
vých dokumentech a jiných podkladech poskytnutých
orgány státní správy a promítnout je do regulativů pro-
tipovodňových opatření v rozsahu, který odpovídá obsahu
územního plánu obce a regulačního plánu podle stavebního
zákona a prováděcí vyhlášky.

Parametry stanovené v regulativech liniových staveb
musí zaručit převedení povodňových průtoků tak, aby se
předešlo akumulaci v zaplavovaných územích, zvýšení hla-
diny vody a zajištění odtokových poměrů, které by neměly
ohrozit zejména níže ležící povodí. Umístění liniových
staveb do inundačních prostorů je třeba navrhovat tak, aby
stavebně technické uspořádání umožňovalo vytvořit součas-
ně ochranný prvek proti dalším rozlivům nebo co nejvol-
nější pohyb vody v zaplavovaném prostoru, zejména pak

Obr. 7. Výřez z mapy poruch železničních staveb 
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podélné proudění v souběhu s vodním tokem, aniž by byla
narušena jejich funkce. Situační a výškové uspořádání musí
rovněž zajistit i následné vyprázdnění inundace. Těleso
komunikace lze v některých případech navrhnout jako hráz
suchého poldru.

V regulativech navrhovaných mostních staveb je nutno
dodržet podmínku zachování volné výšky v mostním otvoru
nejméně 0,5 m na hladinou průtoku Q100 (způsobuje-li
most vzdutí, pak nad vzdutou hladinou), měřeno od
nejnižšího místa nosné mostní konstrukce [5].

Ochranu liniových staveb proti povodním lze zajistit
kromě uvedených doporučení dodržením těchto opatření:

– zadržovat vodní srážky na co nejrozsáhlejším území;
– zachovat dosud existující inundační území na Vltavě

a na jejích přítocích a právně je zakotvit;
– značně posilovat uvědomění obcí a veřejnosti o tom,

že existuje nebezpečí povodní;
– prodloužit období předpovědi povodně z dosavadních

24 na 48 hodin.

Je třeba si trvale uvědomovat, že územní rozvoj a tvorba
územních plánů zahrnující i technickou infrastrukturu musí
být ovlivňována nejen četnými antropogenními faktory a
společenskými vztahy, ale i přírodními faktory, které mají
stále prvořadou roli;

� rozvojovou koncepcí krajů
– jako informací pro analýzu vlivů a dopadů;
– výstupy z plánů oblastí povodí a územních plánů

mohou rozvojové koncepce zpětně ovlivnit (zákon
o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb.);

– omezení vyplývající z přírodních podmínek se vyplatí
respektovat v každé rozvojové  koncepci kraje.

Výsledky analýzy a posouzení 
Získané soubory dat lze dále využít pro pravděpodobnost-

ní analýzu spolehlivosti liniových staveb zátopových území
toků ve správě Povodí Vltavy, s. p. Statisticky podchycené
poruchy železničních tratí lze dále sledovat v souvislosti
s rizikovými inundačními oblastmi. Je možné posoudit eko-
nomické náklady a dobrovolná a nedobrovolná rizika
s možností periodicity 30 až 50 let (obnova × provizorium).
Rizikovými místy jsou železniční tratě v blízkosti menších
vodních toků. V blízkosti významných vodních toků jsou
kumulovány dvě třetiny poruch železničních tratí.

Jako podklady ke zpracování databáze poruch na
železničních tratích vzniklých po povodních v Jihočeském
kraji v roce 2002 byly použity evidenční listy vypracované
Českými drahami v srpnu 2002. Databáze byla upravena
v rámci eliminace drobných nedostatků a nepřesností v evi-
denčních listech.

Článek vznikl při řešení projektu č. 103/03/Z010 GA ČR
„Stavby ohrožené povodňovými průtoky“.

Literatura
[1] Kolektiv: Protipovodňová ochrana v územních plánech obcí.

Brno, Grafex 2003. 
[2] Hudeček, L. – Řezáč, M.: Spolehlivost liniových staveb v inun-

dačních územích – využití obecného modelu pro její určování.
[Zpráva], IG FAST VŠB TU–Ostrava, 2002.

Obr. 8. Hustota poruch 
na železničních tratích

v Jihočeském kraji



[3] Kolektiv: Sborník příspěvků z konference „Stavby a jejich odol-
nost proti povodním“. Praha, Sekuron 2003. 

[4] Kolektiv: Akční plán obnovy a rozvoje Jihočeského kraje pro rok
2003. KÚ Jihočeského kraje, 2003.

[5] ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. ČSNI, 1995.

Kuda, F. – Mihola, M.: Railway Structures Put at Risk
by Flood Discharges

This contribution presents classification and analysis of
defects of railway constructions caused by floods and the
analysis of areas where such defects have occurred. The
region of South Bohemia has been chosen as the area of
concern. The possibilities of prevention with a view to
site planning, as well as further utilization of data files
for probability, statistical and economic analyses are
discussed.

Kuda, F. – Mihola, M.: Gefährdung von baulichen
Anlagen der Eisenbahn durch Hochwasserdurchflüsse   

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Problematik der
Gliederung und Analyse der Störungen von Eisen-
bahnbauwerken, die durch Hochwasserdurchflüsse
beschädigt wurden, sowie mit der Analyse der Gebiete,
in denen es zu den die Störungen gekommen ist. Als
Interessengebiet wurde die Region von Südböhmen
gewählt. Der Beitrag behandelt auch die Möglichkeiten
der Vorbeugung aus der Sicht der Raumplanung und
der weiteren Nutzung von Datenkomplexen für
Wahrscheinlichkeits-, Statistik- und Wirtschaftsanaly-
sen.
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�ČVUT
Odhalení památníku R. Thákura

Památník bengálského básníka, dramatika, esejisty,
hudebního skladatele, malíře, reformátora a filozofa, autora
publicistických a teoretických prací slavnostně odhalila
v areálu ČVUT v dubnu Městská část Prahy 6 a Sdružení
přátel Indie. Tento významný představitel indického kul-
turního dědictví, vydávání jehož děl má v českém jazyce
dlouhou tradici, získal za nábožensko-filozofickou refle-
xivní poezii v roce 1913 Nobelovu cenu. Kromě ulice s jeho
jménem, na níž sídlí i Fakulta stavební, nyní i památník
vzdává hold této významné osobnosti a hlasateli sbližování
Východu a Západu.

Tisková informace

Fakulta stavební VUT v Brně
Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

pořádá
česko – slovenskou konferenci

Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod
navrhování nosných stavebních konstrukcí

14. – 15. října 2004, Brno

Nosné stavební konstrukce jsou všeobecně poměrně komplikovaným systémem ovlivňovaným řadou různorodých para-
metrů a faktorů závisejících na konkrétním řešení konstrukčních detailů i uspořádání konstrukce, jež nejsou dostatečně
analyzovány a popsány tak, aby mohly být jednoznačně zavedeny do teoretického řešení idealizovaného modelu.V této
souvislosti lze zdůraznit zásadní význam experimentálního výzkumu jako důležitého objektivního přístupu umožňujícího
poznání skutečného působení reálné nosné konstrukce a dále též verifikaci teoretických výpočtových modelů i metod
navrhování nosných prvků, dílců a konstrukčních systémů.

Konference je zaměřena na široké materiálové spektrum nosných stavebních konstrukcí, např. konstrukce z materiálů na
bázi betonu, oceli, zdiva, dřeva, konstrukčního skla, vyztužených kompozitů a kombinovaných systémů využívajících defi-
nované materiálové báze. Cílem je přispět k prezentaci poznatků a výměně zkušeností v oblasti experimentálního výzku-
mu nosných stavebních konstrukcí občanských, průmyslových a dopravních staveb a technologických konstrukcí.

Vymezené téma konference navazuje na problematiku řešenou na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci úloh výzkumného
záměru MŠMT reg. č. MSM 261100007 s názvem „Teorie, spolehlivost a mechanismus porušování staticky a dynamicky
namáhaných stavebních konstrukcí“. V rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT je účast na akci hodnocena 2 body.

www.fce.vutbr.cz/kdk/experiment04/
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Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti 
nemodifikované energosádry – 2. část

Ing. Pavel TESÁREK
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

doc. RNDr. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc.
VUT – Fakulta stavební, Brno 

Ing. Jiří KOLÍSKO, PhD.
ČVUT – Kloknerův ústav, Praha

V článku je  prezentována klasifikace energosádry podle
ČSN 72 2301. Nejprve jsou uvedeny základy metod pro
určení jemnosti mletí, počátku a doby tuhnutí a pevnos-
ti v tlaku, poté výsledky vlastních měření pro energosá-
dru z elektrárny Počerady a její klasifikace. Na závěr
jsou uvedeny náměty pro zdokonalení normových
metod.

Úvod
Sádra jako stavební materiál se používá především při

omítkových pracích,  spárování, výrobě příčkových a deko-
rativních prvků. V posledních letech se rozšířilo využívání
sádrokartonových desek. Uplatňuje se rovněž v keramickém
a strojírenském průmyslu, v neposlední řadě i v lékařství.
Vzhledem k tomu, že všechny výrobky a materiály dodá-
vané na trh musí být v souladu s platnými normami, snažili
jsme se nalézt veškeré požadavky na sádru a našli jsme
ČSN 72 2301 Sádrová Pojiva, Klasifikace, Všeobecné tech-
nické požadavky, Zkušební metody z roku 1979 [1]. Tato
norma, vydaná před čtvrt stoletím, nebyla dosud noveli-
zována a je stále platná. 

Klasifikace a oblasti použití 
Sádra je podle uvedené normy klasifikována a tříděna do

několika skupin. Základní třídění je podle pevnosti v tlaku
[MPa] po dvou hodinách (do skupin G-2 až G-25). Nej-
menší hodnota musí odpovídat požadavkům pro jednotlivé
třídy, tedy minimální pevnosti. Dalším kritériem je doba
tuhnutí. Rozlišují se druhy pojiva rychle, normálně a poma-
lu tuhnoucí (značení A až C), přičemž rozhodující je
počátek a doba tuhnutí v minutách. Podle posledního
kritéria se pojivo dělí na hrubě, středně a jemně mleté (zna-
čení I až III). Posuzuje se zbytek na sítě s otvory ∅ 0,2 mm.
Toto dělení by mělo poskytnout ucelenou informaci o sá-
drovém pojivu.

Norma povoluje přidávat k sádře pouze přísady regulující
tuhnutí, a to nejvýše 1 % její hmotnosti. Podle [1] se rozlišu-
je pět „možných oblastí použití“, s doporučením třídy a
druhu sádrového pojiva: 

– výroba sádrových stavebních výrobků všech druhů 
(G-2 až G-7), všechny doby tuhnutí a jemnosti mletí;

– výroba tenkostěnných stavebních výrobků a deko-
račních prvků (G-2 až G-7), jemně a středně mleté,
rychle a normálně tuhnoucí; 

– omítkové práce, spárování a speciální účely (G-2 až 
G-25), normálně a pomalu tuhnoucí, středně a jemně
mleté;

– výroba forem a modelů v porcelánovém/fajánsovém
průmyslu a v jiných oblastech průmyslu, rovněž v lé-
kařství (G-5 až G-25), jemně mleté, normálně tuhnoucí;

– pro lékařské účely (G-2 až G-7), rychle tuhnoucí i nor-
málně tuhnoucí, středně a jemně mleté.

Metody měření parametrů 

�� Jemnost mletí  
Jde v podstatě o sítový rozbor – zkouška spočívá ve

stanovení hmotnosti sádrového pojiva, které zůstane na nor-
movém sítě s otvory ∅ 0,2 mm. Ze vzorku hmotnosti 150 g,
který byl umístěn v sušárně při teplotě 50 ˚C po dobu 1 ho-
diny, se odeberou dva vzorky o hmotnosti 50 g a nasypou se
na síto. Prosévání se ukončí, jestliže oky po dobu 1 minuty
neprojde více než 0,05 g sádry.

Jemnost mletí j se stanoví jako poměr zbytku vzorku na
sítě a jeho původní hmotnosti podle vzorce 

kde mc je hmotnost celého vzorku, m0,2 hmotnost zbytku na
sítě 0,2 mm.

�� Počátek a doba tuhnutí sádrové kaše
Určení normální konzistence

Množství vody ve směsi [%] neboli vodní součinitel, tj.
poměr hmotnosti vody a sádry [kg·kg–1], je základním
kritériem pro stanovení vlastností pojiva. Norma předepisu-
je použít sádrovou kaši normální konzistence, která je
charakterizována průměrem rozlití sádrové kaše po zvednutí
válce z nerezavějícího kovu. Válec s hladkým vnitřním
povrchem má vnitřní průměr 50 mm, jeho výška je 100 mm. 

Do plastové misky s vodou (v množství závisejícím na
vodním součiniteli) se během 5 s vsype 300 až 350 g
sádrového pojiva. Hmota se po dobu 30 s zpracovává
ručním míchadlem se čtyřmi smyčkami (v našem případě
byla použita metla na šlehání s pěti smyčkami) a po
skončení se nalije do kovového válce, umístěného uprostřed
skla ∅ 240 mm. Přebytek se seřízne. Po uplynutí 45 s od
počátku vsypávání sádrového pojiva do vody se válec ver-
tikálně zdvihne do výšky 200 mm a průměr roztečení se
změří pravítkem ve dvou na sebe kolmých směrech. Ze
získaných hodnot se vypočte aritmetický průměr. Jestliže
průměr roztečení kaše neodpovídá 180 mm ± 5 mm, zkouš-
ka se opakuje s jiným vodním součinitelem.

,
2,0

cm

m
j = (1)



Stanovení počátku a doby tuhnutí 
Podstata metody spočívá ve stanovení intervalu od počátku
styku sádrového pojiva s vodou do počátku a ukončení tuh-
nutí sádrové kaše. Ke zkoušce se využívá Vicatův přístroj
s hmotností pohyblivé části 300 g, kuželovitý prstenec
z plastu a skleněná destička 100 × 100 mm. Práce je obdob-
ná jako podle ČSN EN 196-3 Metody zkoušení cementu,
Stanovení dob tuhnutí a stálost [2], standardní postup je
přizpůsoben zkoušení sádrové kaše. Před započetím
zkoušky je třeba prověřit, zda je na pohyblivé části přístroje
nastavena nulová hodnota. Kuželový prstenec, umístěný na
skleněné destičce, se naplní sádrovou kaší normální konzis-
tence, která se provzdušní  nadzvednutím a spuštěním jedné
strany destičky přibližně o 10 mm. Přebytky kaše se oříznou
a vzorek se umístí na základnu přístroje. 

Jehla pohyblivé části přístroje je nastavena tak, aby se
dotýkala povrchu sádrové kaše. Volně se ponořuje jednou za
30 s počínaje celou minutou. Po každém ponoření se pečlivě
očistí a destička s prstencem se pootočí tak, aby při opako-
vaném spuštění vnikla do jiného místa. Počátek doby tuh-
nutí je stanoven počtem minut od okamžiku přidání sádro-
vého pojiva do vody do okamžiku, kdy volně spuštěná jehla
po ponoření do kaše poprvé nedosáhla povrchu destičky.
Doba tuhnutí je určena časem od okamžiku přidání sádro-
vého pojiva do vody do okamžiku, kdy volně  spuštěná jehla
se ponoří do hloubky nejvýše 1 mm. Počátek a doba tuhnutí
se vyjadřuje v minutách.

Pevnost v tlaku
Cílem této zkoušky je stanovit nejmenší zatížení, při

němž dojde k porušení vzorku, tedy k překročení pevnosti
v tlaku. Vzorky jsou připraveny ze sádrové kaše normální
konzistence pro příslušný vodní součinitel. Zkouška probíhá
dvě hodiny po smíchání pojiva s vodou. Pro zhotovení
zkušebních trámků o rozměrech 40 x 40 x 160 mm se
používá nerezová forma rozdělená do tří oddílů, natřená mi-
nerálním olejem. Sádrové pojivo o hmotnosti 1 kg se v prů-
běhu 20 s vsype do misky s vodou. Ještě 60 s po dosypání
celkového množství sádry se směs intenzivně promíchává
ručním míchadlem. Stejnorodá kaše se vlévá do formy tak,
aby se všechny oddíly plnily současně. Odvzdušní se setře-
sením (forma se zvedne čelní stranou do výše 10 mm a
spustí). Jakmile začne kaše tuhnout, přebytek se seřízne
kolmo k povrchu trámků. Po ztuhnutí se vzorky zbaví
formy, označí a uloží.

Pevnost v tlaku se běžně ověřuje na šesti polovinách
vzorků získaných po zkoušce pevnosti v ohybu [3]. Vzorky
jsou umístěny mezi dvěma destičkami tak, aby boční hrany,
které při zhotovení přiléhaly k podélným stěnám formy,
byly na rovinách destiček. Tím je omezen vliv nepřesnosti
geometrie na seříznuté ploše trámku. 

Zkouška probíhala standardním postupem. Z přístroje
byla odečtena hodnota síly F [kN], která odpovídá zatěžo-
vací ploše lisu 40 × 40 mm, pevnost v tlaku byla vypočítána
podle známých vztahů. Výsledná pevnost v tlaku jedné sady
(3× dvě poloviny vzorku) byla vypočtena jako aritmetický
průměr výsledků šesti zkoušek po vyloučení největší a nej-
menší hodnoty.

Materiály a vzorky
Pro toto měření byla použita β-sádra s čistotou vyšší než

98 % sádrovce z elektrárny Počerady. Vodní součinitel
voda/sádra byl 0,627. Vzorky byly odebrány podle normy
[1] z volně loženého pojiva a uskladněny ve dvojitých plas-
tových pytlích. Pro zkoušku pevnosti v tlaku byly ručně [1]
vyrobeny tři sady po třech vzorcích 40 × 40 × 160 mm [3],
[4].

Experimentální výsledky 
Zkouška jemnosti mletí byla provedena dvakrát (tab. 1),

téměř s identickým výsledkem. Podle klasifikace [1] jde
o pojivo jemně mleté s označením III. Závislost mezi vod-
ním součinitelem a rozlivem je zřejmá z tab. 2 a obr. 1. Při
experimentu jsme použili vodní součinitel 0,55 až 0,70.
Podle měření by se dala tato závislost nejlépe vyjádřit
rovnicí přímky y = 0,798x – 0,03106. Normovým poža-
davkům nejlépe odpovídal vodní součinitel 0,627. Tato hod-
nota byla zvolena a použita při výrobě vzorků pro referenční
měření energosádry  nemodifikované [3], [4].
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Hmotnost  
navážky

[g] [g] [%]
1 50 0,87 1,74

2 50 0,92 1,84
průměr – – 1,79

Vzorek
Zbytek na sítě 

Tab. 1. Jemnost mletí 

Rozliv Průměr

1 0,550 120
2 0,550 140
3 0,600 165
4 0,600 160
5 0,627 180
6 0,627 175
7 0,650 230
8 0,650 235
9 0,700 240
10 0,700 240

Vzorek
[mm]

240,0

232,5

177,5

162,5

130,0

Vodní součinitel  
[–]

Tab. 2. Rozliv sádrové kaše v závislosti na vodním součiniteli 

Obr. 1. Závislost normového rozlivu na vodním součiniteli

Obr. 2. Stanovení počátku a doby tuhnutí sádrové kaše



Výsledky zkoušky z Vicatova přístroje jsou znázorněny
na obr. 2 a v tab. 3. U třech vzorků byl stanoven počátek a
doba tuhnutí sádrové kaše normální konzistence – z grafu je
zřejmá shoda mezi jednotlivými měřeními. Nula na svislé
ose odpovídá stavu, kdy jehla pronikla až na dno prstence
naplněného sádrovou kaší a dotkla se skla. Vyšší hodnoty
ukazují, kde se jehla při pronikání sádrovou  kaší zastavila.
Podle výsledku této zkoušky jde o normálně tuhnoucí poji-
vo, kterému odpovídá označení doby tuhnutí B.

Průměrná pevnost v tlaku pro jednotlivé sady je zná-
zorněna na obr. 3. Je vyšší než minimální hodnota 13 MPa,
odpovídající zařazení do skupiny s pevností v tlaku G-13.
V tabulce 4 jsou shrnuty výsledky všech normových zkou-
šek a jim odpovídající zařazení podle [1]. Podle klasifikace
bylo zkoumané pojivo označeno G-13 B III, přesněji, jde
o sádru třídy G-13 středně tuhnoucí, jemně mletou. Podle
doporučení normy je pro tuto třídu a druh nejvhodnější
uplatnění při omítkových a spárovacích pracích a pro
speciální účely. 

Diskuze
Norma [1] je již téměř historickým dokumentem, který za

posledních 25 let nedoznal žádných změn. Pokusme se proto
o kritickou analýzu metod zde uvedených. Zkouška zbytku
na sítě s oky ∅ 0,2 mm v podstatě informaci o vlastnostech
sádrového pojiva nedá, spíše o způsobu zpracování, tedy
o samotném mletí a použité technologii při výrobě pojiva. Je
velice jednoduchá  a při měření ukázala dobrou reproduko-
vatelnost výsledků. Pokud je k dispozici normové síto a
sušárna, není problém tuto zkoušku provést. Podobným
řešením by bylo provést sítový rozbor v klasické podobě.
I v případě kaše normální konzistence jde o relativně jedno-

duchou zkoušku, ke které se pomůcky dají snadno opatřit.
Vzhledem k vlastnostem sádrové kaše však má jen nepříliš
významnou vypovídací schopnost. V podstatě slouží jen
jako specifikace jejího stavu, resp. vodního součinitele, pro
stanovení počátku a doby tuhnutí a pevnosti v tlaku.

Metoda stanovení počátku a doby tuhnutí, jak již bylo
zmíněno, v podstatě vychází z normy [2] a je jen částečně
upravena pro zkoušení sádry. Pomineme-li problémy se
sháněním Vicatova přístroje, jde opět o poměrně jednodu-
chou zkoušku. Práce s  přístrojem je snadná, komplikaci činí
vlastně jen čištění jehly. Intervaly v délce 30 s se také dají
stihnout. Otázkou zůstává, zda je možné v tak krátké době
zachytit podstatné změny v chování sádrové kaše. 

Zkouška pevnosti v tlaku je rozhodujícím kritériem při
celé klasifikaci. Měla by vypovědět co nejvíce o mechanic-
kých vlastnostech sádry. Otázkou zůstává, proč byla stano-
vena právě dvouhodinová pevnost v tlaku od okamžiku
smíchání sádrového pojiva s vodou jako rozhodující hodno-
ta pevnosti. Při našich výzkumech, kdy byla pevnost v tlaku
zkoušena v delších časových úsecích, jsme zjistili, že
pevnost se v čase výrazně mění i po dvou hodinách. Ukázalo
se, že stále ještě klesá, ale později, po několika dnech, již
dosahuje výrazně vyšších hodnot [3].

Možnosti zdokonalení systému stávajícího hodnocení a
náhledu na sádrová pojiva vyplývají z práce Šatavy [5] a
jeho poznatků z šedesátých let minulého století. Je otázkou,
proč k nim nebylo přihlédnuto již při tvorbě ČSN 72 2301,
která vznikla o více než deset let později. Šatava získal při
svých experimentech mimo jiné poznatky, že vlastnost
hmoty po zatvrdnutí (především pevnost, ale i jiné vlastnosti)
závisí na struktuře výchozí suspenze polohydrátu. Prostory
vyplněné ve výchozí suspenzi pevnou fází, polohydrátem
CaSO4 · 1/2H2O,  jsou po hydrataci vyplněny novou pevnou
fází, dihydrátem CaSO4 · 2H2O. Místa zaplněná vodou,
resp. roztokem, se po hydrataci a vysušení stávají póry.
Z těchto závěrů jednoznačně vyplývá, že struktura pevné
kostry materiálu a také struktura pórovitého prostoru je
v úzkém vztahu se strukturou výchozí suspenze. Tato struk-
tura je dána náhodným uspořádáním krystalů polohydrátu a
záleží nejen na vodním součiniteli, ale také na tvaru a
velikosti krystalů polohydrátu, popř. též na mechanické his-
torii suspenze. Jinými faktory, které mohou ovlivnit tuto
vnitřní vazbu, může být i teplota, při  které dochází k tuhnutí
suspenze, způsob zpracování suspenze, popř. vliv zhutnění.

Na základě experimentálních poznatků pak Šatava [5]
navrhl pro vyjádření dokonalejšího obrazu závislosti pev-
nosti σ na porozitě p Schillerův vztah, jehož využití by
nepochybně přispělo ke zdokonalení kritérií pro klasifikaci
sádry [MPa] 

kde konstanty q a pkr nezávisí na vodním součiniteli.
Kritická porozita pkr závisí na anizotropii částic výchozího
polohydrátu. Konstanta q zahrnuje jednak pevnost kontaktů
mezi krystaly dihydrátu ve ztvrdlé hmotě, jednak charakter
pórovité struktury ztvrdlé hmoty, závisí na teplotě tuhnutí,
která při dané porozitě ovlivňuje střední velikost krystalů
dihydrátu a také pórů ve ztvrdlé hmotě.

Závěr
Hlavním cílem druhé části prací na zkoumání vlastností

energosádry, popsaných v tomto článku, bylo její zatřídění
podle ČSN 72 2301. Energosádra z elektrárny Počerady
byla zatříděna podle klasifikace v souladu s touto normou.
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,log
kr

p

p
q=σ (2)

Měření Počátek tuhnutí 
[min]

Doba tuhnutí 
[min]

1 9 14

2 9 12
3 9 13

průměr 9 13

Tab. 3. Počátek a doba tuhnutí sádrové kaše

Pevnost v tlaku Zbytek 

[MPa] počátek konec [%]

 měřené 13,3 9 13 1,79

mezní [1] minimálně 13
počátek 
nejdříve 

6

doba 
nejpozději 

30

maximálně 
2

G-13 III

Hodnoty
Tuhnutí [min]

zařazení 
[1] B

Tab. 4. Klasifikace energosádry podle ČSN 72 2301

Obr. 3. Pevnost v tlaku



Jak ovšem vyplývá z diskuze, je otázkou, do jaké míry je
tato norma pro klasifikaci současných sádrových pojiv
vhodná a aktuální. Její část vychází a částečně s úpravami
přebírá zkušební metody používané pro jiné stavební mate-
riály. Otázka posuzování pevnosti v tlaku se nezdá být příliš
vhodnou a výstižnou pro chování materiálu. Z hlediska
současných potřeb je pak zřejmě největší její slabinou, že
v podstatě neumožňuje posuzovat vlastnosti sádry modi-
fikované čímkoli jiným než pomocí zpomalovačů tuhnutí.
Modernizace této normy se tedy zdá být aktuální.

Článek byl vytvořen na základě podpory grantu
č. 103/03/0006 GAČR.

Literatura 
[1] ČSN 72 2301 Sádrová pojiva. ÚNM, 1979.
[2] ČSN  EN 196-3 Metody zkoušení cementu. Stanovení dob tuh-

nutí a objemové stálosti. ČSNI, 1993.
[3] Tesárek, P. – Černý, R. – Drchalová, J. – Rovnaníková, P. –

Kolísko, J.: Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodi-
fikované energosádry – 1. část. Stavební obzor, 12, 2004, č. 5,
s. 138–142.

[4] Tesárek, P. – Černý, R.: Základní vlastnosti sádry. [Sborník +
CD], konference „Juniorstav“. Brno, VUT, 2004. 

[5] Šatava, V.: Studie procesu tvrdnutí suspenzí sádry. [Dizertace],
Praha, VŠCHT, 1968.

Tesárek, P. – Černý, R. – Rovnaníková, P. – Kolísko, J.:
Mechanical, Thermal and Hygric Properties of
Hardened Flue Gas Desulphurization Gypsum – Part II

This paper presents classification of hardened flue gas
desulphurization gypsum using ČSN 72 2301. First, the
fundamentals of the methods for determination of
grinding fineness, initial and final setting times and
compressive strength are given. Then, the measurements
for the hardened flue gas desulphurization gypsum from
the electric power station Počerady are performed and
its classification is made. In conclusion, an analysis of the
standard methods is performed and suggestions for their
improvement are given.

Tesárek, P. – Černý, R. – Rovnaníková, P. – Kolísko, J.:
Mechanische, wärme- und feuchtigkeitstechnische
Eigenschaften unmodifizierten REA-Gipses – Teil II

In diesem Artikel wird eine Klassifikation von REA-
Gips nach ČSN 72 2301 vorgestellt. Zuerst werden die
Grundlagen der Methoden zur Bestimmung der
Mahlfeinheit, des Beginns und der Dauer der Erstarrung
sowie der Druckfestigkeit genannt. Danach werden
eigene Messungen für REA-Gipse aus dem Kraftwerk
Počerady und ihre Klassifizierung durchgeführt. Zum
Schluss wird eine Analyse der Normierungsmethoden
vorgenommen, und es werden Entwürfe für deren
Vervollkommnung angeführt. 

STAVEBNÍ OBZOR 8/2004 245

Soutěž

TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2004

z oborů

� inženýrská geodézie
� katastr nemovitostí
� informační systémy
� kartografie

www.kgk.cz

Fórum českého stavebnictví 2004

Stavební trh patří v současnosti k nejdynamičtěji se rozví-
jejícím odvětvím české ekonomiky. Vysoké tempo růstu,
rychlé změny trhu a v neposlední řadě i nové rámcové pod-
mínky dané vstupem ČR do Evropské unie jsou zásadní
výzvou pro majitele a vrcholný management stavebních
firem. Nastal čas pro systematickou analýzu trhu a přípravu
nových strategií. Marketingově poradenská firma INCOMA
Consult se proto ve spolupráci s organizátory veletrhu IBF
rozhodla založit tradici odborných konferencí pod značkou
Fórum českého stavebnictví. Půjde o výroční setkání před-
ních zástupců stavebního trhu, zejména pak velkých a střed-
ních stavebních firem, investorů, projektantů a dodavatelů
stavebních hmot a technologií. Konference bude vždy
uspořádána v areálu významné novostavby a odborný pro-
gram bude doplněn její prohlídkou. 

Cílem prvního ročníku Fóra českého stavebnictví je
sumarizovat informace o současném stavebním trhu a
přinést inspiraci pro další úspěšný rozvoj firem působících
v tomto dynamicky se měnícím prostředí. V úvodním bloku
budou diskutovány trendy stavebního trhu v období po
vstupu ČR do EU a prezentována aktuální situace na
vyspělých trzích „staré“ Evropy. Ve druhé části konference
budou představena úspěšná řešení jak z kategorie veřejných,
tak soukromých a smíšených investic. V závěrečné části
programu bude formou prohlídky představen letošní hosti-
telský objekt – SAZKA Arena.

Tisková informace

www.construction21.cz

�zprávy

S I L N I Č N Í  K O N F E R E N C E  2 0 0 4
19. – 20. října, Hradec Králové

www.silnicnikonference.cz
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Sledování svislých posunů na objektech 
čerpacích stanic

Ing. Lenka LÍNKOVÁ, PhD.
Ing. Jitka SUCHÁ, PhD.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Příspěvek pojednává o geodetickém měření svislých
posunů pro posouzení stability objektů dvou čerpacích
stanic v Ústí nad Labem.

Úvod
Od roku 2001 zajiš�uje Katedra speciální geodézie

Fakulty stavební ČVUT v Praze měření svislých posunů
v objektech čerpacích stanic teplárny v Ústí nad Labem
(jeden objekt na levém břehu – Trmice, druhý na pravém
břehu – Střekov). Tato měření a jejich výsledky slouží jako
podklad pro stanovení příčin poruch čerpacích jímek,
jeřábové dráhy a budovy na pravém břehu (Střekov) a vy-
hodnocení sedání objektu (Trmice), které provádí teplická
firma CON TES, s. r. o. Geodetické měření je prováděno
podle [1].

Čerpací stanice Trmice
Objekt čerpací stanice se nachází v Tovární ulici na levém

břehu řeky Labe. Budova je u hlavní silnice vedoucí z Lovo-
sic do Ústí nad Labem, asi 50 m od řeky. Čerpací stanice je
založena na železobetonovém kesonu, do úrovně ±0,00 m je
monolitická železobetonová jímka, nad touto úrovní mono-
litický železobetonový skelet. 

Pro posouzení chování objektu bylo s objednavatelem
dohodnuto sledování svislých posunů čtyř bodů, které byly
osazeny na nosných obvodových stěnách uvnitř objektu
(obr. 1). Body byly stabilizovány čepovými značkami.
V blízkosti objektu byly stabilizovány další tři výškové
body, které jsou používány jako body vztažné, což vyhovu-
je normě [1], a které jsou připojeny na Českou státní nive-
lační sí� (ČSNS). Pro měření svislých posunů je používána
metoda přesné nivelace. Měření je prováděno libelovým
nivelačním přístrojem Kern NK3, protože technologické
zařízení čerpací stanice je stále v provozu a je tak zdrojem
vibrací, které by při použití kompenzátorového přístroje
znesnadňovaly čtení na invarové nivelační lati. Funkce nive-
lačního přístroje spolu s latí je pravidelně ověřována.

Měření základní (nulté) etapy proběhlo v srpnu 2001,
první etapa byla zaměřena po třech měsících (listopad
2001), následující etapy již byly měřeny v půlročních inter-
valech. Do současné doby bylo vyhodnoceno pět etap.
Vypočtený svislý posun je uveden v tab. 1. Je definován
jako rozdíl nadmořské výšky bodu v i-té a základní etapě.
Z tabulky je patrné, že největší pokles byl zaznamenán
u všech čtyř bodů v první etapě, a to přibližně –2 mm. Od
první etapy všechny body postupně stoupají. Po posledním
měření (5. etapa) byl zjištěn zdvih jižní strany (body 1, 4)
vzhledem k základní etapě. 

Čerpací stanice Střekov
Objekt čerpací stanice se nachází v Raisově ulici na

pravém břehu řeky Labe. Vzdálenost budovy od řeky je asi
50 m. Čerpací stanice je tvořena montovanou konstrukcí
střechy s dřevěnými střešními vazníky. Obvodové zdivo je
z plynosilikátových tvárnic se ztužujícím věncem v úrovni
nosníků jeřábové dráhy, která je z ocelové konstrukce a je
do věnce přikotvena. Tři studny čerpací stanice jsou založe-
ny na kesonu. Násoskový a propojovací kanál, čerpací
jímky a studny jsou monolitické železobetonové. 

Pro posouzení chování objektu bylo s objednavatelem
dohodnuto sledování svislých posunů čtyř bodů na nosných
obvodových stěnách vně objektu (body 1 až 4), sedmi bodů
na sloupech jeřábové dráhy (body 5 až 12) a tří bodů v každé
studni (body 13 až 21). Celkem je měřeno dvacet bodů
(obr. 2), které byly stabilizovány čepovými značkami nebo
stupnicemi s milimetrovým dělením (body na sloupech
jeřábové dráhy). V blízkosti objektu se nachází bod ČSNS,
který je spolu s dalšími dvěma stabilizovanými body
používán jako vztažný bod. Měření svislých posunů je
prováděno metodou přesné nivelace s libelovým nivelačním
přístrojem Kern NK3 (měření uvnitř čerpací stanice) a kom-
penzátorovým nivelačním přístrojem Zeiss Ni 007 (měření
venku). Opravy z komparace a teploty jsou v případě obou
čerpacích stanic zanedbatelné a není třeba je zavádět.

Měření základní (nulté) etapy proběhlo v srpnu 2001,
první etapa byla zaměřena po třech měsících (listopad
2001), následující etapy již byly měřeny v půlročních inter-
valech. Do současné doby bylo změřeno a vyhodnoceno pět
etap. Naměřený svislý posun je uveden v tab. 2. Z dosavad-
ních měření lze vysledovat největší pohyb ve střední části

Obr. 1. Schéma rozmístění bodů v čerpací stanici Trmice

1 –2,0 –1,4 –0,5 0,0 1,3

2 –1,9 –1,7 –0,8 –0,4 –0,3
3 –1,8 –1,5 -0,9 –0,6 –0,4
4 –2,1   0,2   0,4   1,5  1,3

Svislý posun*  [mm] mezi

Bod 1. 
a základní 

etapou

2. 
a základní 

etapou

3. 
a základní 

etapou

4. 
a základní 

etapou

5. 
a základní 

etapou

Tab. 1. Svislý posun bodů v objektu čerpací stanice Trmice

* Znaménko minus znamená pokles bodu.
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čerpací stanice, kde došlo v páté etapě k zatím největším
poklesům na nosnících jeřábové dráhy u bodů 6 (–3,0 mm),
7 (–3,3 mm), 10 (–2,3 mm). Rovněž u bodů stabilizovaných
ve studni ve střední části objektu (body 16, 17, 18) byl v této
etapě zaznamenán pokles kolem –2 mm. 

Hodnocení
Relativní přesnost určení svislých posunů (pozorovaných

bodů vůči sobě) u obou sledovaných objektů lze charakteri-
zovat směrodatnou odchylkou 0,1 až 0,2 mm s ohledem na
počet nivelačních sestav mezi pozorovanými body. Přesnost
vůči vztažným bodům lze odhadnout směrodatnou odchyl-
kou 0,3 až 0,4 mm s ohledem na konfiguraci vztažných
bodů. Hranice prokázaného svislého posunu je tedy při-
bližně 1,2 mm.

Mezi druhou a třetí etapou, v srpnu 2002, zasáhla oba sle-
dované objekty povodeň, při které byla čerpací stanice

Střekov zatopena přibližně do dvoumetrové výšky, čerpací
stanice Trmice do výšky necelého metru. Povodeň mohla
způsobit vzestup hladiny spodních vod, a tím i zdvih objek-
tů. Naměřené svislé posuny, uvedené v tab. 1 a tab. 2, však
tuto domněnku nepotvrzují a lze konstatovat, že tato událost
neměla na pohyb sledovaných bodů výrazný vliv a ve
výsledném posunu se neprojevila.

V letošním roce bude provedeno geodetické měření a
vyhodnocení svislého posunu sledovaných bodů obou čer-
pacích stanic v dalších dvou etapách tak, aby zůstal zacho-
ván půlroční interval mezi měřením.

Příspěvek vznikl s podporou výzkumného záměru MSM
210000001.
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Línková, L. – Suchá, J.: Monitoring of Vertical Displace-
ments in Petrol Stations

This article outlines geodetic surveys of vertical
displacements for the assessment of stability of struc-
tures of two petrol stations in Ústí Upon the Elbe.

Línková, L. – Suchá, J.: Beobachtung der vertikalen
Verschiebungen an Objekten von Tankstellen

Der Beitrag behandelt die geodätische Messung der
vertikalen Verschiebungen zur Beurteilung der Stabili-
tät der Objekte von zwei Tankstellen in Ústí nad Labem.

1. 
a základní 

etapou

 2. 
a základní 

etapou

3. 
a základní 

etapou

4. 
a základní 

etapou

5. 
a základní 

etapou
1 –0,7 –0,3 –0,8 –2,2 –1,2

2   0,4   0,6   0,7 –0,2   0,5

3 –0,1   0,2   0,5 –0,2   0,5

4 –1,0 –0,3 –1,0 –1,7 –2
5   0,7 0,8 0,8   0,2   0,0
6 –1,7 –0,8 –0,7 –2,0 –3,0

7 –1,7 –1,2 –1,0 –2,4 –3,3

8   0,1   0,2   0,8   0,2 –0,1

10 –1,6 –0,3 –0,3 –1,3 –2,3

11   0,1   0,5   1,4   0,7   0,3

12 –0,2   0,6   1,1   0,7   0,4
13 –0,6   0,5   1,0   0,8 –0,4
14 –0,8   0,3   1,1   0,4 –0,2

15 –2,1 –0,4 0,1 –0,3 –1,6
16 –1,8 –0,7 –0,5 –1,5 –2,3
17 –1,5 –0,3   0,0 –1,3 –2,4

18 –1,8 –1,0 –0,5 –1,3 –1,9
19 –1,5 –0,4 –0,1 –0,1 –0,9
20 –0,5 0,4   0,8   0,3 –0,2

21   0,0 0,7   1,2   1,1   0,8

Bod

Svislý posun* [mm] mezi

* Znaménko minus znamená pokles bodu.

Obr. 2. Schéma
rozmístění bodů
v čerpací stanici

Střekov

Tab. 2. Svislý posun bodů na objektu čerpací stanice Střekov

Technický slovník naučný
P – Q

Encyklopedický dům, Praha, 2004, 430 s., 450 ilustrací,
barevná příloha, 410 Kč

V létě vyšel šestý svazek shora uvedeného díla. Celý slovník
naučný zahrne 43 tis. hesel v osmi svazcích s frekvencí vydávání
dvou svazků ročně. Zachycuje současnou techniku včetně souvi-
sejících teoretických oborů a technologií. Obrací se k zájemcům
o rychlou, kvalitní a aktuální informaci, zdůrazňuje novinky, ale
neopomíjí ani historii jednotlivých oborů a technických objevů.
Je původní autorskou prací, na jeho vzniku se podílí kolektiv
více než 200 externích autorů a konzultantů z řad vysokoškol-
ských pedagogů i odborníků z praxe. Vychází za podpory ně-
kterých vysokých škol technického směru a od čtvrtého svazku 

je částečně financován Grantovou agenturou ČR.

www.encyklopedie.cz
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Příspěvek k posuzování přesnosti 
technické nivelace

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

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek se zabývá odvozením kritérií pro posouzení přes-
nosti určení převýšení metodou technické nivelace.
Autoři rovněž uvádějí požadavky na nivelační přístroje
a další pomůcky. Dále je popsána metodika testování
měření v několika v praxi nejvyužívanějších případech
nivelace.

Úvod
Mezi důležité činnosti na stavbách patří určování výšek,

nejčastěji se pro tento účel používá geometrické nivelace ze
středu. Rozdílným požadavkům na přesnost měřených
výškových rozdílů, vyplývajícím z širokého uplatnění
nivelace v geodetické praxi, odpovídají různé druhy nivela-
ce. Podle nároků na přesnost bývá rozlišována technická
nivelace, přesná nivelace, velmi přesná nivelace a zvláš�
přesná nivelace. Nejčastějším případem ve stavební praxi je
technická nivelace.

Pro zajištění jakosti a spolehlivosti stavebních prací je
třeba správně aplikovat metody a postupy měření a jejich
vyhodnocení.

Ve stavební praxi nebývá vždy správně posuzována přes-
nost nivelace a používána kritéria pro tuto přesnost. V člán-
ku uvedeme upřesnění postupů pro posouzení přesnosti
technické nivelace.

Obecné odvození kritérií přesnosti
Jako kritérium pro posouzení, zda přesnost měření

vyhovuje, a tedy není zatíženo hrubými chybami, se takřka
výhradně využívá mezního rozdílu ∆M, který lze za před-
pokladu normálního rozdělení skutečných chyb podle [1]
definovat

kde u je hodnota normované normální náhodné veličiny
(volí se podle závažnosti obvykle 2 až 3, což
odpovídá pravděpodobnosti 95 až 99 %),

σ1 – směrodatná odchylka první porovnávané hodnoty l1,
σ2 – směrodatná odchylka druhé porovnávané hodnoty l2.

Pokud rozdíl ∆ = |l2 – l1| překročí hodnotu ∆M, lze s pravdě-
podobností odpovídající hodnotě zvoleného u prohlásit, že
přesnost měření nevyhovuje.

U geometrické nivelace ze středu lze takovýmto způ-
sobem hodnotit dvojí měření (tam a zpět), případně i měření
mezi dvěma body o známých výškách, či uzavřený nivelační
pořad. Podle [1] je známo, že směrodatná odchylka převýše-
ní σh roste s odmocninou délky nivelačního pořadu L. 

Lze tedy psát 

kde σh je směrodatná odchylka převýšení,

σkm – směrodatná odchylka kilometrová,
L – délka nivelačního pořadu [km].

K použitému přístroji a pomůckám ve specifikacích uvádí
výrobce směrodatnou kilometrovou odchylku σkm, která
popisuje přesnost průměrného převýšení určeného z obou-
směrné nivelace na vzdálenost 1 km. Za znalosti tohoto
údaje lze pomocí zákona hromadění směrodatných odchylek
jednoduchým výpočtem zjistit směrodatnou odchylku kilo-
metrovou jednosměrně určeného převýšení 1σkm

Lze tedy odvodit, že směrodatná odchylka jednosměrného
určení převýšení 1σh nivelačním pořadem o délce L se
vypočítá

Z toho vyplývá vztah pro mezní rozdíl měření tam a zpět TZ∆
za předpokladu, že obě měření považujeme za stejně přesná 

a tedy 

Vztah lze zjednodušit 

Pro konkrétní soupravu tvořenou nivelačním přístrojem a
dalšími pomůckami lze takto vypočítat hodnotu mezního
rozdílu mezi měřením tam a zpět. Pokud měření probíhá
mezi dvěma body o známých výškách, které byly určeny
řádově přesněji, lze ve vzorci (1) považovat směrodatnou
odchylku jednoho ze dvou porovnávaných měření za rovnou
nule, a tedy pro mezní rozdíl známého a určovaného
převýšení T∆ platí 

Pro danou měřicí soupravu lze ve vzorcích (7) a (8) provést
nahrazení

a pak je vhodné ve shodě se zvyklostmi zvolit vyjádření

Vzorec (11) platí také pro mezní hodnotu uzávěru uza-
vřeného nivelačního pořadu, jak lze snadno odvodit.

Příkladem stanovení koeficientu K pro určení kritéria
přesnosti může být požadavek na přesnost přístroje pro tech-
nickou nivelaci vyjádřený velikostí směrodatné kilometrové
odchylky 5,0 mm (např. přístroj Zeiss Ni 050), koeficient K
má pak hodnotu 20 mm. Pro přesnější přístroj, u kterého
platí σkm = 2,5 mm (např. Zeiss Ni 025), má koeficient hod-
notu 10 mm. V obou případech je voleno u = 2.
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Pokud se měření provádí mezi dvěma známými body
obousměrně (pro zvýšení přesnosti), je ještě třeba uvést
mezní rozdíl pro posouzení průměru měření tam a zpět se
známou (správnou) hodnotou DP∆M. Pro směrodatnou
odchylku průměru z převýšení měřeného tam a zpět platí
vzorec (2). Pro mezní rozdíl DP∆M potom platí 

Vzhledem k definici koeficientu K (9), který je vhodné
využít, lze vzorec upravit do tvaru 

Technická nivelace 
Výše odvozené vztahy budou dále aplikovány na určení

kritérií pro technickou nivelaci. Specifikace technologie
měření technické nivelace nejsou v současné době dána žád-
ným závazným předpisem či normou. Při dalších úvahách
budeme vycházet z [2].

Technická nivelace se provádí nivelačními přístroji, pro je-
jichž směrodatnou kilometrovou odchylku platí σkm ≤ 5,0 mm,
zvětšení dalekohledu je nejméně šestnáctinásobné, citlivost
nivelační libely alespoň 60" (na dílek stupnice 2 mm) nebo
v koincidenční úpravě 80"/2 mm nebo kompenzátor odpoví-
dající přesnosti. Dále se používají nivelační latě dlouhé 2 až
4 m, celistvé nebo různým způsobem skládací se zařízením
na zajištění svislosti (krabicová libela) se zřetelným dělením
(zpravidla po 0,01 m) a nivelační podložky ploché, kruhové
nebo trojúhelníkové. V případě použití digitálních nivelač-
ních přístrojů a pomůcek by tyto měly splňovat dříve uve-
dené vlastnosti. Postup určení směrodatné kilometrové
odchylky je uveden v [3].

Délky záměr se volí s ohledem na sklonitost terénu,
požadovanou přesnost, stav atmosféry, způsob čtení latí.
Zpravidla se nerozměřují, ale krokují. Podle [2] se volí
nejvýše do 120 m, což je z praktického hlediska hodnota
příliš velká. Podle [5] je směrodatná odchylka σa ve čtení na
lati při odhadu milimetrů v centimetrovém dílku dána
vztahy 

kde σar je směrodatná odchylka ze zaokrouhlování čtení
[mm], 

σZ – směrodatná odchylka způsobená rozlišovací
mezí dalekohledu [mm], 

s – délka záměry [m], 
z – zvětšení dalekohledu. 

Pokud připustíme směrodatnou odchylku ve čtení na lati
1 mm, pak pro zvětšení dalekohledu 16 ze vztahu (16)
vyplývá maximální délka záměry 89 m při optimálních pod-
mínkách. Pro praxi proto doporučujeme používat délku
záměry do 60 m, což přibližně odpovídá směrodatné od-
chylce ve čtení na lati 0,7 mm.

Dříve se uvádělo nejednotné rozdělení – podle [4] se
rozlišují dva druhy technické nivelace, a to technická a hru-
bá, podle [5] „přesnější“ technická nivelace a technická ni-
velace, podle [6] technická nivelace základní přesnosti a
technická nivelace zvýšené přesnosti. 

Ze vzorce (11) a požadavku na maximální směrodatnou
kilometrovou odchylku pro technickou nivelaci (5 mm) a
dodržení všech uvedených požadavků, a navíc při použití
celistvých latí délky 2 až 3 m a při trvalé stabilizaci připojo-
vacích bodů, vyplývá koeficient kritéria 

K = 20 mm , (17)

v souladu s ustanovením vyhlášky [7]. Jsou-li používány
necelistvé latě nebo připojovací body nejsou trvale stabili-
zovány, bývá hodnota koeficientu kritéria zdvojnásobena na 

K = 40 mm . (18)

Z hlediska postupu měření se ve stavební praxi využívají
zejména tyto případy:

� vložený nivelační pořad mezi dva body o známé
(ověřené) výšce měřený
– jednosměrně (obr. 1a),
– obousměrně (obr. 1b);

� volný pořad jednostranně připojený na bod o známé
(ověřené) výšce měřený obousměrně (obr. 2);

� uzavřený nivelační pořad měřený jednosměrně (obr. 3).

Dále se používají k posouzení, zda přesnost měření ve
výše uvedených případech vyhovuje technické nivelaci.

Na obrázcích 1 až 3 značí určovaný bod, bod o zná-
mé výšce a směr nivelace. V případě 1a se
posuzuje rozdíl mezi daným a určeným převýšením připojo-
vacích bodů, kdy rozdíl ∆ mezi daným a určeným
převýšením nesmí překročit mezní rozdíl T∆M daný vzorcem
(11) s příslušným koeficientem K. V případě 1b se posuzuje
nejprve rozdíl mezi měřením tam a zpět pomocí mezního
rozdílu TZ∆M (10), a pokud měření vyhoví, posuzuje se rozdíl
aritmetického průměru převýšení tam a zpět a daného
převýšení připojovacích bodů mezním rozdílem DP∆M (13).
V případě 2 se posuzuje rozdíl mezi měřením tam a zpět
pomocí mezního rozdílu TZ∆M (10). V případě 3 se posuzuje
uzávěr nivelačního pořadu, který nesmí překročit (v absolut-
ní hodnotě) hodnotu T∆M (11).

Poznámka 1
V publikaci [4] lze nalézt koeficient K = 10 mm pro technickou
nivelaci, což vychází ze směrodatné kilometrové odchylky
σkm = 2,5 mm. Je zřejmé, že požadavky na přesnost se proti před-
pokladům (zlepšování přístrojů apod.) později snížily.
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Poznámka 2
Autoři [4] a [8] ve spojení s hodnocením přesnosti nivelace uvádějí
některé vztahy s mezemi pro pravděpodobnou chybu r = 0,67 · m0
(m0 je střední kilometrová chyba jednotková, dnes směrodatná kilo-
metrová odchylka), které se dříve někdy používaly, ale se zde uve-
deným testováním, založeným na směrodatných odchylkách, nemo-
hou být spojovány.

Závěr
V práci jsou odvozena kritéria pro posouzení přesnosti

technické nivelace vycházející ze směrodatné kilometrové
odchylky nivelačního přístroje, která popisuje přesnost
průměrného převýšení určeného z obousměrné nivelace na
vzdálenost 1 km. Dále je popsána metodika ověřování
měření v několika v praxi nejvyužívanějších případech
nivelace.

Je vhodné upozornit, že chceme-li bezezbytku využít
přesnosti, kterou poskytuje určitý nivelační přístroj ve spo-
jení s odpovídajícími pomůckami, je účelné použít koefi-
cient K pro kritéria vypočítaný na základě parametru přes-
nosti daného přístroje, což umožňuje zvýšit jakost
poskytovaných geodetických služeb, a tím spolehlivost sta-
vebního díla.

Článek je podkladem pro výzkumný záměr MSM 21 000
000 1 „Funkční způsobilost a optimalizace stavebních
kontrukcí“, dílčí část „Výzkum a aplikace geodetických
metod pro zabezpečování jakosti a spolehlivosti staveb-
ních konstrukcí“.  
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Pospíšil, J. – Štroner, M.: A Contribution to the
Accuracy Assessment of Technical Levelling

This paper is aimed to derive criteria of accuracy

assessment of a height difference using the technical

levelling method. The authors also define requirements

for levelling instruments and other tools. Further, they

describe methods of testing measurements in a few cases

of levelling most frequently employed in practice.

Pospíšil, J. – Štroner, M.: Beitrag zur Beurteilung der
Genauigkeit eines technischen Nivellements

Der Artikel befasst sich mit der Ableitung von Kriterien
für die Beurteilung der Genauigkeit der Ermittlung der
Überhöhung mit der Methode des technischen
Nivellements. Die Autoren führen gleichfalls die
Anforderungen an die Nivelliergeräte und weiteren
Hilfsmittel an. Des Weiteren wird eine Methodik zur
Prüfung der Messung in einigen in der Praxis am
meisten genutzten Nivellierfällen beschrieben.

�zprávy
Zlatá medaile pro Schiedel KERASTAR

Systém Schiedel KERASTAR je v oblasti komínové tech-
niky na českém trhu novinkou. Přináší
originální řešení v kombinaci vnitřní
šamotové vložky, izolované minerální
izolací, s vnějším pláštěm z leštěné
nerezové oceli. Toto netradiční řešení
dodává systému nadstandardní život-
nost, obvyklou u keramických komínů,
při současně extrémně nízké hmotnosti
a vnějším vzhledu typickém pro nere-
zové systémy. Pro své vlastnosti byl na
letošním stavebním veletrhu IBF oceněn
Zlatou medailí.

Byl vyvinut jako univerzální systém
pro všechny typy spotřebičů pracujících
v podtlakovém provozu a pro všechny
typy paliv od nízkých teplot spalin po
vysoké. Jeho předností je především
malá hmotnost, která umožňuje rychlou
výstavbu bez použití mechanizace, a
zároveň umožňuje založení komínového

tělesa bez základu, je tedy vhodný i pro dodatečnou montáž.
Vzhledem k tomu, že jde o komínový
systém z prefabrikovaných prvků, které
na sebe přesně navazují, je dosaženo
jednoduché, přesné a čisté montáže. 

Systém je určen především pro
rodinné domy, a to jak v exteriéru, tak
v interiéru, kde lze ocenit především
úsporu místa a opticky zdařilé řešení. V
rodinných domech není nutné doda-
tečné opláštění, např. sádrokartonem.
Dodává se v rozměrech 140, 160, 180,
200 a 250 mm. Výška jednotlivých
prvků je 165, 330 a 665 mm. Součástí
nabídky jsou T-kusy, čisticí tvarovky,
běžné roury, kondenzátní misky, prů-
chodky včetně příslušenství. Izolace
tlouš�ky 60 mm je z minerálních
vláken. Vnější pláš� je z ušlechtilé
nerez oceli 1.4301 o tlouš�ce 0,4 mm.

Tisková informace
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Automatizácia časového plánovania výstavby
Ing. Peter MAKÝŠ, PhD.

STU – Stavebná fakulta 
Bratislava

Článok sa zaoberá problematikou časového plánovania
výstavby, hodnotením súčasného stavu a možnos�ami
automatizácie tvorby a aktualizácie časových plánov pri
zoh	adnení vplyvu pracovného prostredia na trvanie
stavebných procesov.

Úvod
Časové plánovanie výstavby možno považova� za jednu

z najdôležitejších prípravných činností, nako�ko vytvára
podmienky pre plynulý priebeh uskutočňovania stavby pri
optimálnom využívaní zdrojov. Plánovanie je vo všeobec-
nosti považované za projektovanie budúcnosti, t. j. budúce-
ho stavu, pri ktorom sa určujú ciele (realizácia stavby) a
stanovujú sa cesty, ako tieto ciele dosiahnu� v stanovenom
čase a na požadovanej úrovni. Uplatňuje sa v rôznych
stupňoch prípravy stavby, pre rôzne objekty a rôzne stupne
riadenia, preto je aj jeho obsah od prípadu k prípadu odlišný.

Orientačné časové plány sa môžu vypracováva� – najmä
na základe požiadavky stavebníka – už v projekte organizá-
cie výstavby, ktorý sa ako súčas� projektovej dokumentácie
stavby spracovanej projektantom predkladá na stavebné
konanie. Spracovávajú sa ako súhrnný časový plán výstavby
s členením na jednotlivé objekty stavby a poskytujú orien-
tačné informácie o predpokladanej realizácii jednotlivých
objektov v čase a o ich vzájomnej nadväznosti. Stavebníko-
vi poskytujú informáciu o trvaní výstavby a o celkových
finančných požiadavkách v jednotlivých obdobiach výstav-
by. Stavebnému úradu zas poslúžia na koordináciu �alších,
súbežne uskutočňovaných stavieb a ich objektov (napr. rea-
lizácia komunikácií, inžinierskych sietí a pod.). Určité
menšie nepresnosti v spracovaní nemávajú negatívny dopad
na priebeh výstavby. Ak sa časové plány nespracovávajú,
určuje sa v projekte organizácie výstavby aspoň termín
začatia a ukončenia výstavby. Ak by časový plán mal slúži�
aj k získaniu bankového úveru, potom už v tomto štádiu
prípravy stavby by mal by� spracovaný s takou podrob-
nos�ou, aby bol zrejmý priebeh čerpania finančných
prostriedkov počas výstavby, a to na základe stavebno-tech-
nologickej analýzy vychádzajúcej z informácií dostupných
v danom štádiu plánovania.

Podrobnejšie spracované časové plány výstavby bývajú
súčas�ou ponukových konaní, pri ktorých je určujúcim
kritériom lehota výstavby. Pri jej určovaní sa môže vy-
chádza� z lehoty požadovanej stavebníkom, alebo ju navrhu-
je zhotovite� pod�a obdobných, už realizovaných stavieb.
V každom prípade je však potrebné vychádza� z podrobnej
analýzy konštrukčno-výrobného systému, z postupu výstav-
by, z organizačných nadväzností a priestorových možností.
To si vyžaduje podrobnejšie členenie stavby na súhrny prác,
etapy rozostavanosti, technologické etapy, etapy výstavby a
pod. Spracovanie takého časového plánu je vecou zho-
tovite�a stavby. Slúži mu okrem stanovenia reálnosti lehoty
výstavby aj na posúdenie jeho kapacitných možností, na
stanovenie rozsahu zabezpečenia výstavby poddodávate�mi
a pod. Môže by� aj podkladom pre uzatvorenie zmluvy

o budúcej zmluve. Prípadné nepresnosti pri spracovaní
časového plánu môžu však už ma� za následok, že ponúk-
nutá lehota výstavby je zbytočne dlhá, čo organizáciu v po-
nukovom konaní znevýhodní, alebo naopak, je príliš krátka,
čo síce dáva organizácii predpoklady v sú�aži uspie�, avšak
môžu vzniknú� problémy pri jej dodržaní. Spracovaný
časový plán výstavby má význam aj pre stavebníka tým, že
mu dáva možnos�: 

� vytvori� si predstavu o budúcom priebehu výstavby, 
� priebežne sledova� jeho plnenie,
� plánova� finančné zabezpečenie výstavby.

Podrobné časové plány výstavby vypracováva zhotovite�
stavby po získaní zákazky v rámci svojej výrobnej prípravy
ako operatívne časové plány, ktoré vychádzajú z časových
plánov spracovaných do ponukového konania a upresní ich
detailným rozpisom jednotlivých rozhodujúcich stavebných
procesov a prác. Bývajú pod�a potreby doplnené požado-
vanými zdrojmi, ako sú počty robotníkov, finančné náklady,
potrebná mechanizácia, rozhodujúce stavebné materiály a
pod. Slúžia pre zabezpečovanie výstavby vlastnými kapaci-
tami a pre zmluvné zabezpečenie poddodávate�mi a potreb-
nými zdrojmi. Operatívne časové plány poskytujú podrobný
preh�ad o predpokladanom priebehu výstavby a o nevyhnut-
ných nadväznostiach medzi jednotlivými stavebnými čin-
nos�ami. Umožňujú sledovanie a kontrolu postupu výstav-
by, a tak sa stávajú dôležitým nástrojom pre riadenie a
prípadné nevyhnutné korekcie v priebehu výstavby. Patria
preto medzi rozhodujúce dokumenty prípravy realizácie
stavieb. Prípadné nepresnosti pri ich spracovaní sa prejavia
v poruchách plynulosti priebehu výstavby, najmä ak bola
dohodnutá krátka lehota výstavby, ktorá neposkytuje rezer-
vy v časovom plnení.

Aký je súčasný stav?
Spracovanie časových plánov výstavby, adekvátnych

k zložitosti podmienok výstavby a zoh�adňujúcich kapacitné
možnosti zhotovite�a, je ve�mi dôležitou fázou prípravy vý-
stavby. Ich spracovanie nie je vecou jednoduchou, a samot-
né vyhotovenie je časovo náročné. Vzh�adom na ve�ký počet
spracovávaných ponúk a relatívne malú úspešnos� v získa-
vaní zákaziek nie je dostatočný priestor pre vypracovanie
časového plánu výstavby pri každej ponuke. Časové plány
pre ponukové konanie sa preto často vyhotovujú len vtedy,
ak ich stavebník požaduje, inak sa lehota výstavby a dôležité
termíny iba odhadujú. Žia�, po ukončení výberového kona-
nia len zriedkavo poskytne stavebník zhotovite�ovi dosta-
točný čas na spracovanie kvalitnej výrobnej prípravy a vý-
stavba sa často začína bez podrobne spracovaného časového
plánu.

Vo ve�kých stavebných organizáciách je situácia relatívne
dobrá. Sú vybavené kvalitnou výpočtovou technikou a prí-
slušnými programami na spracovanie časových plánov,
disponujú kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí vedia časový
plán zostavi� s dostatočnou podrobnos�ou, a povedomie
o význame časového plánu pre efektívne riadenie procesu
výstavby je na dobrej úrovni. Tu sa pre riadenie výstavby
vypracovávajú podrobné časové plány pod�a potreby.



Horšia situácia je v malých stavebných firmách, kde je
často nedostatok odborníkov s dostatočnými skúsenos�ami
z oblasti prípravy stavieb, schopných podrobné časové
plány vyhotovi�, a chýba tu aj primerané počítačové a pro-
gramové vybavenie. Ak tieto firmy realizujú stavby malého
rozsahu, ako napríklad drobné rekonštrukčné práce, opravy,
prípadne práce s jednoduchou štruktúrou procesov – zate-
p�ovanie fasád, inžinierske siete a pod., pre ktoré nie je
nevyhnutný časový plán výstavby, nevypracovávajú ho.
Realizujú však aj výstavbu väčšieho rozsahu, kde je pre
riadenie procesu výstavby časový plán potrebný, a ten sa
často nevypracováva ani v týchto prípadoch.

V posledných rokoch sa už spracovávanie časových
plánov výstavby predsa len rozširuje, a to v�aka zavádzaniu
systémov manažérstva kvality pod�a STN EN ISO 9001 [3],
ktorá ich spracovanie v zmysle článku 7.1 (plánovanie reali-
zácie produktu) požaduje. Mnohé z vypracovaných časo-
vých plánov výstavby sú však často vyhotovené povrchne,
bez podrobnej analýzy výstavbového procesu, a ako také sú
na operatívne riadenie výstavby len málo použite�né. 
V tabulke 1 je príklad takéhoto „časového plánu výstavby“
pre realizáciu stavby 14 bytových jednotiek vypracovaného
jednou malou stavebnou firmou. Určite nepomohol stavby-
vedúcemu pri riadení stavebných prác a treba poznamena�,
že už od druhého mesiaca výstavby bol neaktuálny.

Vysoká prácnos� zostavovania časových plánov, nedosta-
tok času na podrobnú prípravu stavby a nedostatok kvali-
fikovaných pracovníkov spôsobujú, že časové plány s dosta-
točnou podrobnos�ou sa vyhotovujú len v obmedzenej
miere. Ve�mi často sa zhotovujú len zjednodušene, nezo-
h�adňujúc skutočné podmienky výstavby, a preto sa už
krátko po zahájení nedarí výstavba pod�a nich organizova�.
Odlišnos� skutočného priebehu výstavby od plánovaného sa
neraz mylne používa ako argument o zbytočnosti časového
plánovania  prispieva k nízkemu povedomiu o význame

podrobnej prípravy stavby. Širšie využitie podrobných
časových plánov výstavby by si preto vyžadovalo:

� vytvori� súbor vstupných údajov, ktorý by umožnil čo
najvernejšie modelova� skutočný priebeh výstavby;

� zníži� prácnos� ich zostavovania, napr. automatizáciou
tvorby;

� pravidelnú aktualizáciu pod�a skutočného priebehu
výstavby, z ktorej by vyplynuli požiadavky na opera-
tívne zásahy v jej riadení.

Automatická tvorba časových plánov
Automatizácia tvorby časových plánov výstavby pred-

stavuje zvyšovanie podielu práce výpočtovej techniky na
ich spracovaní, a to v štádiu prípravy vstupných údajov, pri
tvorbe samotných časových plánov, ako aj pri ich aktua-
lizácii. U nás sa na časové plánovanie používajú najmä pro-
gramy Project (obr. 1) od firmy Microsoft, Contec (obr. 5)
od firmy Contec, CA – SuperProject od firmy Computer
Associates International, Koral od firmy Kros (nadstavba
pre Microsoft Project) a Flow Project od firmy Systematic.

Vstupné údaje predstavujú súbor informácií zahrňujúcich
najmä:

� parametre stavebného procesu, a to:
– technologický (realizované práce, ich rozsah, 

prácnos�),
– priestorový (ve�kos� pracovného priestoru 

pre pracovné čaty),
– časový (trvanie prác na jednom zábere, 

nutné technologické prestávky);
� kapacitné možnosti zdrojov;
� pracovné podmienky (napr. klimatické podmienky).

Toto programové vybavenie na spracovanie časových
plánov výstavby umožňuje preberanie vstupných údajov
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III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
[mil. SK] 0,8 1,1 1,2 1,3 1,7 2,3 3,5 2 1,6 1,4

Plan
2003

Tab. 1. Príklad formálneho „časového plánu výstavby“

Obr. 1. Čas� harmonogramu postupu výstavby spracovaného programom Project



najmä pre technologický parameter stavebného procesu
z programu určeného na tvorbu rozpočtov a výrobných kal-
kulací. Sú to súpis a rozsah prác, údaje o prácnosti a potreb-
ných zdrojoch, prípadne údaje o zrealizovaných činnostiach
a pod. Pre určenie trvania jednotlivých stavebných procesov
je potom potrebné len urči� ve�kosti pracovných čiat.

Časová následnos� jednotlivých činností sa pri použití
programov na časové plánovanie definuje prostredníctvom
uzlovo orientovaných sie�ových grafov. Pre projekty, ktoré
sú aspoň čiastočne opakovate�né, teda pre opakovate�nú
výstavbu, je možné vopred pripravi� typové sie�ové grafy,
ktoré definujú sled a časovú postupnos� procesov vrátane
potrebných technologických prestávok medzi procesmi.
Typové sie�ové grafy sa vypracovávajú na výstavbu
konkrétneho druhu objektov realizovaných určitou tech-
nológiou (napr. monolitický železobetónový nosný systém
na základových pásoch z prostého betónu), alebo môžu by�
univerzálne pre rôzne technológie (napr. aj pre objekt
murovaný, alebo montovaný zo železobetónových prefab-
rikátov a založený na železobetónovej doske, alebo na pre-
fabrikovaných pätkách). Pri konkrétnom návrhu sa potom
vylúčia tie činnosti, ktoré sa v danom projekte nevyskytujú. 

Vzh�adom na to, že trvanie činností sa môže meni�, musia
by� väzby medzi činnos�ami v týchto sie�ových grafoch
zostavené tak, aby sa predišlo možným chybám pri automa-
tickom spracovaní postupu výstavby. Aj ke� väčšina pro-
gramov na časové plánovanie umožňuje zostavenie
typových sie�ových grafov, obvykle nedisponujú dosta-
točným sortimentom možných väzieb definujúcich väzby
medzi činnos�ami. Najčastejšie sa vyskytujúce väzby použí-
vané programami na spracovanie časových plánov sú zná-
zornené na obr. 2. 

Týmito väzbami ale nie je možné dostatočne ošetri� čias-
točnú súbežnos� procesov, najmä ak vopred nevieme ich
trvanie, čo je prípad aj v riešení a zostavovaní typových
sie�ových grafov. Napríklad, ak je potrebné zadefinova� dva
procesy, ktoré budú prebieha� čiastočne súbežne s určitým
oneskorením, je možné použi� väzbu začiatok-začiatok
alebo koniec-koniec z obr. 2 s určenou prestávkou – od-
dialením. Existuje však riziko, že ak trvanie procesov bude
značne rozdielne (napríklad sa nasadia čaty s výrazne
rozdielnym počtom pracovníkov), môže druhý proces pred-
behnú� prvý. Napríklad výstuž stropu musí zača� až po
zadebnení časti stropu a skonči� až po ukončení debnenia
celého stropu, čo spomenutými väzbami nevieme jedno-
značne zabezpeči� (obr. 3). Tento problém odstraňuje väzba

kritického priblíženia, ktorá je kom-
bináciou väzieb začiatok-začiatok a
koniec-koniec (obr. 4). Táto väzba
umožňuje zadefinova� požiadavku

uvo�nenia minimálneho pracovného frontu (priestoru) pro-
cesom tak, aby na dané miesto mohol nastúpi� nasledujúci
proces bez toho, aby si procesy vzájomne prekážali. Žia�,
uvedená väzba nie je bežnou výbavou programov na spraco-
vanie časových plánov a z vyššie uvedených ju ponúka len
program Contec [1] pod názvom „väzba kritického priblíže-
nia“ (prestávka medzi procesmi je definovaná v časových
jednotkách) alebo „stavebno-technologická väzba“ (prestáv-
ka medzi procesmi je definovaná súčinite�om pracovnej
fronty, čo je pomer minimálneho, technologicky nutného
pracovného frontu k celkovému disponibilnému pracovné-
mu priestoru), čím je tento program na spracovanie
typových sie�ových grafov dobre prispôsobený.

Pred použitím typového sie�ového grafu je potrebné uváži�,
že každý objekt má osobitú priestorovú štruktúru (napr.
objekt môže by� výškovou budovou alebo nízkopodlažnou
budovou, podpivničený alebo nepodpivničený) a ve�kos�
pracovného frontu sa pre stavebné procesy môže líši�, aj ke�
pre niektoré skupiny procesov môže by� rovnaký (napr. pre
procesy na zastrešení môže by� pracovným frontom celá
strecha, pre dokončovacie procesy v objekte jedna bytová
jednotka). Z toho dôvodu je pri automatickej tvorbe
časového plánu, ako aj pri jeho modifikácii, dôležité, aby
typové sie�ové grafy umožňovali zadáva� ve�kos� pracovné-
ho frontu pre rôzne skupiny stavebných procesov spoločne,
čím sa výrazne urýchli jeho spracovanie. To umožňuje už
spomenutý program Contec, ktorý ponúka aj nieko�ko
�alších nástrojov. Patrí sem možnos� zostavi� typový sie�ový
graf zahrňujúci rôzne technológie, pričom pre činnosti
vyskytujúce sa pri najčastejšie používanej technológii sa
zadefinujú pomery, v akých sa na celkovej výstavbe podie-
�ajú. Pri automatickej tvorbe časového plánu sa potom zadá

ve�kos� objektu v stanovených merných jednotkách (m3 pre
budovy, m2 pre plošné objekty, m pre líniové objekty) a pre-
počtom sa určí trvanie jednotlivých činností, tzn. že typový
sie�ový graf sa prispôsobuje ve�kosti objektu. Týmto spô-
sobom je možné mimoriadne rýchlo získa� prvý – orientač-
ný návrh časového plánu výstavby (obr. 5), ktorý je možné
po spresnení použi� na riadenie procesu výstavby. Uvedený
program obsahuje tiež rozsiahle databázy stavebných čin-
ností, zdrojov, typových sie�ových grafov a kontrol, ktoré
výrazne u�ahčujú tvorbu a aktualizáciu časových plánov vo
všetkých štádiách prípravy stavby, pričom ponúka aj dosta-
točné možnosti na spracovanie údajov z týchto databáz.
Napríklad pri výpočte trvania prác vychádza z noriem času
(sú súčas�ou databázy stavebných činností) a množstva prác
(definovaného napr. v m3, m2, m, t), čo napriek tomu, že ide
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Obr. 2. Väzby používané programami na časové plánovanie

Obr. 3. Riziká pri súbežnosti procesov

Obr. 4. Väzba kritic-
kého priblíženia

Obr. 5. Čas� harmonogramu postupu výstavby (Contec)

1. koniec – začiatok 2. začiatok – začiatok 4. koniec – koniec 3. začiatok – koniec

debnenie stropu

výstuž stropu

1. začiatok –
začiatok

2. koniec –
koniec



o správny postup, väčšina spomínaných programov neu-
možňuje.

Vplyv ročného obdobia
Proces výstavby je ovplyvnený množstvom rôznych fak-

torov, z ktorých niektoré sú počas výstavby stále a niektoré
premenlivé. Stále faktory je možné pomerne presne defino-
va�, napr. vplyv technologického parametra na prácnos�
stavebného procesu je možné urči� z výkonovej normy,
priestorový parameter a rozsah prác z projektovej dokumen-
tácie a pod. Iná je však situácia pri premenlivých faktoroch,
ku ktorým patria napr. faktory pracovného prostredia. Tieto
sa počas výstavby menia (teplota, vietor, dáž� a pod.), čo
spôsobuje, že stavebný proces môže ma� v rôznych obdo-
biach roka rôznu reálnu prácnos�. Prácnos� sa pritom môže
v závislosti od zmeny faktorov pracovného prostredia meni�
plynulo alebo skokom.

Plynulé zmeny prácnosti zapríčiňuje napríklad zmena
teploty prostredia pôsobiaca na výkonnos� človeka. Na
obrázku 6 je znázornený priebeh prácnosti v roku pre mon-

táž konštrukcií krovu sedlovej strechy, ktorej priemerná
prácnos� je 0,46 Nh·m–1 a reálna sa na základe výskumu
pohybuje v rozmedzí 20 % priemernej. Na základe informá-
cií tohto druhu pri automatickom spracovaní časových
plánov je potrebné zostavi� databázu vplyvov pracovného
prostredia na trvanie stavebných procesov, a po zadaní prie-
merných hodnôt pracovného prostredia (napr. priemerných
teplôt v jednotlivých mesiacoch) by mohol program auto-
maticky upravi� trvanie stavebného procesu pod�a obdobia,
v ktorom sa bude realizova�, čím dospeje k reálnejším
výsledkom (uvedená problematika je v štádiu výskumu) [2].

Pracovné prostredie môže v určitých situáciach vyvola� aj
nárast prácnosti „skokom“ (obr. 7), napríklad ak vznikne

potreba prác naviac (ohrev konštrukcie pri betonáži za
nízkych teplôt, zakrývanie konštrukcie ako ochrana pred
daž�om, pri rozpojovaní zamrznutej zeminy a pod.).
Vyžaduje to urči� procesy, ktoré sú takýmto spôsobom pra-
covným prostredím ovplyvnené, ako aj definova� nárast ich
prácnosti. K tomu je k dispozícii dostatok informácií, žia�
ponúkané programy ich neumožňujú využíva� pri automa-
tickom návrhu časového plánu.

Pracovné prostredie ovplyvnené ročným obdobím môže
tiež spôsobi�, že stavebný proces sa za určitých podmienok

nedá realizova� (napr. ma�ovanie a natieranie nechránených
plôch za daž�a alebo pri nízkych teplotách). Túto situáciu
programy na spracovanie časových plánov umožňujú
zoh�adni� aj pri automatickom návrhu, a to napríklad tým, že
procesy, ktoré sa nedajú ralizova� pre nepriaznivé ročné
obdobie, program automaticky presúva do najbližšieho
vhodného obdobia.

Aktualizácia časových plánov
Pri realizácii každej stavby sa vyskytuje množstvo

udalostí, ktoré ohrozujú presné plnenie navrhnutého plánu
výstavby. Niektoré z nich (ako príčiny porúch jej priebehu)
je možné predvída�, ale čas� z nich má vyslovene náhodný
charakter (dodatočné zmeny projektu, nedodržanie termínov
inými dodávate�mi, finančné problémy stavebníka a pod.).
Na zvyšovanie presnosti pri spracovaní časových plánov
výstavby je možné definova� tieto náhodné faktory ako sto-
chastické veličiny. Niektoré programy na tvorbu časových
plánov (napr. Microsoft Project, Contec) počítajú aj s tými-
to vplyvmi a ponúkajú podporu pre spracovanie plánov so
stochasticky definovanými vstupnými údajmi. Vzh�adom na
značnú prácnos� zostavovania vstupných údajov sa takéto
časové plány v praxi zatia� nepoužívajú a rôzne náhodné
vplyvy na proces výstavby a vyvolané odchýlky od pláno-
vaného postupu sa riešia až pravidelnou aktualizáciou
časových plánov.

Aktualizácia pozostáva v zhromaždení informácií o sku-
točnom priebehu výstavby a ich zaznamenaní do pôvodného
plánu. Následne sa musí vyhodnoti� nový stav, prípadne
navrhnú� opatrenie na elimináciu nepriaznivého priebehu,
ak by mohol vies� k nedodržaniu dohodnutých termínov
(napr. návrh nových termínov, h�adanie nových zdrojov,
výber �alších subdodávate�ov). Aktualizáciu umožňuje
v rôznej miere každý program na časové plánovanie, i ke�
automatický návrh technologicky zdôvodnite�ných opatrení
aspoň v podobe zvýšenia počtu pracovníkov v čate ponúka
z uvedených programov len Contec. Pravidelnou aktualizá-
ciou sa tak nielen v dostatočnom predstihu môžu odhali�
riziká v nedodržaní dohodnutých termínov, ale aj následne
zvráti� nepriaznivý vývoj.

Záver
Rozšíreniu využívania časových plánov výstavby výrazne

prispieva automatizácia ich tvorby príslušnými programami.
Návrh časových plánov modelujúcich reálne podmienky
výstavby je ve�mi komplikovanou úlohou, ktorú počítače
zatia� neumožňujú zvládnu� v plnom rozsahu. Niektoré pro-
gramy však ponúkajú nástroje a databázy údajov umožňu-
júce rýchly návrh orientačných časových plánov výstavby.
Tieto po dopracovaní vplyvu predvídate�ných faktorov na
proces výstavby vytvoria predpoklady umožňujúce priblíži�
sa reálnym podmienkam na stavenisku, i ke� bude aj na�alej
potrebná ich aktualizácia počas realizácie stavby.
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Obr. 6. Prácnost pre montáž krovu

Obr. 7. Prácnost pre betonáž

prácnos� pri vzniku naviacprác
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Makýš, P.: Automation of Construction Scheduling

This article deals with construction scheduling, eva-
luation of the current situation and possibilities for
automation in the creation and update of time plans,
while respecting the influence of the work environment
on the duration of building processes.

Makýš, P.: Automatisierung der Bauablaufplanung

Der Artikel befasst sich mit der Problematik der
Bauablaufplanung, der Auswertung aktueller Situationen,
mit Möglichkeiten der Automatisierung der Bau-
ablaufplanung, mit dem Entwurf und der Aktualisierung
der Bauablaufplanung, bei Berücksichtigung von
Einflüssen der Arbeitsumwelt auf die Dauer der Bau-
prozesse.
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The Conference represents a continuation to the series of conferences held at Guernsey 1993, Genova 1997 and Eindhoven
2001. The EACWE 4 is organised by:

� International Association of Wind Engineering (IAWE)
� Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
� Faculty of Civil Engineering and Klokner Institute of the Czech Technical University 
� Czech Society for Mechanics
� Engineering Academy of the Czech Republic

� Topics to be discussed
� Wind climate and structure; Boundary layer, gradient, turbulence, 3D effects; Flow fields, dispersion.
� Static & dynamic wind load; Snow loading/drifting; Windstorm disaster; Combined wind-rain effects. 
� Dynamics of structures - linear/non-linear; Random vibration due to wind; Stochastic mechanics.
� Bluff body aerodynamics; Aeroelasticity - flow and structure interaction, response stability. 
� Computational fluid dynamics and wind engineering; Simulations, informatics in wind engineering.
� Experimental methods, facilities and devices; Wind tunnel measurements; Design of models; Full scale measurements;

On/off-line data processing, filtering and mining.
� Vibration control and suppression passive/active; Monitoring of structures, identification, reliability; Material proper-

ties and behaviour under wind load.
� Urban wind problems; Human comfort, pedestrian wind environment; Dispersion of pollutants.
� Wind energy; Wind turbines – design/dynamics /testing.
� Highway/railway/pedestrian bridges; Towers, masts, chimneys, cooling towers; High/low-rise buildings, cables, roofs;

Offshore structures.
� Benchmarks, case studies, standards and codes, limit states of structures under wind load.

� Venue 
The EACWE4 will be held in Prague, the capital of the Czech Republic. The Conference will take place at the Conference
Centre of the Czech Technical University, at the Krystal Hotel. 

� Submission of Papers
Papers of theoretical (analytical/numerical), experimental (laboratory/in-situ) or applied (civil/ maritime/offshore, etc.)
character are welcome. Summary in English (approx. 200 words) is requested from those who would like to present a
paper. It should be sent either via e-mail in PDF format to the contact e-mail address (preferable method) or by regular mail
(contact address - see below) 

before 30 June 2004.

The papers accepted for presentation will be published in the EACWE 4 Conference Proceedings. Each paper will be pub-
lished in the form of an extended abstract (2 pages) in the Book of Extended Abstracts, while its full text version (6 to 12
pages) will appear at a CD ROM.

� Contact Address:
Conference Chairman: Dr. Jiří Náprstek
Institute of Theoretical and Applied Mechanics Tel: +420-286 892 515, +420-286 882 121
Prosecká 76 Fax: +420-286 884 634
CZ-19000 Prague 9 e-mail: eacwe2005@itam.cas.cz
Czech Republic WWW page: http://www.itam.cas.cz/eacwe2005
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