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Statické zatěžovací zkoušky základové půdy 
tuhou deskou v hlubokých jamách

doc. Ing. Pavel KUKLÍK, CSc. 
Ing. Luděk SEHNOUTEK

ČVUT – Fakulta stavební, Praha 

doc. Ing. Jan MASOPUST, CSc.
FG Consult, spol. s r. o., Praha

Ing. Jiří MÜHL
Zakládání staveb, a. s., Praha

Článek se zabývá zpětnou analýzou statické zatěžovací
zkoušky tuhou deskou. Zkouška je vyhodnocena jednak
podle ČSN 73 6190 [7], jednak je zde prezentován ne-
standardní způsob vyhodnocení. Zatímco norma vychází
z teorie Boussinesqova poloprostoru, nestandardní způ-
sob je založen na teorii pružné vrstvy řešené ve Wester-
gardově duchu. Tlouš�ka pružné vrstvy je stanovena
v závislosti na geostatické napjatosti, hloubce stavební
jámy a úrovni při zkoušce aplikovaného zatížení.

Úvod
V souvislosti s výstavbou rozsáhlých objektů s hlubokými

suterény a základovými deskami ve stavebních jamách je
třeba řešit mnoho statických i technologických problémů,
jež se projevily při výstavbě v podstatě všech těchto objektů
např. v Praze v posledních deseti letech. Základové desky
bývají založeny plošně, zvláště v prostředí terasových sedi-
mentů tvořených silně ulehlými štěrky, nebo dokonce
v poloskalním podloží, jež je většinou tvořeno ordovickými
břidlicemi různých vrstev. V některých případech, zvláště
tehdy, je-li základová deska zatížena značným soustředě-
ným zatížením ze sloupů velkých modulových roztečí,
navrhuje se hlubinné založení této desky, a to zejména
z ekonomických důvodů, kdy o ceně zakládání rozhoduje
v podstatě objem betonu uloženého do základů (desky i pilot).
Tato soustředěná zatížení lze pak přenést přímo do vrtaných
velkoprůměrových pilot, a tím tlouš�ku desky výrazně ze-
slabit. V obou těchto skupinách případů se základové desky
nacházejí většinou pod hladinou podzemní vody (nebo ales-
poň v jejím dosahu), jsou značně citlivé na vznik trhlin, jež
vedou k průsakům podzemní vody do suterénu, a jsou tak
zdrojem častých reklamací.

Skutečné chování základových desek závisí tedy jak na
jejich geometrii (půdorysných rozměrech a tlouš�ce), na
způsobu jejich podepření (vlastnostech základové půdy,
vlastnostech a deformačních parametrech hlubinných zá-
kladů) a na způsobu jejich zatížení, jež kromě pozitivního
(z horní stavby) může být tvořeno i proměnným negativním
zatížením (vztlak podzemní vody), tak na způsobu vy-
ztužení desky a jejím smrš�ování již v průběhu hydratace

betonu. Pro důkladné řešení této problematiky byl získán
grant GA ČR č.103/04/1134: Základové desky pod hladinou
podzemní vody. Příspěvkem k řešení uvedené problematiky
jsou výsledky měření deformačních vlastností základové
půdy na vybraném staveništi AB Těšnov v Praze a jejich
analýza. 

Geotechnické poměry na staveništi
Objekt o půdorysných rozměrech 95 × 35 m má suterénní

část hlubokou 12 až 13 m tvořenou podzemními stěnami
tl. 0,80 m realizovanými z předvýkopu hl. kolem 2 m zapa-
ženého záporovým pažením, popř. vysvahovaného. Zákla-
dová spára objektu se nachází ve vrstvě zahliněných štěrků
tř. G4 ulehlých a zvodnělých, náležejících k údolní (Malín-
ské) terase, jejichž zbývající mocnost (po výkopu) je 2 až
3 m, přičemž jejich podloží tvoří navětralé břidlice ordovic-
kého stáří (vrstvy zahořanské a chlustínské), tř. R5, jež cca
po 2 m přecházejí do břidlic třídy R4. Hladina podzemní
vody je v úrovni asi 2 m nad povrchem základové desky,
nicméně její přítok do stavební jámy je výrazně omezen
vetknutím obvodových stěn do málo propustného poloskal-
ního podloží.

Pro ověření deformačních vlastností základové půdy,
tvořené ulehlými štěrky, a stanovení hloubky deformační
zóny byly navrženy polní zkoušky – statické zatěžovací
zkoušky tuhou deskou. Ke zjištění hloubky deformační
zóny byly použity dvě desky – větší o ploše 0,5 m2, tj. o prů-
měru d = 798 mm, a menší klasická deska o ploše 0,1 m2,
která umožňuje značné převýšení kontaktního napětí. 

Postup zkoušek
Účinnost hutnění základové půdy tvořené štěrky, zejména

však vlastnosti této základové půdy, byly ověřovány static-
kou zatěžovací zkouškou podle staré normy [7]. Původně
bylo plánováno provedení šesti zkoušek tuhou deskou
o ploše A = 0,5 m2, uskutečnila se však pouze jedna a další
dvě zkoušky deskou s plochou A = 0,1 m2. Důvodem byla
nepatrná deformace (1,27 mm) dosažená při zkoušce deskou
s A = 0,5 m2 při max. kontaktním napětí σ = 366 kPa. Další
dvě zkoušky byly realizovány deskou s A = 0,1 m2 při
dosažení maximálního kontaktního napětí σ = 1,8 MPa a
celkového sedání desky 7,16 mm, resp. 8,36 mm.



Ocelová deska o průměru d = 798 mm (resp. d = 357 mm),
tl. 40 mm (resp. 20 mm) s osmi výztuhami a středním dílem
výšky 50 mm o průměru 150 mm byla položena na základo-
vou půdu, přičemž případné nerovnosti byly vyrovnány
vrstvou řídké sádry tl. 2 mm. Zatěžoval ji hydraulický lis
kapacity 5,0 MN o zdvihu 80 mm vzepřený (přes ocelové
tuhé podložky a kulový kloub) o střed nápravy hydraulic-
kého bagru hmotnosti přes 22 t. Tím byla k dispozici maxi-
mální síla 180 kN, která mohla být aplikována na zatěžovací
desku. Prostřednictvím kulového kloubu se do jisté míry
vyrovnávalo naklánění protizátěže. Kolmo na podélnou osu
bagru byl cca 0,3 m vedle svislé osy lisu upevněn vodo-
rovný ocelový měřický nosník délky 5 m, který byl ve
vzdálenosti 2 m od osy lisu (na obě strany) uložen na dvě
ocelové tyče zaražené do země. Tento nosník byl považován
za referenční vzhledem k deformacím zatěžovací desky. Byl
opatřen čtyřmi elektronickými čidly snímajícími svislé
deformace povrchu ocelové desky ve dvou protilehlých
bodech po obvodu této desky. Další dva snímače byly
osazeny na povrch základové půdy ve vzdálenosti 0,40 m
(0,35 m) na jedné straně desky a 1,20 m (resp. 0,70 m) na
druhé straně desky. Možný rozsah měřených deformací je
60 mm (bez přestavení), přesnost odečítání je 0,01 mm.
Čidla byla napojena na řídicí počítač a deformace na jed-
notlivých čidlech automaticky snímány v intervalu pět
minut a zaznamenány. Výsledná deformace desky byla
uvažována aritmetickým průměrem obou protilehlých čtení.
Vlastní zkoušky proběhly ve dnech:

– 5.5.2004 Z1 (deska A = 0,5 m2),
– 11.5.2004 Z2, Z3 (deska A = 0,1 m2).

Všechny tři zkoušky byly situovány v jižní části jámy na
úrovni cca 177,30 m n. m., přičemž mocnost zhutněných štěr-
ků (po úroveň skalního podloží) dosahovala 1,80 až 2,00 m.

Fáze a výsledky měření
Zkouška Z1 deskou s plochou A = 0,5 m2 (tab. 1) probíhá

v těchto fázích: 

– 1. zatěžovací stupeň F = 50 kN fz = 100 kPa
– 2. zatěžovací stupeň F = 100 kN fz = 200 kPa
– 1. odlehčovací stupeň F = 0 fz = 0
– 3. zatěžovací stupeň F = 150 kN fz = 300 kPa
– 4. zatěžovací stupeň F = 183 kN fz = 366 kPa
– 2. odlehčovací stupeň F = 0 fz = 0

Zkoušená zemina má charakter slabě jílovitých štěrků, tj.
odpovídá přibližně zemině tř. G3 až G4, jejíž Poissonovo
číslo ν = 0,25 (až 0,30). Vzhledem k velmi malé deformaci
desky byly následující zkoušky realizovány s deskou o ploše
A = 0,1 m2 (tab. 2, tab. 3).

Standardní vyhodnocení statického 
modulu deformace 

Základní veličinou je statický modul deformace E0, jež se
pro statickou zatěžovací zkoušku s malou deskou (A = 0,1 m2)
stanoví ze vzorce

E0 = π/2 · (1 – ν2) · (fz · r/stot) , (1)

kde ν je Poissonovo číslo zkoušené základové půdy;
fz – kontaktní napětí v základové spáře tuhé desky, které

pro malou desku je omezeno velikostí cca 0,40 MPa;
r – poloměr zatěžovací desky 

(r = 0,1785 m, r = 0,399 m);
stot – celková průměrná deformace desky pro příslušný

zatěžovací stupeň. 

258 STAVEBNÍ OBZOR 9/2004

Deformace
průměr 

sedání desky  
[mm]

50 100 15 0,60
100 200 15 0,70

– – 15 0,69
150 300 20 1,11
183 366 20 1,27

– – 15 1,15

Síla 
F 

[kN]

Plošné 
zatížení 

f z 

[kPa]

Doba  
zatěžování 

(odlehčování) 
[min]

Tab. 1. Výsledky statické zatěžovací zkoušky Z1 tuhou deskou 
A = 0,5 m2

Deformace
průměr 

sedání desky  
[mm]

  10    100 20 0,44

  20    200 15 0,71
  40    400 25 1,28

– –  15 0,61
  60    600 30 1,80
  70    700 15 2,26

  80    800 15 2,40
  90    900 15 2,63
100 1 000 15 3,15
120 1 200 15 3,93
140 1 400 40 5,44
  – – 15 3,44
160 1 600 45 6,91
180 1 800 30 8,36

–  – 20 5,90

Síla 
F 

[kN]

Plošné 
zatížení 

f z 

[kPa]

Doba  
zatěžování 

(odlehčování) 
[min]

Tab. 2. Výsledky statické zatěžovací zkoušky Z2 tuhou deskou 
A = 0,1 m2

Deformace
průměr 

sedání desky  
[mm]

  10    100 20 0,00

  20    200 25 0,24
  40    400 15 0,86
  60    600 15 1,34

– – 15 0,57
  80    800 25 2,02
100 1 000 15 2,49

– – 10 1,31
120 1 200 30 3,15
140 1 400 30 4,41

– – 10 2,65
160 1 600 30 5,60
180 1 800 40 7,12

– – 20 3,02

Síla 
F

[kN]

Plošné 
zatížení 

f z 

[kPa]

Doba  
zatěžování 

(odlehčování) 
[min]

Tab. 3. Výsledky statické zatěžovací zkoušky Z3 tuhou deskou 
A = 0,1 m2



S odvozením vzorce se můžeme podrobně seznámit např.
v [1]. Statický modul pružnosti základové půdy Ep lze
stanovit stejným způsobem jako modul deformace E0 a
vypočítat ze vzorce

Ep = π/2 · (1 – ν2) · (fz · r/se) ,

kde se je průměrné pružné zatlačení desky při zatěžovací
zkoušce. Pomocí vztahu (1) vypočteme velikost modulů
deformace základové půdy. Výsledky graficky zachycuje
obr. 1.

Pro potřebu budoucí nestandardní analýzy uvádíme ještě
velikost modulů deformace, a to pro zkoušku Z2:

obor zatížení 1 000–1 200 kPa E0 = 80,31 MPa
obor zatížení 1 200–1 400 kPa E0 = 67,68 MPa
obor zatížení 1 400–1 600 kPa E0 = 60,90 MPa

Obdobně pro zkoušku Z3:

obor zatížení 1 000–1 200 kPa E0 = 100,19 MPa
obor zatížení 1 200–1 400 kPa E0 =   83,49 MPa
obor zatížení 1 400–1 600 kPa E0 =   75,14 MPa

Podrobně pro všechna rozmezí kontaktního napětí jsou hod-
noty uvedeny v [2].

Nestandardní vyhodnocení statických
zatěžovacích zkoušek 

�� Teorie s uvažováním vlivu tlouš�ky deformační zóny
K ověření či získání geotechnických parametrů v podzákladí
se používá statická zatěžovací zkouška tuhou deskou [3],
[4]. Z měřené relace mezi zatížením a sedáním (pracovní
diagram desky) můžeme zpětně počítat parametry podloží.
Zjiš�ujeme modul pružnosti Ep, modul deformace E0 (Edef) a
součinitel příčné kontrakce ν. Při výpočtu sedání základu se
dosud většinou vycházelo z Boussinesqovy teorie pružného
poloprostoru. Jelikož však zároveň standardy doporučují
uvážit vliv deformační zóny, je tento přístup určitým způ-
sobem rozporuplný. Tento rozpor odstraníme, použijeme-li
k výpočtu sedání, tedy i stanovení hloubky deformační
zóny, teorii pružné vrstvy. Je však třeba zvolit ideu, podle
které hloubku deformační zóny stanovíme. V našem případě
vycházíme z toho, že zemina je konsolidována, po vykopání
stavební jámy překonsolidována geostatickou napjatostí.
Řídící myšlenka pro její stanovení je tedy podmínka, že geo-
statická napjatost ovlivněná výkopem spolu s vlivem zatíže-
ní dosáhne geostatické napjatosti původní. Tuto skutečnost
přibližuje obr. 2.

Analytické řešení pružné vrstvy můžeme provést Kanto-
rovičovou metodou, jestliže zanedbáne vodorovná posunutí.
Říkáme též, že řešení jsme provedli ve Westergardově
duchu. Se základními principy a postupem odvození se
můžeme seznámit v [5]. Zanedbáme-li při řešení vodorovné
posunutí, je podloží tužší než skutečné a v důsledku toho
jsou i vypočtená napětí větší než ve skutečnosti. Sledujeme-
-li vytyčenou myšlenku (obr. 2), je zřejmé, že při určování
hloubky deformační zóny dostaneme hodnotu vyšší, tudíž
určitý horní odhad. Řešení hloubky deformační zóny pro
nenasycenou zeminu, kdy konstantní plošné zatížení působí
v kruhu na povrch vrstvy, zachycuje obr. 3. Odvození a graf
byly poprvé publikovány v [6].

Abychom přiblížili, a zároveň vyzdvihli vliv deformační
zóny, použili jsme profesionální kód ADINA a pro tuhou
kruhovou desku zjiš�ovali vliv deformační zóny na sedání.
Pro možnost zpětné analýzy jsme zvolili průměr desky
d = 0,357 m, plošné zatížení fz = 1 000 kPa a parametry
zeminy E0 = 80 MPa, ν = 0,25. Výsledky zachycuje obr. 4.

Dvě skutečnosti, patrné z tohoto obrázku, stojí za připome-
nutí. Za prvé je vidět, že pokud deformační zóna dosáhne
dvojnásobku až trojnásobku průměru desky, je další přírůs-
tek sedání vlivem zvětšení deformační zóny poměrně malý.
Za druhé, vzrůstá-li hloubka deformační zóny neomezeně,
není ani průhyb konečný. Dlužno podotknout, že v našem
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Obr. 1. Velikost modulů deformace E0 pro různé obory napětí
z výsledků zkoušek Z1, Z2, Z3

Obr. 2. Základní myšlenky pro stanovení hloubky deformační zóny

Obr. 3. Stanovení hloubky
deformační zóny H

Obr. 4. Vliv hloubky deformační zóny na sedání



případě je součinitel příčné kontrakce ν = 0,25, zatímco kla-
sické Boussinesqovo řešení je odvozeno pro ν = 0,50. Jestliže
druhé konstatování má význam víceméně teoretický, ne-
smíme opomenout, že z prvního konstatování vyplývá, že
není-li hloubka deformační zóny dostatečně velká,
nemůžeme používat vzorce odvozené Boussinesqem. Co
se hloubky deformační zóny týče, lze analyticky odvodit, že
závisí:

– na velikosti zatížení, tj. s rostoucím zatížením narůstá;
– na překonsolidaci zeminy, potažmo na hloubce výko-

pu. Čím hlubší výkop, tím pro jinak stejné podmínky
klesá hloubka deformační zóny;

– na velikosti plochy (např. poloměru kruhu), kterou se
zatížení do podloží přenáší. Je-li intenzita zatížení stej-
ná, tak zatížení působící na větší ploše má vliv do větší
hloubky.

Asi by nedělalo potíže potvrdit výše zmíněná konstatování
technickým citem. Připravujeme-li zatěžovací zkoušku
tuhou kruhovou deskou v hluboké jámě a chceme-li využít
známou teorii pružného poloprostoru, musíme mít výše
zmíněná fakta, zejména druhé tvrzení, na mysli. Znamená
to, že pro daný či zvolený poloměr kruhu musíme mít
připraveno „závaží“. Jestliže plošné zatížení desky nestačí,
aby deformační zóna sahala do hloubky minimálně čtyř
poloměrů H = 4r, je třeba provést zpětnou analýzu (vyhod-
nocení zkoušky) nestandardně. 

�� Vyhodnocení zatěžovací zkoušky Z1 
s uvažováním vlivu deformační zóny

V lokalitě Těšnov ve stavební jámě hluboké 12 m jsme
v rámci řešení grantové úlohy provedli zatěžovací zkoušky
tuhou deskou. V případě Z1 měla zatěžovací deska plochu
A = 0,5 m2 (poloměr r = 0,399 m), ve zbývajících případech Z2,
Z3 byla plocha pětinová A = 0,1 m2 (poloměr r = 0,1785 m).
Zkoušky byly standardně vyhodnoceny. Pro větší poloměr
desky bylo konstatováno, že získané údaje jsou nereálné.
Podívejme se na tyto výsledky z pohledu teorie, která
započítává hloubku deformační zóny a uvažuje překonsoli-
daci zeminy vlivem geostatické napjatosti. 

Požadujme, aby hloubka deformační zóny pro desku
menšího poloměru dosáhla dvojnásobku průměru, tj. H = 4 ×
× 0,1785 = 0,7140 m. Pro součinitel příčné kontrakce
ν = 0,25 dopočteme parametr p = 0,433 (budeme postupovat
opačně, než je naznačeno v grafu na obr. 3). Této hodnotě
přiřadíme hodnotu funkce F(p) = 0,422. Uvažujeme-li pro
jámu hloubky 12 m vliv vlastní tíhy zeminy, odhadujeme
γh = 220 kPa, potom musíme na desku působit spojitým
plošným zatížením fz = 1 400 kPa. V rámci podrobnější
analýzy jsme pro menší desku, dané zatížení a známou
hloubku deformační zóny dopočetli sedání softwarem
ADINA 8.1. Modul deformace jsme v souladu s vyhodno-
cením zkoušky zvolili E0 (Edef) = 64,3 MPa. Pro úplnost
opět připomínáme uvažovanou hodnotu součinitele příčné
kontrakce ν = 0,25. Výsledek výpočtu je uveden v obr. 5.

Vidíme, že naměřené sedání 5,44 mm je větší než
vypočtené 4,30 mm. To lze vysvětlit tím, že hloubka defor-
mační zóny plně nedosahuje hodnoty, aby se zadání blížilo
pružnému poloprostoru. Naopak, podíváme-li se na velikost
modulu deformace, který byl získán podle teorie pružného
poloprostoru, jenž je ve skutečnosti poddajnější než vrstva,
musí tento být mírně nadhodnocen. V souladu s uvedeným
komentářem jsme museli výpočtem získat hodnotu menší
než skutečně naměřenou. V úvodu zpětné analýzy jsme na-
značili, jak hloubka deformační zóny ovlivňuje výpočet
sedání. Dá se konstatovat, že v případě menší desky jsou
úrovně zatížení „téměř dostatečné“, a tudíž takto získané

parametry se nebudou výrazně lišit od skutečnosti. Naopak,
v případě velké desky tomu tak není a zpětná analýza para-
metrů standardním způsobem nemůže poskytnout spolehli-
vý výsledek.

Nejvyšší zatížení, kterého bylo pro desku poloměru
r = 0,399 m dosaženo, bylo fz = 366 kPa. Zjistili bychom
(obr. 3), že horní odhad hloubky deformační zóny je při-
bližně H = 0,6 m. V případě malé desky bychom ověřili, že
do této hloubky má vliv zatížení fz = 1 000 kPa. Přes drobné
výtky můžeme na základě výsledků zkoušek Z2 a Z3 očeká-
vat modul deformace na spodní hranici, tj. E0 (Edef) = 80 až
100 MPa, součinitel příčné kontrakce i nadále akceptujeme
ν = 0,25. Provedli jsme výpočet zkoušky pro obě krajní
meze modulu deformace. Na obrázku 6 je zachycen
výsledek pro horní odhad, na obr. 7 pro dolní odhad modu-
lu deformace. 

Na základě řešení bychom skutečné sedání mohli očekávat
v rozmezí 1,12 až 1,40 mm (průměr 1,26 mm). Porovnáme-
-li předpokládaný výsledek se skutečností (naměřeno bylo
1,27 mm), je shoda zřejmá.

Závěr
Účelem polních geotechnických zkoušek v lokalitě AB

Těšnov v Praze bylo stanovení deformačních vlastností zá-
kladové půdy tvořené ulehlými štěrky se skalním podložím
z ordovických břidlic. Deformační vlastnosti základové
půdy jsou charakterizovány především modulem deformace
E0 [MPa] stanoveným pro různé úrovně působícího kontakt-
ního zatížení fz [MPa]. Modul deformace zahrnuje jak
pružná, tak i trvalá přetvoření základové půdy. V příspěvku
je poukázáno na to, že při zpětné analýze, zejména pro
překonsolidované zeminy (v hlubokých stavebních jamách),
je třeba uvažovat hloubku deformační zóny. Toto je
důležité pro malé zatížení, kdy hloubka deformační zóny je
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Obr. 5. Výpočet sedání tuhé kruhové desky 
A = 0,1 m2, fz = 1 400 kPa, E0 (Edef) = 64,3 MPa

Obr. 6. Výpočet sedání tuhé kruhové desky 
A = 0,5 m2, fz = 366 kPa, E0 (Edef) = 100 MPa

Obr. 7. Výpočet sedání tuhé kruhové desky 
A = 0,5 m2, fz = 366 kPa, E0 (Edef) = 80 MPa



malá a nedostatečná pro použití standardní zpětné analýzy.
Vzorec (1), který vychází z Boussinesqovy teorie pružného
poloprostoru, potom dává nereálné, výrazně nadhodnocené
parametry. Tyto diskrepance jsou jasně ukázány v obr. 1.
Pro dostatečné zatížení je také v tomto obrázku vidět, že
nesrovnalosti jsou již téměř nepodstatné. Přesto však i zde
jsou hodnoty modulu deformace, získané standardní zpětnou
analýzou, nepatrně nadhodnoceny.

Příspěvek vznikl za podpory grantů č. 103/02/0668 a
č. 103/04/1134 GA ČR a výzkumného záměru MSM
261100007.
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Kuklík, P. – Masopust, J. – Mühl, J. – Sehnoutek, L.:
Structural Loading Tests of Subsoil by a Rigid Slab in
Deep Pits

The present contribution deals with the back analysis of
the subsoil parameters. Using the standard back
analysis, the well-known Boussinesq solution of elastic
half-space is employed. The article highlights the
necessity of taking the depth of the influence zone into
account. In the case of a low uniform load, the depth of
the influence zone is not sufficient and the standard
analysis shows a significantly higher modulus of
deformation. The remedy for this problem has been
found in the engagement of real tools of the back
analysis incorporating the influence zone phenomenon,
e. g. FEM codes. 

Kuklík, P. – Masopust, J. – Mühl, J. – Sehnoutek, L.:
Statische Belastungsprüfungen des Baugrunds mit einer
steifen Platte in tiefen Gruben

In diesem Artikel handelt es sich um eine retrospektive
Analyse der liegenden Parameter. Durch die Verwen-
dung einer standardmäßigen retrospektiven Analyse
wird die bekannte Boussinesq-Lösung des elastischen
Halbraums angewendet. Der Artikel zeigt, wie nötig es
ist, die Tiefe der Einflusszone zu überlegen. Falls es eine
niedrige gleichförmige Belastung gibt, ist die Tiefe der
Einflusszone nicht zuverlässig und die Standardanalyse
zeigt ein wesentlich höheres Deformationsmodul. Die
Lösung dieses Problems ist, reale Instrumente der
retrospektiven Analyse anzuwenden, die das Phänomen
der Deformationszone zusammenfassen, z. B. mit finiten
Elementcodes.
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�výročí

V dnešní uspěchané době, kdy každý
se snaží uspět v soutěži s časem a
letmo sleduje, jak ho v řece času
míjejí již nikdy se nevracející neulo-
vené rybky příležitostí. Životní jubi-
lea přátel by měla být příležitostí se
na chvíli zastavit, zavzpomínat, při-
pomenout všechno dobré, a zároveň
za mnohé poděkovat. 

Právě taková situace nastala letos
na začátku srpna, kdy se dožil še-
desáti pěti let prof. Ing. Jiří Šejnoha,
DrSc., FEng. Narodil se v krkonoš-
ském podhůří v Nové Pace. Po ukon-
čení středního vzdělání si zvolil

studium stavebního inženýrství a v roce 1961 absolvoval Fakultu
architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Stavební rea-
litu okusil jako projektant pozemních staveb v Pražském projek-
tovém ústavu. Během tohoto relativně krátkého působení však
dokázal získat velké množství praktických zkušeností. Pod
vedením Dr. Baumelta projektoval řadu především výškových
staveb. Řízením osudu, po emigraci Dr. Baumelta do ciziny, velmi
mladý převzal projektový dohled nad jejich realizací. 

V roce 1964 nastoupil na Fakultu stavební ČVUT nejprve jako
asistent (1964), poté docent (1974) a profesor (1984). Vědeckou
hodnost CSc. získal v roce 1968 a DrSc. v roce 1983. V letech 1987
až 1999 úspěšně vedl Katedru stavební mechaniky. Během svého
působení na fakultě si profesor Šejnoha získal značný respekt a
přirozenou autoritu. Postupně se stal členem různých vědeckých
rad (fakulty, ČVUT, ÚTAM), komisí (pro obhajoby dizertačních
prací, habilitačních a jmenovacích), oborových rad doktorského
studia, redakčních rad (např. České stavebnictví, Building Research
Journal). Byl též předsedou Akademického senátu fakulty, v letech
1998 až 2000 byl prorektorem ČVUT pro výstavbu, je členem
Inženýrské akademie. Často přednáší na zahraničních univerzitách
(např. na RPI, Troy a University of Wisconsin, Milwaukee v USA
nebo RWTH, Aachen v SRN). Je řešitelem mnoha významných
projektů a autorem několika set publikací. Mezi nejvýznamnější
patří monografie Numerical Methods in Structural Mechanics
z roku 1996 (ASCE Publ., USA; T. Telford, U. K.). Vychoval
kolem dvaceti mladých vědeckých pracovníků. Za všechnu tuto
záslužnou činnost právem získal i mnohá ocenění, např. Felberovu
medaili ČVUT, Cenu rektora ČVUT, Medaili ministra školství a
další.

Neustálá touha po vzdělávání, sledování nejnovějších poznatků,
stavební moudrost, mimořádná pracovitost a rozvinutý inženýrský
cit způsobily, že se na pana profesora velmi často s důvěrou
obraceli nejen studenti Fakulty stavební, ale i řada uznávaných
odborníků z praxe. Stopu užití jeho širokých teoretických znalostí
můžeme sledovat v řadě expertních a odborných stanovisek ke
stavu významných staveb současnosti, jako jsou velkorozponové
haly, výškové stavby, hlubinné základy, tunely, ale i odborných
stanovisek k historickým stavbám patřícím ke klenotům našeho
kulturního dědictví. 

Toto číslo Stavebního obzoru částečně představuje práci Jiřího
„stavební rodiny“, a to nejen kolegů z Almy Mater a stavební praxe,
ale i střední a nejmladší generace následovníků.

Milý Jiří, dovol, abych Ti jménem všech autorů, všech kteří měli
tu čest s Tebou spolupracovat, příspěvky v tomto čísle Stavebního
obzoru symbolicky věnoval na památku. Poděkoval za všechny rady
a pomoc, kterou jsi nám kdy poskytl, a popřál všechno nejlepší
v osobním životě i ve Tvém dalším vědeckém a inženýrském
působení. Přeji Ti hodně zdraví, životního elánu a energie, aby ses
mohl věnovat všemu, co Ti přináší uspokojení a potěšení.

Pavel Kuklík

Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. 
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Zbytečné snižování spolehlivosti 
betonových staveb

prof. Ing. Tomáš VANĚK, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Spolehlivost stavby či konstrukce je podobně jako
u člověka nejvyšší možné ohodnocení. Musí splňovat
všechny požadavky při dokončení projektu, v průběhu
stavby i při jejím užívání. 

Úvod 
Připomeňme, že spolehlivostí nosné konstrukce vyjadřu-

jeme její nejvyšší statické hodnocení, tzn. že splňuje poža-
davky obou mezních stavů, trvanlivost na požadovaný počet
roků, samozřejmě požadavky provozu, požární odolnost a
požadavek životnosti za předpokládaného systému rozumné
údržby. Vždy musíme uvážit přijatelné ekonomické poža-
davky. Jde o přirozené požadavky, které nejsou často
splněny, a musíme pak řešit vcelku zbytečné problémy na
obnovení původní spolehlivosti. Většina návrhů je však
pouze kompromisní, zvyšují se náklady, prodlužují termíny
a způsobuje rozladěnost mezi zainteresovanými pracovníky.

Příklady
Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku jsou uvedeny

jen dva příklady, které komplikují realizaci stavby. Příklad
č. 1 ve výsledku oddálí pouze termín dokončení stavby a
zvyšuje rozpočet objektu. Příklad č. 2 je obtížnější v tom, že
úplné odstranění trhlin je nereálné, což se projeví v kratší
životnosti budovy.

Příklad č. 1 – Základ jeřábu
Na obrázku 1 je vyznačen základ pro jeřáb Potain MDT

162, který se při provozu naklonil, nebylo možno ho dále
užívat a musel být odstraněn. Základ tvoří čtyři piloty délky
8 m, na kterých spočívá železobetonová deska tlouš�ky 1 m.
V desce jsou zabetonovány kotevní prvky jeřábu. Některé
příčiny deformace základu s následným nakloněním jeřábu: 

– základ splňoval požadavky ČSN, avšak s malou rezer-
vou;

– nebylo možno ověřit hloubku pilot 8 m;
– pevnost betonu má větší rozptyl;
– určitá anomálie základové půdy, kde základ je v blíz-

kosti potoka; 
– při jádrovém vývrtu v místě spodního líce desky a

horního líce piloty byl zjištěn méně kvalitní beton
v tlouš�ce 20 až 30 mm;

– vzdálenost pilot pouze 1,6 m je poměrně malá při
značném ohybovém momentu působícím do patky a
pilot;

– kotvení jeřábu do pilot, tj. tahových a tlakových sil,
nebylo v jejich osách - viz půdorys základu;

– při odbourávání hlav pilot do potřebné výškové úrovně
mohlo dojít k částečnému narušení betonu;

– nelze vyloučit určitou deformaci v kotvení jeřábu do
zabetonovaných prvků;

– stavba základu a montáž jeřábu byla mimořádně rychlá,
tj. betonáž základu po šesti dnech od provedení pilot a
montáž jeřábu po 21 dnech po betonáži základu.

Důsledkem těchto dílčích příčin bylo naklonění jeřábu,
nemožnost jeho užívání, nutnost jeho odstranění dvěma
dalšími jeřáby a užití nového, v pořadí čtvrtého jeřábu,
s menším dosahem a nutnými přesuny.

Příklad je poučný v tom, že i při dodržení všech norem
může dojít k nepříjemné události a komplikacím již při
stavbě nového objektu. Za kvalitní dílo odpovídá samozřej-
mě projektant a zhotovitel. Norma je pouze doporučená
zákonná úprava zaručující splnění některých parametrů.
Snížení spolehlivosti díla je zde chyba lidského činitele.
Další podrobnosti jsou zřejmé z obr. 1.

Příklad č. 2 – Trhliny v základové desce
Železobetonová monolitická deska tlouš�ky 0,9 m, která

se pod sloupy zvětšuje na 1,4 m. Na desce spočívají železo-
betonové monolitické sloupy v osových vzdálenostech 10 ×
× 10 m s osovou silou až 7 MN. Půdorys desky je 60 × 90 m
(obr. 2). Po zabetonování se na jejím horním líci objevil
větší počet trhlin délky až 8 m a různých šířek do 0,5 mm,
které se ještě částečně zvětší. Betonáž probíhala v letním
období při teplotě až 32 ˚C. Menší pozornost ošetřování
betonu, smrš�ování betonu, a zejména nedostatečné vyztuže-
ní v některých místech desky, způsobily vznik četných trh-
lin, z nichž některé jsou vyznačeny na obr. 2.

V takových případech vzniká problém zjistit hloubku
trhlin. Průzkum jádrovými vývrty v místě trhlin prokázal, že
procházejí celou tlouš�kou desky, což je z hlediska static-
kého velmi nepříjemné. Nejde tedy o celistvou monolitickou
desku, ale o jakési betonové kry, na kterých bude objekt stát.

Při namáhání průřezů ohybem v četných místech trhlina
prochází nejen v tažené části průřezu, ale i v tlačené části, a
tlaková síla Fc je zde nulová. V průřezu působí tedy jen
tahová síla z výztuže Fs a tlačená výztuž Fs´, která je
samozřejmě nedostatečná. Únosnost se zde zvýší až po uza-
vření trhliny v tlačené části průřezu, čemuž musí předcházet
deformace základové desky. Tento stav nastane však až při
téměř plném zatížení, a jsou tak vytvořeny předpoklady pro
možný vznik trhlin ve spodní části objektu.

Nabízí se zde návrh trhliny injektovat, a tak předejít
možným poruchám. Injektáž trhlin v celkové délce 514 m je
však nereálná z finančních i technických důvodů. Z uve-
deného vyplývá, že je tedy nutno počítat se sníženou život-
ností objektu, pro což byly vytvořeny předpoklady již v pro-
jektu, mj. nedostatečnou výztuží a částečně i provedením
základové desky. Jde o závadu, kterou nelze kvalifikovaně
odstranit.

V řadě států je běžnou praxí, že projekt před realizací
posoudí nezávislý další pracovník, který za kvalitní dílo
rovněž odpovídá.

Závěr
Obsahem příspěvku je upozornění na stále se opakující

zbytečné hrubé chyby, které vznikají zejména nepozorností
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projektanta, resp. statika. Kontrola (ani zběžná) projektu se
u nás téměř neprovádí. Závady odstraňujeme ještě v prů-
běhu stavby. Některé hrubé chyby však zcela odstranit
nelze, čímž jsou vytvořeny předpoklady pro snížení život-
nosti a spolehlivosti objektu na požadovanou dobu inves-
torem. Závad v posledním období, bohužel, přibývá.
Specializované firmy mají sice zajímavou práci a podobnou
situaci lze očekávat i v budoucnosti. 

Příspěvek byl vypracován za podpory výzkumného
záměru MSM 21000000l „Funkční způsobilost a opti-
malizace stavebních konstrukcí“.
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a) b)

Obr. 1. Pilotový základ pro kotvení jeřábu
a – půdorys základové desky jeřábu, b – půdorys výztuže desky
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Vaněk, T.: Counterproductive Reliability Reduction of
Concrete Constructions

The reliability of a building or structure is its best
possible assessment, as it is when referring to a person. It
should comply with all the requirements arising at the
time of the project completion, in the construction
process, as well as during its use.

Vaněk, T.: Unnötige Herabsetzung der Sicherheit von
Betonbauten

Die Sicherheit eines Bauwerks bzw. einer Konstruktion
ist ähnlich wie beim Menschen die höchstmögliche
Bewertung. Sie muss alle Anforderungen bei der
Fertigstellung der Planung, im Verlauf des Baus und bei
seiner Nutzung erfüllen.

Obr. 2. Půdorys části základové desky s rozmístěním trhlin

1.  ÷ 20.  místa s měřenou šířkou trhliny
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Numerické modelování tunelu 
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Příspěvek je věnován numerickému modelování tunelu
Turecký vrch v programu GEO MKP. Výpočet je dvoj-
rozměrný, přičemž pro trojrozměrné přetváření zem-
ního tělesa v okolí tunelové čelby je využita metoda
opěrných napětí v rámci exkavace. Jsou posuzovány dva
způsoby pobírání tunelu, zejména z pohledu stability
celého systému. Z tohoto hlediska je také sledován stabi-
lizující účinek kotevního systému. Vně tunelu je systém
výztužných prvků chápán v rámci prokotvené oblasti se
zvýšenými hodnotami parametrů pevnosti původní
zeminy. V oblasti pilíře jsou potom výztužné prvky mo-
delovány jednotlivě užitím kotev s vyloučením tlakového
působení. Analýza pak jednoznačně dokumentuje vhod-
nost zvoleného softwarového vybavení.

Úvod
První otázkou, na kterou bychom měli odpovědět, je jed-

noznačně důvod, proč je třeba numerické metody ke studiu
výstavby tunelu použít. Vždy� literatura nabízí řadu nenu-
merických metod, poskytujících relativně slušný odhad
pravděpodobné odezvy zemního tělesa na účinky ražby a
možného zatížení tunelové obezdívky. Tyto metody jsou
navíc nepoměrně rychlejší, levnější a snadněji použitelné
v porovnání s numerickými metodami, jako je např. doporu-
čovaná metoda konečných prvků (MKP). Jsou však charak-
teristicky nesdružené, tj. zatížení je určeno jednou metodou
(většinou za předpokladu elastického chování) a deformace
obezdívky metodou jinou (většinou empiricky) bez vlivu
spolupůsobení s okolní zeminou. Jejich užití je navíc pod-
míněno existencí jednoduchých topologických a základo-
vých poměrů. Řada těchto omezujících podmínek je však
v praxi nepostihnutelná. Dále je zřejmé, že sledovaný problém
je ve skutečnosti značně složitý, zahrnující změny pórových
napětí, nelineárního chování zemního masivu, deformace
ostění, historii předchozí výstavby v okolí tunelu apod.
Zahrnutí těchto vlivů v rámci sdružené analýzy je tak možné
pouze při použití některé z numerických metod. 

Program GEO MKP představuje jednu z těchto metod a
tou je metoda konečných prvků [1], [2], [3]. Umožňuje: 

– simulovat jednotlivé fáze výstavby tunelu,
– modelovat realistické chování zemního tělesa,
– řešit složité základové poměry včetně vlivu podzemní

vody,
– přihlížet ke spolupůsobení zemního masivu a tunelové

obezdívky,
– řešit problém vícenásobných tunelů,
– simulovat dlouhodobé přetváření celého sytému (kon-

solidace, dotvarování).
Na základě těchto poznatků byla zvolena pro studii výstav-
by tunelu Turecký vrch. Tento dvoukolejný železniční tunel

má osovou vzdálenost kolejí 4 200 mm ve dvou pro-
tisměrných obloucích s požadavkem rychlosti přepravo-
vaných souprav až 200 km/h. Nadloží v ose tunelu dosahuje
minimálně 3 m a v místě jižního raženého portálu přibližně
100 m. Předpokládaný profil výrubu včetně nadvýlomů má
plochu 110 až 118 m2. Vzorový příčný řez tunelu je uveden
na obr. 1.

Tunel bude ražen převážně v horninovém masivu s před-
pokládaným zastoupením vápence wettersteinského a
dachsteinského typu a dolomity wettersteinského typu.
Oblast severního portálu je zastoupena zejména fluviálními
sedimenty. Vrstva tlouš�ky cca 100 m představuje z pohledu
výstavby tunelu, a to jak tunelové trouby, tak i samotného
portálu, relativně složité základové poměry vyžadující kom-
plexní přístup modelování, jehož lze s úspěchem dosáhnout
využitím metody konečných prvků. Na základě rozboru
podmínek ovlivňujících výstavbu tunelu navrhl projektant
razit podzemní dílo technologií respektující zásady nové
rakouské tunelovací metody. Přitom se předpokládá ver-
tikální členění výrubu (obr. 1). 

Topologie
Pro studii daného problému (simulace exkavace a osazení

primárního ostění) byl zvolen program GEO MKP, vyvi-
nutý firmou FINE ve spolupráci s Katedrou stavební
mechaniky Fakulty stavební ČVUT, který využívá metodu
konečných prvků implementovanou pro dvojrozměrné mo-
delování. Sestává ze dvou částí – topologické a výpočetní.
Topologická  část slouží k popisu geometrického modelu,
specifikaci materiálových modelů všech zemin, které se
mohou ve výpočtu vyskytovat, a generování sítě konečných

Obr. 1. Vzorový příčný řez



prvků včetně zadání nosníkových prvků, které lze využít pro
model primárního ostění tunelu. Po provedení parametrické
studie byl pro konečné posouzení vybrán geometrický
model zahrnující oblast širokou 160 m a vysokou 62 m a
standardní okrajové podmínky (obr. 2). 

Vzhledem k tomu, že většina plastických modelů zemin
implementovaných v programu vychází z předpokladu tuho-
plastického chování materiálů, byly ve výpočtu použity
šestiuzlové prvky pro rovinnou deformaci, které výrazně
snižují (na rozdíl od prvků tříuzlových) možný vývoj obje-
mového ztuhnutí. Pro zachování kompatibility sítě pak byly
u modelu ostění použity tříuzlové nosníkové prvky formulo-
vané na základě Mindlinovy hypotézy [1]. Připomeňme, že
příprava sítě konečných prvků je jednou z důležitých částí
analýzy a zásadním způsobem rozhoduje, společně se
zvolenými materiálovými modely zemin, o kvalitě a
spolehlivosti dosažených výsledků. Je zřejmé, že příliš
hrubá sí� vede k velmi nepřesným výsledkům, příliš jemná
sí� pak může výrazně snížit ekonomiku výpočtu bez
výrazného zvýšení jeho přesnosti. Je proto vhodné využít
možnosti programu a v exponovaných místech sí� zahustit a
v oblastech bez výrazných gradientů v průběhu deformace a
napětí volit sí� hrubší. Často je třeba provést, dříve než
zahájíme analýzu, několik zkušebních výpočtů na různých
sítích. Výsledná sí� konečných prvků je patrná z obr. 3,
zjemnění v oblasti výrubu tunelu představuje obr. 4a. 

Jak již bylo uvedeno, vlastní svorníková výztuž byla
nahrazena oblastí se zvýšenými parametry pevnosti zemin a
vyšším modulem pružnosti (prokotvená oblast) v porovnání
se základním materiálem (deluviální sedimenty), nebo� se
ukazuje, že při použití systémového kotvení ve sprašové suti
(jílovito-kamenné a kamenito-jílové sutě: jíl se střední plas-
ticitou CI s obsahem 20 až 50 % balvanů velikosti 100 až
300 mm, lokálně až 400 mm) je použití speciálního
svorníkového prvku nevhodné [5]. Prokotvení lze ve vlast-
ním výpočtu realizovat výměnou zeminy v dané oblasti
v příslušné fázi budování. Tyto oblasti je však nutno defino-
vat předem v topologické části, jak je naznačeno na obr. 4b.
Další informace o přípravě geometrického modelu a sítě
konečných prvků lze nalézt v [4].

Numerická analýza
Po splnění požadavků kladených na topologickou část lze

přistoupit k vlastnímu výpočtu. Základem úspěchu nume-

rické analýzy je volba vhodného materiálového modelu
včetně vstupních parametrů. Parametry zemin byly voleny
na základě závěrečné zprávy orientačního inženýrsko-geo-
logického průzkumu [7]. Vzhledem ke zjištěnému intervalu
hodnot jednotlivých charakteristik zemin a hornin byly
materiálové parametry voleny jednak při jeho horní (pro
studii 1) a jednak při jeho dolní hranici (pro studii 2). Pro
posouzení konečné varianty byly vybrány charakteristiky
zemin při dolním okraji průzkumu (tab. 1). Na základě před-
běžné studie, která odhalila exponovaná místa modelu
z pohledu nelineárního chování zemin, byly zvoleny různé
materiálové modely pro jednotlivé vrstvy (tab. 1). V oblas-
tech, kde se neočekával vývoj trvalých deformací, byl
zvolen elastický modifikovaný model umožňující zavedení
různých modulů pro přitížení a odtížení (E/Esec). 
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Obr. 2. Geometrický  model, okrajové podmínky a přiřazení zemin

Obr. 3. Zvolená sí� konečných prvků Obr. 4. Detail zjemnění v oblasti výrubu tunelu
a – detail sítě konečných prvků, b – schéma prokotvené oblasti 

a body určené ke sledování konvergence

a)

b)

Pro popis nelineárního chování zemin byl zvolen klasický
materiálový Mohrův – Coulombův model. Přestože neu-
možňuje zcela přesně zachytit skutečné chování zemin
(deformační zpevnění/změkčení, nelineární elastické cho-
vání v oblasti malých deformací atd.), je dostatečně spo-
lehlivý (zejména s přihlédnutím ke „spolehlivosti“ použi-
tých materiálových parametrů) pro odhad kvalitativní odezvy
zemního tělesa na proces výstavby tunelu, zejména pokud
výsledné porušení má smykový charakter a průběh zatěžo-
vání je víceméně monotónní.

Geometrie tunelu umožnila zadat ostění jako nosníkový
prvek. Ve výpočtu se uvažovalo primární ostění ze stříka-
ného betonu SB20 vyztuženého svařovanými sítěmi a pří-
hradovými rámy. Zrání je zohledněno změnou parametrů
betonu během modelování fází výpočtu. Nárůst pevnosti
v čase u betonu SB20 (tab. 2) se uvažuje podle zásad pro
používání stříkaného betonu [8]. 
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Připomeňme, že výsledky prezentované v další části
příspěvku odpovídají modelování za předpokladu rovinné
deformace. Odezva zemního tělesa na průběh ražby má však
jednoznačně trojrozměrný charakter. Přestože s nárůstem
výpočetní síly se tento přístup stává poměrně přitažlivým,
jsou příprava geometrického modelu a vlastní výpočet stále
časově velmi náročné. Pro velmi rychlý odhad odezvy je tak
dvojrozměrné modelování stále nezastupitelné. V takovém
případě však musíme přijmout alespoň jeden předpoklad,
jinými slovy, něco musí být předepsáno spíše než před-
povězeno. V literatuře existuje mnoho přístupů, jak realizo-
vat ztrátu objemu před aplikací primárního ostění a stabi-
lizující klenbové účinky v podélném směru [3].

Pro simulaci exkavace (hloubení) ve dvojrozměrném
prostředí využívá program GEO MKP metodu λ neboli
metodu opěrných napětí (Convergence Confinement
Method) [6]. Před zavedením ostění vyžaduje předepsat
určité procento odtížení (λ-násobek celkového odtížení při-
padající na plný výrub), takže ztrátu objemu lze v tomto pří-
padě předpovědět. V metodě konečných prvků probíhá tento
proces následovně: vektor vnitřních sil λF0 je aplikován
v uzlech na hranici tunelu (části výrubu), kde F0 představu-
je vnitřní síly odpovídající veškerému odtěžení při plné
exkavaci. Parametr λ je na počátku roven 0 a je postupně
zvyšován k 1. Při určité hodnotě λd je instalováno ostění.
Zbylá část úbytku napětí, odpovídající hodnotě (1 – λd)F0, je
pak aplikována na ostění. 

Ve studii byly sledovány dva procesy exkavace. Aplikace
metody opěrných napětí a předpokládaný průběh pobírání
v první variantě jsou prezentovány na obr. 5. Výpočet byl
proveden v devíti fázích. První fáze sloužila k odhadu
počáteční napjatosti generované pouze vlastní tíhou zem-
ního masivu. V této fázi byly nosníkové prvky neaktivní.
V dalších fázích pak byly postupně zaváděny do výpočtu.
Výpočet probíhal následovně:

1. primární napjatost;
2. pobírání levého opěří, částečné uvolnění napětí 

(λ = 0,35);
3. vybudování levé opěry, plné uvolnění zbylého napětí 

(1 – λ = 0,65), kotvení levé opěry;
4. pobírání pravého opěří, částečné uvolnění napětí 

(λ = 0,35);
5. vybudování pravé opěry, plné uvolnění zbylého napětí

(1 – λ = 0,65), kotvení pravé opěry;
6. pobírání horní části horninového pilíře, částečné uvol-

nění napětí (λ = 0,35);
7. vybudování horní klenby, plné uvolnění zbylého

napětí (1 – λ = 0,65), kotvení horní klenby;
8. odebrání horní poloviny opěry horninového pilíře;
9. odebrání spodní poloviny horninového pilíře, uzavření

primárního ostění.

Druhý způsobe exkavace byl rozdělen do deseti fází,
přičemž fáze 1 až 7 byly shodné s prvním způsobem (obr. 5).

Od osmé fáze byl výpočet proveden v krocích:
8. pobírání spodní části horninového pilíře, částečné

uvolnění napětí (λ = 0,35);
9. vybudování spodní klenby, plné uvolnění zbylého

napětí (1 – λ = 0,65);
10. odstranění vnitřních opěr.

Výsledky výpočtu
V úvodu tohoto oddílu jsou představeny výsledky prvního

způsobu pobírání tunelu. Průběh deformací vybraných
bodů, zvolených jednak na povrchu terénu, a zejména pak
na okraji výrubu, je znázorněn na obr. 6. Standardní časový
průběh konvergence je zde chápán v rámci jednotlivých
výpočtových kroků. V každé fázi byl výpočet proveden ve
čtyřech krocích. Výsledky jsou prezentovány bez první fáze.
Kladné vodorovné posuvy bodů 3 a 4 (obr. 4b) jsou
uvažovány směrem do výrubu. Pojem konvergence je použit
pro vzájemné přiblížení zvolených bodů ve vodorovném
směru. Jak je patrné z obr. 6, kritická je fáze 8 (výpočtové
kroky 24 až 28), během níž se odebírá horní část opěry pilíře
(obr. 5), přičemž dno není zcela uzavřeno. Dno tunelu se
zřetelně uzavírá a dochází k vývoji kritických ploch
porušení (obr. 7). Představu o deformaci konstrukce formou

E sec/E ν c ϕ ψ γ
[MPa] [m/m] [kPa] [kN/m3]

spraš – třída F6, konzistence tuhá EM 4/12 0,4 – – – 21
su� písčitá – třída F6, konzistence tuhá EM 10/30 0,4 – – – 21
sprašové sutě – F6 MC 30 0,4 13 17 0 21
deluviální sedimenty, konzistence tuhá MC 36 0,4 13 22 0 21
dolomity EM 500/1000 0,2 – – – 24
prokotvená oblast deluviálních sedimentů MC 40 0,4 28 25 0 21

Označení Model
[˚]

Tab. 1. Materiálové vlastnosti zemin a použité materiálové modely

E ν Rb c Rb td

[GPa] [m/m]
třídenní 15,0 0,154 12 0,4
vyzrálý 18,6 0,154 15 9,8

Beton
[MPa]

Tab. 2. Parametry stříkaného betonu SB20

Obr. 5. Uplatnění metody opěrných napětí a průběh exkavace



vektorů deformací poskytuje obr. 7a. Vývoj kritických
ploch porušení je znázorněn na obr. 7b ve formě ekvivalent-
ní plastické deformace.

Abychom se vyhnuli kolapsu, bylo nutno v 9. fázi výpoč-
tu společně s vybráním spodní části pilíře dno okamžitě uza-
vřít. Toho se dosáhlo tím, že parametr l se nastavil na 1 a
nosníkové prvky se aktivovaly společně s exkavací pilíře.
V okamžiku, kdy se dno okamžitě neuzavřelo (nechalo se
proběhnout 35 % relaxace), došlo ke kolapsu. Výpočet
v dané fázi konvergoval pouze do 50 % předpokládaného
zatížení. Navíc došlo k prudkému nárůstu deformací (obr. 9a
a obr. 10) a úplnému vývoji kritické plochy usmyknutí
(obr. 9b). Pokud by z technologických důvodů nebylo
možné dno okamžitě uzavřít, dalo by se předejít kolapsu
vložením rozpěr (obr. 12). Tyto rozpěry by však bylo nutné
posoudit na vybočení, nebo� vzniklé normálové síly by byly
poměrně velké.
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Obr. 6. Průběh deformací vybraných bodů – 1. způsob exkavace

Obr. 7. Vývoj kritických ploch porušení  
a – vektory posunutí,

b – ekvivalentní plastická deformace (8. fáze)

a)

b)

Obr. 8. Vývoj kritických ploch porušení  
a – vektory posunutí, 

b – ekvivalentní plastická deformace (9. fáze – dno)

a)

b)

Obr. 9. Vývoj kritických ploch porušení 
a – vektory posunutí, 

b – ekvivalentní plastická deformace (9. fáze - bez dna)

a)

b)

výpočtový krok

pokles terénu – bod 1

pokles vrcholu tunelu – bod 2

posun středu tunelu – bod 3

posun středu tunelu – bod 4

konvergence – body 3–4

konvergence – body 5–6
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V případě, že by během exkavace došlo k prudkému uza-
víraní jednotlivých opěří, bylo by nutné pilíř stáhnout. Tento
proces lze v programu GEO MKP simulovat zavedením
kotevních prvků, a� už předepnutých, nebo nepředepnutých,
s vyloučením tahu. Jinými slovy, v okamžiku, kdy kotevní
prvek by měl přenášet tlakovou sílu (7. fáze), je deaktivován
a do výpočtu se zavede v okamžiku, kdy opět začne přebírat
tahová napětí (8. fáze). Tento proces je dokumentován na
obr. 11. 

Vliv kotevních prvků na průběh deformací je zřejmý i
z obr. 12. Přestože jejich zavedením lze dosáhnout určitého
snížení celkových deformací a částečné stabilizace výpočtu,
nebylo by možné zabránit kolapsu v případě, kdy primární
ostění není v rámci exkavace spodní části pilíře okamžitě
uzavřeno. 

Předchozí analýza naznačila nevhodnost zvoleného po-
stupu exkavace a výstavby tunelu. Připomeňme možnost
kolapsu v okamžiku, kdy primární ostění není včas uza-

Obr. 10. Průběh deformací vybraných bodů – 1. způsob exkavace,
vliv postupu výstavby

Obr. 12. Průběh deformací vybraných bodů – 1. způsob exkavace,
vliv kotevních prvků

Obr. 11. Užití kotevních prvků pro vyztužení pilíře
a – 5; b – 6; c – 7; d – 8. fáze

a)

c) d)

b)

výpočtový krok

pokles terénu – bod 1

pokles vrcholu tunelu – bod 2

posun středu tunelu – bod 3

posun středu tunelu – bod 4

konvergence – body 3–4

konvergence – body 5–6
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vrchol tunelu – dno hned

vrchol tunelu – dno později

vrchol tunelu – dno později + rozpěra

konvergence body 5–6 – dno hned

konvergence body 5–6 – dno později

konvergence body 5–6 – dno později + rozpěra



vřeno. Z tohoto důvodu byl navržen postup, který byl již
představen v oddílu věnovaném topologii. Zde uvádíme
pouze výsledky. 

Průběh deformace v závislosti na výpočtových krocích je
znázorněn na obr. 13. Na rozdíl od prvního způsobu výstav-
by tunelu zde nevzniká prudký nárůst deformace signalizu-
jící možný kolaps. Tato skutečnost je patrná i z obr. 14,
poskytujícího informaci o vývoji plastických zón ve dvou
posledních fázích. Připomeňme, že 9. fáze odpovídá plnému
odtěžení pilíře, 10. fáze pak odstranění vnitřních opěr. Ani
v jednom případě nedošlo k vývoji kritických ploch poruše-
ní na rozdíl od prvního způsobu (obr. 9b).

Pro posouzení celkové stability systému je třeba ověřit,
zda během výstavby nedojde v žádné z fází k porušení
ostění. Tento krok vyžaduje posouzení napjatosti v ostění.
Připomeňme, že ostění je modelováno standardními nos-

níkovými prvky. Program umožňuje zobrazit průběh
vnitřních sil pro jednotlivé fáze. Jako příklad uvádíme
průběh momentů a normálových sil na konci 9. fáze
(obr. 16ab). Z těchto informací lze pak určit napjatost
v ostění klasickými nástroji teorie pružnosti. Průběh napětí
pro uvažovanou fázi (obr. 16c) odpovídá vztahu

kde N a M jsou normálová síla a ohybový moment, A a I před-
stavují průřezovou plochu a moment setrvačnosti, a konečně
h je výška průřezu. Jak je patrné z obr. 16c, nedochází
v žádném z průřezů k vývoji tahových napětí. Bližší inspek-
ce průběhu tlakových napětí navíc ukazuje, že žádná z hod-
not nepřesahuje povolenou mez pevnosti v tlaku z tab. 2. 

Ke grafickému zobrazení normálových sil je třeba pozna-
menat, že ačkoli je jejich průběh kreslen po obou stranách
nosníků, jde o sílu tlakovou. Tento stav je důsledkem
různého směru číslování nosníkových prvků danou přímo
generátorem sítě. 
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Obr. 13. Průběh deformací vybraných bodů – 2. způsob exkavace

Obr. 14. Ekvivalentní plastická deformace a vektory posunutí
a – 9. fáze,  b – 10. fáze

a)

b)
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Obr. 15. Průběh
a – momentu,  b – normálové síly, c – napětí

a)

b)

c)

výpočtový krok

pokles terénu – bod 1

pokles vrcholu tunelu – bod 2

posun středu tunelu – bod 3

posun středu tunelu – bod 4

konvergence – body 3–4

konvergence tunlu – body 5–6
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Podobně jako v případě prvního způsobu výstavby jsme
sledovali i zde vliv kotevních prvků (obr. 16). Je zřejmé, že
v tomto případě je jejich účinek zanedbatelný. Nicméně
pozorujeme obdobný trend jako u prvního způsobu výstav-
by. Na závěr poskytujeme porovnání obou přístupů pro dva
vybrané body. Je zřejmé, že druhý způsob exkavace je prio-
ritní.

Závěr
Program GEO MKP byl zvolen pro numerickou simulaci

exkavace tunelu Turecký vrch. Pro posouzení aplikovatel-
nosti tohoto programu byl vybrán reprezentativní příčný řez
v blízkosti severního portálu, nacházejícího se v oblasti
písčitých a sprašových sutí a deluviálních sedimentů.
Nelineární chování těchto materiálů bylo kontrolováno pod-
mínkou plasticity vycházející z Mohrovy – Coulombovy
podmínky porušení. Typicky trojrozměrné přetváření zem-
ního masivu během exkavace bylo částečně zohledněno
použitím metody opěrných napětí. V návaznosti na
inženýrsko-geologický průzkum bylo navrženo vertikální
členění výrubu. Přitom se sledovaly dva postupy exkavace.
Z prezentovaných výsledků vyplývá, že druhý způsob, při
kterém nejdříve vybereme celý pilíř, uzavřeme primární
ostění, a poté odstraníme vnitřní opěry pilíře, je výrazně sta-
bilnější a nevede ke kolapsu konstrukce během výstavby. 

Z pohledu vlastního programu jde o uživatelsky příjemný,
velice spolehlivý a efektivní software, umožňující řešit
komplexní problémy geotechnického inženýrství, kterým
výstavba tunelu bezesporu je. Tento program byl také použit
pro návrh a posouzení portálu. 

Příspěvek byl vypracován za podpory projektů
č. 103/02/0688 a č. 103/04/1134 GA ČR. Software a
odborné konzultace poskytla firma FINE, s. r. o.
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Gramblička, M. – Šejnoha, M. – Pruška, J.: Numeric
Modelling of a Tunnel in GEO MKP

The present contribution is concerned with the
modelling of the Turecký Vrch Tunnel, using the GEO
FEM program. The analysis is carried out in two
dimensions, while the three dimensional character of
deformation of a soil body in the vicinity of a tunnel face
is taken into account by employing the λλ or the
convergence confinement method to simulate exca-
vation. Two ways of excavation are studied particularly
viewing the stability of the overall system. In this regard,
the stabilizing effect of an anchorage system is also
examined. Outside of the tunnel, the system of
reinforcing elements is introduced through a region with
improved strength parameters of the original soil.
Within the buttress, the reinforcing elements are
modelled individually using anchors with excluded
tension. The present analysis clearly demonstrates
applicability of the chosen software.

Gramblička, M. – Šejnoha, M. – Pruška, J.: Numerische
Modellierung eines Tunnels im Programm GEO MKP 

Der Beitrag behandelt die numerische Modellierung des
Tunnels Turecký vrch im Programm GEO MKP. Die
Berechnung erfolgt zweidimensional, wobei für die
dreidimensionale Verformung des Erdkörpers in der
Umgebung der Tunnelbrust das Verfahren der
Stützspannungen im Rahmen des Auffahrens ange-
wandt wird. Es werden zwei Arten der Aufnahme des
Tunnels beurteilt, insbesondere hinsichtlich der
Stabilität des ganzen Systems. Von diesem Gesichts-
punkt aus wird auch die stabilisierende Wirkung des
Verankerungssystems verfolgt. Außerhalb des Tunnels
wird das System von Aussteifungselementen im Rahmen
des durchankerten Bereichs mit erhöhten Werten der
Festigkeitsparameter des ursprünglichen Erdstoffs
aufgefasst. Im Pfeilerbereich werden dann die Aus-
steifungselemente einzeln durch Anwendung von
Ankern unter Ausschluss einer Einwirkung von Druck
modelliert. Die Analyse dokumentiert dann eindeutig die
Eignung der gewählten Softwareausstattung.
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Obr. 16. Průběh deformací vybraných bodů – 2. způsob exkavace,
vliv kotevních prvků

Obr. 17. Průběh deformací vybraných bodů 
(porovnání způsobů exkavace)

výpočtový krok

vrchol tunelu – bez táhel

vrchol tunelu – s táhly

konvergence – body 3–4 bez táhel

konvergence – body 3–4 s táhly
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Metoda měření délky indukční periody tuhnutí
cementové pasty

Ing. Petr SEMERÁK, PhD.
prof. František VODÁK, DrSc.

Ing. Tomáš VRÁNA
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku je popsána metoda měření délky indukční pe-
riody hydratace cementu, tj. intervalu, během kterého se
hydratační procesy téměř zastaví. Její princip spočívá
v analýze změn elektrického odporu cementové pasty na
základě membránové hypotézy indukční periody. 

Rozbor problému
Hydratace cementu patří k nejsložitějším procesům mate-

riálového inženýrství a k nejméně probádaným oblastem
této problematiky patří rané stadium hydratace, které
odpovídá tuhnutí cementové pasty. Během prvních cca 24
hodin hydratačních procesů můžeme rozlišit celkem pět
různých period [1]:

� počáteční, trvající řádově minuty, během níž dochází
k intenzivnímu rozpouštění trikalcium silikátu 3CaO·SiO2
(v cementářské literatuře C3S);

� indukční (někdy také inkubační), trvající řádově ho-
diny, během níž se chemické reakce v podstatě zastaví;

� urychlených reakcí, trvající řádově hodiny, kdy dochází
k intenzivní hydrataci a tuhnutí gelu;

� zpomalených reakcí (znovu trvající hodiny);
� pomalých reakcí, řízených především difúzí, během

které se tuhnutí mění na tvrdnutí a ve vhodných pod-
mínkách trvá téměř celou dobu existence materiálu.

Z hlediska zpracovatelnosti cementového materiálu má
zásadní význam indukční perioda, jejíž délka je přibližně
rovna časovému intervalu, během kterého je možné materiál
tvarovat. Přesně vzato je doba zpracovatelnosti rovna souč-
tu intervalů obou prvních period, ale jak již bylo řečeno,
počáteční perioda trvá pouze minuty. Intervaly odpovídající
jednotlivým periodám se měří převážně kalorimetricky
prostřednictvím měření rychlosti vývinu hydratačního tepla.
Tato metoda má jednu zásadní nevýhodu – neumožňuje
přesně určit konec indukční periody, tedy konec intervalu
odpovídajícího zpracovatelnosti. Proto zde navrhujeme
metodu elektrickou, která identifikuje jednotlivé periody
pomocí změn elektrického odporu materiálu.

Podle Taylora [2] existují čtyři hypotézy pokoušející se
vysvětlit existenci indukční periody a identifikovat její
začátek a konec:

H1 – ochranné vrstvy kolem zárodků hydrosilikátu
(3CaO·2SiO2·3H2O; v cementářské literatuře C-S-H);

H2 – hypotéza nestabilní nukleace zárodků hydrosilikátů;
H3 – „boje“ mezi zárodky Ca(OH)2 (v cementářské litera-

tuře CH) a SiO2 (v cementářské literatuře CH);
H4 – hypotéza membránová.

Právě tuto poslední hypotézu použijeme, abychom vyložili
princip navržené metody. Nevybrali jsme ji proto, že bychom
ji považovali za nejlepší, ale proto, že se na ní dají nejlépe

předvídat změny elektrické vodivosti cementové pasty v zá-
vislosti na čase.

Podle membránové hypotézy se po počáteční periodě
vytvoří kolem zrn C3S membrána (tvořená C-S-H ), která
zastaví hydratační procesy. Okamžik t1, kdy se tato mem-
brána začne tvořit, je tedy počátkem intervalu, který
odpovídá indukční periodě. Tato membrána je však polo-
propustná, a to znamená, že dovnitř k zrnům propouští vodu
a ven propouští kationty Ca2+. Uvnitř membrány tedy roste
tlak, který po určité době membránu roztrhá. Okamžik
destrukce membrány t2 tedy odpovídá konci indukční perio-
dy a po této destrukci nastupuje perioda urychlených reakcí
provázená tuhnutím gelu.

Pokusme se nyní interpretovat tuto hypotézu v termínech
elektrické vodivosti a elektrického odporu R studovaného
materiálu. Hypotetickým výchozím stavem je směs (suspen-
ze) dvou nevodivých materiálů – kapalné H2O a zrn C3S.
Tato nevodivá směs má tedy vysoký elektrický odpor R.
Ovšem okamžitě po smíchání se za chemických reakcí zač-
nou zrna C3S rozpouštět. Nevodivá suspenze se mění v elek-
trolyt, jehož iontová vodivost neustále vzrůstá. Grafická
závislost R = R(t) musí mít tedy v této počáteční periodě
charakter klesající funkce. V určitém okamžiku t1 začne
kolem nerozpuštěných zrn C3S vznikat membrána tvořená
hydrosilikátem vápenatým. Tento okamžik je zároveň
počátkem indukční periody. Při tvorbě membrány je část
volných iontů začleněna do pevné struktury, takže vodivost
směsi klesne (tudíž R vzroste). Je-li tato úvaha správná, pak
čas t1 musí být na závislosti R(t) zobrazen inflexním bodem
nebo alespoň lokální nespojitostí. Membrána kolem zrn C3S
je však polopropustná – dovnitř propouští molekuly H2O a
ven ionty Ca2+. Po krátkém čase, který je potřebný k tvorbě
membrány, musí tedy iontová vodivost elektrolytu opět
mírně vzrůstat, takže i během indukční periody má křivka
R(t) charakter klesající funkce. Zároveň uvnitř membrány
vzrůstá tlak, protože zde roste počet molekul vody. V okam-
žiku t2 pak tento tlak začne membránu trhat, což zahájí ury-
chlenou periodu, charakterizovanou intenzivními chemický-
mi reakcemi a tuhnutím cementové pasty. Od okamžiku t2,
který je koncem indukční periody, tedy ubývá volných
iontů, takže elektrický odpor začíná radikálně růst. Konec
indukční periody t2 musí být na grafu R(t) zobrazen opět
inflexním bodem. Z uvedeného rozboru vyplývá, že délku
indukční periody bychom měli být schopni jednoduše zjistit
měřením časové závislosti elektrického odporu studovaného
materiálu.  

Princip metody
Pro zjištění elektrických vlastností tuhnoucí cementové

pasty byla vybrána metoda přímého měření elektrického
odporu. Nezbytná aparatura byla navržena a vyzkoušena na
Katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze (obr. 1).
Zařízení se skládá z oscilátoru, který produkuje sinusový
signál proměnné frekvence, jenž se používá pro potlačení
polarizace elektrod. Samotné elektrody jsou tvořeny dvojicí



rovnoběžných nerezových kulatin o průměru 5 mm a délce
50 mm. Jsou od sebe vzdáleny 20 mm a ponořeny do nádo-
by s cementovou pastou. Signál z generátoru je zesílen a je
jím přes snímací člen procházejícího proudu napájena dvo-
jice elektrod. Snímaný proud je přes nízkofrekvenční
usměrňovač spolu s napětím na elektrodách zaznamenáván

do měřicí ústředny s nastavitelnou periodou záznamu.
Získaná data jsou dále zpracována v prostředí Excel, z hod-
not napětí a intenzity proudu je vypočtena hodnota elek-
trického odporu, která je poté vynesena do grafu závislosti
odporu na čase. Hodnota odporu, resp. elektrické vodivosti,
se mění přirozeně s časem, protože se mění hustota nosičů
elektrického náboje v důsledku fázového přechodu prvního
druhu. 

Diskuse
Na obrázku 2 je typická závislost odporu na čase pro

cementovou pastu na bázi portlandského cementu s vodním
součinitelem w/c = 0,4. Obdobné závislosti jsme obdrželi i
pro jiné hodnoty součinitele w/c. Je zřejmé, že tato závislost
umožňuje velice přesně určit počátek a konec indukční perio-
dy. Můžeme tedy odpovědně tvrdit, že navržená metoda je
vhodná pro měření intervalu (t1, t2), který této periodě
odpovídá. Získané výsledky by mohly zpřesnit vstupní data
programu CEMHYD 3D [3]. Tato závislost vykazuje také
dobrou shodu s teoretickým rozborem, který byl založen na

membránové hypotéze a nepřímo ji potvrzuje. Definitivním
závěrům bychom se však rádi vyhnuli a počkali na výsledky
další části experimentálního programu.

Článek vznikl za finanční podpory prostřednictvím  pro-
jektu č. 106/03/0028 GA ČR.
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Semerák, P. – Vodák, F. – Vrána, T.: A Method of
Measurement of the Induction Period Length of Cement
Paste Hardening

This paper describes a method of measurement of the
induction period length of cement hydratation (i.e. the
time interval after which hydratation processes are
practically stopped). The principle of the method lies in
the analysis of changes of electric resistance of cement
paste and the analysis involves a membrane hypothesis
of the induction period. This article outlines the
measurement method of electric resistance of cement
paste, including the block diagram of connexion and an
example of the measured dependencies.

Semerák, P. – Vodák, F. – Vrána, T.: Verfahren zur
Messung der Länge der Induktionsperiode der Erhär-
tung einer Zementpaste

Im Artikel wird ein Verfahren zur Messung der Länge
der Induktionsperiode der Hydratation von Zement
(d.h. der Zeitspanne, während der die Hydratations-
prozesse zum Stillstand kommen) beschrieben. Das
Prinzip des Verfahrens besteht in der Analyse der
Veränderungen des elektrischen Widerstands der
Zementpaste, und diese Analyse wird in der Membran-
hypothese der Induktionsperiode durchgeführt. Das
Verfahren zur Messung des elektrischen Widerstands
einer Zementpaste wird im Artikel einschließlich
Abbildung eines Blockschaltschemas und eines Beispiels
der gemessenen Abhängigkeiten beschrieben.
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Obr. 1. Blokové schéma zařízení
pro přímé měření elektrického
odporu tuhnoucí cementové pasty

Obr. 2. Příklad závislosti elektrického odporu cementové pasty na čase
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Udržitelný rozvoj a dlouhodobě udržitelné hodnoty
investičního díla

doc. Ing. Václav BERAN, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Příspěvek prezentuje polemiku k článku, který uvádí, že
druhý termodynamický zákon popírá možnost východis-
ek pro udržitelný rozvoj. Autor odmítá možnost apliko-
vatelnosti zmíněného ekofyzikálního přístupu. Termo-
dynamika aplikovaná na socioekonomický rozvoj má
své interpretační limity. Ekonomické děje se rozvíjejí
v čase a trajektorie užitku vyznačují technický úspěch
návrhu nebo inovace. Měření užitku pro varianty v tech-
nickém navrhování v průběhu životního cyklu jsou jed-
nou z nejobtížnějších partií profesionální technické
analýzy náročné ve smyslu akademické kvantitativní
analýzy projektů a inovací. Přidaná užitná hodnota
nových technických řešení má, jak se zdá, kvantový
aspekt, který není dosud do existujících přístupů ohod-
nocování zahrnut. Nová generalizovaná teorie užitku by
mohla překlenout nedostatky v teorii ohodnocování.

Patří k reáliím začátku 21. století, že některé fundamen-
tální otázky získávají v řadě oborů novou aktuálnost a vy-
stupují do popředí v nových souvislostech. Je tomu tak i
s problematikou entropie ve vazbě na téma příspěvku
J. Říhy [3]. „Vize udržitelného rozvoje byla nastartována
jako myšlenková abstrakce možného řešení vyhrocující se
globální ekologické krize záhy po konferenci OSN o život-
ním prostředí v roce 1972. Pro tuto kategorii byla postupně
vytvořena různá paradigmata a na mezinárodní úrovni se
k udržitelnému rozvoji vedou četné diskuze. V politickém
rozhodování se zdůrazňuje význam souběžného zvažování
cílů ekonomických, sociálních a životního prostředí. Tato
integrovaná koncepce je hodnocena jako principiální.
Koncept udržitelného rozvoje však naráží na nepřekročitel-
né hranice fyzikálních zákonů a postrádá teoretické odůvod-
nění.“ Článek uvádí přehled stěžejních přístupů význam-
ných pro technickou praxi a hodnotí dosavadní výsledky.
Nesporně, pokud se nespokojíme tu s autologií definic, jinde
autoritativním tvrzením existujících vědních disciplin. 

Není příliš výhodné hovořit k udržitelnému rozvoji z po-
zice výčtu toho, co se ve vědě nedaří. Nezdar a selhání je
však také výzvou, která vyvolává potřebu dalšího vývoje.
Zvyšuje cenu budoucích hodnot [1], a� jsou jimi úspěchy,
nebo neúspěchy. Z dlouhodobého hlediska je pozice a
východisko stejně tak málo významné, jako bývá z krátko-
dobého hlediska přeceňován jeho význam. Vědní disciplina
je vědní disciplinou pouze do té doby, dokud hledá a
vysvětluje nepoznané. Vše ostatní, poznané a ukončené, je
databáze vědního odkazu, encyklopedie poznaného, peda-
gogika. V tomto smyslu je možné se ztotožnit s příspěvkem
[3], nelze však převzít jeho komponentu, že „koncept
udržitelného rozvoje naráží na nepřekročitelné hranice
fyzikálních zákonů a postrádá teoretické odůvodnění“.
Nesouhlas se týká pragmatického krátkodobého nebo střed-
nědobého pohledu [2], pro nějž lze působení technického
díla rozumně vymezit. 

Je to paradoxně pravděpodobně právě druhá věta termo-
dynamická, která potvrzuje potřebu udržitelného rozvoje
jako nové potřebné kategorie v současném světě technicko-
ekonomického rozvoje. Hovoří o konečném stavu probíha-
jícího procesu. Jde o skutečnost, že je-li uzavřený makrosys-
tém ponechán svému osudu (není řízen nebo regulován),
vyvine se do stavu, který maximalizuje entropii. Těleso po-
nechané svému osudu (zde jako ilustrační příklad) v chlad-
ném prostoru vyrovná svou teplotu a stane se součástí
prostředí.

Druhá věta termodynamická je nesporně pravdivou
výpovědí v extrému limity času. Nicméně její tvrzení,
vztaženo k relativně krátké historii parciálně úspěšných
aktivit Homo Economicus a Technicus (ET), o náhodnosti a
neuspořádanosti, vyjádřené entropií, není přesvědčující.
Dočasně se entropie v časovém období působení aktivit
Homo ET nesporně zmenšila. Zákon druhé věty termodyna-
mické jistě nebyl překonán. Lokální diferenciální uspořádá-
ní, učiněné aktivitami zmíněných subjektů, vytvořilo krátký,
pomíjivý prostor pro dočasné (čtěme tisíciletí, nebo jejich
desítek) uspořádání a snížení entropie (tu mobilním tele-
fonem, jinde excelentním mostem, dálničním přivaděčem,
regulovanou řekou). Z pohledu této věty je ostatně s podi-
vem, že život vůbec vznikl, nebo� je formulována pro uzav-
řené systémy. Svět zmíněných Homo ET jím není. Jejich
svět je otevřený, přijímají vnější zdroje, energii, zejména
však absorbují informace. Zde spočívá úhelný kámen rozdíl-
ného pohledu. Svět Homo ET je ve skutečnosti nenasytným
světem spotřeby surovin a energií. Takový stav je, aniž
bychom chtěli negovat předcházející tvrzení o v čase limit-
ním entropickém stavu, historicky krátkodobým neudržitel-
ným excesem. V dlouhodobějším vývoji by jím být neměl a
také nemusel. Měl by změnit své organizační, technologické
a ekonomické praktiky materiální a energetické nenasytnos-
ti. Zahrnutí externalit typu informace do uzavřeného modelu
vytváření nových hodnot je snad spíše potenciální nadějí
než nebezpečím pro reálný udržitelný vývoj, ale i rozvoj. 

Termín udržitelný rozvoj se stal zástupným pojmem pro
mnohé představy. Jedna z nich však je nepopiratelná.
Změny lze dosáhnout opět pouze změnou technických a
organizačních způsobů řešení. Změna je aplikací znalostí.
Znalost mechanizmů vytváření změn je potřebná jak pro
nové přístupy k navrhování, tak pro užívání existujících
nebo nově vznikajících hodnot [8]. 

Klauzule zachování stávajícího stavu v oblasti poznání
není cestou k novým řešením a hodnotám života. Cestou
však je překonávání bariér limitů existujících technologic-
kých spotřeb (příklad: přechodem od ekonomicky a energe-
ticky náročných přístrojů měření času 18. a 19. století s je-
jich hmotností, energetickou náročností jsme poskytli
stejnou funkci v několika málo gramech každému vlastníkovi
digitálních hodinek). Všude tam, kde hmotný a energetický
požadavek předchází informačnímu zvládnutí požadované
funkce, je materiální statek neudržitelně náročným statkem.
Teze udržitelného rozvoje je filozofickou představou žáda-
jící změnu hodnot a změnu měření užitků potřeb Homo ET.
Nejde o nic menšího než o zachování životního prostředí
Genus Hominum (lidského pokolení). Řada úctyhodných



vědeckých kapacit biologie 18. a 19. století věnovala znač-
nou část svého intelektuálního potenciálu hledání zdroje
života. Nikdy jej v uhlíkatých sloučeninách, které jsou zá-
kladním prvkem chemické struktury rostlin a zvířat,
nenašla. Chemie pragmaticky vymezila celou vědní oblast
disciplině nazvané organická chemie. Nadějný obor, v pod-
textu jeho názvu dosud zaznívá naděje na nalezení zdroje
života z dob klasiků biologie 18. a 19. století. Moderní
chemie však dříve výlučné organické látky dnes připravuje
z anorganických látek technologiemi molekulární chemie.
Prapůvodní substance hledané jiskry života se nepřidává.

Ve svém výsledku je pro moderní život dostačující, když
technická, výrobní a organizační sféra poskytne uživatelům
novou formu užitné funkce v materiálně redukovaném stavu
proti dosavadní známé hmotné formě. Hledáme eficientní
(produktivní) formu poskytované užitné funkce. Chceme se
oddělit od pragmatičnosti ekonomické nebo technické efek-
tivnosti jako měřítka. Příkladem z 21. století může být tech-
nický vývoj zmíněné funkce měření času (viz mechanické
přístroje měření času člověka 19. a první poloviny 20. stole-
tí), dnes již téměř nehmotné. Funkce poskytující reprodukci
zvuku a obrazu je jiným příkladem. Vyžadovala v první
polovině minulého století celou budovu (kina, natáčecí stu-
dia), náročné mechanické přístroje, vše v hodnotě snad
mnohanásobku celoživotní ekonomické potence (práce) jed-
notlivce. Televizní obrazovka běžné domácnosti nebo
mechanika DVD o hmotnosti desítek dekagramů plní dnes
uživatelsky stejné, ne-li dokonalejší funkce. Ve finálním
řešení hledáme totiž v mnohém uspokojení pouze pomocí
informací, jako je obraz, zvuk, vjem nebo pocit. 

Stejnou redukci funkcí by přivítal každý uživatel budov
v ekonomice vytápění, osvětlení, větrání, ale i nákladní
dopravy, přenosu energií a mnoha dalších oblastech.
Očekáváme mnohé od nanotechnologií. Vysokou eficienci
(produktivnost) uživatelských funkcí s minimálním přeno-
sem a potřebou hmotné substance. Zdůrazněme proto
znovu, že je to pravděpodobně právě druhá věta termody-
namická, která paradoxně potvrzuje potřebu udržitelného
rozvoje.

Položené základy moderní fyziky, chemie, mechaniky,
ekonomiky jsou vším jiným než finálním stavem. Druhá
věta termodynamická, aplikovaná na technické dílo, hovoří
o jeho konečném makroekonomickém stavu, nepetrifikuje
probíhající proces. Rovnovážný stav na konci řetězce je
bodovým stavem. Nic neříká o průběhu procesu a jeho
složitém chování (nerovnovážné stavy, modifikace struktu-
ry, viz změny skupenství apod.) v průběhu dlouhého
období, než bude rovnovážného stavu dosaženo. Navíc je
třeba k takovému tvrzení dodat, že není nikde řešeno, jaký
stav nastane a bude uplatněn za rámcem, nebo lépe nad rám-
cem, do něhož je onen limitující stav vložen (je-li rámcem
dynamika plynů vodní páry, neřešíme chování v rámci
dynamiky proudění vody jako tekutiny, apod.). 

Hypotézy o dosud nepoznaných energetických cyklech
mechaniky kosmického prostoru jsou jistě výrazným upo-
zorněním na rozsáhlou oblast dosud chybějících znalostí.
Gigantické transformace hmoty a energií přiblížené digitál-
ním mapováním (Hubblovým teleskopem a rentgenovým
teleskopem Chandra, 2003) universa, financovaným NASA,
jsou drobnou připomínkou potřeby nových technologií
k velkým krokům, nutným k poznání dosud nepoznaného.
Podařilo se spatřit, nahlédnout [9], nepodařilo se však mno-
hému porozumět. Jisté v tomto okamžiku je, že nestojíme
vizí budoucnosti u rovnovážných stavů druhé věty termody-
namické. 

Podněty rozvoje budou častěji přicházet z představ
nelineární dynamiky o jejích pravděpodobných stavech,
velmi vzdálených od rovnovážných stavů. Jakkoliv exaktně
bychom chtěli dosud nepoznané vyjádřit, jakkoliv inten-
zivně bychom si přáli uskutečnit a vysvětlit mnoho jevů
denního života, ekonomiky, technických aplikací, sociál-
ních a sociologických jevů, zůstává nám komplexní poznání
dosud upřeno. Jedním z počátečních nástrojů nabídnutých
pro pragmatický krátký úsek našeho technicko-ekonomic-
kého vývoje jsou dnes kritéria hodnocení na základě udrži-
telného rozvoje.

Poznámka lektora: Jestliže udržitelný rozvoj autor hodnotí jako
„filozofii hodnocení“, potom tento proces nelze redukovat na pouhé
„kritérium hodnocení na základě udržitelného rozvoje“. Udržitelný
rozvoj je standardně hodnocen na základě tří opěrných pilířů, tj.
hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního. Odborná
veřejnost k tomu aktuálně přidává hledisko bezpečnostní. Zavádění
robustních (víceparametrových) kritérií nedává objektivní výsled-
ky, např. viz World Economic Forum, Yale Center for Envi-
ronmental Law and Policy, and Center for International Earth
Science Information Network CIESIN (2002): 2002 Environmental
Sustainability Index, 21 March 2002 (http://www.ciesin.colum-
bia.edu/indicators/ESI); kritický názor [4].

Moderní mechanika a fyzika, v komplexní podobě
matematika a filozofie upozorňují na něco, co potvrzuje
potřebu změnit ekonomická a technická kritéria posuzování
nových řešení denního života. Kritérium hodnocení na zá-
kladě indikátorů udržitelného rozvoje (Agenda 21, její
promítnutí do aktivit UN, aktivit Světové banky, aktivit EU
a dalších institucí) je takovým vybídnutím. 

Můžeme je samozřejmě odmítnout jako nedopracované a
možná v současnosti špatně interpretované. Potřeba hodno-
cení stavů změny je však objektivní (kritické hlasy
Římského klubu let šedesátých a pozdějších autorů, např.
E. F. Schumachera, A. Tofflera, B. Kurase). 

Hlavní proud praktikující ekonomiky a techniky nemůže
sledovat trajektorii jednoho extrému jednoho parametru.
Bylo by chybné a pochybné sledovat v komplexním pohle-
du pouze krátkodobý zisk fiskální roční bilance nebo pouze
estetická hlediska architektonického působení kompozice
hmot, světla a stínu, popř. ekologický profit jednoho
živočišného druhu jako centrální rozhodovací kritérium.
Udržitelný rozvoj je filozofií hodnocení. Sleduje celý život-
ní cyklus procesů, které má hodnotit, popisovat, regulovat,
řídit. Pojetí je, a vždy by mělo být, odlišné od krátkodobých
extrémních optimalizačních stavů pohledů jedné dimenze. 

Pojetí jedné dimenze nebo jinak nekomplexní hodnocení
nesměřuje k nalezení opravdu rovnovážných stavů. Směřu-
je-li k nalezení řešení ve smyslu udržitelného a obnovitel-
ného cyklu technického díla a jeho uživatelských funkcí,
pak obnovitelný cyklus nesmí být návratem a rekonstrukcí
starých stavů. Ekonomika a proces vývoje jsou neúprosné.
Žádají racionálnější, funkčně bohatší řešení proti minulosti.
Zlomit bariéru energetické náročnosti (energie, práce, mzdy,
práce strojů atd.) znamená zlomit bariéru elity, luxusu
minorit a vytvořit funkčními dlouhodobě udržitelné kate-
gorie budoucích, dnes extrémních stavů. Znamená to vesměs
nutnost vytvořit uspořádání potlačující entropii, z limitního
pohledu jistě stav pouze dočasný. Z pragmatického pohledu
generačního vývoje Genus Hominum nicméně dostatečně
dlouhodobý. Nástroji tvorby a navrhování jsou však v našem
limitním světě pouze omezené technické a ekonomické
znalosti. Naděje na dočasné snížení entropie v životním
prostředí nicméně přinášely v minulosti pouze technické
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aplikace objevů přírodních věd. Ekonomika a další disci-
plíny vytvářely pouze jejich rámec. Rozhodovací kritérium,
kterým udržitelný rozvoj v redukované formě je, nepřed-
stavuje svou podstatou nic více než onen dočasný znalostem
poplatný rámec. Nejde však také o nic méně důležitého.

Technicko-ekonomická kritéria hodnocení
V současnosti jsme svědky toho, že náročné technicko-

ekonomické projekty jsou vyhodnocovány filtrem výrazně
přísnějšího rámce ekonomických parametrů – finančních
efektů než v nedávné minulosti. Technická, ekologická a
sociální hlediska se dostávají ke slovu teprve tehdy, vyhoví-li
rámci ekonomické přípustnosti. Ekonomické limity se staly
podmínkou nutnou, ostatní limity pak podmínkami postaču-
jícími. 

Mluvíme-li o hodnocení nových technických řešení,
dotýkáme se citlivé otázky rozvoje. Technický vynález a
skutečné technické inovace jsou přitom nepominutelným
předpokladem rozvoje každého hospodářství a ekonomiky
vůbec. Zavedení kritérií hodnocení a práce s nimi je proto
často důležitější pro technicko-ekonomický rozvoj, než
bychom byli ochotni na první pohled připustit [1]. Míra
zavlečené chyby může deformovat výsledný efekt způ-
sobem, který eliminuje podstatnou část věcného efektu nově
navrhovaného řešení [4], [5]. Oprávněnost nazývat cokoliv
novým řešením je jistě věcí dikce legislativy, priorit, vesměs
vztažených k úzkému spektru hodnoticích kritérií.

Koncem minulého století byla zavedena pro hodnocení
technických řešení metodologie nazvaná technological
assessment. Poměrně podrobně se zabývá hodnocením
nových technických řešení a snaží se usnadnit cestu k jejich
nalezení. V průběhu vývoje byly zdůrazňovány otázky rizik
(Precautionary Principle [7]). 

Omezme se na představu, že hodnocení probíhá pouze na
úrovni dvou hodnoticích kritérií, x – technického standardu
a y – ekonomického standardu. V průběhu minulého deseti-
letí byl předložen návrh zavést kromě toho pro posuzování
technicko-ekonomických řešení rovněž standard z pro
udržitelný rozvoj. Ambice mnoha protagonistů či obdivo-
vatelů navrženého hodnocení jdou mnohdy dále. Nelze jim
upřít aspiraci na vytvoření globálního kritéria hodnocení.
Pokus, jistě svou invencí ambiciózní, byl již v minulosti
proveden. Do učebních textů vstoupil v těžko identifiko-
vatelné minulosti pojem užitku. Je ctižádostí mnoha teore-
tických prací se s pojmem, jeho měřením a jeho výpočetní
stránkou vypořádat [4]. Každý student, který absolvoval
první semestry vysokoškolské výuky, poznal obtíž a úskalí
veličiny, která je obtížně měřitelná, všeobsahující, subjek-
tivní apod. Technicko-ekonomické návrhy jsou disciplinami
pracujícími s exaktními materiálními objemy, hodnotami a
stavy. Stavební konstrukce nepřipouští vágní kategorie.
Nicméně pojem udržitelnosti technicko-ekonomického
řešení mostní konstrukce či dálniční trasy v daném místě po
celý dlouhý technický životní cyklus je pro různé variantní
řešení zajímavou kategorií hodnocení [7]. Indikátory
udržitelnosti [5] a indikátory technických či ekonomických
standardů vyžadují agregátní formu vyjádření výsledného
hodnotového efektu. 

Rozšiřující poznámka 
Pokusme se hodnotit vektor indikátorů1) objemů potřeb x

na základě jejich ocenění2) c. Výsledkem bude hodnocení,
matice o jednom prvku, které získáme formou maticového
součinu 

u(x) = c x. (1)

Každé hodnocení v čase však doznává změny. Mostní kon-
strukce uváděná do provozu bude mít jiná c než mostní kon-
strukce vybudovaná po několika desítkách let. Standard
technicko-ekonomických řešení se mění a mění se i jejich
subjektivní ocenění. Vztah (1) má v časové dimenzi hodno-
cení tvar

Považujme interval pro t ve vztahu (2) za životní cyklus
technického řešení s celkovou životností technického díla T. 

Stále předpokládáme, že jde o technické dílo, které hod-
notíme na základě vstupních zdrojů x, které se v průběhu
času nezmění. Vstupy budou objektivně konstantní veliči-
nou. Zdivo mostního pilíře, jeho betonové konstrukce budou
stále k dispozici. Bude se měnit pouze jeho kvaziocenění
pomocí prvků matice c, popisující významnost hodnocení
v jednotlivých časových úsecích celkové životnosti T.
Přesto, že jde stále o stejné technické dílo, hodnocené na
základě parametrů x, budou hodnoty u(t, x) pro t = 1, …, T
různé. Navíc nebudou konzistentní s hodnocením u(x).
Vztah (1) charakterizuje v nejlepším případě jakýsi orien-
tační průřez hodnocení nebo výchozí počáteční hodnocení
technického návrhu x bez ohledu na budoucí vývoj. Hodno-
cení (2) představuje postup hodnocení v průběhu životnosti.
Její modifikace časovým faktorem má tvar

kde γ je diskontní faktor pro c (míra degradace, zastarávání,
morální životnosti, popularity, odporu, nepřijatelnosti atd.).

Každé hodnocení (rovněž závislé na stupni poznání) je
realizováno za určitého stavu technologie A a za existující
dostupnosti výrobních, organizačních a technologických
zdrojů b. Omezení realizace je proto velmi jednoznačné.
Platí 

A x ≤ b . (3)

Nicméně technologie A doznávají změn. Organizace a tech-
nologie se v čase životního cyklu mění a matice nabývá
v průběhu životního cyklu různých hodnot, At, t = 1, …, T.
Stejně tak zdroje řešitele technicko-ekonomického návrhu
doznávají rovněž v čase změny, bt, t = 1, …, T. Výrobce a
projektant nových řešení současnosti disponuje jiným spek-
trem disponibilních zdrojů než jeho předchůdci. Zlepšuje se
kvalita materiálů, zlepšuje se kvalita metod navrhování.
Srovnatelná potřeba zdrojů pro řešení x v čase t je dána vzta-
hem 

At x ≤ bt , (4)

Předpokládejme, že řešení reprezentované standardem na
konci životního cyklu bude xT. Diference mezi potřebou
zdrojů měřenou stávajícími organizačními a technologický-
mi standardy At vyjadřuje nárůst disponibility zdrojů pro
technicko-ekonomická řešení xT a xt, kde první řešení před-
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1) Rozumějme potřebou obecně zdroje, tj. materiál, práce, energie, informace. Zahrňme mezi vstupní potřeby i znečištění ovzduší, hlučnost,
zhodnocení pozemků a další indikátory z oblasti spotřební kvality.

2) Jednotlivá množství xj, potřebná pro technicko-ekonomické řešení, charakterizují veličiny xj ≥ 0. Jejich ocenění c je sloupcová matice.
Parametry mohou být normovány a může např. platit Σci = 1.
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stavuje řešení na konci životního cyklu a druhé moderní
řešení na začátku životního cyklu. Platí 

At xT – At xt = At(xT – xt) = bT – bt = ∆b . (4.1)

Sloupcová matice ∆b představuje uvolnění zdrojů z titulu
rozvoje za období (T – t). Jeho ohodnocení v cenách období
t může být dáno jako řádková matice yt. Hodnota uvol-
něných zdrojů je dána jako 

G(yt) = yt ∆b . (4.2) 

Předpokládáme, že G(yt) představuje nárůst eficience
navrhování technicko-ekonomických řešení za životní cy-
klus (T – t). 

Porovnáme-li technické dílo, jehož životní cyklus v sou-
časnosti končí,

u(xT) = cT xT , (5)

a moderní technické dílo, jehož životní cyklus je právě zaha-
jován, 

u(xt) = ct xt pro t = 1 . (6)

Měli bychom vidět výrazný rozdíl přidaného užitku z titulu
rozvoje technické disciplíny jako

∆u(xt) = u(xt) – u(xT). (7)

Budeme předpokládat, že technické dílo, jemuž končí život-
ní cyklus (5), je hodnoceno v současnosti. Hodnocení v sou-
časných hodnotových kategoriích pro cT xT zapíšeme jako
ct xT. 

Nárůst užitné hodnoty nového technického díla proti užit-
né hodnotě technického díla s ukončeným životním cyklem
zapíšeme jako 

∆u(xtT) = ct xt – ct xT = ct(xt – xT) . (8)

V důsledku (8) usilují nová technická řešení o přidanou hod-
notu užitku proti existujícímu stavu. Odůvodnění nových
řešení obnovujících stav technického díla na úrovni jeho
standardu z některé části jeho životního cyklu t je řešení
nedostačující. Ekonomicky velmi krátkodobé, málo produk-
tivní. 

Technická řešení jsou moderní, když přinášejí nové tech-
nické, technologické, organizační, a nakonec i ekonomické
a sociální výhody. Vztah (3) pak musí být rozšířen
o skutečnost, že technologie, organizace i technické parame-
try se rozvíjejí. Platí, že A obsahuje dynamický prvek
změny v čase a pro každé období t bude platit jiná matice
technologických potřeb At. Levá strana vztahu (4) tím před-
stavuje příležitost hodnotit udržitelnost rozvoje technické
oblasti, oboru. Jestliže je matice ∆b vesměs kladná, není
pochyb o tom, že řešení, která jsou navrhována, jsou řešení
směřující ke snižování materiálních potřeb xt při poskyto-
vaní užitné hodnoty .

Uvedená skutečnost ovšem stále ještě problém neřeší.
Jestliže bychom na dané úrovni měli zavést nová kritéria
udržitelnosti rozvoje, pak nezbytně platí i dynamika tech-
nicko-ekonomických parametrů zdrojů jako vůdčí motiv,
který rozvoj umožňuje. V minulosti se pro ně ustálil pojem
inovace. 

Dosavadní způsoby hodnocení na bázi vztahu (1), popř.
(2), jsou velmi zjednodušená a jejich prohloubení vyžaduje
přiznat, že i otázka disponibilních zdrojů se v čase mění
nejen co do dostupnosti zdrojů, ale i co do jejich struktury.
Stejně tak se mění i požadavky na celkovou potřebu zdrojů
pro jednotlivá technicko-ekonomická řešení. Platí vztah (4),
kde zdroje b mají časovou komponentu a kde jednotlivé
potřeby zdrojů mají rovněž časovou komponentu. Jestliže

bychom propojili hodnocení na úrovni (2) a úrovni (4),
dostaneme složitější pohled na navrhování, který již není tak
jednostranný a zachycuje i vnitřní složitost jednotlivých
dějů, které v navrhování probíhají. Z hlediska udržitelného
rozvoje tak dostáváme variantu řešení, která nemůže spočí-
vat na neřešitelném konfliktu vyčerpání zdrojů (typu katas-
trofického scénáře vyčerpání zdrojů apod.). Je nutné při-
pustit, že dojde ke konfliktním situacím v posunech
ohodnocení cen yt zdrojů ct, ale zároveň dojde ke změnám
disponibility zdrojů a dohledání nových zdrojů bt. Je
skutečností, že nově zaváděné zdroje by měly být v život-
ním prostředí odbouratelné a ve své dostupnosti obnovitel-
né. V případě, že tomu tak nebude, budou parametry do-
stupnosti ct odpovídajícím způsobem znevýhodňovat jejich
disponibilnost. Obecný náhled na hodnocení ve skupenství
(obrazně řečeno) finančních prostředků jako jediného hod-
noticího kritéria je stejně komplikované jako málo užitečné.
Rozumějme ve fázi hodnocení návrhů, které se pohybuje ve
vymezeném ekonomickém rámci. 

Pokusy v minulosti, které se orientovaly na objemové
standardy jako vhodné normativní předlohy hodnocení,
měly významné limity pro úspěšné vyhodnocování tech-
nicko-ekonomických řešení. Dosáhnout parametrů, které
jsou hodnocením změny a dlouhodobě udržitelné změny, je
účinnější a pro technicky orientované navrhování i výkon-
nější nástroj [8].

Závěr
Je určitým paradoxem současnosti, že tendence a trendy

podporující udržitelný rozvoj se často váží se snahami
zvýšit tlak na rozdělování již existujících zdrojů. Rozdě-
lování je jistě důležitý moment každé hospodářské činnosti.
Klíč k řešení však spočívá nikoli v rozdělování nebo
racionálnosti využívání existujícího, ale ve vytváření zdrojů
nových, inovovaných (nových materiálů, energií, výrobních
postupů a výrobků). Smysluplnost článku by jistě vynikla
zařazením jednoduchého akademického příkladu. V připra-
vované publikaci [8] je zařazena kapitola příkladů a výpočtů
na bázi programového modulu modifikovaného dynamické-
ho modelování (MDM). Jde o poměrně rozsáhlou počíta-
čově orientovanou podporu modelování technicko-ekono-
mických jevů v jejich životním cyklu. Součástí je i
vyhodnocování na bázi očekávaných užitků s časovým fak-
torem a bez něho. Existuje mnoho významných institucí,
které se problematikou udržitelného rozvoje zabývají. Jejich
internetové stránky obsahují řadu zajímavých výzkumných
zpráv a prací, např. portály OECD, UNIDO, World Bank,
ale i World Economic Forum a další. 
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Beran, V.: Sustainable Developemnt and Sustainable
Values of a Capital Construction Project

This paper presents a debate on a formerly presented
article [3] arguing that the second thermodynamic law
denies the basis of sustainable development. The author
refuses the possibility of applicability of the mentioned
ecophysical approach. Thermodynamics applied to the
socioeconomic development has its interpretation limits.
Economic events develop in time and the utility
trajectory traces the technical success of design or new
innovations. The measurement of utility for variants in
technical design during the entire life cycle (LC) is the
hardest part of a professional technical analysis and
most difficult in terms of academic quantitative design
analysis and innovation. The utility value added to new
technical solutions seems to have a quantum nature that
is not involved in existing traditional evaluation
approaches yet. The call for a more general science of
utility measures may bridge the gap in the evaluation
theory.

Beran, V.: Nachhaltige Entwicklung und langfristig
nachhaltige Werte eines Investitionsobjektes

Der Beitrag präsentiert eine Polemik zu dem Artikel [3],
in dem angeführt wird, dass das zweite thermody-
namische Gesetz die Möglichkeit von Ausgangspunkten
für eine nachhaltige Entwicklung verneint. Der Autor
lehnt die Möglichkeit der Anwendbarkeit der erwähnten
ökophysikalischen Auffassung ab. Die auf die sozio-
ökonomische Entwicklung angewandte Thermodynamik
hat ihre Interpretationslimite. Die ökonomischen Vor-
gänge entwickeln sich in der Zeit, und die Nutzens-
trajektorien bezeichnen den technischen Erfolg eines
Entwurfs oder einer Innovation. Die Nutzensmessungen
für Varianten beim technischen Entwerfen im Verlaufe
eines Lebenszyklus sind eine der schwierigsten Partien
einer im Sinne einer akademischen quantitativen
Projekt- und Innovationsanalyse anspruchsvollen
professionellen technischen Analyse. Der hinzugefügte
Gebrauchswert neuer technischer Lösungen hat, wie es
scheint, einen Quantenaspekt, der bisher nicht in die
bestehenden Herangehensweisen der Bewertung
einbezogen ist. Eine neue generalisierte Nutzenstheorie
könnte die Unzulänglichkeiten in der Bewertungstheorie
überbrücken. 
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� literatura
Beinhauer, P.:

Atlas štandardných detailov
Normatívnym požiadavkám vyhovujúce konštrukčné detaily pre stavebné zámery

EUROSTAV, 2004, Bratislava, 361 s. + CD-ROM, 1 575 Kč

Moderní průmyslová společnost je charakterizovaná neustálou
technizací. V posledních letech vyvolaly počítače, faxy, kopírky a
podobná zařízení průlom do způsobu práce v každé kanceláři.
Pomocí e-mailového spojení a internetu lze rychle a bezpečně
přenášet textové, grafické a hlasové informace v dobré kvalitě a na
velké vzdálenosti. Tyto lze mezitím – nezávisle na místě a času –
přijímat kdekoli. Působením tohoto vývoje se podstatně změnil i
styl práce každého architekta a projektanta. Ti te	 již nezpracová-
vají a nekoordinují stavební záměr neflexibilně pouze z kanceláře,
ale – díky moderní technice – je jim umožněno přijímat, zpracová-
vat a individuálně uplatnit odborně zaměřené informace mobilně
v autě, ve vlaku, na staveništi. Na základě této moderní techniky
byla v lednu 2003 v Německu poprvé vydána publikace autora Petra
Beinhauera Atlas standardních detailů, která v tomtéž roce zazna-
menala tři vydání, což svědčí o její užitečnosti ve stavební praxi.

Při široké nabídce stavebních materiálů je často velmi obtížné
najít jejich správné použití a kombinaci tak, aby na jedné straně
byly splněny estetické požadavky, na straně druhé praxí ověřená
stavebně technická řešení. Na základě všeobecně platných zásad
navrhování stavebních konstrukcí byla v publikaci pečlivě sebrána
aplikační řešení detailů, které se ve stavebních objektech standard-
ně opakují. Jde o detailní výkresy k tématům: základy, vnější stěny,
vnitřní stěny, stěnové otvory, stropy, schodiště a střechy. Každý
detail je zobrazen ve formátu A4 podle norem platných v EU a je
doplněn stavebně konstrukčními vysvětlivkami, jakož i upozornění-
mi na stavebně fyzikální zvláštnosti. Kniha obsahuje více než 300
výkresů řešení detailů stavebních konstrukcí. 

Součástí atlasu je i CD-ROM, na němž se nacházejí všechny publi-
kované výkresy. Přímým postupem lze kopírovat každý detail do
formátů dxf, dwg, pdf, podle potřeby do nich vstupovat a upravovat
je podle potřeb projektového řešení. Obecně poskytují výkresy:

� kontrolu možnosti výroby 
a realizovatelnosti předcházejících plánů;

� zobrazení stavebních materiálů 
a jejich smysluplné použití;

� dimenzování stavebních prvků;
� podporu při sestavování a výpočtu 

potřebných nákladů.

Odkazy na předpisy podle platných norem a osvědčená konstrukční
řešení standardních detailů poskytují architektům a projektantům
pocit jistoty při projektování, a rovněž jim ušetří práci a čas.

Vazba obsahu knihy na CD-ROM umožňuje plné využití
výpočetní techniky nejen při projektování, ale přímo i při
návazných stavebních procesech. Publikace významným způsobem
pomůže zjednodušit, sjednotit, zkvalitnit a zefektivnit průběh
celého procesu počínaje investorem, přes projektanta a stavební
firmy, a konče stavebním dozorem, v souladu s praxí a normami
uplatňovanými v EU.

Atlas standardních detailů nabízí osvědčené know-how pro
architekty, stavební inženýry, studenty a v neposlední řadě i pro
stavební dodavatele při realizaci stavebních záměrů. Významnou
měrou přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti stavebních firem
a zrovnoprávnění jejich postavení se zahraničními firmami v EU.

Tisková informace
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Přístroje a příklady sledování svahových pohybů 
Ing. Jan ZÁLESKÝ, CSc. 
Ing. Michal BUBENÍČEK
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek je zaměřen na technické vybavení pro liniová
měření přetvoření zemního prostředí a měření pórových
tlaků v něm ve vztahu ke sledování nestabilních území
[1], [2], [5]. Jsou zde uvedeny a hodnoceny výsledky
vybraných měření přetvoření a pórových napětí.
V závěru jsou sestavena základní doporučení vyplývající
z aplikace uvedených metod.

Instrumentace
Pro liniová měření přetvoření jsou užívány kombinace

velmi přesného měření osových přetvoření v rozsahu do 
±10 mm/m klouzavým mikrometrem s rozlišením 1 µm
nebo přetvoření až do ±50 mm/m s rozlišením 0,01 mm/m a
modifikované vybavení pro přesnou inklinometrii [1]. Ve
všech případech je délka měřicí základny přístrojů rovna
1 m. Dosažení deklarované přesnosti je v případě měření
axiálních přetvoření kombinované pažnice s kovovými nebo
plastovými měřicími značkami ověřováno kalibracemi na
kalibračních zařízeních pro každou sondu před měřením a
po souboru měření. 

V případě inklinometru je nastavení „0“ kompenzováno
postupem měření a ke kontrole slouží ověřovací vrt před
budovou B Fakulty stavební ČVUT v Praze–Dejvicích. Vrt
prochází navážkami, sprašovým pokryvem přes říční
štěrkopískovou terasu do kompaktní břidlice, kde je pata
vrtu vetknuta 4 m. O kvalitě skalního podkladu svědčí i
obr. 1, z něhož je zřejmé, že bylo proti očekávání nutné
použít kladiva. 

�� Body pro geodetická měření
Geotechnické instrumentace prostředí vyžadují vždy
zaměření polohy a sledování povrchových deformací
v různých fázích kontrolního sledování. Zde jsou uvedeny

dva typy bodů, a to vztažné body užívané současně jako
stanovištní pro totální stanice a body měřické v sesuvných
částech území. 

Modelová lokalita Rabenov se nachází na severovýchod-
ním svahu lomu Chabařovice. Vzhledem k rozsahu území a
několikakilometrovým vzdálenostem bodů státní geodetické
sítě bylo nutné zajistit lokalitu vlastními vztažnými/stano-
vištními body – alespoň trojicí VB 01 až 03, lokalita
Rabenov (obr. 2). 

Vztažné body pro geodetická měření (Leica TC 1800)
byly provedeny na „ostrůvcích“ v zájmovém území, které
jsou tvořeny podložními jíly pevné až tvrdé konzistence,
popř. zbytkem uhelné sloje tam, kde nebyly dlouhodobě
pozorovány svahové pohyby. Paty vrtů jsou v hloubce cca
21 m a jsou v tvrdých podložních jílech. Pro zajištění při-
jatelné přesnosti zde byla zvolena speciální konstrukce bodů
[3]. Kombinovaná pažnice s kovovými měřicími značkami
pro vysoce přesná měření osových a příčných deformací
(3D) je ve vrtu injektována cementobentonitovou směsí,
zhlaví je tuhé, tvořené ocelovou výpažnicí profilu 220 mm,
délky 1,8 m, v níž je měřicí pažnice zabetonována [4].

Měření jsou při tomto užití prováděna klouzavým
mikrometrem a inklinometrem se stejnou délkou základny.
Inklinomerická sonda je zavěšena na kabelu s vloženým
adaptérem pro zachycování na měřicích značkách mikro-
metru. Tím je zajištěna vysoká přesnost polohy sondy ve
vrtu na jednotlivých pozicích a vazba na měření přetvoření
v ose vrtu. Kvůli adaptéru a speciální redukci konektorů je
vahadlo s horními vodicími kolečky inklinometrické sondy
o 0,65 m pod značkou mikrometru nebo deformetru. Tento
posun je však konstantní po celé délce vystrojeného vrtu.

Měřické body pro geodetická sledování posunů na
povrchu území zřizují pomocí soupravy dynamické pene-
trace pracovníci Katedry geotechniky FSv ČVUT. Ukázka
bodu je na obr. 3 společně s pohledem na nestabilní část
území Rabenova. Měřický bod tvoří opracované zhlaví
tyčové oceli s celkovou délkou 1 250 mm. Na zhlaví je při
měření našroubována tyč s odrazným hranolem.  

Obr. 1.  Dokončování vrtu v podložní břidlici v areálu 
Fakulty stavební ČVUT v Praze

Obr. 2. Orientační situace modelové lokality Rabenov



�� Vystrojení pro liniová měření v nestabilním území
Provedení měřicích vrtů je obdobné vztažným bodům, ale
zhlaví vrtů nejsou ztužena, ocelová pažnice je uložena
v zemi pouze cca 0,5 m a je obetonována a uzavřena rovněž
čepcem. Měřicí výstroj je kombinovaná teleskopická s plas-
tovými měřicími značkami z materiálu ABS. Ostatní prove-
dení je shodné s výše uvedenými vztažnými body.

Možnosti využití liniových měření přetvoření

�� Příklady výsledků měření ve vrtech 
pro zajištění vztažných bodů

Příklady výsledků měření pro svislé přetvoření jsou uvede-
ny na obr. 4 a pro přetvoření vodorovné ve směru spádu
svahu na obr. 5. V obou případech je dobře patrné, že hloub-
ka vetknutí je v případě vrtu VB 03 dostatečná. Svislá
přetvoření v oblasti při povrchu terénu jsou vyvolána
dlouhodobými změnami vlhkosti jílů a vodorovná před-
stavují mělký pohyb vrstev v oblasti vztažného bodu. K úda-
jům na hloubkové ose je třeba přičíst konstantu posunu
inklinometrické sondy 0,65 m proti měřicím značkám
mikrometru nebo deformetru (obr. 5, obr. 6). Vektory
posunů zhlaví x, y, z jsou předávány skupině geodetů pro
sledování povrchových deformací území.

Při porovnání uváděného provedení vztažných bodů je
zřejmý rozdíl ve znalosti vodorovných přetvoření, která jsou
u těžké stabilizace bodu ve vrtu neznámá. Navíc v tomto
prostředí zpravidla není možné dosáhnout vždy zdravého
skalního podkladu pro vetknutí, a proto obvyklé provedení
nemusí vyhovovat a může být zdrojem zavádějících výsled-
ků. Svislá přetvoření většinou standardní provedení vyluču-
je s výjimkou změn vlivem teploty, ale ty jsou většinou
zanedbatelné.

�� Příklad výsledků liniových měření 
v nestabilním území

V obrázku 6 je příklad výsledků měření z horní stavby
území, kde probíhají svahové pohyby v povrchových
vrstvách o mocnosti do cca 6 m (plastická přetváření). Vrt
MPD 01 byl proveden nad oblastí intenzivních mělkých
svahových deformací, aby se ověřilo, že jsou zachyceny
pohyby v celém profilu ve skupinách instrumentací A a B.
Získané výsledky byly překvapením, protože se pod mělký-
mi sesuvy odehrávají další, hluboké, které probíhají v pod-
ložních jílech pevné až tvrdé konzistence. Smykové defor-
mace se postupně rozvíjejí i co do mocnosti, což je pro
využitelnost vrtu příznivé (menší nebezpečí sevření nebo
usmyknutí výstroje). 

Svislá přetvoření nabývají významných hodnot ve dvou
úrovních, a to hned při povrchu a v hloubce odpovídající
smykovým přetvořením. U povrchu byly vyvolány nájez-
dem nákladního vozidla na zhlaví vrtu (patrné z deformace
čepce) při stavebních pracích na výstavbě přeložky
vodovodního řadu, který byl probíhající sesuvnou činností
poškozen. V nižší úrovni, tj. v oblasti smykové plochy, jde
o stlačování. Toto přetvoření může být složkou posunu po
ukloněné smykové ploše, ale může i charakterizovat povahu
přetváření materiálu, pravděpodobně kontraktantní chování
jílu. K rozlišení je nutná ještě znalost průběhu smykové
plochy – oblasti se zvýšenou mobilizací smykové pevnosti.

Měření pórových napětí

�� Instrumentace pro měření pórových tlaků
Pro posuzování stability a hodnocení vývoje mobilizace
smykové pevnosti je neopominutelnou informací rozdělení
pórových napětí v zájmovém profilu. Ve skupině instrumen-
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Obr. 3. Měřická značka 
s krytkou a pohled 
na nestabilní území Rabenova

Obr. 4. Svislá přetvoření ve vrtu VB 03

Obr. 5. Vodorovná přetvoření ve spádnici ve vrtu VB 03

Obr. 6. Vodorovná přetvoření ve spádnici 
ve vystrojeném vrtu MPD 01 
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tací B jsou pórová napětí měřena dvěma typy snímačů
pórových tlaků, a to standardním a snímačem BAT ze
Švédska. První je instalován ve vrtu s pískovým obsypem,
uzavřen vrstvou bentonitových peletek a těsnící injektáží.

Snímač je relativní, na atmosférický
tlak je napojen kapilárou přes silikagel.
Ve druhém případě se pórové napětí
měří snímačem absolutního tlaku BAT
[5] s odděleným filtrem (obr. 7). Do kon-
taktu s uzavřenou hydraulickou komůr-
kou filtru přichází pomocí vpichu pod-
kožní jehly po spuštění snímače se zátěž-
kou přístupovou pažnicí o světlosti 1″.
Díky oddělení snímače a filtru je možné
instalovat filtry s napojenými vodovod-
ními trubkami do horninového prostředí
pomocí dynamické nebo statické pene-
trace rychle a za významně nižších nákla-
dů. Snímač není tzv. ztracenou výstrojí,
ale používá se ve vystrojeném vrtu pro
okamžitá měření nebo dlouhodobě.
Čtecí zařízení obsahuje snímač atmos-
férického tlaku. Srovnávací měření ve
skupině B vykazují velmi dobrou
shodu.

Filtry je pak možné instalovat do
různých hloubek ve svazcích, což je
v případě výsypky nutné. V nejmenší
hloubce mají vysoký odpor proti vstupu
vzduchu pro sledování možných nega-
tivních pórových napětí. 

�� Vybrané výsledky měření pórových tlaků
Jsou uvedeny v obr. 8, kde tlustá čára představuje pro
srovnání průběh hydrostatického tlaku. BAT 01-BAT 03
jsou tři filtry v různých hloubkách, MPD 04/2003 je „hydro-
geologický vrt“ s měřením polohy hladiny vody. U BAT 03
je menší počet měření proto, že bylo třeba krátit přístupovou
pažnici pro zajištění kontaktu snímače s hydraulickou
komůrkou. Výsledky měření velmi dobře dokumentují hete-
rogenitu výsypky a vývoj tlaků v čase i možnost výskytu
tzv. napjaté vody, která může být pro stabilitu výsypky velmi
nebezpečná.

Závěry a doporučení
Liniová měření poskytují velmi dobrý obraz o přetváření

horninového prostředí. Jsou dostatečně citlivá pro zachycení
vývoje přetvoření nejen v zemině a hornině, ale i například
v tělese podzemní stěny nebo betonové přehradní hráze.
Uvedená trojrozměrná měření umožňují vyjádření pros-
torového přetváření formou vektorů posunů měřicích bodů
kombinované pažnice. Měření pórových tlaků ve svazcích
významně lepším způsobem vystihuje rozdělení tlaků
v prostředí a může zastihnout nebezpečné růsty jejich pozi-
tivních hodnot snižujících stabilitu celku. 

Na základě ověřování výše uvedených metod měření
doporučujeme užívání trojrozměrných liniových měření
deformací. Zejména pro metody numerického modelování
výrazně výstižněji popisují chování masivu včetně inže-
nýrských konstrukcí v něm či na něm realizovaných. Pórové
napětí sledované ve větším počtu bodů v různých hloubkách
poskytuje možnost vytvoření reálných předpokladů o jeho
rozdělení v masivu. Zejména v případě výsypek hnědouhel-
ných dolů je pro jejich heterogenitu uvedený způsob měření
a vystrojení velmi vhodný. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/02/1166 GA
ČR „Výzkum a verifikace metod sledování svahových
pohybů“ a přispění výzkumných záměrů „Experimentální
výzkum stavebních materiálů a technologií“ MSM
210000004 k vývoji aplikací dynamické penetrace a
„Funkční způsobilost a optimalizace staveb“ MSM
210000001 k ověřování přesnosti liniových měření
přetváření konstrukce a podloží.
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Záleský, J. – Bubeníček, M.: Technical Equipment and
Examples of the Monitoring of Slope Movements

This paper describes technical equipment deployed in
linewise measurements of the soil mass deformation and
measurements of pore pressures in it with a view to the
monitoring of unstable regions. In conclusion, this
article provides basic recommendations resulting from
the application of the above methods.

Záleský, J. - Bubeníček, M.: Instrumente und Beispiele
der Beobachtung von Hangbewegungen 

Der Artikel orientiert sich auf die technische Ausrüstung
für eine lineare Messung der Verformung des Erdum-
felds und die Messung von Porendrücken in diesem in
Bezug auf die Beobachtung instabiler Gebiete. Es
werden darin die Ergebnisse ausgewählter Messungen
der Verformung und der Porenspannungen angeführt
und bewertet. Zum Schluss sind aus der Anwendung der
genannten Verfahren hervorgehende grundlegende
Empfehlungen zusammengestellt. 

Obr. 7. Piezometr
BAT

Obr. 8. Vývoj pórových tlaků v materiálu výsypky 
v závislosti na hloubce a času 
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Homogenizace prizmatické konzoly
Alena SOMOLOVÁ 
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Homogenizační metody se v posledních desetiletích
ukázaly jako velmi vhodný nástroj pro modelování hete-
rogenních materiálů. Cílem příspěvku je představit a
podrobně ilustrovat základní principy těchto metod na
velmi jednoduchém příkladu ohybu heterogenní konzoly
složené ze dvou materiálů. 

1. Úvod
Kompozitní materiály, jako například kompozity vy-

ztužené vlákny a textiliemi, nabývají ve stavebnictví na stále
větší důležitosti především v oblasti zesilování a rekonstruk-
ci staveb a při návrhu konstrukcí v extrémních situacích [1],
[2]. V posledních letech se též přístupů teorie kompozitních
materiálů stále ve větší míře využívá i při modelování
tradičních stavebních materiálů, jako je např. beton nebo
zdivo. Proto je pochopení a následná předpově	 odezvy he-
terogenních materiálů nezbytným předpokladem k racionál-
nímu návrhu inženýrských konstrukcí obecně. Jedněmi
z nejpoužívanějších metod modelování heterogenních mate-
riálů jsou homogenizační metody, které nahrazují kom-
plikovaný heterogenní materiál fiktivním homogenizovaným
materiálem, jehož vlastnosti odrážejí vlastnosti jednotlivých
složek materiálu a jejich geometrické uspořádání.

V literatuře lze najít mnoho publikací a textů vztahujících
se k teorii homogenizace heterogenních materiálů. První
skupina pochází z oblasti aplikované matematiky [3]–[5].
Zde je odezva homogenizované konstrukce chápána jako
(vhodně definovaná) limita odezvy heterogenní konstrukce,
kdy se velikost charakteristického rozměru materiálové he-
terogenity blíží nule. Druhá skupina, vycházející spíše
z fyzikálních a inženýrských přístupů, je pak typicky
založena na předpokladu konstantního průběhu průměrných
polí (např. napětí a deformace) na délkách odpovídajících
charakteristické velikosti složek materiálu [6]–[8]. Obě
skupiny publikací jsou však podle našeho názoru poněkud
komplikované pro úvod do této problematiky, jelikož před-
pokládají pokročilé znalosti aplikované mechaniky nebo
matematiky, popř. obou.

Cílem tohoto textu je demonstrovat na co nejjednodušším
příkladu základní principy homogenizace konstrukcí
složených z nehomogenních materiálů. Naší hlavní snahou
bylo, aby pochopení textu vyžadovalo znalost jen základ-
ních principů stavební mechaniky a teorie pružnosti (např.
v rozsahu [9]). Proto jsou veškerá odvození a úpravy
prováděny poněkud podrobněji, než je v odborných publi-
kacích běžné, a to s cílem přiblížit tuto problematiku čtenáři,
který nemá hlubší znalosti v této oblasti. Dalším důvodem
volby tohoto jednoduchého příkladu je možnost názorného
porovnání homogenizovaného řešení s řešením přesným,
které lze vyjádřit v uzavřeném tvaru. To je ve vícerozměr-
ných případech v podstatě nemožné.

2. Formulace problému
Uvažujme nehomogenní prizmatickou konzolu délky l

skládající se z n intervalů s rozdílným modulem pružnosti Ei
(pro i = 0 a i sudé nabývá hodnoty EA, pro i liché EB). Bez
újmy na obecnosti prezentovaných výsledků je pro jednodu-
chost uvažována konstrukce s průřezem charakterizovaným
konstantním momentem setrvačnosti I. Konzola je zatížena
spojitým rovnoměrným silovým zatížením f (obr. 1).

Princip homogenizace spočívá v nalezení homogenních
parametrů (např. modulu pružnosti), které co nejlépe
charakterizují chování původní konstrukce, a v jejich použití
při dalších výpočtech. Tím se následné výpočty značně
urychlí, nebo� získat přesné řešení je velmi pracné a náročné
(viz oddíl 3) i při použití výpočetní techniky a v některých
případech je vzhledem k dosavadním technickým možnos-
tem nalezení přesného řešení nemožné. 

V tomto jednoduchém příkladu budeme homogenizo-
vaným modelem konstrukce rozumět konzolu s homogen-
ním (zatím neznámým) modulem pružnosti EH (obr. 2).
Délka konzoly, moment setrvačnosti průřezu i působící
zatížení zůstávají stejné jako u nehomogenní konzoly.

3. Řešení pro obecné n
Průběh ohybových momentů M(x) na dané konstrukci je

vyjádřen vztahem 

Po dosazení tohoto momentu do ohybové rovnice (viz např.
[9], s. 77)

získáme vztah

odkud určíme postupnou integrací rovnice pro pootočení a
průhyb konzoly v libovolném bodě x

Obr. 1. Schéma heterogenní konzoly

Obr. 2. Schéma homogenizované konzoly
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kde wi(x) a w'i(x) označují průhyb a pootočení i-tého inter-
valu, i = 0, …, (n – 1) (n je počet intervalů na konzole) a ci,
di jsou integrační konstanty v příslušném intervalu. Tyto
konstanty získáme použitím okrajových podmínek a pod-
mínek spojitosti průhybů a pootočení mezi jednotlivými
intervaly.

Připomeňme okrajové podmínky ve vetknutí:
� pro pootočení w’0(0) = 0 , (6)
� pro průhyb w0(0) = 0 . (7)

Podmínky spojitosti na rozhraní intervalů mají tvar (x = i∆l,
i = 1, …, (n – 1), kde ∆l = l/n):

� pro pootočení w’i–1(x) = w’i(x) , (8)
� pro průhyb wi–1(x) = wi(x) . (9)

První dvě konstanty získáme z okrajových podmínek. Pro
interval i = 0 dosadíme x = 0 do rovnic pro pootočení a
průhyb (4) a (5) a použitím okrajových podmínek (6) a (7)
získáme 

w’0(0) = c0 = 0 ,
w0(0) = d0 = 0 .

Vzájemný vztah mezi zbylými 2(n – 1) integračními kon-
stantami lze získat použitím podmínek spojitosti. Dosaze-
ním x = i∆l do rovnic (4) a (5) dostáváme:

� pro interval (i – 1)

� pro interval i

Použitím podmínek spojitosti (8) a (9) a po rozvážení
vztahu mezi moduly pružnosti EA a EB na jednotlivých inter-
valech snadno získáme po několika početních úpravách
vztahy pro integrační konstanty ve tvaru:

Označíme-li

můžeme psát vztahy pro integrační konstanty ve tvaru
ci = ci–1 + Ai, c0 = 0, 

Tímto postupem získáváme vztahy pro průhyb v libovolném
bodě x konzoly pro obecné n.

4. Homogenizace pomocí průhybu na konci
V této části představíme první možnost odvození vztahu

pro homogenizovaný modul pružnosti EH. Vztah pro EH
určíme z podmínky rovnosti přesného a homogenizovaného
průhybu na konci konzoly (x = l)

pro n → ∞. Průhyb nehomogenní konzoly wn–1 vyjádříme
tedy pro obecné n vztahem (5), kde integrační konstanty cn–1
a dn–1 vyplývají z výrazů (12) a (13).

Rovnici pro průhyb homogenní konzoly určíme integrací
ohybové rovnice pro konzolu s konstantním modulem
pružnosti EH. S uvážením okrajových podmínek ve vetknutí
(6) a (7) lze průhyb jednoduše vyjádřit ve tvaru

Dosazením x = l do vztahů (5) a (15) získáme rovnice

Nyní upravíme sumační výraz do tvaru

a například pomocí programu Maple sečteme předchozí
řadu. Po dosazení do rovnice průhybu na konci konzoly (16)
získáváme výraz ve tvaru
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Vypočítáme limitu průhybu wn–1(l) pro n → ∞

Pro sudé n je tedy1)

Dosazením vztahů (17) a (18) do podmínky rovnosti přes-
ného a homogenizovaného průhybu na konci konzoly (14)
získáme rovnici 

Po několika úpravách získáme finální vztah pro EH ve tvaru

5. Inženýrský přístup k homogenizaci
V tomto oddíle odvodíme vztah (19) poněkud jiným pří-

stupem, který vychází ze studia přemístění průřezů stu-
dované konzoly. Konkrétně náš výklad založíme na velmi
názorné představě víceúrovňové kinematiky přemístění
průřezu nosníku, která byla ke studiu homogenizačních
problémů mechaniky využita v [10]. 

V našem případě založíme úvahy na vztahu mezi ohy-
bovým momentem M a křivostí κ = w’’, viz rovnice (2).
Pokud by studovaná konzola byla homogenní, křivost κ by
byla jako funkce x dostatečně hladká a umožňovala rozvinu-
tí pootočení ϕ = w’ v okolí libovolného bodu x do Taylorovy
řady

a tedy pro dostatečně malé hodnoty y by bylo možné uvažo-
vat průběh pootočení jako lineární vzhledem k proměnné y.
Tento předpoklad však není splněn pro studovanou hetero-
genní konzolu. Skutečně, pokud umístníme bod x na
rozhraní mezi dvěma intervaly s různými moduly pružnosti,
z výrazu (3) vyplývá, že graf funkce ϕ(x) bude mít v tomto
bodě hrot, což je v rozporu s předchozím tvrzením. Toto
tvrzení je bohatě dokumentováno v následujícím oddíle
řadou numerickým příkladů. Abychom zohlednili tuto
skutečnost, vyjádříme průběh pootočení ve tvaru

kde funkce ϕ*(x, y) vystupuje v předchozím výrazu v dů-
sledku heterogenity studované konstrukce a závisí obecně
jak na poloze v konstrukci x, tak na poloze y v rámci jed-
notkové buňky (obr. 3). Pokud bude počet intervalů n
dostatečně velký, lze díky hladkému průběhu momentů
očekávat, že korekce ϕ*(x, y) bude mít pro stejné body y
v rámci jednotkové buňky podobné hodnoty, i když nebude-
me uvažovat rozvoj (20) v okolí stejných bodů x. To vede
k následujícímu předpokladu o pootočení jednotlivých prů-
řezů

kde nyní funkce ϕ*(y) nezávisí na proměnné x a vzhledem
k proměnné y je periodická s periodou <–∆l, ∆l>. Dále
předpokládáme, že uvedený rozvoj platí pro obecné x,
nejenom na rozhraní mezi jednotlivými intervaly.

Předchozí úvahy vedou k následující interpretaci homo-
genizačního problému (viz též obr. 3). Pro daný bod x
předepíšeme pro danou jednotkovou buňku, která nyní vy-
stupuje jako materiálový bod, průměrnou (makroskopickou)
křivost κ(x) pomocí vztahu (21). Pro tuto předepsanou
průměrnou hodnotu vyjádříme průběh pootočení ϕ*(y) a
ohybových momentů M(x, y) na úrovni jednotkové buňky
(mikroúrovni) v závislosti na proměnné y. Vztah mezi
průměrnou křivostí κ(x) a průměrným ohybovým momen-
tem 

potom definuje hledaný homogenizovaný konstitutivní
vztah, který nahrazuje rovnici (3). Naznačený postup lze
pak snadno rozšířit na obecné lineární a nelineární úlohy
mechaniky [10]. 

V uvedeném příkladu je řešení tohoto problému podstatně
jednodušší. Vzhledem ke skutečnosti, že studovaná kon-
strukce je staticky určitá, nezávisí hodnota ohybového
momentu na souřadnici y. Na mikroúrovni pak platí ohy-
bová rovnice (2) v závislosti na proměnné y ve tvaru

Po dosazení kinematických předpokladů (21) do předchozí
rovnice dostáváme 

To umožňuje vyjádřit pootočení ve tvaru

Podmínky periodicity lze v tomto případě vyjádřit rovnicí

Hledaný vztah mezi momentem M(x) a κ(x) má pak tvar

tedy stejný výsledek, jaký jsme dostali v předchozím oddíle.
Na závěr poznamenejme, že funkce ϕ*(y), plynoucí z řešení
problému na mikroúrovni, je definovaná až na integrační
konstantu C. To lze řešit např. dodatečnou podmínkou
ϕ*(–∆l) = ϕ*(∆l) = 0. 
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Obr. 3. Inženýrská interpretace homogenizace

.
)(

)(
),(

d

d

IyE

xM
yx

y
−=ϕ

.
)(

)(

d

)(d
)())()()((

d

d *
*

IyE

xM

y

y
xyyxx

y
−=+=++

ϕ
κϕκϕ

( ) .d 
)(

)(
)(* ∫

∆−

+







+−=

y

l

Ctx
ItE

xM
y κϕ

.)()(2)()( ** lCClx
IE

l

IE

l
xMl

BA

∆−==+∆−






 ∆
+

∆
−=∆ ϕκϕ

,)(

)(2)(
11

2)(

11

xIE

x
EE

EE
Ix

IEIE
xM

H

BA

BA

BA

κ

κκ

−=

=






 +
−=








+−=

−−

(23)



STAVEBNÍ OBZOR 9/2004 285

a)

b)

Obr. 4. Průběh pootočení pro počet intervalů n = 10
a) EB/EA = 2, b) EB/EA = 100

a)

b)

Obr. 5. Průběh průhybů pro počet intervalů n = 10
a) EB/EA = 2, b) EB/EA = 100

a)

b)

Obr. 6. Průběh pootočení pro počet intervalů n = 50
a) EB/EA = 2, b) EB/EA = 100

a)

b)

Obr. 7. Průběh průhybů pro počet intervalů n = 50 
a) EB/EA = 2, b) EB/EA = 100

6. Rozdíl mezi homogenizovaným a přesným řešením



Nyní podrobně demonstrujme rozdíl mezi homogenizo-
vaným řešením a skutečným průhybem nehomogenní kon-
zoly. Cílem tohoto porovnání je ukázat, nakolik idealizo-
vané homogenizované řešení reprezentuje skutečné chování
heterogenní konstrukce. Pozornost je věnována vlivu
poměru modulů pružnosti jednotlivých materiálů, počtu
intervalů a rozdílnému charakteru pootočení a průhybu kon-
strukce. Obrázky 4 až 10 dokumentují vztah mezi pootoče-
ním a průhybem:

� přesným,
� vypočteným podle průměrného modulu pružnosti 

2EP = EA + EB,
� vypočteným podle homogenizovaného modulu

pružnosti EH,

v závislosti na proměnném počtu intervalů n a poměru mo-
dulů pružnosti EB/EA. Pro srovnání jsou v grafech vyneseny
i pootočení a průhyby vypočtené podle modulu pružnosti EA
(resp. EB) pro celou konzolu.2) Je zřejmé, že od určité hod-
noty n se pootočení a průhyb homogenizované konzoly
dostatečně přibližují přesnému řešení (viz grafy pro n = 50).
Při zvětšujícím se poměru modulů pružnosti EB/EA se
zvětšuje odchylka mezi přesným a homogenizovaným
řešením. Dále je patrné, že použití průměrné hodnoty mo-
dulů pružnosti jednotlivých materiálů pro celou konzolu je
velmi nepřesné (zvláště při velkém poměru modulů
pružnosti EB/EA). Pro názornost a další demonstraci tohoto
chování jsou do následujícího grafu (obr. 8) vyneseny
dohromady přesná pootočení a průhyby konzol s různým
počtem intervalů n ve srovnání s pootočením a průhybem
homogenní konzoly.

Míru nepřesnosti pootočení (resp. průhybu) způsobenou
použitím homogenizovaného modulu pružnosti EH vystihují

nejlépe odchylka přesného a homogenního pootočení (resp.
průhybu) konzoly, jejíž průběh na konzole je znázorněn na
obr. 9. Jak je z grafu zřejmé, v okolí podpory dochází k osci-
lacím rozdílu mezi homogenizovaným a skutečným řeše-
ním. Ty jsou způsobeny skutečností, že v okolí podpor je
předpoklad (21) o pootočení jednotlivých průřezů v rozporu
s okrajovou podmínkou ϕ(0) = 0.

Maximální chyba homogenního průhybu se projeví na
volném konci konzoly. Její velikost v závislosti na počtu
intervalů n zobrazuje graf na obr. 10. Jak je zřejmé, v dané
závislosti lze vysledovat dvě oblasti. Pro malý počet inter-
valů je výstižnost řešení poměrně malá, již od cca deseti
intervalů je z hlediska průhybu na konci intervalu přesnost
řešení uspokojivá. Dále je zjevný dominantní vliv počtu
intervalů vzhledem k poměru modulů pružnosti jed-
notlivých materiálů.

286 STAVEBNÍ OBZOR 9/2004

2) Poznamenejme, že ve všech prezentovaných výpočtech byla hodnota modulu pružnosti EA uvažována rovna jedné. 

a)

b)

Obr. 8. Průběh (a) pootočení a (b) průhybů na konzole pro poměr
modulů pružnosti EB/EA = 2 v závislosti na počtu intervalů n

a)

b)

Obr. 9. Průběh odchylky přesného a homogenního 
(a) pootočení (b) průhybu konzoly (n = 10)

Obr. 10. Závislost chyby na konci konzoly na počtu intervalů n
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Somolová, A. – Zeman, J.: Homogenization of a
Heterogeneous Cantilever Beam

Homogenization methods have proven to be valuable

approaches to modelling and simulation of hetero-

geneous materials. In the present contribution, the

fundamental principles of these methods are thoroughly

illustrated in a simple example of bending of a hetero-

geneous cantilever beam composed of two materials.

Somolová, A. – Zeman, J.: Homogenisierung einer
prizmatischen Konsole

Die Homogenisierugsmethoden haben sich im letzten
Jahrzehnt als ein sehr geeignetes Instrument für das
Simulieren heterogener Materialen herausgestellt. Das
Ziel dieses Beitrages ist die Vorstellung und die
ausführliche Illustration der elementaren Prinzipien
dieser Methode an einem einfachen Beispiel der Biegung
einer heterogenen Konsole, die aus zwei Materialen
zusammengesetzt ist.

7. Závěr
Již u takto jednoduchého příkladu, kdy lze přesné řešení

poměrně snadno určit, jsou patrné výhody homogenizace
konstrukcí skládajících se z materiálů s rozdílnými moduly
pružnosti. Mezi hlavní přednosti homogenizace patří zejmé-
na urychlení výpočtu při dosažení dostatečně přesného
řešení. Naopak, přístupy založené na pouhém průměrování
materiálových charakteristik jsou zatíženy značnou chybou,
především pro vyšší rozdíl modulů pružnosti jednotlivých
materiálů. Jak vyplývá z uvedených příkladů, reprezenta-
tivnost a přesnost homogenizovaného řešení závisí přede-
vším na těchto činitelích:

� „počtu intervalů“ konstrukce (poměru velikosti jed-
notkové buňky a konstrukce),

� poměru tuhosti jednotlivých materiálů,
� poloze v makroskopické oblasti (okolí podpor, koncen-

trovaných zatížení).

Na určení homogenizovaných vlastností naopak nemá
vliv:

� charakter ani intenzita spojitého zatížení f,
� absolutní rozměr jednotkové buňky ∆l,

nebo� ani jedna z těchto veličin nevystupuje ve výrazu pro
homogenizovaný modul pružnosti EH. Všechny tyto po-
znatky lze přímo zobecnit na řešení složitějších nehomogen-
ních konstrukcí, kde přesné řešení není dosažitelné.

Článek vznikl v rámci grantu č. 103/04/P254 GA ČR.
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�zprávy
Pachtův palác

Budova Pachtova paláce patří k pozoruhodným pražským
barokním památkám. Nachází se, donedávna poněkud
opomíjena, v překrásné lokalitě Smetanova nábřeží, v těsné
blízkosti Vltavy a Karlova mostu. Okna paláce skýtají jeden
z nejkrásnějších pohledů na Petřín a Pražský hrad.
Současný majitel a provozovatel Residence Pachtuv Palace,
realitní a developerská společnost MaMaison Residences,
provedla rozsáhlou a velmi náročnou rekonstrukci, v jejímž
průběhu přeměnila objekt v luxusní rezidenci, která poskytu-
je ubytování krátkodobého i dlouhodobějšího charakteru.
Návrhy současných interiérů vypracovala architektka Jane
Wilson z londýnské společnosti RPW. 

K zajímavostem jistě patří i fakt, že v objektu se již po
desetiletí nachází scéna divadla Na zábradlí. Nový majitel
umožnil divadlu užívání těchto prostor zdarma.

Tisková informace
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�zprávy
Autostrade chce v Česku vybudovat systém elektronického mýtného

Italská společnost Autostrade, která provozuje pokročilý
systém výběru elektronického mýtného na dálnicích v Itálii
a Rakousku, má zájem vybudovat systém výkonnostního
zpoplatnění silničních komunikací i v České republice.
Autostrade je největším provozovatelem zpoplatněných dál-
nic v Evropě. „V tendru na dodavatele systému výběru elek-
tronického mýtného jsme připraveni české vládě nabídnout
nejvýhodnější podmínky a předložit reference spolehli-
vosti,“ řekl Ing. Riccardo Starace, ředitel mezinárodního
rozvoje Autostrade, S. p. A. Podle něho italská firma
nejprve systém na vlastní náklady vybuduje, po celou dobu
životnosti ho bude provozovat a svůj zisk bude realizovat
jako podíl na výnosech z mýtného. „Financování prostřed-
nictvím PPP (Public Private Partnership) je pro Českou
republiku nejvýhodnější varianta, protože přinese Státnímu
fondu dopravní infrastruktury peníze už v prvním roce, aniž
by musel do projektu vložit jedinou korunu,“ uvedl Starace.

Autostrade analyzuje požadavky stanovené českou vlá-
dou. „Myslím, že všechny dokážeme splnit. Technické
řešení, tzn. zda půjde o mikrovlnný systém podobný tomu,
který provozujeme v Rakousku, nebo o satelitní systém,
který dosud nefunguje v Německu – není podle nás v tuto

chvíli důležité. Rozhodující bude know-how ve výběru mýt-
ného a s tím máme více než 50 let zkušeností. To byl také
klíč k našemu úspěchu v Rakousku,“ dodal Starace. Italská
společnost čeká na oficiální vyhlášení výběrového řízení,
aby mohla stanovit potřebný objem investic. V současné
době se odhady pohybují mezi 200 až 300 milióny euro
v závislosti na délce silniční sítě, která bude zpoplatněna.
Vzhledem k relativně nízkému objemu italských investic
v ČR lze očekávat, že zapojení Autostrade, S. p. A., do toho-
to projektu bude mít oficiální podporu italské vlády.

Autostrade a její dceřinné společnosti v Itálii spravují
3 408 km zpoplatněné dálniční sítě na základě licence
udělené ANAS (obdoba českého Ředitelství silnic a dálnic).
Díky své padesátileté zkušenosti a rozsahu spravované dál-
niční sítě je vedoucí společností v oboru v Evropě. Své
aktivity má i v zahraničí, kde realizovala systém elektro-
nického výběru mýtného v Rakousku pod názvem Europpass,
ve Virginii ve Spojených státech „Dulles Greenway“,
v Birminghamu ve Velké Británii „M6 Toll“ a v Austrálii
systém výběru elektronického mýtného od těžkých náklad-
ních vozů na 2 100 km silnic.

Tisková informace

�osobní zprávy
Zemřel doc. Ing. Miroslav Kaun, CSc.

Doc. Ing. Miroslav Kaun, CSc., se
narodil 25.5.1937 v Praze. Středo-
školské vzdělání ukončil maturitou
na Vyšší průmyslové škole stavební
v Praze v roce 1956. Po dvouletém
studiu na Vojenské akademii v Brně
přešel na Fakultu inženýrského
stavitelství ČVUT v Praze. Po jejím
ukončení nastoupil v roce 1961 na
Katedru staveb silničních, letištních
a městských komunikací Fakulty

stavební ČVUT, kde v roce 1973 získal hodnost kandidáta
technických věd a v roce 1982 byl jmenován docentem pro
obor „Pozemní komunikace a letiště“. Po celou dobu svého
působení na Katedře silničních staveb se věnoval oboru
pozemních komunikací, zkoušení silničních materiálů a
později projektování a stavbě letiš�. Jeho výzkumná činnost
byla zaměřena na zlepšování vlastností a kvality podklad-
ních vrstev silničních a letištních vozovek. Věnoval se sle-
dování vlivu změn charakteristik kameniva používaných do
cementových stabilizací na odolnost proti namrzání a ztrátu
únosnosti v důsledku proměnných klimatických podmínek
v podloží vozovky. Úzce spolupracoval s Moskevským
institutem automobilové dopravy při stanovení metodiky
pro určení modulu deformace podkladních vrstev silničních
vozovek. V posledních letech se zaměřil na zdokonalování
technologie pokládky vyztužených cementobetonových
dvouvrstvých vozovek.

Pedagogická činnost doc. Kauna byla orientována na
stavbu silničních komunikací. Samostatně rozvíjel a zajiš�o-
val přednášky z předmětu „Letištní stavby“ a „Letecká
doprava“. Byl autorem nebo spoluautorem dvanácti
vysokoškolských skript, řady odborných publikací a článků.
Vytvořil ucelenou řadu audiovizuálních pomůcek, které
obsahují metody a postupy pro zkoušení silničních mate-
riálů, jejich pokládky, zhutňování a ověřování výsledných
vlastností. Pro celou generaci absolventů Fakulty stavební
ČVUT byl vynikajícím učitelem a vedoucím diplomových
prací. V posledních letech přednášel také na Dopravní
fakultě ČVUT v Praze a na Dopravní fakultě J. Pernera
Univerzity v Pardubicích.

Kromě rozsáhlé pedagogické činnosti uplatnil své vynika-
jící organizační schopnosti ve funkci zástupce vedoucího
katedry a v odborných radách fakulty. Byl též členem
redakční rady časopisu Stavební obzor. Svou odbornou eru-
dici uplatnil ve funkci předsedy komise pro státní závěrečné
zkoušky na stavebních fakultách v Praze a Brně. Velmi
aktivně pracoval také v České silniční společnosti a byl
členem Rady společnosti.

Všichni spolupracovníci, pokračovatelé i studenti budou
na doc. Ing. Miroslava Kauna, CSc., vzpomínat vždy
s hlubokou úctou.

prof. Ing. František Lehovec, CSc.
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