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Zaplavování mostu „Košická“ v Bratislavě

Článek pojednává o montáži mostu a jeho zaplavení do
definitivní polohy. Ocelový obloukový most o rozpětí
321 m a hmotnosti 5 400 t byl smontován na levém břehu
Dunaje a do definitivní polohy přemístěn metodou
zaplavení na soulodí. Popisuje rovněž návrh, posouzení a
konstrukční provedení velkého množství speciálních
konstrukcí navržených a vyrobených pro tuto neobvyk-
lou montáž.

Úvod
Most Košická je pracovní název pátého mostu přes Dunaj.

Vychází z názvu ulice, jejímž je prodloužením. Po dokonče-
ní bude převádět silniční dopravu mezi levobřežní částí
města Nivy a pravobřežní Petržalkou. Je umístěn mezi
Starým mostem, který převádí místní silniční dopravu ze
Starého města na Petržalku, a dvoupatrovým Přístavním
mostem, jenž převádí dálkovou silniční a železniční dopravu
z Vídně a Budapešti přes Bratislavu do Žiliny a Nitry. 

Ocelová mostní konstrukce s plechovou ortotropní
mostovkou je navržena jako spojitá o šesti polích celkové
délky 517,5 m s dominantním hlavním polem o rozpětí
231 m přes vlastní koryto řeky. Hlavní pole tvoří dva
komorové nosníky vyztužené dvěma oblouky komorového
průřezu v šikmých rovinách typu Langerova trámu. Hlavní

nosníky jsou zavěšeny na oblouky pomocí vějířovitě
uspořádaných lanových závěsů. Montáž čtyř mostních polí
délky 52,5 + 61 + 61 + 63 m na pravém břehu a jednoho
pole délky 49 m probíhala vzhledem k relativně malé výšce
nad úrovní terénu klasickou blokovou montáží z terénu.
Hlavní mostní pole bylo montováno na předmontážní
plošině na levém břehu (obr. 1) a do definitivní polohy nad
řekou přemístěno otočením okolo levobřežního povodního
ložiska metodou zaplavování druhého konce mostní kon-
strukce podepřené na provizorním pilíři na soulodí. Aby
bylo možné celý manévr otáčení zaplavováním hlavního
mostního pole bezpečně realizovat, bylo nutno vyprojekto-
vat, vyrobit, postavit a smontovat řadu pomocných kon-
strukcí. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s těmito kon-
strukcemi, ze kterých vyplyne složitost a náročnost tohoto
ojedinělého projektu.

Konstrukční provedení

Pomocné podpěry pro montáž 
hlavních nosníků a mostovky

Pomocné podpěry sloužily pro podepření trámu při mon-
táži mostovky. Byly umístěny pod hlavními trámy mostu,
vždy pod stykem jednotlivých dílců, s roztečí 21 nebo 24 m
(obr. 2). Výška podpěr byla proměnná podle terénu a nivele-

ty mostu od 10 do 13 m. Konstrukce PIŽMO se základním
modulem 4 × 4 m byla uložena na stavitelných nánožkách.
Stejný roznos zatížení do všech sloupků zajiš�ovaly hlavy
pomocných podpěr sestavené z roštových nosníků. Podpěry,
založené na atypických panelech, roznášely zatížení na pří-
pustnou únosnost podloží 0,25 MPa. Protipovodňová

Obr. 1. Montáž mostu na levém břehu Dunaje Obr. 2. Montážní podpěry mostovky a oblouku

Ing. Zdeněk MALÝ
Profi Projekt, Ostrava

Ing. Milan CITTA
Hutní montáže Ostrava, a. s.

Ing. Jaroslav KORBELÁŘ
Ing. Pavel OČADLÍK

Ing. Pavel RYJÁČEK, PhD. 
Ing. Jiří SCHINDLER  

Ing. Jitka VEVERKOVÁ
VPÚ DECO PRAHA, a. s.
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opatření zabezpečovala okolní terén u panelů proti vymílání
proudící vodou. 

Původní záměr montáže od jednoho konce ke druhému
byl z důvodů dodávky výrobně jednodušších montážních
dílů upraven na montáž od středu mostu na obě strany
směrem k ložiskům. Důsledkem byla dilatace ze středu na
obě strany mostu. Proto byly v této oblasti použity zesílené
pomocné podpěry se širší základnou schopné přenášet
vodorovné účinky teplotních změn a větru. Po dokončení
montáže trámu bylo pevné uložení uprostřed konstrukce
zrušeno a jeho funkci plnilo kalotové ložisko na pilíři č. 11. 

Nosná konstrukce byla podepřena montážními ložisky
sestavenými z teflonových desek a leštěného austenitického
plechu z nekorodující oceli. Rektifikační podložky a
směrové vedení umožnily výškové i směrové nastavení
trámu.

Čtvrtkruhová dráha u pilíře č. 11
Dráha sloužila k podepření nosné konstrukce hlavního

pole mostu ležícího na čtyřech bodech v době montáže, a
především při jeho otáčení v průběhu zaplavování. Pevným
otočným bodem na pilíři č. 11 bylo kalotové ložisko,
druhým opěrným bodem v oblasti nadpodporového příčníku
mostu byla kluzná opěrná patka posazená na čtvrtkruhové
dráze o poloměru 23,9 m (obr. 3). Čtvrtkruhová dráha byla

tvořena svařeným nosníkem komorového průřezu výšky
2 m a šířky 1,8 m. Vzhledem k extrémnímu zatížení 14 MN
v jednom podpěrném místě (čtvrtina hmotnosti mostu) a
poměrně malému poloměru zakřivení nebylo možno použít
jakékoliv inventární pomocné konstrukce. Kluzná patka
o rozměrech 1,6 × 1,6 m rovnoměrně zatěžovala horní
plochu nosníku čtvrtkruhové dráhy a při otáčení mostu po-
stupně docházelo k jejímu zatěžování v každém bodě. Při
výrobě byla zdůrazněna nutnost dodržení rovinnosti horní
plochy a odstranění přechodových hran.

Podpěrná konstrukce kruhové dráhy byla atypicky se-
stavena ze šesti věží PIŽMO se speciálně vyrobenou
roznášecí nástavbou z válcovaných profilů HEB, zajiš�u-
jících rovnoměrný přenos zatížení do sloupů PIŽMA.
Osmice sloupů PIŽMO, sestavená ze čtveřic sloupků
PIŽMO, se ztužením typickým i atypickým přenášely pohyb-
livé zatížení do roštových nosníků ležících na betonovém
základu. V rozích byly věže připevněny kotevními šrouby
do základu. Rozšířená věž pod nadpodporovým příčníkem
mostu sloužila zároveň k podepření čtyř hydraulických lisů
o nosnosti 500 t pro zdvihání a naklápění mostu.

Pomocné podpěry pro montáž oblouků
Podpěry sloužily k podepření oblouku mostu v prostoru

nad mostovkou. Oblouk byl rozdělen na třináct dílů.
Konstrukce podpěrných věží o maximální výšce až 35 m
byla provedena tak, aby se zatížení co nejlépe rozneslo na
mostovku. Půdorysný průmět oblouku na mostovku určoval
několik typů konstrukčního řešení. Od krajních samostat-
ných věží u paty oblouku, přes nižší a široké dvojice
s horním rámem, až po vysoké úzké dvojice spojené střed-
ním i horním rámem. Konstrukce se základním modulem
2 × 2 m s dolním rozšířením na 2 × 6 m byla postavena na
výškově stavitelných nánožkách pro bezpečný roznos
zatížení na plechovou ortotropní mostovku podložených
dřevěnými hranoly. Hlavu věží tvořily roštové nosníky a
trojice nosníků IP 600 s přivařenými rektifikovatelnými
stoličkami. Samostatné věže byly kotveny ke konstrukci
mostu proti účinkům větru.

Provizorní pilíř a bárka
Tato složitá pomocná montážní podpora sestává z bárky a

montážního železobetonového pilíře. Bárka ze soustavy
PIŽMO měla dvě základní konstrukční části, a to část pod-
porující nosnou mostní konstrukci v místě definitivního
návodního ložiska a část podpírající dvojici drah, na kterých
byla uložena "třecí dráha" pro přesun mostu. Montážní žele-
zobetonový pilíř podporuje nosnou mostní konstrukci
v místě definitivního povodního ložiska a tvoří podporu
dvěma montážním dráhám bárky a soulodí. Bárka byla
navržena tak, aby bezpečně přenesla všechny reakce ve
všech fázích podepření nosné ocelové mostní konstrukce.
Mostní konstrukce byla podpírána při zdvihání ve dvou
místech na koncovém příčníku, při kontrole geometrie ve
dvou místech definitivních ložisek a při přesunu ve čtyřech
místech na kluzných botkách, posunujících se po třecí dráze
uložené na dvojici montážních drah. Bárka byla vzhledem
k velkým svislým silám a omezené možnosti roznášení
osamělých reakcí provedena ze čtveřic sloupků v modulu
2,4 m. Každá montážní dráha sestávala ze čtyř dvojic nos-
níků IP 1000, na kterých byly v rastru 600 mm uloženy
dřevěné pražce z bukového dřeva a konstrukce třecí dráhy.
Ta se skládala celkem ze dvou trojic roštových nosníků vzá-
jemně propojených čepovými a šroubovými spoji. Betonový
montážní pilíř sestával ze tří sloupů 2 × 2 m, horního mohut-
ného tvarovaného úložného prahu a základové desky
13,35 × 6,40 × 1,50 m podporované 66 mikropilotami délky
9 m. Všechny pomocné konstrukce montážní bárky byly
zabezpečeny ztužením a propojením s betonovým pilířem
tak, aby mohly přenášet i vodorovné síly.

Provizorní pilíř na soulodí
Druhý konec mostního pole byl při zaplavování pod-

porován mohutným soulodím o rozměrech 38,20 × 44,20 ×
× 4,07 m s největším ponorem 3,3 m při celkovém zatížení
4 820 t (obr. 4). Celé soulodí s podpůrnou konstrukcí tvoři-

2 STAVEBNÍ OBZOR 1/2005

Obr. 3. Čtvrtkruhová dráha u pilíře č. 11

Obr. 4. Příčný řez pilířem na soulodí
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lo v podstatě plovoucí montážní pilíř. Sestávalo ze čtyř
člunů Lichter DM s dvojitým dnem a stěnami a uvnitř vybu-
dovanou roznášecí konstrukcí PIŽMO. Vzájemné propojení
člunů a rovnoměrný roznos zatížení na celé soulodí
zabezpečovala dvojice mohutných komorových roznášecích
nosníků 2,25 × 4,50 m, vzniklých spojením dvou nosníků
bývalé mostní výsuvné skruže nad sebe a jejich vyztužením.
Tyto nosníky podpíraly montážní most na soulodí, tvořený
dvojicí půdorysně zakřivených komorových nosníků 2,25 ×
× 1,75 m a délky 54 m, vzájemně spojených trubkovým
příhradovým ztužením. Každé plavidlo bylo rozděleno
uprostřed na dvě části dodatečně vevařenou svislou
přepážkou. Celé soulodí mělo tedy osm komor, které byly
postupně naplňovány vodou s řízeně proměnlivou hladinou
a sloužily pro vyvažování jeho těžiště během přesunu most-
ní ocelové nosné konstrukce. Všechny pomocné konstrukce
byly zabezpečeny vzájemných ztužením a rozepřením.
Jednotlivé čluny byly propojeny lany a spojovacími prvky,
takže soulodí působilo jako jedno plavidlo (obr. 5).

Pomocná podpěra na definitivním pilíři 
Pro přesun ocelové mostní konstrukce ze soulodí na

definitivní betonový pilíř č. 10 v řece byly k jeho dříku
připojeny čtyři ocelové konzoly výšky 8,8 m, které tvořily
podporu pro montážní most,  složený z dvojice půdorysně
zakřivených komorových nosníků délky 26 m a průřezu
2,25 × 1,75 m vzájemně spojených příhradovým ztužením
(obr. 6). Ocelové konzoly byly mohutné konstrukce troj-
úhelníkového tvaru sestávající z komorových průřezů
opřených do výklenků v pilíři. Dvojice protilehlých konzol
byly vzájemně spojeny přepínacími tyčemi ∅ 36 mm a
přikotveny tak pevně k dříku pilíře. Další pomocnou kon-

Obr. 6. Definitivní pilíř č. 10 osazený konzolami 
a montážním mostem

Obr. 7. Schéma uložení mostu na kluzné botky a montážní most

Obr. 5. Pohled na soulodí při zaplavování
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strukcí bylo ložisko pro kotvení plovoucího pilíře na soulodí
k definitivnímu betonovému pilíři, které přenášelo vodo-
rovné síly působící na soulodí od tlaku vodního proudu
v řece a zatížení větrem. Všechny pomocné konstrukce byly
zabezpečeny ztužením a propojením k betonovému pilíři,
aby mohly přenášet i vodorovné síly.

Kluzné zařízení
Přesouvaný konec mostu byl v průběhu otáčení podepřen

ve čtyřech místech na konstrukci kluzných botek. Tyto
botky s roznášecí nástavbou z ocelových nosníků I500 a
dřevených hranolů zajiš�ovaly rovnoměrný roznos do
hlavních nosníků. Pod nimi byla na každé botce umístěna
čtveřice hydraulických lisů ENERPAC (každý o nosnosti
250 t), přenášejících svislé zatížení. Dvě čtveřice lisů na
každém hlavním nosníku byly vzájemně propojeny, aby
vytvářely hydraulický polštář a bylo zajištěno rovnoměrné
rozdělení zatížení. Vodorovné síly přenášela v místě lisů
dvojice vzájemně zasunutých trubek ve funkci teleskopic-
kého zařízení, umožňujícího svislé pohyby. Tím bylo
zamezeno příčnému zatížení hydraulických lisů. Spodní část
botek tvořila čtveřice kluzných saní, jejichž spodní plocha
byla zaoblena a potažena přivařeným leštěným plechem
z austenitické nekorodující oceli. Pod plech se postupně na
třecí dráhu vkládaly sendvičové desky z kluzného materiálu
MSM (Maurer Sliding Material) a několika elastomerových
a ocelových vrstev. Demontovatelná svislá ramena po
stranách botek sloužila ke ztužení a bočnímu zajištění při
přesunu po montážním mostu na soulodí (obr. 7). 

Mostní konstrukce se pohybovala pomocí lanových táhel
kotvených do konzol na koncích nosníků montážního
mostu. Pohyb zajiš�ovaly čtyři hydraulické lanové zvedáky
o celkové únosnosti 200 t. V případě potřeby bylo možno
jejich počet zvýšit na šest o maximální krátkodobé únosnos-
ti až 360 t. Lanová táhla byla pro bezpečnost oboustranná,
přičemž jedna strana zajiš�ovala vlastní pohyb a druhá půso-
bila pouze jako pojistka pro případ nepředvídaných okol-
ností.

Statický výpočet
Návrh popsaných konstrukcí byl poměrně složitý, nebo�

vzhledem k výjimečnosti celé akce nebylo možno čerpat ze
zkušenostní s tímto způsobem montáže. Ve výpočtu bylo
počítáno s celou řadou vlivů a zatížení, jako je vítr, tlak vod-
ního proudu, nerovnoměrné rozdělení zatížení, třecí síly a
teplotní změny. Zároveň se prověřoval vliv geometrické
nelinearity na chování soulodí a byla provedena dynamická
analýza. Na mnoha složitých prostorových prutových mode-
lech se ověřovaly jednotlivé konstrukce v různých mon-
tážních fázích. Vybrané konstrukční detaily byly prověřeny
a posouzeny na prostorových deskostěnových modelech.

Neobvyklým problémem byl zejména návrh a mode-
lování pilíře na soulodí a jeho spolupůsobení s ostatními
konstrukcemi. Po analýze bylo rozhodnuto pro celé soulodí
a všechny fáze jeho působení vytvořit prostorový prutový
model (obr. 8), ve kterém byly změny statického systému
posouzeny pomocí „absencí“ (vyloučení prvků a podpor
z činnosti). Chování člunů Lichter bylo modelováno
deskostěnovými prvky. Pro neobvyklé uložení soulodí na
vodě byla zvolena analogie pružného podepření s uložením
dna na pružné podloží o tuhosti 10 kN/m3, což odpovídá
reakci při zatlačování tělesa do kapaliny. V jednotlivých
fázích byl také plošným zatížením zadáván odpovídající
vztlak a tíha balastní vody. 

Postup zaplavování
Základním předpokladem pro úspěšné zaplavení mostní

ocelové konstrukce bylo zajištění konstantní výšky hladiny
Dunaje na předepsanou hodnotu 131,8 m n. m. a příznivé
klimatické podmínky, tj. možnost provádění prací do
rychlosti větru 10 m/s. První podmínku zajiš�ovalo vodní
dílo Gabčíkovo, které bylo schopno po dobu zaplavování
předepsanou konstantní výšku hladiny udržet. Druhá pod-
mínka závisela na povětrnostní situaci, monitorované před-
povědní službou hydrometeorologického ústavu v Brati-
slavě. Tato předpově� byla pro zahájení zaplavování mostní
nosné konstrukce rozhodující. Po dobu zaplavování byl na
několik dnů přerušen lodní provoz. Montáž probíhala ve
třech fázích, ve kterých se postupně měnilo chování kon-
strukce i její statický systém. 

Fáze 1 – přesun mostu z bárky na soulodí
Vlastní práce začaly zdvihem mostní konstrukce nad

montážní bárku na břehu o 1 m a připlavením soulodí
k provizornímu pilíři č. 10. Vertikální pohyby soulodí (při
osazování nosníků montážních mostů na soulodí na úložný
práh provizorního pilíře a na konzoly na definitivním pilíři)
se prováděly přičerpáváním a odčerpáváním balastní vody
v komorách člunů. Po spojení nosníků montážního mostu
s provizorním pilířem byla sestavena třecí dráha a následně
instalovány připravené kluzné botky. Mezi třecí dráhu a
botky byly vloženy kluzné desky opatřené speciální siliko-
novou vazelínou. Na konzoly na koncích montážních mostů
byly instalovány hydraulické lanové zvedáky a lana pro
tažení mostu (obr. 9, obr. 10). 

Obr. 8. Render výpočetního modelu pilíře na soulodí

Obr. 9. Fáze 1 – přesun mostu z bárky na soulodí

Zvětšující se zatížení soulodí při přesunu mostní kon-
strukce bylo vyvažováno postupným vyčerpáváním balastní
vody z jednotlivých komor podle předem vypočteného
režimu (obr. 11). Přesun probíhal v krocích po 30 cm, po
nichž následovalo kontrolní měření a korekce hladiny ba-
lastní vody v komorách. Po přesunu na soulodí byla mostní
konstrukce připevněna speciálními ocelovými prvky k mon-
tážnímu mostu.
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Fáze 2 – zaplavení mostu přes Dunaj
Postupným odčerpáváním balastní vody bezprostředně

před zaplavováním bylo soulodí s montážním mostem uvol-
něno z upevnění na provizorním pilíři č. 10. Po dokončení
přípravných prací mohlo být zahájeno zaplavování (obr. 12,

obr. 13). Pohyb soulodí na vodě zajiš�ovalo tažné lano
vyproš�ovacího vozidla z pravého břehu řeky, v další fázi se
předpokládalo, že tuto funkci převezme proud řeky.
Vzhledem k nedostatečné hnací síle vody posloužilo tažné
lano vyproš�ovacího vozidla a v závěru i pomoc dvou
remorkérů, každého o tlačné síle 10 t. Pohyb soulodí byl
jištěn brzdnými lany ∅ 60 mm dvou mohutných vrátků
kotvených na levém břehu. Při přistávacím manévru soulodí
k definitivnímu pilíři č. 10 v řece bylo zapojeno do činnosti

ještě napínací lano z pravého břehu a lodní kotvy umístěné
na člunech. Konečný kontakt soulodí s pilířem řídila dvojice
remorkérů, které byly vzhledem k pomalému proudu schop-
ny zajistit stabilní spojení soulodí s ložiskem v čele pilíře.
Následovala jemná rektifikace umístění komorových nos-
níků montážních mostů na konzolách a jejich spojení s mon-
tážními mosty na soulodí pomocí svislých předpínacích tyčí. 

Fáze 3 – přesun mostu ze soulodí na definitivní pilíř 
Po spojení montážních mostů byla sestavena třecí dráha a

instalována lanová táhla kotvená do konzol připevněných na
koncích nosníků montážního mostu. Po odstranění fixace
mostní konstrukce k pomocným konstrukcím na soulodí byl
zahájen přesun mostu na definitivní pilíř (obr. 14, obr. 15).

Vyvažování soulodí vzhledem k plynule se zmenšujícímu
zatížení probíhalo stejným způsobem jako u břehu, avšak
opačným postupem. Manévr skončil podepřením nosné
konstrukce nad pilířem na lisy, umístěné pod koncovým
příčníkem, a spuštěním na ložiska. Odpojením soulodí,
rozebráním a odstraněním pomocných montážních kon-
strukcí bylo zaplavování nosné konstrukce hlavního pole
mostu zakončeno (obr. 16).

Hodnocení návrhu montáže 
V první fázi přesunu nosné ocelové konstrukce na soulodí

vznikaly potíže s kluznými sendvičovými deskami z mate-
riálu MSM. Postupně byly překonány a konstrukce byla pře-
sunuta na soulodí. Při přesunu bylo běžně dosahováno
počátečního součinitele tření 4,5 %, který po rozjetí klesal
na 3,8 %. Další problémy vznikaly při uvolňování půdorys-
ně zakřivených nosníků montážního mostu na soulodí

Obr. 10. Fáze 1 – půdorysné schéma

Obr. 13. Fáze 2 – půdorysné schéma

Obr. 11. Soulodí po odpojení od břehu

Obr. 12. Fáze 2 – zaplavení mostu přes Dunaj

Obr. 14. Fáze 3 – přesun mostu ze soulodí na definitivní pilíř č. 10
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z ložisek na provizorním pilíři. Po technických opatřeních
se však soulodí uvolnilo. 

Vlastní otáčení mostu probíhalo za velmi malé rychlosti
vody v Dunaji s nedostatečnou unášecí silou. Proto bylo
nutno zapojit tažnou sílu vyproš�ovacího tanku, umístěného
na pravém břehu řeky nejen v počáteční fázi, ale po celou
dobu otáčení. Po spojení konstrukcí zavážecích nosníků na
soulodí se zavážecími nosníky na definitivním pilíři vznikly
neočekávané potíže s kluznými deskami, které se defor-
movaly a jednotlivé vrstvy se vzájemně oddělovaly. Tyto
potíže se nepodařilo překonat v čase určeném pro vlastní
zaplavování. Přesto byla plavba na Dunaji obnovena, avšak
sníženou rychlostí v místě montáže mostu. Tím se ztratila
možnost regulovat přesnou polohu soulodí tahem lany
kotvenými na levém břehu a tuto funkci převzaly remorké-
ry. Požadovanou výšku hladiny vody se po prodlouženou
dobu nedařilo udržet, a proto bylo nutno tuto výškovou dis-
harmonii vyrovnávat odlehčováním balastní vody ze
soulodí. Nakonec byly potíže s kluznými sendvičovými
deskami překonány a nosná ocelová konstrukce hlavního
mostního pole byla přesunuta ze soulodí na definitivní pilíř.
V době odpojování soulodí od pilíře začala nečekaně
stoupat hladina vody rychlostí až 0,2 m/h, a zároveň
stoupala i rychlost vody z 0,8 m/s při otáčení zaplavováním
na 3,6 m/s. V té chvíli bylo soulodí odpojeno od horizontál-
ního ložiska na definitivním pilíři a pomocí tří remorkérů
zaplaveno k levému břehu, zakotveno a připraveno k de-
montáži. Nosná konstrukce byla opatrně spuštěna na ložis-
ka. Tím manévr zaplavování skončil.

Závěr
Zvolená metoda montáže ocelové nosné konstrukce

hlavního mostního pole otočením pomocí zaplavení na
soulodí byla úspěšně provedena a potvrdila správnou volbu
pro dané poměry. Rozhodujícím faktorem pro úspěch této
metody bylo zajištění konstantní výšky hladiny vody v řece
po dobu přesunu nosné konstrukce na soulodí a ze soulodí
na definitivní pilíř, která by bez účinné pomoci a spolupráce
vodního díla Gabčíkovo nebyla možná. Určitým rizikem
byly požadavky na omezující klimatické podmínky, co se
týká rychlosti větru. Ty jsou v podstatě řešitelné v rámci
určitého časového intervalu. Dalším problémem bylo
omezení mezinárodní lodní dopravy, což je rovněž tech-
nicky řešitelné.

Přemístění ocelové nosné konstrukce o hmotnosti 5 400 t
a rozpětí 231 m mostu Košická v Bratislavě, jejíž otočení
zaplavením se uskutečnilo dne 19. září 2004, je výjimečnou
událostí mostního stavitelství v celoevropském měřítku.
Tato unikátní operace na tekoucí vodě bude vždy patřit mezi
nejzajímavější a nejobtížnější technologické postupy mon-
táže, jaké kdy byly co do celkové hmotnosti a velikosti
rozpětí mostní konstrukce v Evropě realizovány a jistě zauj-
me i přední místo u odborné veřejnosti na celém světě.

Zhotovitelem realizační dokumentace pomocných mon-
tážních konstrukcí bylo VPÚ DECO PRAHA, a. s., a Profi
Projekt. Zhotovitelem montáže jsou Hutní montáže Ostrava,
a. s.

Obr. 15. Fáze 3 
– půdorysné schéma

Obr. 16. Definitivní 
poloha mostu

Korbelář, J. – Očadlík, P. – Ryjáček, P. – Schindler, J. –
Veverková, J. – Malý, Z. – Citta, M.: Floating of the
“Košická“ Bridge 

The paper briefly describes the erection and floating of
the “Košická“ Bridge into its final position across the
Danube River. This steel arch bridge of span 231 m and
weight 5200 t was assembled on the left bank of the river
and the completed superstructure was then transported
on a pontoon across the Danube to the final position.
Details about special temporary steel structures,
designed to support the bridge superstructure during all
steps of the erection, are also given.

Korbelář, J. – Očadlík, P. – Ryjáček, P. – Schindler, J. –
Veverková, J. – Malý, Z. – Citta, M.: Einschwimmen der
Brücke “Košická”  

Der Artikel behandelt die Montage und das Ein-
schwimmen der Brücke “Košická” in ihre endgültige
Position über der Donau. Diese Stahlbogenbrücke mit
einer Spannweite von 321 m und einem Gewicht von
5200 t wurde auf dem linken Donau-Ufer zusammen-
gesetzt und mit der Methode des Einschwimmens auf
einer Schiffskombination in ihre endgültige Lage
gebracht. Der Artikel beschreibt die Planung, die
statische Berechnung und die Ausführung der großen
Menge von Montagebauteilen, die für diese unge-
wöhnliche Montage geplant und gefertigt wurden.
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�osobní zprávy
Vzpomínka na profesora Karla Rektoryse

Dne 10. prosince 2004 zemřel
ve věku nedožitých 82. naroze-
nin prof. RNDr. Karel Rekto-
rys, DrSc., nejvýznamnější
matematik druhé poloviny dva-
cátého století, v české (i česko-
slovenské) matematice, půso-
bící na technice. Matematik,
s řadou vynikajících výsledků
ve vědecké a badatelské práci
v oblasti parciálních diferen-
ciálních rovnic, s řadou aplika-
cí převážně v oblasti staveb-
ních oborů. 

Karel Rektorys se narodil 4. února 1923 v Písku. Zde stu-
doval na reálce Dr. Adolfa Heyduka a maturoval v roce
1941. Do roku 1945 pracoval jako úředník na poště. Ihned
po válce začal studovat na Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity Karlovy, kde získal v roce 1949 aprobaci pro výuku
matematiky a fyziky na středních školách, jak bylo tehdy
obvyklé. Po ukončení studií však odešel do Škodových
závodů v Plzni, v nichž pracoval jako matematik. Sám vždy
říkal, že právě tam poznal, jak důležitá je matematika při
řešení praktických problémů a jakou matematiku chce pěs-
tovat. Po vojenské službě strávil tři roky v Ústředním ústavu
matematickém, kde začal systematicky vědecky pracovat.
Generace tehdejších aspirantů tohoto ústavu byla velmi
silná (Kurzweil, Nožička, Babuška a mnozí další). Jedním
z významných výsledků z této doby byla kniha Matematická
teorie rovinné pružnosti, kterou napsal spolu s I. Babuškou
a F. Vyčichlem (NČSAV 1955, 522 stran, 1960, německy).
Již zde můžeme objevit později tak charakteristický
Rektorysův rukopis. 

V roce 1954 přivádí F. Vyčichlo Karla Rektoryse na
České vysoké učení technické, na Fakultu inženýrského
stavitelství a její Katedru matematiky a deskriptivní geome-
trie. V roce 1957 je zde jmenován docentem, v roce 1964
profesorem. Ke konci padesátých let řeší Karel Rektorys
problém hydratačního tepla v betonových masívech.
Problém, v jehož pozadí stála stavba Orlické přehrady.
Řešení problému vedlo k celé škále Rektorysových výsled-
ků, které byly publikovány jak časopisecky, tak se objevily
v monografiích, publikovaných v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech. Pro řešení problému tepla musel Rektorys vybu-
dovat rozsáhlý teoretický aparát. Zobecnil Rotheho metodu
a použil ji na řešení širokého spektra matematických i
aplikačních problémů. 

Monografie Variační metody v inženýrských problémech
a v problémech matematické fyziky (SNTL 1974; Reidel
1977, 1979; J. Hanser 1984; MIR 1985) byla pravděpodob-
ně nejúspěšnější Rektorysovou monografií. Následovala
The Metod of Discretization in Time and Partial Differential
Equations (Reidel 1982; SNTL 1985, česky). Za publikace
získal řadu ocenění, např. Literární cenu ČMT (1975).
Publikoval více než třicet původních vědeckých prací,
převážně velmi rozsáhlých, v mnoha případech se spoluau-
tory. V Science Citation Index najdeme několik stovek
citací jeho prací. Publikoval mnoho dalších prací jak
odborných, tak popularizačních. Velmi významnou roli
hrála spolupráce s mnoha matematiky i inženýry, kteří byli

jeho žáky. Vychoval mnoho aspirantů matematiků, podílel
se na přípravě mnoha aspirantů inženýrů, které přivedl ke
složité, ale užitečné matematice.

Byl vynikajícím badatelem, vědcem, a navíc i vynika-
jícím učitelem. Dovedl i velmi složité problémy vykládat
s lehkostí, nadhledem a citem pro posluchače. A toto je na
technice zvláš� důležité. Učil bez přehánění tisíce studentů,
kteří dodnes, a mnozí právě v těchto chvílích, vzpomínají na
jeho přednášky. Jeho učitelský cit je ukryt nejen v jeho
monografiích, ale i učebnicích, příručkách a skriptech. Snad
nejznámější je Přehled užité matematiky (česky – 1963,
1967, 1973, 1981, 1988, 1995, anglicky – Iliffe 1968,
Kluwer 1994). Rozsáhlé dílo, kde Karel Rektorys vedl mno-
hačlenný autorský kolektiv, si zaslouží náš obdiv. I jeho
poslední kniha Co je a k čemu je vyšší matematika
(Academia 2001) dokládá, že ani v posledních letech ne-
ztratil nic ze své osobnosti a pedagogického mistrovství.

Karel Rektorys vedle vlastní vědecké práce, vedení aspi-
rantů, výuky v řádném studiu, spousty konzultací a dalších
činností vědeckou práci sám organizoval. Řadu let koordi-
noval rozsáhlý matematický výzkum v aplikované matema-
tice na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Absolvoval několik zahraničních stáží, z nichž nejdelší byl
roční pobyt na Univerzitě v Káhiře. Tři roky vedl i Katedru
matematiky a deskriptivní geometrie na Fakultě stavební
ČVUT (1969–1972).

Jeho práce přinesla i mnohá ocenění. Nejvýznamnější
byla Národní cena (1979), Zlatá Bolzanova plaketa za
rozvoj matematických věd (1983), jmenování Čestným
členem Jednoty českých matematiků a fyziků (1987), Zlatá
Felberova medaile jako nejvyšší ocenění Českého vysokého
učení technického v Praze (1983), jmenování Členem kore-
spondentem ČSAV (1989), Státní cena (1989), Cena minis-
tra školství (1991), jmenování Čestným členem ČMT
(1994), Stříbrná medaile Univerzity Karlovy (2003). Na
jeho počest byly pořádány konference, např. Mathematical
and Computer Modelling in Science and Engineering (2003)
při příležitosti jeho 80. narozenin, jeho jménem byla po-
jmenována jedna z planetek (40 459 – 1999 RK 43 –
Rektorys). 

Ale nebyl jen asketickým vědcem. Miloval hory, vášnivě
rád hrál ping-pong, miloval vážnou hudbu, miloval město
Písek. Měl rád lidi. Zvláš� mladé lidi. Žil mezi nimi, a proto
byl stále sám mladý. Nikdy neřekl nemám čas, žádný pro-
blém pro něho nebyl triviální, každému složitějšímu problé-
mu chtěl přijít na kloub. Když přicházel s problémem pro
své žáky, vždy věděl, jak asi na něj, či dokonce jak se bude
řešit.

Karel Rektorys byl skromným, citlivým a taktním
člověkem, jehož práce i celý život jej zařadily mezi vý-
znamné osobnosti české vědy. Česká matematika, České
vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT
v Praze i její Katedra matematiky přišly o osobnost, jejíž
zásluhy o jejich rozvoj byly mimořádné.

Čest jeho památce.

Jaroslav Černý
katedra matematiky
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Izolace budov proti nadměrným vibracím 
od provozu metra

doc. Ing. Daniel MAKOVIČKA, DrSc. 
ČVUT – Kloknerův ústav

Praha

Ing. Daniel MAKOVIČKA, jr. 
Statika a dynamika konstrukcí

Kutná Hora 

Stavební konstrukce budov nad metrem nebo v jeho
blízkosti jsou zatíženy vibracemi, které pro ně zpravidla
nejsou nebezpečné. Vibrace však mohou být nadměrné
pro uživatele objektu, a� již jde o obytné prostory, nebo
o umístění citlivých zařízení. Příspěvek je věnován
analýze signálu šířícího se z metra podložím, způsobům
izolace a prognóze vibrací objektu na úrovni jed-
notlivých podlaží. Způsob použití pryže pro omezení
nadměrných vibrací je objasněn na příkladu obytné
budovy.

Úvod 
Při projíždění vlaků metra tra�ovými tunely a stanicemi a

při provozu mechanizmů ve stanicích a tunelech (klimati-
zace, eskalátorů apod.) dochází ke vzniku vibrací, které se
šíří konstrukcí tunelové roury nebo staniční konstrukcí do
okolí. Charakter těchto vibrací závisí na parametrech ve
zdroji, tedy na způsobu jízdy vlaků, jejich konstrukci,
obsazení cestujícími, geometrii a vlastnostech jízdní dráhy
(především na způsobu upevnění kolejnic), konstrukci
tunelu nebo stanice, parametrech strojního zařízení v tune-
lech a ve stanicích apod. Kromě parametrů vibrací ve zdroji
ovlivňuje jejich velikost složení geologického prostředí
v okolí metra, tedy cesty od zdroje k ohrožené konstrukci.
Konečně provedení konstrukce, zatížené těmito vibracemi,
je může zesílit, nebo utlumit.

Dynamické účinky na okolní konstrukce
Před prováděním opatření v konstrukci, kterou chceme

chránit, je tedy nezbytné znát amplitudovou úroveň a
frekvenční složení vibrací, které se do objektu z metra
budou šířit. Tyto charakteristiky je vhodné stanovit pro
konkrétní lokalitu a podmínky založení posuzované nebo
chráněné budovy. Charakteristiky vibrací v jednotlivých
lokalitách se však mohou významně lišit, protože jejich
velikost a frekvenční složení závisí kromě obecných para-
metrů (konstrukci vlaků, jízdní dráze, konstrukci stanic a
tunelů apod.) na parametrech na místě – stanovišti (zejména
na složení geologického prostředí, způsobu založení apod.).
Odlišnost vibrací naměřených na trase B a C je zřejmá z po-
rovnání obr. 1 a obr. 9a.

Odpovědnému návrhu opatření pro omezení přenosu do
chráněné konstrukce proto musí předcházet měření vibrací a
vyhodnocení na místě – nejlépe na konstrukci základové
spáry. Výsledkem jsou frekvenční spektra buzení nebo
časový průběh vibrací, které slouží jako vstupní signál
(úroveň zatížení) pro dynamický výpočet chráněné kon-
strukce a posouzení navržených konstrukčních řešení.

Časový průběh vibrací od přejezdu vlaků metra na úrovni
základové budovy včetně odpovídajícího frekvenčního
spektra ze dvou lokalit v Praze je uveden na obr. 1.
Z porovnání je zřejmé, že zatížení budovy se liší jak inten-
zitou, tak frekvenčním složením. Před návrhem izolace je
tedy nutné provést minimálně ověřující měření vibrací na
stanovišti budoucího objektu. Ze záznamů lze usuzovat i na
úroveň šumových hodnot pozadí – vibrací, které se budou
do stavební konstrukce budovy šířit z ostatních zdrojů, tedy
např. od přejezdu vozidel po pozemních komunikacích, vliv
mechanizmů (ventilátorů větrání, pohyblivých schodiš�
apod.) na trase metra nebo strojů v průmyslové části zástav-
by v blízkosti stanoviště budovy.

Způsoby omezování vibrací 
Přenosu vibrací do konstrukce budovy je možné bránit

opatřeními ve zdroji, na cestě od zdroje ke chráněné kon-
strukci, a konečně uvnitř nebo v její základové části.
Provádět opatření ve zdroji, např. použít pryžová kola, popř.
nákolky u vozidel metra (jako v Paříži), nebo ukládat kole-
jovou dráhu pružně (Miláno; zkušební úseky na Kačerově
v Praze [3]), je věcí politiky dopravce a není pravděpodob-
né, že by tyto postupy byly vzhledem k nákladnosti a zásahu
do konstrukčního řešení kolejové dráhy a vozidel metra
použity i v našich podmínkách. Je tedy nutné uplatnit opa-
tření pro omezení vibrací na cestě od zdroje nebo v kon-
strukci budovy samé.

Přenos vibrací na cestě od zdroje ke chráněnému objektu
lze přerušit např. podzemními stínicími stěnami s vloženými
dynamickými filtry, a tím je částečně snížit. Tento způsob
byl použit při návrhu založení nemocnice nad tunelovými
úseky metra [5] (obr. 2). Na obrázku je vidět ukládání perli-
tových matrací na základovou desku budovy a jejich
zakrývání textilní ochrannou vrstvou. Efektivnost tohoto
řešení závisí zejména na úrovni spodní vody v podzákladí a
na jejím složení. Pro vysokou hladinu spodní vody je tento
způsob neefektivní, pokud nedojde k výraznému snížení
hladiny spodní vody odvodněním. Příliš efektivní není ani
tehdy, pokud zdroj vibrací (tunel nebo stanice metra) je
mělko pod velkou částí základové spáry konstrukce.

Efektivním způsobem snížení úrovně vibrací chráněné
konstrukce je její pružné založení jako celku vůči základové
konstrukci (desce, vaně apod.). Odpružení bývá realizováno
osazením konstrukce na pružinové bloky ocelové, pryžové,
korkové, popř. z jiného materiálu. Příklad použití ocelových
pružin je ze staveb v Německu na obr. 3 [1], [2] a pryže
u nás na obr. 4 [4], [8]. V současné době se u nás stále
častěji používá osazení odpružené části objektu na „spojité“
vrstvy [12] zpravidla pryží, které je považováno z hlediska
provádění zpravidla za jednodušší.

Efektivnost odpružení je dána frekvenčním naladěním
konstrukce. Čím je naladění konstrukce objektu jako celku
na pružinách nebo pružné vrstvě nižší v porovnání s domi-
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a)

b)

Obr. 1. Naměřené vertikální vibrace na úrovni základové spáry v blízkosti rozhraní staniční a tunelové trasy metra 
(nahoře celý průjezd vlaku metra – analyzovaný úsek vyznačen kurzory, uprostřed rozvinutý průběh části průjezdu, 

dole frekvenční spektrum z naměřeného průjezdu) 
a – stanoviště na trase B (Jinonice), b – stanoviště na trase C (Pankrác)
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nantními frekvencemi buzení (viz spektra na obr. 1), tím
spíše jsou utlumeny vyšší frekvence vibrací a akustické
frekvence, které se do objektu z geologického prostředí šíří.
Vlastní frekvence odpružené budovy je nutné dynamickým
výpočtem při návrhu odpružení stanovit a posoudit vzhle-
dem k úrovni buzení. Pokud není třeba chránit před vibrace-
mi celou konstrukci, je možné odpružit jen její část (kon-
certní sály, kina, divadla, studiové prostory rozhlasu a
televize, byty apod.). 

Autoři použili v minulosti pryžové bloky k odpružení
třípodlažních rodinných domů [4], [8], založených na
tunelové rouře metra, a dále pro založení obytných a
kancelářských komplexů [11], [12], samozřejmě kromě
nejrůznějších základů strojů na spojité vrstvě pryže nebo na
ocelových pružinových blocích. Pro odpružení základů
velkých strojů jsou zpravidla výhodnější ocelové pružiny
vzhledem ke snadnější montáži a možnosti korekce vlast-
ností pružin při modernizaci strojní technologie.

Vibrační izolační vrstvy byly použity také k odpružení
dálniční vozovky na korkové vrstvě nad halou Hlavního
nádraží v Praze [9] a konstrukce střechy chirurgického
pavilonu nemocnice s přistávací plochou pro vrtulníky [10].

�� Odpružení spojitými vrstvami 

Pro tento způsob odpružení stavebních objektů se používá
vrstvená konstrukce se střední vrstvou z pryže, korku nebo
obdobných pružných hmot (např. lisované vrstvy z drátků).
Tato vrstva se obvykle umís�uje mezi dvě železobetonové
desky tak, aby důsledně oddělovala horní část chráněné kon-
strukce budovy od dolní části základové konstrukce, zatíže-
né vibracemi z podloží. Spojité deskové konstrukce s prolo-
ženou izolační vrstvou lze nahradit dostatečně širokými
vrstevnatými patkami pod nosným skeletem, vrstevnatými
trámovými rošty nebo jejich kombinací. Tlouš�ku spojité
pružné izolační vrstvy nebo bloků z více vrstev tohoto
materiálu a jejich rozmístění je nutné stanovit podle mecha-
nických vlastností (zejména modulu pružnosti) a statického
předepnutí pryže stálými zatíženími objektu a dále na zákla-
dě dynamického výpočtu celého objektu.

Nevýhodou tohoto řešení je zpravidla nepřístupnost
pružné vrstvy během životnosti konstrukce, a tedy obtížnost
nebo nemožnost její výměny, dále změna vlastností
v důsledku stárnutí pryží. Životnost pryže chráněné před
slunečním svitem a bez přístupu k derivátům benzinu a
nafty bývá podle výrobců zpravidla nad osmdesát let. Další
nevýhodou pryží je, že vzhledem k jejich zatížitelnosti lze
dosáhnout naladění odpružení konstrukce nejníže do okolí
5 až 8 Hz, při osazování v celých spojitých vrstvách jen do
okolí 11 až 12 Hz, popř. ještě výše.

Výhodou je naopak dostatečný útlum, který umožňuje
snížit rezonanční špičky kmitání na vlastních frekvencích
pružného uložení konstrukce.

�� Odpružení objektu pružinami nebo pružnými bloky 

Na rozdíl od vložení v podstatě souvislých vrstev pružných
izolačních vrstev pod celou konstrukcí budovy nebo jejími
vybranými částmi (celými podlažími nebo částmi podlaží)
bývá výhodné použití bloků sestavených z ocelových pružin
nebo z bloků pryže. Takovéto pružné bloky se umís�ují
v pravidelné nebo nepravidelné rozteči pod nosnou kon-
strukci objektu. Princip odpružení je i zde stejný – bloky
oddělují chráněnou část konstrukce od částí zatížených
vibracemi z okolí.

a)

b)

Obr. 2. Pokládání perlitových matrací v základové vaně pod
nemocnicí v Praze 9 [5]

a – celkový pohled na základovou vanu,
b – stěna vany – matrace zakryty textilií

Obr. 3. Osazení ocelových pružinových prvků Gerb na základovou ze� v prostoru garáží nad stropem nádraží v Hamburku [2]
a – pohled na osazování pružných prvků, b – pohled zevnitř na ze� rozdělenou pružnými prvky

a) b)
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Velmi efektivní je použití ocelových vinutých nebo
talířových pružin. Umís�ují se do pružinových prvků vzá-
jemně spojených montážními (aretačními) šrouby. Na
stavbě je lze osazovat jako celek (obr. 3a) bu� jako přede-
pnuté (stlačené do provozní, předem vypočtené výšky),
nebo nepředepnuté, popř. u levnějších typů bez možnosti
předpětí. Pro zvýšení tlumení jsou bloky vybaveny inte-
grovanými nebo samostatnými viskózními tlumiči nebo jsou
pružiny potaženy pryží („pryžovou punčochou“) – použití
pryže ke zvětšení útlumu pružinového bloku je levnější a
umožňuje dosáhnout 8 až 10 % poměrného útlumu.

Pružinové bloky se podle výsledků dynamického výpočtu
ukládají v předepsaných roztečích zpravidla pod roznášecí
rošt nebo do kapes v něm (obr. 3), popř. pod patky sloupů.

Typ a jejich rozmístění je stanoveno dynamickým výpočtem
konstrukce. Tento způsob uložení umožňuje při rekon-
strukcích nebo přestavbách objektu vyměnit pružinové
bloky za měkčí nebo tužší, upravit tlumení apod., ale hlavně
poskytuje možnost je osadit až ve fázi dokončování stavby
podle skutečné úrovně kmitání objektu nebo při dola�ování
vlastností konstrukce, popř. pod částí konstrukce je
neosazovat. Manipulace s nimi je usnadněna stažením na
sraz montážními šrouby. Výškové diference lze upravit pod-
ložením ocelovými klíny nebo plechy. Na dolním i horním
povrchu jsou spojeny s okolní zpravidla železobetonovou
konstrukcí třením, zvýšeným např. použitím vhodných pod-
ložek, nebo kotevními šrouby.

�� Návrh a postup odpružení
Návrh izolace musí vycházet z dispozičního řešení budovy
nebo obytného či jiného komplexu s tím, že je výhodné

v rámci přípravných prací shromáždit tato vstupní data:
– situaci umístění objektu v porovnání s podpovrchovými

trasami metra a povrchovou silniční dopravou včetně
zakreslení kolektorů, velkých kanalizačních stok a sběračů
apod. (včetně možných kontaktů chráněného objektu s těmi-
to konstrukcemi);

– stavební řešení objektu včetně základních rozměrů jed-
notlivých prvků (půdorysu jednotlivých podlaží a řezů),
architektonického určení účelu místností (obytné místnosti,
kanceláře, garáže apod.);

– statický výpočet horní stavby nad předpokládanou
niveletou odpružení s určením zatížení jednotlivých nos-
ných konstrukcí (v dělení na stálá a užitná);

– geologické poměry v místě výstavby;
– charakter vibrací od podpovrchové, popř. povrchové

dopravy na úrovni základové spáry nebo nejnižšího podlaží
objektu, a to ve formě časových průběhů a jim odpovída-
jících spekter odezvy. Nevhodnější je stanovit tyto charak-
teristiky vibračního zatížení měřením na předpokládaném
stanovišti objektu. Orientačně lze vyjít z odhadu úrovně
vibrací na blízkých stanovištích s podobnou skladbou pod-
loží a konstrukčního řešení metra;

– mechanické charakteristiky prvků předpokládaných pro
odpružení.

Na základě shromážděných údajů lze pak již zahájit va-
riantní dynamické výpočty s cílem stanovit optimální
rozmístění pružných prvků pod celou konstrukcí nebo jejími
částmi. U stávajících konstrukcí se provádějí výpočtové roz-
vahy pro dodatečné rozmístění prvků odpružení zpravidla
jen u částí konstrukce.

U pryží nebo jim podobných materiálů je vhodné ověřit
jejich vlastnosti. Tuhost pryžové vrstvy závisí na možnos-
tech její deformace, nebo� pryž se přetváří jako kapalina. To
znamená, že tuhost vrstvy vyskládané z jednotlivých desek
(s možností soudkovitého vybočení obvodových stěn desky
do mezer mezi těmito deskami při zatížení tlakem) je
výrazně menší než u spojité velké vrstvy, kde je vybočení
pryže pod zatížením omezeno. Rozdíl ve stanovení tuhosti
na malých vzorcích pryže a prvků předpokládaných při vý-
stavbě může být i řádový [8].

Založení na dělené vrstvě pryže
Na příkladu vícepodlažní železobetonové budovy je řešen

přenos vibrací ze základového prostředí do vlastní kon-
strukce. Budova je založena na velkoprůměrových pilotách
vzájemně provázaných výztuží se spodní základovou des-
kou. Na této desce bylo navrženo umístění antivibrační
vrstvy pryže. Na pryži je osazena horní základová deska, do
které je vetknuta skeletová monolitická konstrukce budovy.
Pružná pryžová vrstva tedy důsledně odděluje dolní a horní
část základové desky a dolní a horní část samostatných zá-
kladových patek (vodorovné vrstvy pryže) a dále všechny
svislé konstrukční prvky pod úrovní terénu od okolního
prostředí (svislé, šikmé a vodorovné vrstvy pryže, které
obklopují sloupové prostupy zeminou, obvodové stěny pod
úrovní terénu, horní povrch základových patek nebo pasů
přisypaných zásypem).

�� Výpočetní model
Ve výpočetním modelu (obr. 5) byla modelována podle
dokumentace objektu všechna podlaží v členění na stropní
desky, základové desky nad vrstvou pryže, sloupy, nosné
stěny a obvodové a vnitřní průvlaky. Pryžová vrstva byla
uvažována jako pružné podloží Winklerova-Pasternakova
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Obr. 4. Pryžový blok z lepené profilované pryže mezi základovou
zdí a roštem nad pryží [8]

a – pohled na jeden pryžový blok,
b – celkový pohled na rozestavěnou konstrukci

a)

b)
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typu pod celou plochou horních částí základových desek a
dále jako pružné podepření sloupů v místech patek nad
pilotami a stěn pod základovými pásy. Tuhost pryže ve
výpočetních modelech respektovala jednak typ použitých
desek, jednak vzájemnou superpozici plošného a bodového
podepření na úrovni horní části základové desky. Do hmot-
nosti stropních a základových desek byly zahrnuty rovněž
hmoty nenosných prvků (tenké příčky, podlahové vrstvy
apod.) a také ekvivalent užitného zatížení podlah, střechy a
teras – v rozmezí 20 až 40 % podle typu konstrukce a jejího
využití.

Mechanické charakteristiky antivibrační vrstvy vytvořené
z pryže byly ověřovány na vzorcích 500 × 500 × 25 mm,
které byly použity i pro její vyskládání. Tuhostní parametry
vyplynuly ze statických a dynamických zkoušek v labora-
toři. Pryžové bloky (desky) se skládají vedle sebe (nikoli do
zámků) vždy pouze v jedné vrstvě s mezerami od 3 do 5 mm,
umožňujícími soudkovité vyboulení pryže.

Specifikace rozmístění a použitých typů pryže byla se-
stavena na základě opakovaných výpočtů odezvy tak, aby
statická deformace – předpětí pružné vrstvy pryže – bylo
přibližně stejné v celé základové spáře a naladění kon-
strukce budovy na pryži bylo v oblasti nízkých frekvencí.
Příklad rozmístění pryže ve vodorovné spáře je na obr. 6,
nejnižší vlastní tvary kmitání jsou na obr. 7.

�� Prognóza vynuceného kmitání konstrukce
Pro analyzovanou budovu byl proveden výpočet vynu-
ceného kmitání při neharmonickém buzení vibracemi od
provozu metra, a to odděleně pro buzení ve vertikálním a
horizontálním směru. Horizontální buzení je přibližně
poloviční v porovnání s vertikálním. Naměřená časová
charakteristika obou je přibližně stejná. Z vypočtené odezvy
byla vyhodnocena okamžitá výchylka v jednotlivých po-
dlažích a z ní stanoveny obálky maximálních vibrací pro
jednotlivá podlaží (obr. 8). Dále byl pro jednotlivé kon-
strukční části sestaven časový průběh vynuceného kmitání
po celou dobu trvání budicího signálu. Pro vybrané body na
vertikále, nejblíže konstrukci metra, je časový průběh
vibrací uveden na obr. 9. Z výpočtů je zřejmé, že vnesený
impuls do konstrukce od účinků přejezdu vlaků metra je
poci�ován zejména v nejnižším podlaží jako impuls. Nejvíce
kmitající místa jsou v blízkosti sloupů a části konstrukce
prostorově situované ke straně k metru. S rostoucí výškou
podlaží se tento způsob buzení projeví zakmitáním objektu
na některé z vlastních frekvencí konstrukce. 

Výraznější vliv zakmitání je však většinou omezen na
nejnižší dvě až tři podlaží. Ve vyšších podlažích je časová
charakteristika kmitání „roztažena“ do nižších frekvencí. Na
další snížení vibrací mají vliv nenosné příčky, poddajné
plovoucí podlahy, kobercové krytiny apod. Z porovnání
výpočtů je zřejmé, že horizontální buzení je nižší než ver-
tikální – podle měření přibližně poloviční. Dále pak odezva
na horizontální buzení je „rozložena“ do velmi nízkých
frekvencí a také relativně rychleji utlumena než pro ver-
tikální buzení. Porovnání maximálních hodnot s úrovní
kmitání odpružené (chráněné) části budovy je uvedeno
v tab. 1.

Obr. 5. Výpočtový model odpružované budovy

Obr. 6. Rozdělení pryže Belar na základové desce 
a samostatných patkách

vertikálně horizontálně vertikálně horizontálně

11,2 ~ 17,1 4,9 ~ 8,9 do 6,0 do 6,8

454 ~ 690 197 ~ 359 do 5,9 do 6,7

výchylka y    [µm]

zrychlení a    [mm/s2]

Maximální naměřené vibrace 
na hlavách pilot neodpružené 

konstrukce

Prognóza maximálních 
vibrací odpružené budovy

frekvenční oblast 32 až 40 Hz frekvenční oblast 1 až 5 Hz

Tab. 1. Naměřené vibrace od provozu metra v porovnání 
s prognózou vibrací odpružené konstrukce budovy

Závěr
Při provozu metra, zvláště při jízdě vlaků, vznikají

vibrace, které se šíří geologickým prostředím a jako tech-
nická seizmicita zatěžují stavby v okolí. Příspěvek je
věnován možnostem provedení vibrační izolace v zá-
kladové konstrukci budovy tak, aby tok vibrací do chráněné
části konstrukce byl omezen. Pro tuto izolaci lze použít
pružné bloky vyskládané z ocelových, pryžových, popř.
obdobných pružin. V českých podmínkách jsou v součas-
nosti aplikovány na několika stavbách vrstvy pryže pro
celoplošnou izolaci. Na příkladu obytné budovy je v článku
dokumentována metodika návrhu celoplošného odpružení,
výsledky dynamického výpočtu – prognóza kmitání
odpružené části budovy, a konečně i efektivnost prove-
deného odpružení.
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Práce na této problematice byla zčásti podporována fir-
mou AED Praha a dále grantovým projektem č.
103/03/0082 GA ČR „Nelineární odezva konstrukcí při
mimořádných zatíženích a zatíženích způsobených
pohybem člověka“. 
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[2] Kay, H.: Nachträgliche Schwingungsisolierungen von
Gebäuden, Spezialtiefbau. TIS 2001, No. 4.

Obr. 7. Nejnižší vlastní frekvence kmitání odpružené budovy

0,718 Hz – ohyb v rovině yz

2,432 Hz – ohyb v rovině yz a ohyb krajních desek

3,945 Hz – ohyb okolo osy z a ohyb krajních desek

4,745 Hz – ohyb stropních desek a ohyb v rovině yz

0,950 Hz – kroucení okolo osy z

1,289 Hz – kroucení okolo osy z a ohyb v rovině xz

so1.qxd  4.1.2005  11:45  StrÆnka 13



14 STAVEBNÍ OBZOR 1/2005

[3] Makovička, D. – Král, J. – Studničková, M.: Rozbor účinnosti
odpružení kolejiště metra. In: „Dynamika dopravních staveb“,
Mariánské Lázně, ČSVTS 1982.

[4] Makovička, D.: Pružné založení budovy nad tubusem metra.
Pozemní stavby, 1983, č. 12, s. 556–559.

[5] Makovička, D.: Použití dynamických filtrů pro snížení přenosu
vibrací základovou půdou do budov. Pozemní stavby, 1986,
č. 12, s. 561–565.

[6] Makovička, D.: Snižování přenosu vibrací do stavební kon-
strukce z okolního prostředí. Inženýrské stavby, 1989, č. 7/8,
s. 390–392.

[7] Makovička, D.: Zatížení stavebních konstrukcí seismickými
účinky podpovrchové a povrchové dopravy. Inženýrské stavby,
1991, č. 9, s. 320–322.

[8] Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Foundations of a Building
Structure on Rubber Springs. Acta Polytechnica, 1993, No. 1,
pp. 67–82.

[9] Makovička, D.: Analýza skladby vozovky nad halou Hlavního
nádraží v Praze. Stavební obzor, 4, 1995, č. 1, s. 11–14.

[10] Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Dynamická analýza
budovy nemocnice pro zřízení heliportu na její střeše. Stavební
obzor, 10, 2001, č. 4, s. 97–100.

yz [µm]

0,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,3

Obr. 8. Maximální dosažené vertikální výchylky 
ve vybraných podlažích

Obr. 9. Časový průběh buzení a odezvy ve vybraných bodech nad
sebou v jednotlivých podlažích (časový průběh buzení je v části
obrázku b a c normalizován pro lepší přehlednost na hodnotu 2)

a – naměřený zjednodušený průběh buzení při přejezdu dvou vlaků
proti sobě přes rozhraní tunelové podzemní a nadzemní části trasy
metra na lince B (Nové Butovice), b – vertikální buzení, c – hori-
zontální buzení

a)

b)

c)
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Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Insulation of
Buildings against Excessive Vibrations from the
Operation of the Underground

Building structures situated above the underground or
in its vicinity are loaded by vibrations which are not
usually dangerous for them. However, the vibrations
may be excessive from the point of view of the user of the
building, whether it is residential, or used as a place for
sensitive equipment. This paper reports on the analysis
of the signal spreading from the underground through
subsoil, the insulation methods and a prognosis of the
vibrations of the building at the level of individual
storeys. A method of rubber utilization for reducing
excessive vibrations is explained in an example of a
residential building.

Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Dämmung von
Bauwerken gegen übermäßige Vibrationen aus dem 
U-Bahn-Betrieb 

Bauwerke über der U-Bahn oder in deren Nähe sind
durch Vibrationen gefährdet, die in der Regel für sie
ungefährlich sind. Die Erschütterungen können jedoch
für die Nutzer eines Objektes übermäßig sein, sei es nun,
dass es sich um Wohnräume oder um installierte
empfindliche Anlagen handelt. Der Beitrag behandelt
die Analyse eines sich von der U-Bahn durch den
Untergrund ausbreitenden Signals, die Arten der
Dämmung und die Prognose der Vibrationen des
Objektes in den einzelnen Geschossebenen. Die Art und
Weise des Einsatzes von Gummi zur Einschränkung
übermäßiger Vibrationen wird am Beispiel eines
Wohnhauses erläutert.

STAVEBNÍ OBZOR 1/2005 15

�zprávy
Nové muzeum hudby

Národní muzeum získalo pro novou expozici Českého
muzea hudby prostory barokního chrámu sv. Máří
Magdaleny v Karmelitské ulici na pražské Malé Straně,
postaveném v 17. století podle projektu Francesca
Carattiho. Kostel byl po zrušení dominikánského kláštera
v roce 1783 postupně přestavován. Sloužil mimo jiné jako
pošta, četnická kasárna a archiv. Rekonstrukce objektů
probíhala ve dvou etapách od listopadu roku 2001 do října
loňského roku. Investorem projektu bylo Ministerstvo kul-
tury ČR, provozovatelem bude Národní muzeum. Náročnou
rekonstrukci za zhruba 177 mil. Kč provedla společnost
Skanska CZ, divize Pozemní stavitelství.

V rámci oprav byla vyměněna střešní krytina, opravena
fasáda, podloubí a dokončeno první patro, aby zde mohla
být otevřena expozice hudebních předmětů a pamětihodnos-
tí. Zachovány byly fragmenty historické výmalby a klasi-
cistní niky pro kamna zdobená festony. Ve třetím patře

v centrálním průčelí jsou
stropy malířsky zdobeny,
ranné barokní konstrukce
jsou doplněny klasicistními
prvky. Do cenných prostor
se vrátily repasované pů-
vodní parkety, obnoveny
byly štukatérské prvky, ko-
vářská zábradlí a původní
kamenná dlažba. 

Za vstupním průjezdem
se otevírá monumentální
prostor bývalé hlavní lodi
kostela, nynější dvorana
muzea, který je obkroužen
ochozy v jednotlivých pa-

trech bočních lodí. Dvorana s bočními prostory bude
využívána pro pořádání výstav. Při jižním štítu kostela,
v místě bývalého presbytáře, je situován koncertní sál se
zázemím pro účinkující. Při středním průčelí se nachází
konferenční sál a v bocích, které přiléhají k hlavní lodi, jsou
umístěny depozitáře, oddělení ikonografie, knihovny a
kanceláře knihovního oddělení. V ostatních prostorách jsou
studovny a kanceláře pracovníků muzea. Ve druhém rekon-
struovaném objektu jsou pracoviště restaurátorů a sociální
zázemí. Nově otevřené muzeum je vybaveno nejmodernější
technologií a je srovnatelné se světovými muzei.

– mk –
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Tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenné omítky 
s přísadou metakaolinů – 2. část 

RNDr. Vratislav TYDLITÁT, CSc.
Ing. Pavel TESÁREK

Ing. Aleš KUNCA
Ing. Lucie FRIEDLOVÁ

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

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

Článek navazuje na dřívější výzkum a popisuje použití
dvou  druhů metakaolinu jako pucolánových přísad do
vápenné omítky a jejich vliv na základní tepelné,
mechanické a vlhkostní vlastnosti omítek. Experimentál-
ní výsledky ukazují, že metakaolin české výroby je pro
použití ve vápenných omítkách výhodnější než britský
METASTAR 501, protože zejména mechanické vlast-
nosti omítek s přísadou domácího metakaolinu jsou
výrazně lepší.

Úvod 
V předchozích pracích jsme informovali o vývoji omítek

s pucolánovými přísadami [1], [2], [3]. Předložená práce
navazuje na článek [1] a porovnává metakaolin tuzemského
(Sedlecký kaolin, a. s., Božičany) a britského (Imerys, Ltd.)
původu. V Čechách se nachází dostatečné množství
kaolinu, výchozí suroviny pro výrobu metakaolinu. K již
publikovaným vlastnostem vápenné omítky s britským
metakaolinem jsou zde uvedeny vedle tepelně technických
také mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a v tahu za ohy-
bu) a výsledky zkoušek mrazuvzdornosti omítek s českým
metakaolinem. Porovnání obou typů pomůže lépe pochopit
jejich účinek a chování ve vápenných omítkách.

Reakce metakaolinu
Chemická analýza vnějších omítek historických budov

dokládá často přítomnost sloučenin vytvořených reakcí
vápna s pucolánovými složkami [4]–[7]. Podle složení
pucolánové příměsi se tvoří látky obdobné hydratačním pro-
duktům tvrdnutí portlandského cementu. Byly nalezeny
sloučeniny, zvláště zeolitového charakteru, jako např. filipsit
3CaO·3Al2O3·10SiO2·12H2O a analcim Na2O·Al2O3·4SiO2·
·2H2O, ve spojení s mikrokrystalickým kalcitem. Slížková
[8] prokázala rentgenovou analýzou v zatvrdlém vápeno-
metakaolinovém pojivu strätlingit (hydratovaný gehlenit)
Ca2Al2SiO7·8H2O a portlandit spolu s kalcitem. Přítomnost
těchto sloučenin ve struktuře zvyšuje odolnost omítek proti
působení vnějšího prostředí, a tedy i trvanlivost. 

Metody měření
Způsoby stanovení mechanických vlastností jsou popsány

v [1]. K určení pevnosti byl použit citlivý zkušební lis
FP 100 s rozsahem sil 0–4 až 0–100 kN. Metody pro určení

základních, vlhkostních  a tepelných vlastností jsou popsány
v [1] a [2]. Zkoušky mrazuvzdornosti byly provedeny postu-
pem stanoveným v ČSN 72 2452. Zkušební tělesa o veli-
kosti 40 × 40 × 160 mm byla po 28 dnech od vyrobení vy-
stavena zmrazovacím cyklům. Zmrazování probíhalo po
dobu 6 h při teplotě –18 ˚C v mrazicím boxu, pak byla těle-
sa vyjmuta a ponechána 2 h volně na vzduchu, a následně
zvážena. Dalších 16 h byla polovina těles ponořena ve vodní
lázni, druhá polovina ponechána volně na vzduchu při
teplotě 20±2 ˚C a relativní vlhkosti 40±2 %. Po vyjmutí
z vodní lázně, otření, zvážení byla na 6 h znovu vložena do
mrazicího boxu. Po 40 cyklech byla stanovena pevnost
v tlaku a tahu za ohybu. Vzorky byly fotograficky doku-
mentovány a byla určena jejich objemová hmotnost.

Materiály a vzorky 
K přípravě obou druhů omítek s metakaolinem byl použit

křemenný písek 0–4 mm a vápenný hydrát CL90 (Vápenka
Čertovy schody, a. s.). Omítková malta se mísila v poměru
vápno : písek : metakaolin : voda 1 : 3 : 1 : 1,5 hmotnostních
dílů. Britský metakaolin METASTAR 501 je vyrobený při
600 ˚C, jeho vlastnosti jsou uvedeny v [1]. U českého mate-
riálu, žíhaného na 800–900 ˚C, byla zjištěna ztráta sušením
0,6 %, ztráta žíháním 2,6 %, obsah SiO2 50,8 %, Al2O3
40,7 %. Zrnitost obou materiálů je porovnána v obr. 1. 

Obr. 1. Distribuce zrnitosti metakaolinů

1 2 3 4

 vápenný hydrát [g] 300 300 300 300

 metakaolin Božičany [g] 300 300 0 0
 písek zkušební [g] 900 900 900 900
 voda [g] 498 498 300 300

 uložení po zmrazování voda vzduch voda vzduch

Složka
Vzorek 

Tab. 1. Složení omítkových směsí pro zmrazovací cykly
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Je zřejmé, že český metakaolin má více jemnějších složek
mezi zrny 0,025 a 0,045 mm. Při žíhání nad 600 ˚C nenašla
Slížková [8] v produktu rentgenovou difrakční analýzou
žádné linie kaolinitu. Velikost, úprava a počty vzorků pro
jednotlivá měření byly standardně používány shodně s údaji
v [1].

Zmrazovacím cyklům byly podrobeny dva druhy omítky
– vápenná omítka a vápenná omítka s metakaolinem
z Božičan. Použité suroviny byly stejné jako v předešlých
experimentech (tab. 1).

Experimentální výsledky

��Základní vlastnosti 
Byly určeny ze vzorků nasycených vodou pod vakuem a
vážením suchých vzorků. Objem byl určen pomocí Archi-
médových vah, dále byla stanovena jejich objemová hmot-
nost a objemová hmotnost matrice materiálu a otevřená
pórovitost (tab. 2). Ze získaných výsledků vyplývá přede-
vším vliv obou metakaolinů na snížení objemové hmotnos-
ti, což koresponduje s nárůstem hodnot otevřené pórovitosti.
Otevřená pórovitost se zvýšila u obou omítek s metakao-
linem o 32, resp. 24 % proti srovnávací vápenné omítce.

��Tepelné vlastnosti 
Při měření byl sledován vliv vlhkosti na tepelné vlastnosti.
Hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ [Wm–1K–1] v závis-
losti na vlhkosti ukazuje obr. 2. Z grafu je patrné, že průběh

obou křivek pro oba materiály je téměř shodný. Poněkud
menší tepelnou vodivost má omítka s metakaolinem Meta-
star. Objemová měrná tepelná kapacita cρ [Jm–3K–1] je uve-
dena na obr. 3. Hodnoty pro suchý materiál byly měřeny
přístrojem Isomet 2104 a další hodnoty byly dopočítány
pomocí směšovacího pravidla. Nepatrně nižší měrné teplo
vykazuje omítka s Metastarem.

Naměřené hodnoty součinitelů teplotní a vlhkostní
délkové roztažnosti jsou uvedeny v tab. 2. Vlivem obou

metakaolinů došlo ke snížení hodnot součinitele teplotní
roztažnosti v porovnání s vápennou omítkou. Nejlepší vlast-
nosti měla omítka s Metastarem. Proti vápenné omítce je
hodnota tohoto součinitele poloviční, u omítky s metakao-
linem z Božičan je o 16 % nižší. Naproti tomu vlhkostní roz-
tažnost omítek s metakaoliny byla proti vápenné omítce
značně vyšší, zvláště u omítky s českým metakaolinem.

��Mechanické vlastnosti 
Na vzorcích volně uložených v laboratoři (relativní vlhkost
50 % a průměrná teplota 25 ˚C) byla po 7 a 28 dnech
zjiš�ována pevnost v tlaku a v tahu za ohybu (obr. 4 a obr. 5).
Sedmidenní pevnost v tlaku pro vápennou omítku a omítku
s metakaolinem Metastar  se neměřila. Z obrázku 4 vyplývá,
že výrazně vyšších hodnot pevnosti v tahu za ohybu dosahu-
je omítka s českým metakaolinem, především v hodnotách
po 28 dnech, kde se již výrazně projevil vliv pucolánové
reakce. Pevnost v tahu za ohybu se u této omítky zvýšila
proti vápenné omítce přibližně pětkrát, proti omítce
s metakaolinem Metastar třikrát. Ještě větší rozdíly jsou
u pevnosti v tlaku (obr. 5), kde proti vápenné omítce jsou
tyto hodnoty přibližně sedmkrát vyšší.

Po zmrazovacích cyklech byly provedeny zkoušky
pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku. Výsledky pro omítku
s českým metakaolinem jsou uvedeny v tab. 3. Pro orientaci
je zde uvedena i objemová hmotnost jednotlivých vzorků.
Ze získaných výsledků jak pevnostních, tak i vizuálních, je
zřejmé, že omítka s metakaolinem z Božičan vykazuje
daleko lepší výsledky při zmrazování v porovnání s klasic-
kou vápennou omítkou.

Vzorky vápenné omítky, které byly uloženy ve vodním
prostředí a prošly jedním zmrazovacím  cyklem, se po jeho
ukončení v podstatě rozpadly (obr. 6a). Vzorky volně
uložené v laboratorním prostředí vydržely 40 zmrazovacích
cyklů a byly na nich provedeny pevnostní zkoušky.
Z výsledků je patrné, že na pevnost této omítky po 28 dnech
(tab. 3) neměly zmrazovací cykly negativní vliv. Omítky
s českým metakaolinem přestály 40 cyklů zmrazování jen
s nepatrným poškozením (obr. 6b). Pevnost v porovnání
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hmotnost hmotnost matrice

vápenná 1658 2520 34 12,0   3,3

s metakaolinem 
Metastar

1346 2462 45   6,2   6,1

s metakaolinem 
Božičany

1490 2650 42 10,3 30,0

Omítka 

Součinitel délkové roztažnosti

vlhkostní  

10–5 [% kg/kg]–1
[kgm-3]

Otevřená pórovitost 
[% objemu]

teplotní  

10–6 [K–1]

Objemová

Tab. 2. Porovnání základních vlastností a roztažností

Obr. 2. Porovnání součinitele tepelné vodivosti v závislosti na
hmotnostní vlhkosti pro zkoumané omítky

Obr. 3. Porovnání  objemové měrné tepelné kapacity v závislosti
na hmotnostní vlhkosti pro zkoumané omítky
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s 28denní pevností referenčních vzorků nezmrazovaných je
srovnatelná nebo vyšší. Vyšších hodnot bylo dosaženo
u vzorků uložených ve vodním prostředí.

��Vlhkostní vlastnosti 
Na základě měření  nasákavosti v závislosti na čase byly
získány hodnoty absorpčního součinitele vlhkosti, z něhož
byly poté vypočteny průměrné hodnoty součinitele vlhkost-

ní vodivosti (tab. 4). Obsah nasycené vlhkosti byl vypočítán
z výsledků sycení omítek vlhkostí po odvzdušnění pod
vakuem. Výsledky v tab. 4 ukazují, že vápenné omítky
s metakaoliny vykazují zvýšenou nasycenou vlhkost. Přesto
porovnání s výsledky v obr. 2 ukazuje, že součinitele tepel-
né vodivosti omítek s metakaolinem jsou při vyšší vlhkosti
stále nižší, než má vápenná omítka. Objemová tepelná
kapacita je při nasycených vlhkostech blízká pro všechny
hodnocené omítky (obr. 3). Získané výsledky měření vlh-
kostních vlastností dále ukazují, že nižších hodnot součinite-
le vlhkostní vodivosti dosahuje omítka s metakaolinem
Metastar. Vzhledem k vápenné omítce dosahují rozdíly jed-
noho řádu, u metakaolinu z Božičan je tento rozdíl půl řádu.

Faktor difúzního odporu, naměřený miskovou metodou,
je uveden též v tab. 6. Měření se provádělo v termostatické
skříni s vlhkostí 98 %, kde byl v misce umístěn silikagel.

Obr. 4. Porovnání pevnosti omítek v tahu za ohybu

Tab. 3. Pevnost v tahu za ohybu a v tlaku na vzorcích po 40 cyklech
zmrazování 

Obr. 5. Porovnání pevnosti omítek v tlaku

v tahu 
za ohybu

1 689 0,25 1,1 1,1
1 642 0,23 1,1 1,1
1 651 0,24 1,1 1,1

1 377 0,47 10,5   9,8
1 394 0,61 10,8 10,4
1 415 0,8 11,6 10,6

1 371 1,47 11,9 11,2
1 376 1,73 11,6 11,1
1 414 1,78 13,3 13,0

č. 2 – uložení ve vodě

Hmotnost 

[kgm-3]

č. 2 – uložení ve vodě

vzorky se rozpadly

omítka s metakaolinem Božičany  
č. 1 – uložení na vzduchu

Pevnost [MPa]

v tlaku

vápenná omítka  
č. 1 – uložení na vzduchu

Obr. 6. Vápenná omítka – uložení voda
a – po 1. zmrazovacím  cyklu, 

b – s metakaolinem z Božičan po 40 zmrazovacích cyklech 

b)

a)

vlhkostní 
absorpce 

[kgm-2s-1/2]

vlhkostní 
vodivosti  

[m2s-1]

difúzního 
odporu  

[–]

vápenná 0,34 0,241 6,86 E-7 15

s metakaolinem 
Metastar

0,45 0,108 7,64 E-8 18

s metakaolinem 
Božičany

0,42 0,15 1,3E-07 18

Součinitel

Omítka
Nasycená 

vlhkost 

[m3m-3]

Tab. 4. Vlhkostní vlastnosti
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Proti vápenné omítce dosahují obě omítky s metakaolinem
nepatrně vyšších hodnot. 

Sledováním hmotnosti vzorků malt při sorpci vodní páry
v prostředí s definovanou relativní vlhkostí nad nasyceným
roztokem anorganické soli do ustálení byly získány  sorpční
izotermy pro jednotlivé materiály. Výsledky na obr. 7
ukazují, že omítky s metakaolinem absorbují daleko více
vodní páry než vápenná omítka. Průběh sorpční izotermy
pro omítku s českým metakaolinem má téměř přímkový

charakter v rozsahu hygroskopické vlhkosti 0 až 97,5 %.
Hodnoty pro omítku s Metastarem jsou nižší do hodnot
okolo 80 % r. v., pak se tento průběh mění a vlhkost prudce
stoupá.

Vlhkostní profily získané kapacitní metodou pro omítku s
českým metakaolinem jsou uvedeny na obr. 8, porovnání
součinitele vlhkostní vodivosti κ [m2s–1] pro všechny tři

materiály je uvedeno na obr. 9. V porovnání s vlhkostními
profily u omítky s metakaolinem Metastar v první části
práce vykazuje omítka s českým metakaolinem výrazný
časový posun – zpomalení v postupu vlhkosti vzorkem a
rovněž menší nasákavost.

Závislost vlhkostní vodivosti na vlhkosti poskytuje infor-
mace o chování materiálu v přímém kontaktu s vodou. Podle

získaných výsledků se nejlépe chová omítka s metakao-
linem z Božičan.

Diskuze 
Základní vlastnosti vápenné omítky byly při  porovnání

s omítkami s metakaoliny velice podobné, bylo dosaženo
téměř stejných hodnot a efektu. Zvýšila se pórovitost,
naopak se snížila objemová hmotnost. Teoreticky by se tyto
změny měly projevit nepříznivě na vlhkostních vlastnos-
tech, kladně by měly do jisté míry ovlivnit  vlastnosti tepelné.

Experimentální výsledky prokázaly, že tepelné vlastnosti
byly vlivem zvýšené otevřené pórovitosti u obou metakaoli-
nů pozitivně ovlivněny. Hodnoty teplotní roztažnosti se
působením metakaolinů snížily, u metakaolinu Metastar na
poloviční hodnotu.

Primárním jevem, který byl u těchto pucolánových
omítek očekáván, bylo zlepšení mechanických vlastností.
Osmadvacetidenní pevnost byla v porovnání s naměřenými
hodnotami u vápenné omítky jak u metakaolinu Metastar,
tak především u metakaolinu z Božičan výrazně lepší. Při
hodnocení mrazuvzdornosti vápenných omítek se ukazuje
také jako velice výhodné použití metakaolinu.

Součinitel difúzního odporu u vlhkostních vlastností spo-
jených s transportem vodní páry byl u omítek s přísadou
metakaolinu nepatrně vyšší. U sorpce a desorpce je obsah
vlhkosti nejnižší u vápenné omítky. Došlo tedy ke zhoršení
těchto vlastností u omítek s pucolány v porovnání s vápen-
nou omítkou. Při nižší relativní vlhkosti sorbuje poněkud
méně omítka s metakaolinem Metastar. Naopak, vůči proni-
kání kapalné vody se odolnost obou metakaolinových omí-
tek zvýšila, lepších hodnot dosahuje omítka s Metastarem.
Vlhkostní profily a součinitel vlhkostní vodivosti ukazují
zlepšení  u obou pucolánových omítek. Vlhkostní roztažnost
byla ovlivněna nepříznivě u obou metakaolinových omítek,
značně vyšší hodnoty má omítka s českým metakaolinem.

Závěr 
S přihlédnutím k získaným výsledkům se dá hovořit o tom,

že z obou materiálů je vhodnější metakaolin z Božičan.
U omítky s tímto metakaolinem v porovnání s vápennou
omítkou došlo především k velmi výraznému nárůstu
pevnosti. Druhotným efektem je zlepšení tepelných vlast-
ností a částečně i vlhkostních vlastností. Omítka s metakao-
linem Metastar dosahuje v porovnání s českým metakao-
linem lepších výsledků v oblasti tepelných vlastností. Pro
doporučení metakaolinu z Božičan jako přísady do malto-
vých omítkových směsí má zásadní význam skutečnost, že
jde o domácí surovinu, která je značně levnější.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/02/1081 GA ČR.
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Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Kunca, A. – Friedlová, L. –
Černý, R. – Rovnaníková, P.: Thermal and Moisture
Characteristics of Lime Plaster with Metakaolin
Additives – Part 2

This paper reports on earlier research and describes the
use of two types of metakaolin applied as pozzolan
additives in lime plaster. Also, it shows their effect on the
basic thermal, mechanical and moisture characteristics
of plasters. Experimental results suggest that metakaolin
of Czech production is more appropriate for lime
plasters than the British METASTAR 501 since
especially mechanical characteristics of plasters with
metakaolin additives of home production are much
better.

Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Kunca, A. – Friedlová, L. –
Černý, R. – Rovnaníková, P.: Wärme- und
Feuchtigkeitseigenschaften von Kalkputz mit Zugabe
von Metakaolinen – 2. Teil 

Der Artikel knüpft an eine frühere Untersuchung an
und beschreibt die Anwendung zweier Arten von
Metakaolin als Puzzolanzusätze in Kalkputz und ihren
Einfluss auf die grundlegenden, mechanischen und
Feuchtigkeitseigenschaften von Putzen. Die experi-
mentellen Ergebnisse weisen nach, dass Metakaolin
tschechischer Produktion für den Gebrauch in
Kalkputzen günstiger ist als das britische METASTAR
501, weil insbesondere die mechanischen Eigenschaften
der Putze mit Zusätzen einheimischen Metakaolins
deutlich besser sind.

�zprávy
Avenir Business Park 

Společnost Immorent ČR otevřela v Praze první budovu
nového administrativního centra Avenir Business Park,
jehož je developerem. Zároveň zahájila druhou fázi výstav-
by komplexu, který bude po svém dokončení v prvním
čtvrtletí roku 2006 mít celkem tři budovy. Předpokládané
investiční náklady dosahu-
jí téměř 1 mld. Kč. V prv-
ním čtvrtletí letošního roku
bude v objektu otevřeno
Business Services Center
Europe softwarového gi-
gantu SAP. Podobná cen-
tra již pracují ve Spojených
státech, Asii a Německu,
kde zajiš�ují činnosti v ob-
lasti řízení lidských zdrojů,
financí a účetnictví pro
více lokálních poboček.
SAP se rozhodl aplikovat
úspěšný model globálně –
kromě Evropy ho plánuje
zavést také v Indii a Číně. 

Avenir Business Park se
nachází v Radlické ulici
nedaleko stanice metra B „Nové Butovice“, v blízkosti dál-
nice D5 a nově budovaného městského okruhu. Téměř dvě
třetiny celkové plochy pozemku bude zaujímat zeleň. Park,
do něhož budou kancelářské budovy zasazeny, má vytvořit
motivující pracovní prostředí a pro své okolí bude atrak-
tivnější než zchátralé stavby bývalého opravárenského a
skladového areálu. V rámci první fáze výstavby se společ-

nost Immorent podílela na vybudování křižovatky se světel-
nou signalizací na Radlické ulici a přístupové komunikace
k objektu, která slouží také sousedící Střední technické
škole hl. m. Prahy.

Stavební řešení budov umožňuje využít vnitřní prostor
bu� v podobě „open space“,
nebo ho rozčlenit na jed-
notlivé kanceláře, podle
firemních zvyklostí a pre-
ferencí nájemce. Základní
modulační jednotka je
1,35 m, z níž vychází i šířka
nejmenší možné kanceláře
2,70 m vhodné pro jednoho
pracovníka. Každá taková
kancelář má přitom k dis-
pozici vlastní otevíratelné
okno, vzduchotechniku, vy-
tápění, chlazení a sí�ové
rozvody. Všechny kance-
lářské prostory mají dvoji-
tou podlahu, která umožňu-
je rychlou instalaci sí�o-
vých rozvodů i jejich

pozdější přizpůsobení za provozu. Díky technickým pod-
mínkám je příprava prostor pro nového nájemce rychlá,
v případě řešení „open space“ trvá řádově týdny. Zají-
mavostí jsou elektricky ovládané venkovní žaluzie, které se
automaticky spouštějí a otevírají podle intenzity slunečního
záření a v létě šetří náklady na chlazení. Podle potřeby je lze
ovládat i ručně.

– mk –
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Geodetická měření pro určení svahových sesuvů 
v lokální prostorové síti Rabenov

doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.
Ing. Ilona JANŽUROVÁ

Ing. Pavel HÁNEK, jr.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Příspěvek popisuje geodetická pozemní měření totálními
stanicemi vyšší přesnosti a měření dvěma aparaturami
GPS různého použití a přesnosti v lokální prostorové síti
Rabenov, určené ke sledování posunů diskrétních bodů
rekultivovaného svahu bývalého povrchového dolu
Chabařovice. Článek uvádí výsledky zkoušek a rozborů
přesnosti, velikost konkrétních posunů bodů sítě a
terénu a doporučení pro další použití.

Charakteristika sítě 
Pro geodetická měření posunů, konaných pracovníky a

studenty Katedry speciální geodézie za účasti doktorandů
Katedry matematiky a Katedry zdravotního inženýrství
Fakulty stavební ČVUT v prostoru sesuvu rekultivovaného
svahu vulkanického vrchu Rovný, byla vybudována místní
sí� Rabenov se čtyřmi vrcholy. Lokalita je součástí bývalého
povrchového dolu Chabařovice mezi jeho jihovýchodním
okrajem, plavištěm Teplárny Trmice v bývalém lomu
Barbora III a dálnicí D8 z Trmic do Řehlovic. Body sítě
byly navrženy v součinnosti s geology a geotechniky v mís-
tech, kde se předpokládala stabilita polohy. U bodů RAB 01
–RAB 03 jde o vrty hloubky 21 m, které zasahují stabilní
podloží. Jsou vystrojeny pažnicemi a umožňují měření pros-
torových deformací též geotechnickými metodami, prová-
děnými Katedrou geotechniky FSv, která zajistila osazení
všech bodů. Ke ztotožnění stanoviskových bodů mezi etapa-
mi slouží speciální přípravek vkládaný do vrtu (obr. 1).

Bod RAB 04 je stabilizován nastřelovacím hřebem na beto-
nové patce sloupu zrušeného elektrického vedení. Sí� má
tvar lichoběžníka, v němž je s ohledem na konfiguraci teré-
nu měřena jen úhlopříčka RAB 01–RAB 03 délky 419 m,
ležící zhruba na horizontále na vypuklém zlomu terénu. Pře-
výšení bodů RAB 02 a RAB 04 dosahuje přibližně 65,5 m

na délku 693 m. Body jsou číslovány geodeticky záporným
směrem (proti pohybu hodinových ručiček), v dalším textu
není v označení používán symbol RAB. Geodetická sí� je
použitelná i k zapojení geotechnických měření do jednot-
ného souřadnicového systému (obr. 2).

Stabilizace a volba podrobných bodů
Podrobné (pozorované) body jsou označeny tyčovou ocelí

∅ 60 mm o délce 1,25 m, zaraženou do terénu. Na horním
konci je opatřena závitem (s krycím víčkem), do kterého se
při měření vkládá rozměrný speciální přípravek, zajiš�ující
viditelnost i ve vegetačním období vysokých náletových
plevelů a dřevin. Body jsou rozmístěny i vně sítě po celém
zájmovém území tak, aby charakterizovaly terén a jevy na
něm vznikající (obr. 3). Kromě toho byly v terénu instru-
mentovány vrty pro geotechnická měření, u nichž se pří-
pravkem měří jejich střed. 

Pozemní geodetické měření 
na svahu Rabenov

Pro etapová terestrická měření se souběžně používají dvě
totální stanice Leica TC 1700 a jedna TC 1800. Soupravy
byly ověřeny podle ČSN ISO 8322. Vybavení a jeho přípra-
va jsou na každém ze stanovisek v každé etapě identické,
stativy s horizontovanými a centrovanými podložkami se
během měření nepřenášejí. Tím je téměř vyloučen vliv
přístrojových systematických chyb. Práce v síti provádějí
souběžně tři měřické skupiny. Na bodech 02 a 04, mezi
nimiž není přímá viditelnost, je postupně umístěn týž
přístroj. Zatím proběhlo měření čtyř etap v časovém rozmezí
duben 2003 až duben 2004. V každé z nich byla prostorově
zaměřena sí� v úplném rozsahu ve dvou skupinách vodo-
rovných směrů s protisměrným měřením zenitových úhlů a
šikmých délek se zavedením fyzikálních oprav a konstant
hranolů, pro kontrolu je registrováno převýšení. Podrobné
body a sondy byly měřeny většinou ze dvou stanovisek

Obr. 1. Stanoviskový vrt s centračním přípravkem

Obr. 2. Schéma místní sítě Rabenov
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v jedné poloze dalekohledu na zmíněný speciální přípravek,
vybavený dvojicí všesměrných hranolů Leica. Známé přes-
né rozměry přípravku dovolují z vypočtených souřadnic
hranolů určit souřadnice (jinak neviditelného) bodu v úrovni
terénu, u bodů stabilizovaných tyčí určovat i prostorové
změny sklonu její osy.

Vyhodnocení měření v síti
V nulté (základní) a 1. až 3. etapě byly vypočteny úhlové

uzávěry v trojúhelnících 01, 03, 02 a 01, 03, 04, které se
pohybují v rozmezí –0,7 až +2,7 mgon. Na jejich základě
byla vypočtena empirická střední chyba vodorovného úhlu
sω = 0,76 mgon, která vystihuje vnější přesnost měření, tj.
s uvážením viditelnosti, refrakce, vibrací ovzduší, změn
osvětlení a mikrozměn postavení, ovšem bez vlivu centrace.
Tato hodnota byla v rozborech použita i pro zenitové úhly.
Pro protisměrně měřené délky, převedené příslušnými
korekcemi na vodorovné, byla vypočtena střední chyba
sd =1,6 mm, odpovídající údajům výrobce a podmínkám při
měření. Hodnota výškového uzávěru uvedených trojúhel-
níků se pohybuje v intervalu ±14,6 mm, takže nikdy nebyla
překročena teoretická mezní chyba 20,5 mm (v textu je
používána pro jednotnost terminologie shodná s [1], [2]).

Souřadnice bodů sítě byly známy v S-JTSK z převzatých
starších měření, vztažených k bodům důlního bodového
pole. Ukázalo se, že vypočtené úhly a délky se liší (po zave-
dení oprav z nadmořské výšky, zakřivení a zobrazení) od
hodnot přímo měřených v základní etapě. Zejména pro
zachování vnitřní přesnosti však byla sí� počítána ve vlastní
soustavě s počátkem v bodě 01 s osou +X procházející
bodem 03. Střední chyby souřadnic stanovisek a parametry
elips chyb po vyrovnání kterékoli etapy jsou uvedeny v tab. 1.

Vypočtený rozdíl souřadnic mezi jednotlivými etapami
(1. až 3.) a etapou základní (časový interval od počátku

měření 57 – 170 – 342 dnů), uvedený v tab. 2, však neod-
povídá přesnosti měření v etapě. Lze tedy vyslovit
podezření, že vrcholové body sítě nejsou stabilní. Tento
závěr potvrdilo např. i podrobné zkoumání vodorovných
úhlů v etapách, jejichž změny k základní etapě se pohybují
od –8,6 do +8,8 mgon, a přesahují tedy mezní rozdíl
2,7 mgon, odvozený z průměrné vnitřní přesnosti směru
v etapě při volbě součinitele konfidence u = 2,5. O posunu
svědčí i porovnání vodorovných délek mezi etapami (tab. 3).
Mezní rozdíl 5,6 mm je ve většině případů překročen.

Posun podrobných bodů
Přesnost prostorové polohy podrobných (pozorovaných)

bodů a středů sond je popsána vzorci pro polohovou chybu
polární metody a pro trigonometrické měření, s uvážením
způsobu zaměření a výpočtu bodů [3]. Průměrná teoretická
hodnota hranice prokázaného posunu je 26 mm při
součiniteli konfidence 2,5. Vzhledem k nestabilitě stanovis-
kových bodů byla každá etapa počítána z nových (aktuál-
ních) souřadnic stanovisek. V tabulce 4 je uveden průměrný
posun podrobných bodů v souřadnicích, přepočtený na
jeden měsíc s tím, že výsledky třetí etapy, zpracovávané
v rámci diplomových prací, ještě nejsou k dispozici. Z ta-
bulky je patrné, že největší polohový posun nastává

Obr. 3. Projevy nestability terénu

s y s x s z a/b [mm] α  [gon]

RAB 02 2,0 2,3 2,5 2,8/1,2 44,8

RAB 03 0,0 1,2 2,1 1,2/0,0   0,0

RAB 04 1,3 1,4 1,9 1,4/1,2 18,3

Bod
Střední chyby [mm] Elipsy chyb

Tab. 1. Střední chyby a parametry elips chyb

Rozdíl 
[mm] 1.–0. 2.–0. 3.–0. 1.–0. 2.–0. 3.–0. 1.–0. 2.–0. 3.–0.

RAB 02 37 37 115 25   -5 –6 –1 –14 –16
RAB 03   0   0   0   0   13 36   1 –51 –66
RAB 04 –3 –15 –7 –14 –18 –9 –1 63* –15

∆Y ∆X ∆Z

Tab. 2. Rozdíly souřadnic mezi i-tou a nultou etapou

Rozdíl

[mm] 1.–0. 2.–0. 3.–0.

01–02 29 36 106
01–03 10 13   36
01–04 –6 –2  –2
02–03   7 31   89
02–04   2 37   38

Etapa

Tab. 3. Rozdíly délek v i-té a nulté etapě*

* hodnota může být ovlivněna paralelními terénními úpravami

* Vyhodnocení další etapy, prováděné v době korektur tohoto
článku, prokázalo, že poloha bodu RAB 02 byla ve 3. etapě zatíže-
na hrubou mechanickou závadou centrovače totální stanice. Vnitřní
přesnost měření sítě a přesnost určení posunů podrobných bodů tím
však není dotčena.

Posun 

[mm] 1.–0. 2.–0.

Y  42  10
X    0  –2
Z –17 –11

Etapa

Tab. 4. Průměrný posun pozorovaných bodů 
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v souřadnicové ose Y, a téměř nulový je v ose X. To lze
vysvětlit orientací os, kdy osa Y je téměř shodná se spádnicí
terénu a osa X leží na horizontále. Z hodnot je také zřejmé,
že během léta došlo ke zpomalení sesuvu a pokračovalo
pouze sedání svahu. Pravděpodobně je to způsobeno vysy-
cháním půdy i některých pramenů vody. Předběžné výsled-
ky zpracování třetí etapy naznačují, že posun skutečně
kolísá ve vazbě s ročním obdobím. Nutností se však pro tato
hodnocení a vzájemná porovnání stává výpočet pros-
torových souřadnic všech bodů v S-JTSK a Bpv. 

Měření GPS na svahu Rabenov
Vzhledem k tomu, že na základě vyhodnocení terestric-

kých měření v síti Rabenov bylo vysloveno podezření na
nestabilitu stanoviskových bodů, je třeba lokální sí� připojit
do geodetického referenčního systému, resp. do velké
regionální sítě. Současně byl vysloven požadavek pro
nalezení technologie pro rychlé geologické mapování terén-
ních zátrhů, stupňů a deformací povrchu terénu. Jako
nejvhodnější varianta se jeví využití měření přístroji GPS
[4]. Ve spolupráci s Katedrou mapování FSv jsou používány
dvě rozdílné soupravy firmy Trimble pro systém 
NAVSTAR-GPS, geodetická aparatura 5700 a souprava pro
pořizování dat geografických informačních systémů (GIS)
GeoExplorer CE.

Ověřování aparatur Trimble 5700 
a Trimble GeoExplorer CE

Ověření funkce, a zejména vyhodnocení výsledků měření
obou rozdílných aparatur GPS, proběhlo za různých
vnějších podmínek s různým nastavením parametrů v roce
2003 ve speciálně vytvořené síti o rozměrech 8 × 9 km [5].
Přibližné souřadnice středu sítě v systému ETRS-89 jsou
B = 49˚51´, L = 14˚25´. Lokalita se nachází v Dobříšské
pahorkatině ve Středočeském kraji v trojúhelníku obcí
Štěchovice – Masečín – Velká Lečice, asi 20 až 35 km jižně
od Prahy. Jde o relativně velmi členitý terén s nadmořskou
výškou 272 až 475 m. Měřická sí� obsahuje celkem jedenáct
bodů, z nichž jeden je stanoviskem referenční stanice.
Geodetické údaje devíti trigonometrických a jednoho
zhuš�ovacího bodu byly získány pomocí bezplatné interne-
tové služby DATAZ, kterou zajiš�uje Český úřad země-
měřický a katastrální [6]. V textu jsou dále používána pouze
vlastní čísla bodů, obsažená v dvanáctimístném kódu.
Stanoviskový bod referenční stanice byl nově stabilizován
ocelovou tyčí zhruba ve středu sítě a označen R. Určení
souřadnic bylo provedeno ze tří měření pomocí aparatury
Trimble 5700. Přesnost určení, charakterizovaná střední
souřadnicovou chybou sxy = 10,1 mm, vyhovuje kritériu pro
zřízení zhuš�ovacího bodu mxy ≤ 20 mm podle odst. 11.12
vyhlášky [1]. Při měření byly dodrženy požadavky stanove-
né předpisem [2].

Body v síti byly vybírány i s přihlédnutím k tomu, aby se
co nejvíce střídal charakter bezprostředního okolí a bylo
možno posoudit vlivy prostředí na průběh a přesnost měření
GPS. Velikost a umístění sítě dovoluje předpokládat, že
použité bodové pole je homogenní.

Antény přijímačů GPS byly vždy umístěny na stativu a
dostředěny nad určovaný bod. Průměrná výška antény nad
terénem byla u referenční stanice 1,5 m, u pohyblivých
aparatur 1,7 m. Při měření přístrojem Trimble 5700 se
používala rychlá statická metoda. Soupravou GeoExplorer
byla zaznamenávána fázová nebo kódová měření, přičemž
byl vždy zapnut příjem EGNOS korekcí s nastavením jejich

maximálního stáří 15 s. Měření bylo organizováno tak, aby
bylo možné použít data z referenční stanice, tvořené jednou
z aparatur Trimble 5700, i pro postprocesní vyhodnocení
měření přístrojem GeoExplorer. Měření probíhalo po dobu
šesti dnů na přelomu září a října 2003. Obě aparatury byly
po celou dobu měření omezeny nastavením maximálního
PDOP (Position Dilution of Precision) na hodnotu šest. 

�� Výsledky Trimble 5700
Různé nastavení parametrů aparatury Trimble 5700 před
jednotlivými seancemi nemělo na přesnost vyhodnocení
bodu prokazatelný vliv. Změna nastavení elevačního úhlu
z původních 15˚ na 13˚ společně se zkrácením času měření
při viditelnosti šesti a více družic z 10 na 8 minut se naopak
prokázala jako příznivá. Díky této změně došlo k celkovému
zkrácení doby pobytu na některých bodech sítě. Jako vhod-
né nastavení intervalu záznamu se jeví nastavení 5 s u obou
receiverů nebo 1 s u receiveru na referenční stanici a 5 s
u pohyblivého přijímače. Aparatura dosáhla výborných
výsledků i na bodech, jejichž okolí není pro měření ideální.
Obecně se dá říci, že u použitých antén nemělo prostředí na
přesnost výsledku rozhodující vliv. Hodnoty středních
souřadnicových chyb sxy jsou uvedeny v tab. 5. 

Pro body 4, 9, 34, 40, 62, 64, 65, 212 byla splněna pod-
mínka maximální střední souřadnicové chyby 0,02 m pro
přesnost zřízení zhuš�ovacího bodu podle [1] při dosažené
kvadratické průměrné chybě 0,011 m. Hodnota dosažená na
bodě 42 překročila kritérium velmi těsně. Nejméně příznivé
souřadnicové chyby bylo dosaženo na bodě 65.1, který by
mohl být podle odst. 11.12 [1] použit jako tzv. ostatní bod
podrobného polohového bodového pole s charakteristikou
mxy = 0,06 m. Výrazně odlišnou hodnotu chyby pravděpo-
dobně ovlivnil malý počet pozorovaných družic (čtyři), způ-
sobený zřejmě jednostranným zastíněním antény vzrostlým
lesem, a to i přesto, že hodnota PDOP se na bodě po dobu
měření pochybovala od 2,0 do 3,9. 

Porovnání průměrných souřadnic z měření GPS se
souřadnicemi S-JTSK z geodetických údajů vede k závěru
o dobré shodě. Průměrný rozdíl: δY = 0,03 m, δX = 0,02 m a
δZ = 0,07 m. Přesnost určení výšek bodu je charakterizová-
na hodnotou střední chyby 35,3 mm (n = 55), pro kterou
však v citované vyhlášce [1] není stanoveno kritérium. Opět
se potvrdilo, že určení výšek je méně přesné než určení
polohy. 

Na základě dosažených výsledků lze prohlásit, že Trimble
5700 přesností odpovídá požadavkům pro tvorbu, obnovu a
zhuš�ování podrobného polohového bodového pole, a je
tedy vhodný pro všechny práce, u nichž je polohová přes-
nost diskrétních bodů terénu posuzována podle stejných
nebo mírnějších kritérií, např. odvozených z hranice
průkaznosti posunu (změny polohy) v etapových měřeních. 

�� Výsledky Trimble GeoExplorer CE
Hodnoty dosažené přístrojem GeoExplorer byly porovnává-
ny v několika celcích. Jedním z nich je výpočet bez zave-
dení korekcí z referenční stanice, druhým výpočet po zave-
dení diferenčních korekcí. Oba soubory jsou vyhodnoceny
jednak pro všechna měření společně, jednak pro fázové a
kódové měření odděleně.

Bod 4 9 34 40 42 62 64 65 65.1 212

s xy  [mm] 19 9,8 5,3 7,3 21,0 15 11,0 9,4 38 7,1

Tab. 5. Hodnota sxy bodů – Trimble 5700
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Výpočet bez zavedení korekcí
Na základě porovnání charakteristik přesnosti určení

souřadnic bodu sítě v obou celcích můžeme odvodit, že
fázové měření dosáhlo lepších výsledků v otevřeném terénu,
proti tomu kódové měření vykazuje přesnější určení souřad-
nic na bodech se zhoršeným příjmem. Výjimku tvoří body
34 a 212, u nichž je přesnost obou metod opačná.

Měření aparaturou GeoExplorer Ce se zapnutým příjmem
signálu EGNOS, ale bez využití referenční stanice, se dá
výhodně použít pro vyhledání měřických bodů. Tento způ-
sob měření je rovněž vhodný pro účelová mapování při-
bližně pro měřítka 1 : 5 000 a menší, u nichž se neklade
příliš velký důraz na přesnost určení výškových poměrů.
V tabulce 6 jsou uvedeny střední souřadnicové chyby sxy
měření bez zavedení korekcí. Průměrný rozdíl v souřadnici
při porovnání se souřadnicemi uvedenými v geodetických
údajích je δY = 0,86 m, δX = 0,71 m a δZ = 0,96 m.

Výpočet s postprocesním zavedením korekcí
Pro toto vyhodnocení byla k měřickým souborům, zpra-

covávaným v předchozím odstavci, přidána data z refe-
renční stanice R stejná jako u měření přístrojem Trimble
5700. Neproblematické vyhodnocení na počítači prokázalo
vzájemnou kompatibilitu obou parametry odlišných souprav
GPS téhož výrobce. Střední souřadnicové chyby měření sxy
po postprocesním zpracování jsou uvedeny v tab. 7. Prů-
měrný rozdíl v souřadnici při porovnání se souřadnicemi
uvedenými v geodetických údajích δY =  0,37 m, δX = 0,62 m
a δZ = 2,66 m.

Porovnáním dojdeme k závěru, že kódové měření je přes-
nější v šesti případech z deseti. Při porovnání číselných
velikostí středních souřadnicových chyb v souboru měře-
ných bodů nižších hodnot dosahují výsledky fázového
měření, jejichž rozptyl je 0,33 až 1,07 m, kdežto rozptyl
kódového měření je 0,18 až 1,82 m. Na webových stránkách
firmy Geotronics byla dodatečně nalezena informace, že
minimální délka observace při postprocesním fázovém zpra-
cování je 10 minut pro dosažení maximální přesnosti 0,3 m.
Uplatnění přístroje je i v tomto případě především v účelo-
vém mapování. Pokud platí výše uvedený údaj o přesnosti,
za stanovených podmínek by se mohl přístroj používat např.
pro mapování již od měřítka 1 : 2 000. Je však třeba uvážit,
zda by byla tato metoda ještě ekonomicky výhodná. Při
rozhodování je podstatná možnost jednoznačné identifikace
bodů měřených objektů (geologických rozhraní, terénních
zátrhů atd.), viditelnost při měření totální stanicí atd.

Vzájemné porovnání obou uvedených způsobů vyhodno-
cení, tedy bez korekcí a s postprocesním zpracováním,
dokazuje, že zavedení pseudovzdálenosti na základě oprav
z lokální referenční stanice zpřesňuje výsledek v poloze, ale
zhoršuje výškovou složku. Pokud rozdíl v poloze budeme
považovat za významný, potom i pro tento jednodušší a lev-
nější přístroj je výhodné používat vlastní referenční stanici. 

�� Aplikace GPS v lokální síti Rabenov
Prvotním úkolem měření GPS bude zajištění transformace
(Helmertovy transformace) mezi jednotlivými etapami
měření sítě prováděnými totálními stanicemi. Výsledky
zkoušek prokázaly, že pro tento účel je vhodná aparatura
Trimble 5700. V přípravné etapě bylo vyhledáno devět
trigonometrických bodů, z nichž při rekognoskaci byly
vybrány a ověřeny dva ve vzdálenosti do 3 km od lokality
při zachování přijatelné dostupnosti bodu po celý rok.
V rámci měření sítě, jehož základní etapa již proběhla v čer-
venci 2004, je vždy nově určován blízký pomocný bod. Ten
se dále používá jako stanovisko referenční stanice při
měření podrobných bodů. Projekt předpokládá určování
jejich posunů aparaturou Trimble 5700 při použití metody
RTK (Real Time Kinematic) s následným porovnáním se
současně prováděným terestrickým měřením. 

Pro geologické mapování celého svahu se jako velmi
vhodná vzhledem k terénu, podmínkám a velikosti zátrhů a
stupňů jeví možnost využití aparatury GeoExplorer CE,
která svou přesností pro takový účel vyhovuje. Základní
měření se již uskutečnilo. 

Text byl zpracován s podporou projektu č. 103/02/1166
GA ČR „Výzkum a verifikace metod sledování sva-
hových pohybů“. 
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R 4 9 34 40 42 62 64 65 65.1 212

kódové i fázové 1,68 1,50 0,96 1,59 0,70 0,59 1,05 1,05 0,78 1,14 1,98
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fázové 2,03 2,13 0,73 1,09 0,14 0,46 1,02 1,57 0,73 1,24 2,57

Měření

Bod

s xy  [m]

Tab. 6. Hodnota středních souřadnicových chyb bodů bez korekce – GeoExplorer CE 

4 9 34 40 42 62 64 65 65.1 212

kódové i fázové 0,81 0,57 0,76 0,62 0,46 1,00 1,08 0,81 0,80 0,41
kódové 1,12 0,87 0,45 0,84 0,42 0,58 1,01 0,46 1,82 0,18
fázové 0,68 0,35 0,73 0,49 0,53 0,87 1,07 0,93 0,33 0,54

Měření

Bod

s xy  [m]

Tab. 7. Hodnota středních souřadnicových chyb bodů s korekcí – GeoExplorer CE 
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�zprávy
Železniční mosty nad Seifertovou ulicí dokončeny

Správa železniční dopravní cesty počátkem prosince
slavnostně předala jako investor do plného provozu nově
zrekonstruovaný železniční most Praha–Seifertova ulice. Při
rekonstrukci přemostění, které realizovaly společnosti
Stavby silnic a železnic, a Skanska ŽS, se podařilo výrazně
zkrátit termíny dokončení jednotlivých částí stavby, takže
tramvajový provoz byl zahájen
o tři měsíce a automobilový
o dva měsíce dříve, než předpo-
kládal původní harmonogram.
Plný vlakový provoz byl zahájen
v den zahájení platnosti nového
grafikonu vlakové dopravy.

Přestavbu železničních mostů
nad Seifertovou ulicí vyvolal
havarijní stav původních mostů.
Šest ocelových konstrukcí z kon-
ce 19. století bylo v nevyhovu-
jícím stavu a nebylo možné je
používat bez dopravních omeze-
ní pro veškerou vlakovou dopra-
vu na jedno z nejvýznamnějších
pražských nádraží. Proto bylo
rozhodnuto, že se původní ocelo-
vé konstrukce nahradí novým
mostem, moderním, s průběž-
ným štěrkovým ložem a mo-
derními parametry tratě. Tímto
řešením se jednak zvýšila propustnost zhlaví železniční sta-
nice, jednak snížila hlučnost v centru metropole, zvýšil kom-
fort jízdní dráhy pro vlaky a v neposlední řadě zlepšil pro-
voz pod mostem v Seifertově ulici, která byla podstatně roz-
šířena se současným zvýšením podjezdné výšky na 4,2 m.

Nový most je ocelobetonová konstrukce, tvořená 73
obetonovanými ocelovými nosníky proměnné výšky. Stojí

na zcela nových opěrách, které jsou založeny na velko-
průměrových pilotách průměru 900 a 1 200 mm. Hloubka
pilot je od 4 do 12 m až na skalní podklad. Na mostě bylo
zřízeno průběžné štěrkové lože s pružným upevněním kolej-
nic (výrazné snížení hluku proti ocelovým mostům). Nejslo-
žitější bylo zahlubování Seifertovy ulice až o 1,5 m, které

vyvolalo nutnost přeložit a za-
hloubit veškeré inženýrské sítě
v prostoru stavby. O existenci
mnohých z nich se stavbaři
dozvěděli až po otevření výko-
pu, nebo� mnohdy chyběla jaká-
koli dokumentace. Překážkami,
které bylo nutné před zahájením
jak první, tak druhé etapy pře-
konat, byla účelová odvolání
různých občanských iniciativ a
sdružení. Naproti tomu se poda-
řilo hladce vyřešit při uzavření
provozu pod mostem odklon
automobilové dopravy okolo
budovy Rádia Svobodná Evropa.

Po hlavní prohlídce mostů a
úspěšných zatěžovacích zkouš-
kách vydal Drážní úřad Praha
souhlas s uvedením stavby mostů
a nového kolejiště do provozu.
Tím skončila úspěšně jedna

z velmi náročných dopravních staveb v centru Prahy
přinášející vylepšení jak v železniční, tak v pouliční do-
pravě. Nově vybudovaný most výrazně zlepšuje dopravní
situaci v inkriminované oblasti centra Prahy a rozhodně
zlepšuje kvalitu vlakového spojení z pražského Hlavního
nádraží. 

– mk –

Hánek, P. – Janžurová, I. – Hánek, P. jr.: Geodetical
Measurements for Slope Slide Determination in the
Rabenov Local Spatial Network 

This article describes ground geodetical measurements
with total stations of higher accuracy, and measure-
ments with two GPS systems. They have been applied
for the monitoring of the movements of discreet points of
a reclaimed slope of a former surface mine in
Chabařovice. The article presents results of tests and
accuracy analyses, the magnitude of specific points of
the network and the ground, and recommendations for
further use.

Hánek, P. – Janžurová, I. – Hánek, P. jr.: Geodätische
Messungen zur Bestimmung von Böschungsverschie-
bungen im lokalen räumlichen Netz Rabenov

Der Beitrag beschreibt geodätische Landvermessungen
mit Totalstationen höherer Präzision und Messungen
mit zwei GPS-Apparaturen verschiedener Anwendung
und Genauigkeit  im lokalen räumlichen Netz Rabenov,
die zur Beobachtung der Verschiebungen diskreter
Punkte einer rekultivierten Böschung des ehemaligen
Tagebaus Chabařovice bestimmt sind. Es werden
gleichfalls Ergebnisse von Prüfungen und Genauigkeits-
analysen, die Größe der konkreten Verschiebungen der
Netzpunkte und des Geländes angeführt sowie
Empfehlungen für die weitere Anwendung gegeben.
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Jednoduché potlačení vlivu vad objektivu
neměřických komor

Dr. Ing. Karel PAVELKA
Ing. Martin ŠTRONER, PhD.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je popsán jednoduchý způsob výpočtu koefi-
cientů pro potlačení vlivu radiální distorze využitelný
zejména pro opravu snímků z neměřických digitálních
komor, vytvořený software a využití postupu v praxi.

Úvod
V oblasti velmi blízké fotogrammetrie se pro jednoduché

úlohy stále častěji využívají digitální neměřické komory.
Jejich rozlišení za posledních několik let významně vzrostlo
a několikanásobně se zvětšilo [1]. I nejlevnější digitální
fotoaparáty mají rozlišení kolem 2 Mpx (megapixelů), kva-
litnější pak 4 až 8 Mpx. Je ovšem nutno si uvědomit, že kva-
litu obrazu u digitálního fotoaparátu nedělá jen rozlišení
použitého senzoru CCD nebo CMOS, ale zejména kvalita
použitého objektivu. Nelze proto jednoznačně říci, jaká
rozlišovací schopnost v megapixelech je plnohodnotná např.
klasickému analogovému formátu 24 × 35 mm, protože
záleží na dalších technických charakteristikách obou porov-
návaných přístrojů. U porovnatelných přístrojů je stejné
kvality zobrazení dosaženo pro kinofilmový formát kolem
5 Mpx [2], [3]. Existuje však i řada záznamových zařízení,
která mají výrazně nižší rozlišení, a přesto je lze použít pro
některé speciální fotogrammetrické aplikace – např. video-
kamery nebo technické kamery pro záznam obrazu. U těch-
to zařízení je běžné rozlišení od stovek tisíc pixelů až po
1 Mpx.

Obecně lze říci, že limitujícím faktorem použití pro
fotogrammetrii není jen rozlišovací schopnost, ale zejména
kvalita zobrazení neboli souhrn optických vad použitého
objektivu. Naprostá většina objektivů není určena pro
fotogrammetrické využití a vyznačuje se velmi výrazným
zkreslením obrazu ke stranám, které nemusí být pro
amatérské potřeby na závadu. U řady zařízení je objektiv
ještě vybaven členem „zoom“, který je užitečný při prak-
tickém a běžném používání záznamového zařízení, z hledis-
ka geometrie obrazu však způsobuje nedefinovatelné a pro-
měnlivé deformace obrazu. U zařízení pro monitorování
prostoru (např. technické kamery) je hlavním požadavkem
velmi široký záběr na úkor zejména geometrické kvality
obrazu.

Všechny uvedené problémy výrazně ztěžují nebo i
znemožňují využití těchto zařízení pro měřické účely.
Vzhledem k cenovým i technickým možnostem je však
jejich využití žádoucí [4], [5], [6], proto je třeba pro
jednoduché měřické aplikace vliv některých vad potlačit.
Základní a nejzávažnější je geometrická deformace obrazu,
která zároveň obsahuje současné působení několika typů
geometrických vad optiky. Pro jednoduché účely není pod-
statné jednotlivé typy odlišovat a samostatně se jimi zabý-
vat, ale celkově zlepšit geometrickou kvalitu obrazu jedno-
duchým způsobem, který by přitom geometrickou kvalitu
výrazně zlepšil.

Kalibrace komor
Fotografickou komoru – fotoaparát – definují pro foto-

grammetrické účely prvky vnitřní orientace. Jde o konstantu
komory f, polohu hlavního bodu x0, y0 a znalost průběhu dis-
torze objektivu. Tyto parametry umožňují rekonstruovat
paprskový svazek uvnitř komory z fotografického záznamu
a jsou pro měřické účely nezbytné [1], [3]. Fotogrammetric-
ké komory jsou konstrukčně přizpůsobeny požadavkům
stálého kvalitního optického zobrazení.

Definovat při výrazných změnách optického systému
(„zoom“, přeostřování) konstantu komory bývá obtížné,
proto se při využití neměřických komor ve fotogrammetrii
používá základní polohy objektivu po zapnutí přístroje a
ručního ostření (pokud to aparát umožňuje). V jiném pří-
padě by se musely určovat parametry vnitřní orientace pro
každý snímek zvláš�. 

Postup, který určuje prvky vnitřní orientace, se nazývá
kalibrace komory [1], [3]. Při tomto postupu se určuje:

– konstanta komory,
– poloha hlavního snímkového bodu,
– radiální a symetrické zkreslení,
– tangenciální a asymetrické zkreslení,
– afinita a nekolmost os souřadnicového systému,
– další přídavné parametry.

Vzhledem k tomu, že obecně se předpokládá dlouhodobá
stabilita prvků vnitřní orientace u měřických komor, je kali-
brační postup určen zejména pro neměřické komory a digi-
tální fotoaparáty. Kalibraci je nutno provádět cyklicky, pro-
tože u těchto přístrojů není dlouhodobá stálost zajištěna. 

Kalibrační postupy lze rozdělit na tři základní způsoby,
charakterizované referenčním objektem, popř. místem a
časem okamžiku kalibrace:

– laboratorní kalibrace,
– simultánní kalibrace (v rámci projektu),
– kalibrace pomocí testovacího pole.

První dva typy vyžadují bu� speciální laboratoř, nebo
speciální software, a nejsou zcela běžné. Poslední typ – kali-
brace pomocí testovacího pole – je proti tomu hojně rozšířen
v různých modifikacích. Tento postup je využit i v předklá-
daném textu.

Testovacím polem se myslí dostatečně rozsáhlé pole sig-
nalizovaných bodů, jejichž geodetické souřadnice jsou
známy s vysokou přesností předem. Zkonstruovat můžeme
testovací pole rovinné nebo prostorové; obecně prostorové
pole dává lepší výsledky, nebo� nedochází běžně k výrazné
korelaci mezi jednotlivými prvky. Na druhou stranu, jeho
konstrukce, potřeba většího prostoru, a zejména údržba,
tento druh testovacího pole znevýhodňují pro jednodušší
aplikace. Z těchto důvodů se velmi často používá jen rovin-
né testovací pole.

Pro rovinné pole se používá více šikmých snímků testo-
vacího pole. Minimální počet snímků se řídí dostupností a
uspořádáním bodů pole a také požadavky software,
použitého při postupu (např. Photomodeler).

V některých speciálních případech  není možno pořídit
vhodné záběry (např. je-li kamera pevně umístěna nebo je
součástí nějakého zařízení). V následujícím textu je popsáno

so1.qxd  4.1.2005  11:45  StrÆnka 26



STAVEBNÍ OBZOR 1/2005 27

použití jediného snímku rovinného testovacího pole pro po-
tlačení vad objektivu. Práce se opírá o spolupráci pracoviš�
FSv ČVUT, konkrétně Laboratoře fotogrammetrie (Katedra
mapování a kartografie) s Katedrou speciální geodézie,
která probíhá již delší dobu [11].

Matematický základ výpočtu
Vliv distorze (zkreslení) na snímkové souřadnice lze

jednoduchým způsobem vyjádřit pomocí  rovnic (1) a (2),
které popisují pouze radiální distorzi. Ta bývá největší
složkou distorze u neměřických komor a u objektivů obec-
ně.

Ve vzorcích (1), (2), (3), (4) jsou xd, yd souřadnice zatížené
distorzí, xb, yb souřadnice bez vlivu distorze, x0, y0 souřad-
nice hlavního snímkového bodu (vzhledem k povaze opravy
z distorze stejné ve snímku ovlivněném sd i neovlivněném sb
distorzí) a k0, k1, k2 koeficienty radiální distorze. Pro využití
uvedených vzorců k výpočtu koeficientů popisujících dis-
torzi by však bylo nutno znát ideální snímkové souřadnice. 

Pokud jsou známy souřadnice vlícovacích bodů v rovině
kalibrační matice, lze při libovolné pozici pořízení snímku
vypočítat kolineární transformaci vyjádřenou vzorci

kde x, y jsou snímkové souřadnice, X, Y souřadnice bodů
kalibrační matice, a, b až h koeficienty transformace. Takto
definovaný vztah mezi snímkovými souřadnicemi a souřad-
nicemi kalibrační matice lze doplnit o korekci vlivu radiální
distorze podle vzorců (1) a (2), čím se získají vztahy 

Při výpočtu takto definované transformace souřadnice
kalibrační matice mohou mít jakýkoli rozměr či mít libovol-
ně otočenou souřadnou soustavu. Celkem je v rovnicích osm
neznámých. Pro získání využitelných výsledků je třeba
použít větší počet vlícovacích bodů a koeficienty určovat
vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.

Pro výpočet koeficientů sestavil druhý z autorů článku
program K3, který ze vstupujících snímkových souřadnic a
souřadnic matice vypočítá koeficienty popisující radiální
distorzi k0, k1, k2. Různé navazující programy mají různé
definice zavedení radiální distorze do výpočtu, pokud s ní
vůbec pracují. Proto sestavil i program Exdistorzer, který
opraví takto vyjádřenou vadu přímo v datech snímku, a pak
je již možné se snímkem pracovat v libovolném programu. 

Oprava snímku vyžaduje pro jednotlivé pixely nového
snímku, nezatíženého distorzí, v původním snímku zatíže-
ném vlivem distorze vyhledat odpovídající body. Základem
opravy je inverze rovnic vlivu radiální distorze (1) a (2),
jejímž výsledkem jsou vztahy 

V těchto vzorcích souřadnice xd, yd vystupují nejen na levé
straně, ale také na straně pravé v závorce a v členu R’, viz
(3) a (4). Lze předpokládat, že velikost opravy R'(xd – x0)
bude proti (xd – x0) malá, a tedy jednoduchým iteračním po-
stupem podle (11) a (12) se lze dopočítat k cílovým hod-
notám

Výpočet lze zastavit, pokud se abs(nxd – n–1xd) < TOL,
(resp. pro y), typicky lze zvolit TOL = 0,05 px. Při použití
reálných hodnot distorze z neměřického digitálního foto-
aparátu se výpočet pod hranici takto zvolené dostal po pěti
iteracích.

Celkovým výsledkem výpočtu jsou pixelové souřadnice
v obraze, které však mají obecně podobu reálných čísel, a
tedy je nelze převzít přímo. Je nutno vybrat či vypočítat složky
barvy RGB. Nejjednodušší možností je metoda nejbližšího
souseda (nearest neighbour) neboli prosté zaokrouhlení
vypočítaných souřadnic. Pokud se metoda nejbližšího
souseda nepoužije, bod vždy padne do čtveřice bodů, které
mají celé (integer) souřadnice. Tyto body lze označit jako
LH, PH, LD, PD (levý horní, pravý hodní, levý dolní, pravá
dolní).

Jednou z dalších možností výpočtu je interpolace mezi
sousedními (bilineární) body definovaná postupně vzorci
(14) až (16) pro červenou (R), pro další barvy jsou vzorce
analogické. Odvození je zjednodušeno faktem, že mezi
sousedními body (pixely) je souřadnicový rozdíl vždy 1.
Výsledkem odvození je vzorec (17). Označení pro body
vyinterpolované mezi levým a pravým bodem je BD v dolní
a BH v horní řadě:

kde Rb je hledaná červená barva pro daný pixel.

Provedení
Pro jednoduché omezení geometrických vad obrazu,

získaného digitálním záznamovým zařízením, bylo vytvoře-
no rovinné kalibrační pole. Volit lze podle úhlu záběru použi-
tého objektivu tisk značek (speciální cíle nebo jednoduché
křížky o velkosti ramene cca 5 mm) na formáty A4 až A1.
Přesnost zobrazení značek se předpokládá v rámci grafické
přesnosti tiskárny nebo plotteru přibližně 0,2 mm. Značky
jsou rozmístěny po celé ploše v pravidelném rastru tak, aby
byl dostatečně pokryt celý formát snímku (běžně 1 až 5 cm).
Zde záleží na vzdálenosti, z jaké záznamové zařízení kvalit-
ně dává ostrý obraz.

Kvalitní kalibrační postupy předpokládají několik snímků
– obyčejně čtyři šikmé snímky z jednotlivých stran a pohled
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shora. Tento postup do jisté míry odstraňuje nevýhody
rovinného pole, jelikož takto jsou jednotlivé kalibrační body
vždy různě prostorově vzdáleny. Přesto jsou umístěny
v jedné rovině a tento způsob nemůže plnohodnotně nahra-
dit skutečné prostorové kalibrační pole.

Souřadnice jednotlivých bodů kalibračního pole jsou
známy (souřadnice pravidelného rastru křížků). Dále je
nutno pořídit snímek kalibračního pole pomocí testovaného
digitálního snímacího zařízení. V libovolném obrazovém
editoru se dále odečtou snímkové souřadnice zobrazených
křížků a vytvoří se vstupní soubor pro výpočet distorzních
parametrů (obr. 5). Pro jednoduché potlačení vad obrazu
jsme použili jediný přibližně kolmý snímek kalibračního
pole.

Příklady využití
Cílem celého postupu je zmírnění geometrických vad

obrazu neměřických snímacích zařízení tak, aby bylo možno
obsah snímku fotogrammetricky vyhodnotit. Tento postup
byl vyvinut pro praktický projekt na Pražském hradu. Při
restaurování náhrobků knížat Bořivoje II. a Břetislava II.
bylo rozhodnuto o provedení průzkumu ostatků uložených
cca 1 m pod úrovní dlažby. Po sejmutí poškozených
náhrobků byl velmi opatrně rozebrán zásyp, vedoucí až ke
krycí desce a  uzavírající vlastní prostor hrobky. Oba hroby
byly považovány za jediné neprozkoumané přemyslovské
hroby. Vlastní poškozené náhrobky však nesou stopy po
pokusech o násilné vniknutí do hrobů (stopy po páčidlech)
z roku 1757, kdy při obléhání Prahy pruskými vojsky dostal
chrám 250 přímých zásahů a sochy na náhrobcích byly
poničeny na přímý rozkaz krále Fridricha II. 

V případě hrobu knížete Břetislava II. bylo po odstranění
zásypu a prohlédnutí ostatků konstatováno, že došlo k nedo-
kumentovanému otevření hrobu, naposledy koncem 19. sto-
letí (svědčí o tom olověná destička s datem). V případě
hrobu knížete Bořivoje II. (obr. 3, obr. 4) byla situace jiná,
prostor pro ostatky uzavírají dvě ploché značně velké
kamenné desky, zapuštěné při zvyšování úrovně podlahy.
To znemožnilo otevření hrobu bez velkého zásahu do celého
prostoru, a ochránilo tak ostatky před nepovolaným průni-
kem. Stejná situace nastala i nyní a byl navržen pouze prů-
zkum digitálním miniaturním zařízením, které by prošlo
mezerou mezi oběma krycími kameny. K průzkumu byli
pozváni specialisté se dvěma typy miniaturních digitálních
kamer – XL PRO VideoProbe (Everest-Vit) a MTV-54C5P
(Mintron Enterprise Co., Ltd). V obou případech byly
získány videosekvence, z nichž byly generovány snímky
o rozlišení 768 × 575 px.

VideoProbe XL PROTM (obr. 2) je speciální průzkumné
zařízení (bore scope), používané v technické praxi pro sle-
dování dějů v uzavřených a nedostupných prostorách.
Skládá se z ruční sady multifunkčních tlačítek a joistiku,

miniaturní kamery, externího monitoru a záznamového
zařízení. Snímací část obsahuje 1/6" barevnou kameru CCD
s rozlišením 480 HTV linek S-video (440 000 px PAL).
Expozice je možná v intervalu 1/60 až 12 s. Zařízení má
sadu výměnných objektivů o průměru 3,9 mm, 5 mm, 6 mm
a 8 mm. 

Druhým zařízením byla sestava MTV-54C5P (obr. 1).
Nedodává se jako souprava, ale prodávají se různé typy
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Obr. 1. Kamera MTV-54C5P

Obr. 2. Zařízení VideoProbe XL PROTM

Obr. 3. Průzkum vnitřku hrobu 

Obr. 4. Sejmutý náhrobek knížete Bořivoje II.
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miniaturních kamer, opět je možnost výměny objektivů
(f = 16, 12, 8, 6, 4, 2,5 mm). Nejčastěji se využívá objektiv
s ohniskovou vzdáleností 6 mm. Kamera je umístěna v trub-
ce a obsahuje 1/4" senzor CCD (PAL, 542 (H) × 586 (V),
elektronická uzávěrka 1/50 – 1/120 000 s, skenování obrazu
625 linek, 50 snímků/s). Dodatečně je třeba ke kameře při-
dat zdroj světla. V tomto případě byl použit malý haloge-
nový zdroj. Videodata jsou ukládána na digitální videore-
kordér.

Celkem bylo vybráno z videosekvencí asi 200 snímků.
Vhodné snímky byly upraveny v software Photoshop

(zaostření, změna kontrastu a odstranění prokládání z video-
sekvence). Po přípravě a analýze bylo pro vyhodnocení
vnitřku hrobu vybráno asi 50 snímků. Využít lze pro tuto
činnost řadu programových produktů, nakonec byl zvolen
program Photomodeler (obr. 6), který slouží pro bodové
nebo liniové vyhodnocení fotografických záznamů z měřic-
kých i neměřických komor na základě průsekové fotogram-
metrie [7], [8], [9], [10]. Jako velký problém se ukázalo ne-
vhodné postavení kamer při snímání – jinou polohu ovšem
využitá štěrbina mezi kameny nedovolovala a snímání
hlavně původně nebylo myšleno pro fotogrammetrické
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a) b)

Obr. 5. Snímek kalibračního pole (a) a upravený snímek s potlačeným vlivem distorze obrazu (b) 
(oba snímky mají zvýrazněné některé křížky a dokreslenou úsečku pro ilustraci vlivu opravy)

Obr. 6. Originální snímky (nahoře) a postup vyhodnocení v software Photomodeler
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vyhodnocení, ale pouze pro dokumentaci. Štěrbina umožňo-
vala pohyb kamery mírně do stran a ve svislém směru a dále
otáčení kolem svislé osy – pro průsekovou fotogrammetrii
je nutno pořídit konvergentní snímky z určité základny.
Nebylo možno najednou zavést všechny snímky do výpočtu
a vytvořit celkový model s vyrovnáním. Snímky, které byly
vhodně konfigurovány a bylo možno vypočítat prostorový
model, byly rozděleny na několik sektorů. Po vyhodnocení
obsahu snímků byly výsledky spojeny s CAD programu
(MicroStation). 

Závěr
Článek poukazuje na možnost poměrně jednoduchého

potlačení zásadních geometrických vad obrazu ze zařízení,
které rozlišovací schopností ani kvalitou obrazu absolutně
nejsou určeny pro fotogrammetrii. I přesto je možno takové-
to snímky použít pro jednodušší aplikace bez vysokého
nároku na přesnost. Výsledky předložené aplikace nejsou
nijak oslnivé, ale šlo o první pokus o prostorové vyhodno-
cení nepřístupného objektu pro archeologické účely (obr. 7).

Pokud by se tato možnost dále využívala, článek ukazuje na
postup, který umožní dosáhnout poměrně příznivých
výsledků bez speciálního vyhodnocovacího systému.

Doporučený postup:
– výběr vhodné miniaturní kamery s co největším

rozlišením;
– kalibrace objektivu před započetím prací;
– vytvoření sady snímků s ohledem na průsekovou

fotogrammetrii (dostatečná základna, vhodné úhly
protnutí os záběrů, dostatečný překryt jednotlivých
snímků a jejich celková návaznost, dostatečný počet
snímků – tak, aby každý vyhodnocovaný bod byl iden-
tifikován alespoň na třech snímcích);

– oprava vybraných snímků o předem definovanou dis-
torzi obrazu;

– vhodný výběr software pro vyhodnocení (např. Photo-
modeler);

– výsledná editace a dotvoření modelu ve vhodném
prostředí CAD.

Článek vznikl jako součást řešení projektu č. 205/04/1398
GA ČR „Využití 3D skenerů v geodézii a památkové
péči“.
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Pavelka, K. – Štroner, M.: Simple Reduction of Faults of
the Lens of Non-Metric Cameras

This article is aimed to describe a simple method of
calculating coefficients of reducing effects of radial
distortion. This method can be used for the correction of
images from non-metric digital cameras. Further, the
article describes the software produced and potential
applications of this procedure in practice. 

Pavelka, K. – Štroner, M.: Einfache Unterdrückung des
Einflusses von Mängeln nichtmessender Kammern 

Im Beitrag wird ein einfaches Verfahren zur
Berechnung der Koeffizienten für die Unterdrückung
des Einflusses der radialen Distorsion beschrieben, das
insbesondere für die Korrektur von Aufnahmen von
nichtmessenden digitalen Kammern verwendbar ist, die
geschaffene Software und die Anwendung des Ver-
fahrens in der Praxis beschrieben.

Obr. 7. Scéna vnitřku hrobky
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�zprávy
Pavilon Indonéská džungle 

Na místě bývalého pavilonu opic v pražské zoologické
zahradě vyrostla nepřehlédnutelná stavba, která zavede
návštěvníky do tropického deštného lesa a mangrovů
jihovýchodní Asie. Svůj domov zde naleznou desítky
živočišných druhů, nebudou zde chybět orangutani, gibboni,
makakové, varani, vydry, veverky, velké ryby a vodní želvy,
pávi, krabi, ježurové a a také volně létající ptáci. Pro všech-
ny rostliny a živočichy se zhotovitelé snažili vytvořit co
nejpřirozenější životní podmínky. V prostředí s teplotou
okolo 30 ˚C a relativní vlhkostí vzduchu 90 % umožňuje
technologie i mlžení či tropický déš�.

Tato moderní, architektonicky velmi působivá stavba,
která vznikala pod vedením Martina Žáka, se vyznačuje
řadou ojedinělých a výjimečných prvků, často s velmi origi-
nálními detaily. Expozice se nachází pod skleněnou kopulí
ve tvaru vrchlíku elipsoidu, jehož poloosy jsou 40 a 60 m.
Kopule je zasazena do svažitého zakřiveného terénu a rovi-
na jejích poloos je rovněž šikmá. Stavba byla poměrně
složitá jak ve fázi návrhu, tak během realizace. Vytyčování
objektu se provádělo v trojrozměrné souřadnicové síti a
tomuto postupu byla podřízena i celá výstavba. Stavba se
nalézá na podloží tvořeném skálou a pískem. Základová
konstrukce je monolitická bez dilatací. Hydroizolace, které
byly v tomto objektu velmi komplikované a náročné, byly
provedeny z materiálů REMMERS. 

Prosklenou konstrukci nese 25 ocelových příhradových
nosníků, na kterých jsou položena izolační dvojskla ve tvaru
nepravidelných lichoběžníků, z nichž žádné není stejné.
Zajímavý je rovněž fakt, že objednávka jednotlivých skel
byla provedena pouze na základě studie počítačového mo-
dulu, pomocí narovnání a promítnutí plochy. Přes tuto zdán-
livou komplikaci nebyla na velikost skel žádná reklamace.
Na spodních sklech je umístěna bezpečnostní fólie. Na
polovinu skel byl použit tzv. nalívaný connex, který
propouští UV záření, na zbytku je obyčejná fólie, která
záření nepropouští. Horní sklo je speciálně kalené, aby se
dosáhlo maximální tvrdosti a zabránilo případnému
poškození kopule. Největší skla dosahují rozměrů přibližně
2 × 2 m a pro možnost venkovního čištění je střecha navrže-

na jako částečně pochozí. Celé prosklení je v rozsahu
2 200 m2. 

Příhradová konstrukce je zhotovena z hliníkových pro-
filů, na kterých jsou zavěšeny topné trubky. Profily a trubky
zároveň zajiš�ují odvod kondenzátu přímo k patě kon-
strukce. Vytápění ve střešní kovové konstrukci působí na
pohybovou pohodu zvířat, která necítí chlad od skel. Na
nátěr ocelové konstrukce poskytla společnost Skanska
záruku třicet let. 

Skleněné zastřešení společně s větracími okny, automa-
ticky se otvírajícími pro případ výpadku vzduchotechniky,
požáru nebo odvodu kouře, funguje jako celek, který
nenásilně celou džungli přikrývá, chrání ji proti vnějším
vlivům a pomáhá udržovat tropické klima. Jde pravděpo-
dobně o největší prosklenou kopuli v Evropě. 

Prohlídková bezbariérová cesta začíná v kruhové hale,
kde se návštěvníci dozvědí užitečné a zajímavé informace
o džungli, ale také se mohou zastavit před obrazovkou, která
bude v přímém přenosu vysílat první okamžiky mlá�at
narozených v tomto pavilonu. Dále cesta vede chodbou
s expozicemi a průhledy do džungle, vyhlídkovými terasami
a jeskyněmi. Přímo uprostřed areálu mohou návštěvníci
obdivovat šumící vodopád, kaskádovitě spojená jezírka,
tropické stromy a rostliny, ale především volně pobíhající
zvěř. Od makaků, orangutanů a jiných opic budou lidé od-
děleni pouze 3,5 m širokou říčkou. Dále se budou proplétat
mezi vzrostlými kořeny jedné z největších soch umělého
stromu na světě. 

Tento monument, doslova umělecké dílo, vytvořili tři
významní čeští umělci – Lukáš Rittstein, Barbora Šlapetová
a Michal Gabriel. Autoři, kteří strávili osm měsíců v džungli
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Indonésie a Papuy Nové Guineje, vytvořili strom, jehož
ocelová konstrukce měří okolo 16 m, váží více než 2 t a
vrchní laminátová vrstva mu dodává neuvěřitelně pravdivý
vzhled. Další zeleň je zdařilou kombinací živých a umělých
rostlin, které přirozeně obrůstají oblé tvary umělých skal.
Pro dotvoření celkového dojmu budou v celém prostoru
reprodukovány skutečné zvuky deštného pralesa a zvířat
v něm žijících.  

Jedním z nejdokonalejších technických řešení je systém
větrání, vytápění, chlazení a vlhčení, který pracuje nepřetr-
žitě v letním i zimním období. Primárně je pavilon vytápěn
plynem, v záloze je připraven topný olej. Chod technických
zařízení (otopné soustavy, vzduchotechniky, vodního
hospodářství) je plně  automatizovaný, tedy funguje i bez
lidského dozoru. Čidla umístěná ve stěnách, podlahách i na
jiných místech monitorují teplotu a vlhkost a v případě
odchylky od správné hodnoty vyvolají regulační odezvu.
V celém prostoru je umístěno 62 vyústek, které jsou schop-
ny vyměnit až 30 tis. m3 vzduchu za hodinu. Vytápějí se
umělé  skály, stěny, podlahy, jezírka, kóje opic, ale i kladiště

pro varany. Systém celoplošného vytápění byl zhotoven
z plastového systému teplovodních trubek a doplňků
REHAU. Veškeré vytápění, chlazení, ovlhčování a vodní
hospodářství vyprojektovala a realizovala královéhradecká
firma ENERGIS 92. 

Vodní hospodářství se nachází v provozní budově. Zde
jsou umístěny úpravny vody, vyrábí se zde déš� a mlžení.
Vodní plochy jsou rozděleny do pěti samostatných uza-
vřených okruhů. Voda prochází nejprve pískovými filtry, a
poté filtry biologickými, které odbourávají škodlivé látky
z produktů látkové výměny a znečistění od zbytků potravy.
Pro likvidaci řas a bakterií jsou okruhy doplněny o UV
lampy.

Součástí technického zázemí je kotelna se třemi kotly
Wolf (250 kW). Pro provoz v zimním období slouží dva
kotle, třetí kotel je osazen jako záloha pro případ poruchy.
Za zmínku stojí i chladicí jednotka JDK, která udržuje
požadovanou teplotu 28 až 32 ˚C, zejména v letním období. 

Objekt je vybaven moderním požárním zařízením, které
při poplachu reaguje, proti vůli zoologů, mohutnou sirénou
a automatickým otevřením oken proti udušení zvířat. Stavaři
zde byli nuceni respektovat požární požadavky, které sirénu
nařizují. Aby se předešlo nenadálým výpadkům elektrické
energie a z toho plynoucích provozních problémů, investo-
valo město Praha 5 mil. Kč do náhradního zdroje Phoenix
Zeppelin. Tento generátor automaticky naskakuje čtyři mi-
nuty po výpadku elektrického proudu.

Stavba byla zahájena v únoru 2002 a za  zhruba třicet
měsíců ji postavila Divize Pozemní stavitelství Čechy
společnosti Skanska CZ. Investorem projektu je Hlavní
město Praha, autorem architektonického návrhu ateliér
AND. Stavba se svou celkovou plochou 4 000 m2 a také
svou komplikovaností řadí mezi největší projekty nejen
pražské ZOO, ale i v porovnání s evropskými jen stěží hledá
konkurenci.

Tisková informace

WORKSHOP 2005

7. – 11. února 2005
Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

Tematické okruhy:

matematika – fyzika – informační technologie a automatizační technika – elektrotechnika a přístrojová technika – mate-
riálové inženýrství – mechanika a termodynamika – strojírenství – výrobní systémy, technologie a automatizace technolo-
gických procesů – energetika a silnoproudá elektrotechnika – jaderné inženýrství – chemie – biomedicínské inženýrství –
stavebnictví – architektura, územní plánování, geodézie a kartografie – doprava, logistika, ekonomika a management

Na semináři budou prezentovány posterovou formou výsledky řešení projektů podpořených v roce 2004 interními granty
ČVUT v kategoriích DP – doktorandské, IP – iniciační, AP – aplikační a dále výsledky řešení externích grantů a ostatních
výzkumných aktivit s předpokládaným následným využitím ve formě nabídky. Formou rozšířené dvoustránkové anotace
ve sborníku budou prezentovány výsledky řešení všech vědeckých projektů podpořených interními granty ČVUT v roce
2004 a výsledky řešení všech projektů podpořených externími granty (GA ČR, GA AV, MŠMT, MPO aj.), které končily
v tomto roce, výzkumných záměrů a výzkumných center, pro něž je poskytovatelem finančních prostředků MŠMT ČR,
a také další významné výsledky dosažené v roce 2004 při řešení výzkumných projektů a tvůrčí technické a umělecké čin-
nosti pracovníků a doktorandů ČVUT. Součástí semináře bude pracovní jednání zaměřené na aktuální problémy vědy,
výzkumu a vývoje.

www.worshop.cvut.cz

so1.qxd  4.1.2005  11:45  StrÆnka 32


	Úvod: 


