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Riziko – spolehlivost – jakost
prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Teorie spolehlivosti je dobře definovaným a uceleným
vědním a technickým oborem, o jehož významu v růz-
ných technických a ekonomických činnostech není
pochyb. Zdá se, že teorie spolehlivosti sama o sobě ne-
nabízí nějaké nové prostory pro zkoumání; je to celkem
ve shodě se skutečností – nové práce v tomto oboru
nevznikají, nebo� matematické zákonitosti teorie spo-
lehlivosti jsou již dobře popsány. Někteří specialisté
dokonce považují teorii spolehlivosti za tak ucelenou
oblast, že od ní nic dalšího neočekávají nebo spíše
nepožadují. V mnohém se dá s takovým konstatováním
souhlasit do doby, než se začneme zabývat konkrétní
aplikací teorie. Ukazuje se, že v této sféře je situace jiná,
existuje mnoho možností vývoje.

Stavební procesy a systémy
Stavební teorií spolehlivosti (STS) nazývám zcela obecně

matematicko–spolehlivostní aparát, který musíme používat
při analýze spolehlivosti stavebních objektů a procesů. Její
rozvoj trval mnohá desetiletí. Zatím se však STS soustředila
na oblast navrhování nosných konstrukcí a odvozování para-
metrů potřebných pro zkoušení jakosti materiálů, prvků
nebo konstrukcí. Prací, které se věnují stavebním systémům,
není zatím mnoho, a pokud takové jsou, zabývají se nosný-
mi systémy, vystavenými zatížením se silovými, popř.
přetvárnými účinky. I zde proto vzniká dojem ucelenosti
STS a jistá stagnace v hledání nových koncepcí. Přitom však

se takové nové koncepce nabízejí, by� o nich potenciální
zákazník spolehlivostního teoretika většinou dosud neví.

Stavební systémy nelze chápat jako singulární a sta-
cionární celky. Obvykle se dnešní spolehlivostní teoretik
zabývá jen stavebním objektem a jeho nosnými prvky a také
zatíženími, kterým je objekt v daném prostředí vystaven, ale
zcela opomíjí stavební proces, během něhož se objekt plánu-
je, projektuje, realizuje, kontroluje, pronajímá, užívá, udržu-
je, a nakonec i likviduje. Přitom stavební proces není ničím
jiným než stavebním objektem v čase – skládá se z nosných
i nenosných prvků a působí na něj „zatížení“ z vnějšího
prostředí. Rozdíl proti stavebnímu objektu je z teoretického
hlediska nepatrný, avšak parametry spolehlivosti stavebního
procesu mají zcela jiné vlastnosti než parametry spolehli-
vosti objektu; především jsou podřízeny jiným podmínkám
– nejde o fyzikální prostředí, nýbrž o prostředí ekonomické.
Je však důležité, že parametry obou skupin se dají modelo-
vat v podstatě týmiž matematickými prostředky, a proto lze
na spolehlivost stavebních procesů aplikovat zcela obdobné
nástroje, jaké se využívají u stavebních objektů, popř. jen
u stavebních konstrukcí. V tomto směru se zatím mnoho ne-
vykonalo, ačkoli problém byl již v osmdesátých letech mi-
nulého století zčásti formulován [1].

Pojetí stavebního procesu jako izolovaného souhrnu čin-
ností trvajících od plánování přes projektování a realizaci až
do konce záruční doby za objekt vyplývá z tradiční ohrani-
čenosti inženýrského myšlení. Jakmile se totiž začneme
dívat na problémy také z ekonomických hledisek, vyvstanou
zcela nové spekulativní kategorie. Především zahrneme do
stavebního procesu záměr investora, popř. stavebníka,
budeme přemýšlet o jeho motivech, kterým svůj záměr pod-
řizuje, a budeme-li se stavebním procesem ubírat dále, pro-

jdeme složitým dynamickým
a nestacionárním prostředím
zahrnujícím mnoho kategorií
– právní, finanční, pojiš�o-
vací, organizační, politické a
sociální, přírodní a jistě i ně-
jaké další.

Stačí, podíváme-li se na
účastníky smlouvy o dílo na
dodávku stavebních prací
(obr. 1). Smluvní strany jsou
pochopitelně jenom dvě – ob-
jednatel (stavebník) a zhoto-
vitel (dodavatel), avšak na
tvorbu, plnění a údržbu smlou-
vy má vliv mnoho osob. Po-
kud se některá opomene a ne-
přihlédneme-li k technicko-
-ekonomickým vlastnostem,
jež jsou pro ni charakteristic-
ké, znamená to, že někde v prů-
běhu procesu může (nikoli

Obr. 1. Účastníci smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací, kterou uzavírá stavebník s dodavatelem
(uspořádání grafu není podstatné)
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„musí“) nastat problém s ekonomickým dopadem. Žádná
z osob se nesmí podcenit, každá je důležitá, i když některé
jsou primární, jiné sekundární, nebo dokonce terciární, na-
stupující až v mezních stavech procesu, ale každá má speci-
fické chování. Dá se snadno říci, že účastníci tvorby smlou-
vy o dílo tvoří jakýsi spolehlivostní systém – mezi účastníky
jsou vazby a vztahy různé povahy, vyzývající ke spolehli-
vostnímu vyšetření. Stálo by za námahu.

I když to není na první pohled dosti zřejmé, chování
každého účastníka je zčásti náhodné, což je nutné respekto-
vat stejným způsobem, jakým respektujeme třeba náhodné
chování pevnosti betonu, únosnosti základové půdy nebo
náhodné chování nahodilého zatížení. Problém je však
v tomto rozšířeném pojímání složitější, nebo� se nedá jedno-
duše abstrahovat do matematických, matematicko-statis-
tických a pravděpodobnostních řešení vyús�ujících do sou-
stavy součinitelů spolehlivosti, do návrhových pravděpo-
dobností poruchy nebo jiných veličin, se kterými se pracuje
v teorii i praxi navrhování stavebních konstrukcí. Náhodné
chování fyzických a právnických osob není zatím matema-
ticky popsatelné, a musí se tedy volit postupy založené na
expertních analýzách.

Spolehlivost a jakost
Pohlédneme-li na jednotlivé účastníky stavebního proce-

su podrobněji, je každý nějakým způsobem spjat s peněžní-
mi toky, a to bu� jako jejich příjemce, nebo jako zdroj, nebo
jako jejich hodnotitel, nebo dokonce jako účastník, který
o peněžních tocích rozhoduje. Chování příjemců, zdrojů,
hodnotitelů a rozhodovatelů (nikoli rozhodců – to slovo je
vyhrazeno v právním řádu definovaným fyzickým osobám)
je vždy zatíženo náhodnými vlivy, které se nedají dokonale
eliminovat, ale které můžeme ovlivnit obdobnými cestami,
jakými ovlivňujeme vlastnosti a chování jevů, jež vstupují
do spolehlivostních modelů při analýze konstrukcí. Cesty
jsou známy – je to řízení a zajištění jakosti (používám pro ně
zkratku QA/QC, obvyklou v zahraniční literatuře).

QA/QC se nezabývá pouze hmotnou kontrolou jakosti
betonu nebo třeba kontrolou zatížení silničního mostu. Je
nutné je chápat obecněji – musí se mu podrobit všechny sys-
témy, které se ve stavebním procesu uplatní, a musí se mu
podrobit systém samotný, jako by šlo o jakýkoli jiný
spolehlivostní objekt, popř. proces. Musíme tedy řídit čin-
nost všech účastníků procesu tak, aby byly splněny před-
poklady, z nichž vycházel investorův/stavebníkův záměr.

Vztah STS a QA/QC je v tomto pohledu dán cílem, tj.
zajistit optimální výsledek stavebního procesu. Inženýr
jakosti očekává proto od spolehlivostního inženýra informa-
ci, na co se má zaměřit, tj. především na jaké systémy, jaké
jsou náhodné a nenáhodné vlastnosti takových systémů.
Systémy mohou být ovšem kvalitativně velice odlišné,
např.:

– výroba a zpracování betonové směsi, ošetření betonu a
zkoušení vzorků – je to systém, který je dobře znám a
byl zaběhnut již dávno před formulací STS; pro jed-
notlivou stavbu je úkolem najít optimální variantu sys-
tému se zřetelem k místním podmínkám;

– realizace přestavby velkoměstské křižovatky s přelož-
kami inženýrských sítí, napojením na stanici metra – je
to nový systém, kde jsou známé některé prvky a vazby,
ale většina prvků a vazeb se musí nově vyřešit, dále se
musí vyřešit vazby mezi prvky, logistika a mnoho
jiných úloh.

První úloha je jednoduchá. Ve stavebních procesech je
takových mnoho – spolehlivostní inženýři se v nich pocho-

pitelně neuplatní, leda v obecné poloze, kdy je například
nutné stanovit parametry navrhování betonových konstrukcí
vyrobených z definovaného betonu, anebo naopak se hleda-
jí parametry betonu pro konstrukci definovaných vlastností.
Druhý případ je ovšem mnohonásobně složitější, není
jednoduše řešitelný, a uplatní se v něm několik specialistů
různého zaměření.

Spolehlivost a riziko
Před několika desítkami let se poznalo, že náročné stavění

se už neobejde bez náročného řízení jakosti. Dnes navíc
poznáváme, že se stavebnictví neobejde bez managementu
rizika. Ukázalo se totiž, že nelze plýtvat všeobecnými
prostředky a že je nutné zajistit peněžní toky proti ztrátám
zcela obdobným způsobem, jako se například zajiš�uje proti
únikům vody vodovodní sí�. Nejde tu pouze o úniky
finančních zdrojů způsobené kriminální činností, ale o úniky
všeho druhu. Hledají se tedy místa, kde může k úniku zdro-
jů dojít, dále způsoby, jak se to může stát, a konečně
samozřejmě také, jak únikům předejít. Specifickým pro-
blémem je v této kategorii ošetření případu, kdy došlo
k nepříznivé události a kdy musíme hledat cestu k náhradě
škod – jde tedy o přenesení pojistitelných rizik na pojiš�ovnu
a nepojistitelných rizik (např. rizika úpadku dodavatele
stavebních prací) na banku nebo jiného ručitele, anebo na
vlastní rozpočtové rezervy.

Rozsah příspěvku neumožňuje uvést základní pojmy
managementu rizika, ale uvedu jen dvě ze tří otázek, na
kterých spočívá dnešní fenomenologická teorie rizika:

(1) Jaká nebezpečí hrozí vyšetřovanému systému a jak se
mohou během dané doby realizovat?

(2) Jaká je pravděpodobnost vzniku nebezpečí během
dané doby?

Je nepochybné, že na obě otázky je schopen odpovídat právě
a především spolehlivostní inženýr, nebo� dovede definovat
spolehlivostní systémy, které je nutné podrobit vyšetření
rizika, a dále dovede odhadnout pravděpodobnost vzniku
poruchy systému. Nejsou to samozřejmě jednoduché úlohy,
ale dnes už není problémem na ně reagovat. Musíme ovšem
vzít vždy na vědomí, že výsledky mají povahu odhadů, a to
bu� empirických, nebo exaktních. Může se zdát paradoxním
hovořit o „exaktním odhadu“ – je to prostě hodnota získaná
sice exaktním výpočtem, ale z dat, která nejsou přesná; to je
situace zcela běžná, ale málokdy se k ní přihlíží.

Významným okruhem v této skupině jsou úlohy souvise-
jící s pojiš�ováním. Pojiš�ovny jsou zpravidla schopny pojis-
tit proti takovým pojistným událostem, které jsou dobře
popsány, o nichž existují statistické údaje a priori, ale
zdráhají se pojistit události, které nemají hromadný výskyt
nebo alespoň obdobné precedenty. Odmítnout pojištění není
ovšem v konkurenčním prostředí rozumné. Analýzou a po-
steriori lze zjistit – za předpokladu, že jsou známa data
vstupních veličin matematických modelů – exaktní odhady
pravděpodobnosti výskytu pojistných událostí, které neměly
v minulosti obdobu. Problematika pojištění se přitom netýká
již jen pojistných událostí, které běžně známe – havárií,
požárů, zemětřesení apod., ale také například pojištění proti
prodlení v dokončení díla, pojištění proti nepříznivému
výsledku soudního nebo rozhodčího sporu, jenž byl již zahá-
jen. V Česku zatím takové pojistné produkty nejsou na trhu,
ale můžeme očekávat, že se časem objeví.

Pokud matematický a matematicko-statistický aparát není
s to pojistnou úlohu vyřešit, a� pro nedostatek výpočetních
modelů, nebo pro nedostatek vstupních dat, musí se spo-
lehlivostní inženýr uchýlit k empirickému odhadu pravdě-
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podobnosti výskytu pojistné události. Využi-
je k tomu jednak svých znalostí teorie spo-
lehlivosti, jednak inženýrského citu, který je
dán jeho zkušeností.

V mnoha případech však není možné se
spolehnout na inženýrský cit jednotlivce, a
odhad je zapotřebí opřít o názor skupiny ex-
pertů. V takovém případě nastupuje riziko-
vý analytik, jehož úkolem je určit s pomocí
expertů nebezpečí a rizika, jimž je projekt
vystaven. Existuje několik základních me-
tod expertní analýzy (FMEA – Failure Mode
and Effect Analysis, FTA – Fault Tree
Analysis a jiné), které se dnes již běžně
používají; nedávno vznikla obecnější meto-
da UMRA – Universal Matrix of Risk
Analysis, kterou lze kombinovat s metodami
FMEA, FTA aj. Metoda UMRA zatím nebyla uveřejněna,
ale již se použila na několika zajímavých projektech
rizikové analýzy v Česku i v zahraničí (nikoli jen výstav-
bových). Pokud jde o expertní analýzy, je zde velké pole pro
spolehlivostní inženýry, nebo� je zapotřebí popsat zákoni-
tosti, kterými se analýzy řídí, a z nich odvodit jejich vypoví-
dací schopnosti. Na základě expertních analýz se často činí
rozhodnutí s obrovským dopadem do peněžních toků. Je to
otevřený problém, který se nabízí k řešení. A je tu mnoho
příležitostí ke zkoumání.

Riziko a jakost
Pokud je jakýkoli projekt vystaven nebezpečí, a tedy

rizikům, lze se s takovou situací vyrovnat:
– eliminací rizik,
– řízením rizik,
– přenesením rizik za úplatu na další osobu 

(pojiš�ovnu nebo banku),
– zajištěním jakosti.

Čtvrtá možnost přijde pravděpodobně obecně nejlevněji.
Musíme však mít na mysli, že řízení jakosti ve stavebních
procesech nespočívá jen v dosažení rovinnosti omítky,
vyhovující pevnosti betonu apod., ale také v zajištění jakost-
ního záměru, jakostního projektování – prostě jakosti všech
činností ve stavebním procesu a jejich smluvního zajištění.
To se zatím velice podceňuje, a tak se setkáváme s chybný-
mi záměry, s otřesnými smlouvami o dílo, zmatenými pro-
jektovými dokumentacemi apod. Z rozhodčích sporů bych
mohl uvést mnoho bizarních zkušeností.

Vztah „rizika“ a „jakosti“ je dán tím, že jakostní činnosti
na všech úrovních stavebních procesů redukují významně
realizaci nebezpečí, a tedy samozřejmě rizik. Rizikový
inženýr spolupracuje s inženýrem jakosti především tím, že
upozorňuje na závažnost chybných činností a jejich výsled-
ků.

Trojúhelník na závěr
Vztahy, které jsem se v předcházejícím výkladu pokusil

alespoň částečně vysvětlit, lze uspořádat do všeobecně
oblíbeného, tvarově určitého obrazce – trojúhelníku (obr. 2).
V rámečcích je znázorněn tok informací, směřujících do
vrcholu R, znázorňujícího management rizika. Tento vrchol
je napojen na finanční kapitál (ve schématu to už není na-
značeno), odkud lze očekávat peněžní tok do vrcholů S (spo-
lehlivostní inženýrství) a J (inženýrství jakosti).

Hledat pokrok teorie stavební spolehlivosti ve vymýšlení
nových a zpřesňování starých součinitelů nebo ve formu-

lacích výpočetních modelů, které nepřinášejí nic ekono-
micky nového, je v době, kdy existuje latentní zájem o pro-
dukty teorie spolehlivosti v nových odbytištích, jistým
přežitkem.

Literatura
[1] Haas, Š. – Tomajev, B. M. – Beran, V. – Hájek, V.: Spolehlivost

stavebního proudu. Studie ČSAV, č. 13. Praha, Academia 1983,
97 s.

Tichý, M.: Risk – Reliability – Quality

Theory of reliability is a well-defined and self-contained
science and technical field, the significance of which is
essential for a number of technical, as well as economic
activities. Nowadays, theory of reliability does not seem
to offer any new opportunities for research. On the
whole, this fact accords with the reality – this field does
not yield new outcomes, as the mathematical relations
inherent in the reliability theory have been described
sufficiently. Some specialists even consider this theory as
so compact that they do not expect or demand anything
more from it. Such an approach can be accepted as long
as we do not examine a specific application of the theory.
The situation appears to be very different then; the
development offers numerous possibilities.

Tichý, M.: Risiko – Sicherheit – Qualität

Die Sicherheitstheorie ist ein gut definiertes und
vollständiges wissenschaftliches und technisches Fach,
über dessen Bedeutung in verschiedenen technischen
und ökonomischen Tätigkeiten kein Zweifel besteht. Es
scheint, dass die Sicherheitstheorie an sich keine neuen
Forschungsbereiche bietet. Das ist völlig in Überein-
stimmung mit der Wirklichkeit: Neue Arbeiten in
diesem Bereich entstehen nicht, denn die mathema-
tischen Gesetzmäßigkeiten der Sicherheitstheorie sind
bereits gut beschrieben worden. Einige Spezialisten
betrachten sogar die Sicherheitstheorie als ein solches
abgeschlossenes Gebiet, dass sie von ihr nichts Weiteres
erwarten oder eher nichts verlangen. Einer solchen
Feststellung kann man in vielem zustimmen, solange
man sich nicht mit der konkreten Anwendung der
Theorie befasst. Es zeigt sich, dass die Lage in dieser
Sphäre anders ist. Es gibt viele Entwicklungsmöglich-
keiten.
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Posuzování ocelových konstrukcí 
z hlediska křehkého lomu
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Článek popisuje stanovení kritických napětí v pásnici 
tl. 40 mm z oceli S355J2G3 s příčným tupým svarem
typu V z hlediska křehkého lomu. Odhad hodnot maxi-
málních napětí vychází z experimentálně zjištěných hod-
not statické a dynamické lomové houževnatosti základ-
ního materiálu, svarového kovu a tepelně ovlivněné
oblasti při teplotách –35, –20 a +20 ˚C. Maximální napětí
jsou vypočítána z modelu pásnice s poloeliptickou trhli-
nou pro statické zatížení a zatížení rázem.

Úvod
Ocelové mostní konstrukce se posuzují podle mezních

stavů použitelnosti a únosnosti. Jedním z mezních stavů
únosnosti je křehký lom. Předpokladem je současné posou-
zení veličin, na kterých nebezpečí vzniku křehkého lomu zá-
visí. Jde především o houževnatost oceli, napjatost, velikost
defektu v ocelovém materiálu, nejnižší provozní teplotu
konstrukce, tlouš�ku materiálu a rychlost zatěžování.

Dřívější normativní ustanovení byla založena na empi-
rických poznatcích a byla formulována pouze obecně.
Jediným konkrétním kritériem byl požadavek dostatečné
(definované) vrubové houževnatosti použité oceli. Nejnižší
provozní teplota konstrukce musela proto ležet nad pře-
chodovou teplotou navrhované oceli. ČSN 73 6205 [1] již
uvádí konkrétnější požadavky. Omezuje maximální přípust-
nou tlouš�ku konstrukčních prvků v závislosti na druhu
použité oceli pro provozní teploty –25 a –35 ˚C. Hodnoty
uvedené v [1] byly stanoveny pro mostní svařované detaily
s tahovým napětím (vyvolaným vnějším zatížením) o veli-
kosti 0,5 fy (kde fy značí mez kluzu oceli), pro detail kate-
gorie únavové pevnosti 56, pro poloeliptickou trhlinu
hloubky 0,5 ln (t) (kde t značí tlouš�ku materiálu), pro
tahové napětí (od reziduálních pnutí) o velikosti 100 MPa a
za předpokladu podrobné prohlídky stavu detailu po čtvrtině
životnosti mostu neboli po 25 letech.

Nově u nás zaváděná evropská předběžná EN 1993-1-10
[2] omezuje maximální tlouš�ku konstrukčních prvků z hle-
diska křehkého lomu pro tři různé úrovně napětí od zatížení
o velikosti 0,75 fy, 0,5 fy a 0,25 fy a pro provozní teplotu od
+10 do –50 ˚C. Podmínky, za kterých jsou tyto hodnoty
platné, jsou obdobné jako u české normy [1].

Obě citované normy bezpečně omezují největší přípust-
nou tlouš�ku ocelového materiálu pro detail kategorie úna-
vové pevnosti 56. Posouzení konstrukce s detaily jiné kate-
gorie lze v současné době provést na základě lomové
mechaniky. Principy a vztahy lomové mechaniky jsou zná-
my již delší dobu. Základní veličinou lomové mechaniky
pro posouzení konstrukce z hlediska křehkého lomu je lo-
mová houževnatost. Tato veličina závisí na mnoha paramet-
rech, zejména na druhu oceli, směru válcování, geometrii
tělesa, jeho tlouš�ce, působící teplotě a na rychlosti zatěžo-
vání. Lomová houževnatost klesá při zvětšující se tlouš�ce,

při snižující se teplotě a při zvyšující se rychlosti zatěžování.
Hodnota lomové houževnatosti v závislosti na všech výše
uvedených parametrech však obecně známá není.

Cílem výzkumu provedeného na Katedře ocelových kon-
strukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze bylo vyšetření lo-
mové houževnatosti oceli běžně používané pro ocelové
mosty a pro jeden konstrukční detail, který se vyskytuje na
většině ocelových mostů. Konkrétním výstupem tohoto
výzkumu je určení kritického napětí v posuzovaném detailu
s ohledem na nebezpečí vzniku křehkého lomu. Podrobné
zkoumání bylo provedeno pro taženou pásnici tlouš�ky
40 mm z oceli S355J2G3 s montážním příčným tupým
svarem typu V.

Lomová mechanika
Lomová mechanika jako vědní disciplína vznikla koncem

první poloviny minulého století. Tehdy došlo k několika
velkým katastrofám svařovaných lodí a jiných významných
zařízení v důsledku křehkého lomu konstrukce. Až později
bylo zjištěno, že došlo k nepříznivé kombinaci nízké teplo-
ty, vlastních pnutí a vad ve svarovém materiálu. 

Teoretické základy lomové mechaniky vytvořil Irwin
v roce 1953 definicí faktoru intenzity napětí [4], který
popisuje napjatost před špicí trhliny v tělese s trhlinou a je
základní veličinou pro posouzení stability trhliny. Pokud
hodnota faktoru intenzity napětí překročí mezní hodnotu,
tzv. lomovou houževnatost, dojde k iniciaci, popř. k nesta-
bilnímu šíření trhliny. Faktor intenzity napětí lze použít
pouze u materiálů, které se chovají lineárně elasticky, což
platí v případech, že plastická oblast před čelem trhliny je
zanedbatelně malá a zásadním způsobem neovlivňuje lokál-
ní napjatost v tělese před špicí trhliny. Tímto problémem se
zabývá lineární lomová mechanika. 

U těles s trhlinou, která mají na špici trhliny zplastizova-
nou oblast, je nutno použít elasto-plastickou lomovou me-
chaniku, např. některou z energetických metod. Takovou
metodou může být metoda J-integrálu (zavedená v roce
1968 Ricem [4]), kterou lze popsat chování těles i s velkými
plastickými oblastmi. Používá se také pro stanovení lomové
houževnatosti ocelí v mostních konstrukcích. Na obrázku 1

Obr. 1. Závislost lomové houževnatosti na teplotě

so2.qxd  28.1.2005  11:01  StrÆnka 36



je uvedena závislost lomové houževnatosti na teplotě. Je
zřejmé, že při velmi nízkých teplotách se hodnota lomové
houževnatosti zvyšuje jen nepatrně. Plastické deformace
před čelem trhliny jsou při této teplotě zanedbatelné a inicia-
ce trhliny vyvolá její okamžité nestabilní šíření, tedy křehký
lom. V této oblasti je proto možné použít lineárně elastickou
lomovou mechaniku. Za teplot, při kterých se již hodnota
lomové houževnatosti výrazně zvyšuje, se vytvářejí před
špicí trhliny nezanedbatelné plastické deformace a mění se
mechanizmus iniciace trhliny. Pro vyhodnocení lomové
houževnatosti je zde proto nutné používat metodu elasto-
-plastické lomové mechaniky, např. již zmíněný J-integrál.
Tranzitní oblast (obr. 1) je omezena přechodovou teplotou
TU, nad kterou se již lomová houževnatost vzhledem
k tvárnému mechanizmu iniciace trhliny nezvyšuje. V ob-
lasti nad přechodovou teplotou TU se trhlina šíří stabilně a
jde o houževnatý lom. Vyhodnocení experimentálních dat
se provádí také na základě elasto-plastické lomové mechani-
ky, ale navíc speciálním postupem s použitím J–R křivky.
Tato křivka představuje extrapolační metodu, pomocí níž
lze stanovit hodnotu lomové houževnatosti v okamžiku
počátku iniciace trhliny. Pro vyhodnocení pomocí J–R
křivky je však nutný větší počet vzorků než v předcháze-
jících případech.

Cíl experimentu
Cílem bylo zjištění lomové houževnatosti oceli ve

zvoleném konstrukčním detailu s použitím metod lomové
mechaniky. Jak již bylo uvedeno, šlo o tupý příčný svar na
tažené pásnici tlouš�ky 40 mm z oceli S355J2G3. Jelikož při
svařování elektrickým obloukem vzniká velké množství
tepla, které ovlivňuje strukturu kovu v těsné blízkosti svaru,
je nutné odděleně zkoumat lomovou houževnatost svarové-
ho kovu, tepelně ovlivněné oblasti a základního materiálu.
Všechny zkoušky na vzorcích z těchto oblastí byly provede-
ny pro teplotu –35, –20 a +20 ˚C. Vzhledem k dynamické-
mu namáhání mostních konstrukcí bylo nutno zkoumat
nejen statickou lomovou houževnatost KIC, pro kterou je
rychlost deformace řádově v mm/min, ale také dynamickou
houževnatost KID s rychlostí deformace v m/s.

Experimentální příprava
Prvním krokem experimentální činnosti byla výroba

zkušebních vzorků tak, aby odpovídaly vyšetřovanému
detailu mostní konstrukce. Z plechu tlouš�ky 40 mm byly
svařeny krátké pásnice tupým svarem tvaru V, provedeným
kolmo ke směru válcování plechu. Svary byly provedeny

v renomované mostárně podle technologického listu svařo-
vání (WPS). Kvalita provedení svarů byla ohodnocena kate-
gorií B podle ČSN EN 25817 [3]. 

Ze svařených pásnic byly vyříznuty zkušební vzorky. Pro
zkoušku statické lomové houževnatosti měly tvar hranolu
o rozměrech 40 × 80 × 300 mm, pro zkoušku dynamické
lomové houževnatosti 10 × 10 × 55 mm. Menší rozměr
vzorků pro zkoušku dynamické lomové houževnatosti vy-
cházel z technických možností instrumentovaného Charpy-
ho kladiva.

Dalším krokem bylo vytvoření ostrého vrubu v každém
vzorku. Strojním opracováním a následně únavovým zatě-
žováním byla získána únavová trhlina. Velmi ostrý vrub je
základní podmínkou pro experimentální vyšetřování lomové
houževnatosti.

�� Zkouška statické lomové houževnatosti
Postup zkoušky i její vyhodnocení vycházelo z doporučení
normy ISO 12135 [5]. Vzorky byly zatěžovány tříbodovým
ohybem. Hodnoty statické lomové houževnatosti se při
nízkých teplotách pohybovaly výhradně v tranzitní oblasti.
Při teplotě +20 ˚C se hodnoty statické lomové houževnatosti
již většinou blížily k oblasti horní prahové meze, a proto
bylo nutno dodatečně prozkoumat další vzorky ještě při
teplotě +60 ˚C, aby bylo dosaženo stejného mechanizmu ini-
ciace trhliny.

S ohledem na elasto-plastické chování vyšetřovaného
materiálu byl pro stanovení lomové houževnatosti JIC
použit J-integrál, jehož principem je záznam energie spotře-
bované na rozevření trhliny při zatížení vnějšími silami.

Pro usnadnění pozdějšího zpracování byly experimentál-
ně zjištěné hodnoty JIC přepočítány na faktor intenzity
napětí KIC vztahem (např. [4])

kde E je modul pružnosti a ν Poissonova konstanta. Tento
vztah se používá při působení rovinné deformace v tělese
s trhlinou [4]. Přehled experimentálně získaných hodnot
statické lomové houževnatosti JIC je uveden v tab. 1. Ze
získaných hodnot byly sestrojeny křivky závislosti statické
lomové houževnatosti na teplotě (obr. 3). 

�� Zkouška dynamické lomové houževnatosti
Dynamická lomová houževnatost byla vyšetřována na
Charpyho kladivu. Instrumentace spočívala v osazení ten-
zometrů na břit (obr. 2) a v zabudování zařízení pro měření
dráhy kyvadla. Zkušební vzorky se přerážely rázem v ohybu.
Aby nedošlo k tvárné iniciaci v blízkosti horní prahové
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Oblasti 
materiálu

Zkušební 
teplota [˚C]

Křivka 
J –R

J IC  

[kPa·m]

K IC  

[MPa·m1/2]
–35 –   21,6   69,0
–20 –   38,6   93,9
+20 + 198,6 214,1
+60 + 179,1 203,3
–35 –   41,6   96,7
–20 – 147,3 177,0
+20 + 504,7 341,3
–35 –   60,6 105,4
–20 –   39,1   94,9
+20 –   97,9 147,7
+60 + 210,7 220,5

tepelně 
ovlivněná 
zóna

svarový kov

základní 
materiál

Tab. 1. Hodnoty statické lomové houževnatosti JIC, resp. KIC

,
1 2ν−

⋅
=

EJ
K IC

IC
(1)

Obr. 2. Vystrojení břitu Charpyho kladiva tenzometry 
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meze, byla teplota snížena na –50, –35 a –20 ˚C. Výsledné
hodnoty dynamické lomové houževnatosti se potom pohy-
bovaly převážně v tranzitní oblasti. Vyhodnocení dyna-
mické lomové houževnatosti bylo provedeno podle stejného
principu jako pro statickou lomovou houževnatost. Přehled
experimentálně získaných hodnot dynamické lomové
houževnatosti JID je uveden v tab. 2. Ze získaných hodnot
byly sestrojeny křivky závislosti dynamické lomové
houževnatosti na teplotě (obr. 3).

�� Shrnutí experimentálních výsledků
Hodnoty lomové houževnatosti JIC a JID byly přepočítány
podle vztahu (1) na faktor intenzity napětí KIC a KID . Křivky
závislosti KIC a KID na teplotě T jsou uvedeny na obr. 3.
Z křivek je patrné, že dynamická lomová houževnatost je
většinou nižší než statická lomová houževnatost. Pouze
u vzorků z tepelně ovlivněné oblasti leží křivka dynamické
lomové houževnatosti výše než křivka statické lomové
houževnatosti, a dokonce jsou její některé hodnoty vyšší,
než je statická lomová houževnatost svarového kovu. Tento
jev je možné vysvětlit strukturálními změnami při svařo-
vacím procesu a vlivem reziduálních pnutí. Pro potvrzení
nebo vyvrácení této domněnky by bylo nutné provést více
zkoušek.

Kritická napětí v pásnici
Kritické napětí σc obecně vyjadřuje maximální nominální

napětí, při kterém je v tělese dosaženo kritické velikosti
trhliny ac. V případě, že kritické napětí je vyšší než mez
kluzu materiálu fy, nastávají podmínky pro vznik křehkého
lomu.

Pro stanovení kritických napětí v pásnici s trhlinou byl
použit Irwinův vztah pro faktor intenzity napětí KI pro mod
I (tahové rozevírání trhliny, viz např. [4]):

kde fI je tvarová funkce příslušející dané geometrii tělesa
s trhlinou, ac je délka trhliny a KI je faktor intenzity napětí,
který odpovídá při označení KIC statické lomové houžev-
natosti a při označení KID dynamické lomové houževnatosti.
Vyšetřování bylo provedeno pro několik typů pásnic s trhli-
nami. Pro reálnost tvaru trhliny a její umístění byl zvolen
model pásnice s poloeliptickou trhlinou [6], který se jevil
jako nejvhodnější pro řešený problém. Parametrickou studií
bylo zjištěno, že vliv šířky pásnice na hodnotu kritického
napětí je zanedbatelný od hodnoty cca 300 mm.

�� Při statickém namáhání
Parametrickou studií, do které vstupovaly experimentálně
získané hodnoty statické lomové houževnatosti, byly

získány křivky závislosti velikosti kritického napětí na délce
kritické trhliny pro všechny tři zkoumané materiálové
oblasti a pro dvě zkušební teploty. Tyto křivky jsou uvede-
ny na obr. 4. Graf je rozdělen vodorovnou přímkou, která
vyznačuje nominální mez kluzu oceli S355. Je patrné, že
nejslabším místem ve zkoumaném detailu je tepelně ovliv-
něná oblast při teplotě –35 ˚C.

Uvedený graf lze použít pro posouzení pásnice tlouš�ky
40 mm z oceli S355J2G3 s tupým příčným svarem tvaru V
z hlediska nebezpečí vzniku křehkého lomu v závislosti na
velikosti nominálního napětí a na velikosti trhliny. Bude-li
nominální napětí od statického zatížení rovno mezi kluzu,
potom můžeme v konstrukci připustit trhlinu maximální
délky 40 mm. Lze však postupovat i opačně. Bude-li mít
trhlina délku např. 60 mm, tak kritické napětí bude překro-
čeno při hodnotě cca 80 % meze kluzu.

�� Při zatížení rázem
Obdobně jako v předchozím odstavci byla provedena para-
metrická studie. Tentokrát vycházela z experimentálně
získaných hodnot dynamické lomové houževnatosti. Křivky
závislosti kritického napětí na kritické délce trhliny jsou
uvedeny na obr. 5. Nejslabším místem je tentokrát základní
materiál zkoušený při teplotě –35 ˚C. Z toho plyne, že pro
nominální napětí od zatížení rázem, které je rovno mezi
kluzu, je kritická délka trhliny 6 mm. Nebo, bude-li v pásni-
ci trhlina délky 10 mm, tak kritické napětí bude odpovídat
cca 77 % meze kluzu. 

�� Hodnocení výsledků
Všechny zde uváděné výsledky je nutno brát jako orien-
tační, protože byly získány z malého souboru experimentál-
ních dat. Pro potvrzení nebo jejich upřesnění je nutné pro-
vést řadu dalších zkoušek. Cílem dalších experimentů by
mělo být získání spolehlivých hodnot kritických napětí, resp.
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Oblasti 
materiálu

Teplota 
[˚C]

J ID  

[kPa·m]

K ID  

[MPa·m1/2]
–35   1,7   19,9
–20   2,1   21,9
+20 51,7 103,3
–50   0,3     7,8
–35   2,8   25,3
–20 65,8 123,2
–50   2,8   25,4
–35 80,1 135,8
–20 85,1 139,9

tepelně 
ovlivněná 
zóna

svarový 
kov

základní 
materiál

Tab. 2. Hodnoty dynamické lomové houževnatosti JID, resp. KID

Obr. 3. Křivky závislosti KIC a KID na teplotě T

][MPa·m, 1/2

IccI faK ⋅⋅⋅= πσ (2)

Obr. 4. Závislost kritických napětí σC na velikosti trhliny aC
při statickém zatížení
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kritických trhlin, které bude možno uplatnit při návrhu nové
konstrukce nebo při posouzení stávající konstrukce s trhli-
nou. Při návrhu nové konstrukce bude potom možno stano-
vit maximální velikost materiálových defektů ve svaru nebo
v základním materiálu v závislosti na způsobu namáhání
konstrukce. V případě únavového namáhání bude přípustná
velikost defektu vycházet ještě z požadované životnosti
konstrukce.

Nové evropské normy uvádějí přípustnou velikost mate-
riálových defektů. Například norma [2] definuje velikost
přípustné kritické trhliny v závislosti na tlouš�ce plechu pro
základní materiál a tepelně ovlivněnou oblast. Pro tlouš�ku
plechu 40 mm je odhad velikosti kritické trhliny 1,84 mm a
pro tlouš�ku plechu 10 mm je 1,15 mm. Pro svarový kov lze
vyjít z normy [3], která definuje maximálně přípustnou
velikost defektu ve svaru hodnotou 3 mm. 

Z grafů získaných experimenty lze pro tyto velikosti
trhlin odečíst kritická napětí, která jsou ve všech případech
při teplotě –35 ˚C vyšší než mez kluzu. Z toho vyplývá, že
přípustné materiálové defekty podle norem jsou zřejmě 
(a správně) výrazně na straně bezpečné a bude možné tyto
hodnoty dalšími experimenty zpřesňovat. Číselné porovnání
výsledků experimentu s hodnotami podle normy [2] lze
provést pouze z hlediska základního materiálu (pro ocel
S355J2G3) pro velikost trhliny 1,84 mm a pro statické
zatížení. Z tabulky v normě [2] lze odečíst pro tlouš�ku
plechu 40 mm a pro teplotu –30 ˚C maximální přípustné
napětí o velikosti 0,75 fy. Z experimentu vychází výpočtem
pro teplotu –35 ˚C kritické napětí rovné 2,4 fy. Přímé
porovnání těchto výrazně odlišných hodnot však není
možné, protože každá platí pro jiný konstrukční detail.
Norma [2] vychází z detailu připojení svislé výztuhy stěny
na pásnici nosníku, kdežto experiment byl proveden pro pří-
pad tupého příčného svaru pásnice tvaru V. Detail uvažo-
vaný normou [2] je komplikovanější a lokální napjatost je
u něj velmi složitá. Vyčíslený rozdíl hodnot kritických napětí
proto zahrnuje i nezanedbatelný vliv různých konstrukčních
detailů. 

Při rozhodování o volbě statického nebo rázového účinku
zatížení na konstrukci je nutné vycházet z rychlosti defor-
mace, kterou vyvodí uvažované zatížení. Například při
běžném zatížení železničních mostů je rychlost deformace
v pásnicích hlavních nosníků trámových mostů relativně
nízká, řádově se pohybuje v mm/s. Skutečně rázové zatížení
s vysokou rychlostí deformace není pro ocelové mosty ty-
pické.

Závěr
Popisovaným experimentem byly stanoveny hodnoty sta-

tické a dynamické lomové houževnatosti pásnice tl. 40 mm
z oceli S355J2G3 s příčným tupým svarem typu V. Hodnoty
byly stanoveny pro základní materiál, svarový kov a tepelně
ovlivněnou oblast pro teploty –35, –20 a +20 ˚C. Zjištěná
kritická napětí jsou taková, že v zásadě neomezují návrh
mostní konstrukce z hlediska křehkého lomu. Ovšem vzhle-
dem k malému statistickému souboru experimentálních dat
pro vyhodnocení závislosti lomové houževnatosti na teplotě
je nutné brát zde uvedené hodnoty lomové houževnatosti
pouze jako informativní.

Článek byl vypracován s podporou fondu rektora
ČVUT v Praze poskytnutou v roce 2004 výzkumnému
týmu „Rozvoj teorie a aplikace ocelových a ocelo-
betonových mostů“.
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Lubas, A. – Rotter, T.: Maximum Permissible Values of
Stress with Respect to Brittle Fracture 

This article describes the determination of the maximum
permissible stress of a S355J2G3 steel grade, 40 mm
thick flange with a V-butt weld with respect to brittle
fracture. Maximal stresses were computed from
experimentally obtained values of static and dynamic
fracture toughness. These values were obtained for the
basic material, weld metal and the heat affected zone
under temperatures –35 ˚C, –20 ˚C and +20 ˚C degrees.
The maximum stress values were computed while using
the stress-intensity factor for a plate with a semi-
elliptical surface crack.

Lubas, A. – Rotter, T.: Feststellung der maximalen
Spannungen mit Rücksicht auf Sprödbruch

Der Artikel enthält die Ergebnisse von experimentellen
Prüfungen der statischen und dynamischen Bruch-
zähigkeit von Schweißverbindungen mit V-Naht
hinsichtlich eines Sprödbruchs. Als Material wurde
S355J2G3 verwendet. Die Zähigkeitswerte wurden für
den Grundwerkstoff, das Schweißgut und die Wär-
meeinflusszone ermittelt. Die Versuchstemperaturen
betrugen –35 ˚C, –20 ˚C und +20 ˚C.
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Obr. 5. Závislost kritických napětí σC na velikosti trhliny aC
při zatížení rázem
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Tepelné a vlhkostní vlastnosti kompozitního 
materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky
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ČVUT – Fakulta stavební, Praha
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V článku je prezentováno měření základních tepelných a
vlhkostních vlastností materiálu na bázi alkalicky akti-
vované strusky – součinitele vlhkostní vodivosti, faktoru
difúzního odporu vodní páry, sorpční a desorpční izoter-
my, součinitele tepelné vodivosti, objemové měrné tepel-
né kapacity. Zjištěné hodnoty poslouží jako referenční
data pro porovnávání s nově vyvinutými materiály a
daty získanými pro týž materiál zatížený vysokými te-
plotami.

Úvod
Tradičním pojivem betonu je portlandský nebo směsný

cement, který je univerzálním pojivem, přestože má řadu
nedostatků. Jednou z nevýhod je vysoká energetická nároč-
nost jeho výroby, malá odolnost proti působení agresivních
látek a nestálost za vyšších teplot. 

Na konci dvacátého století byl nastolen ve stavebnictví
trend nízkoenergetických pojiv, založených především na
využívání druhotných surovin. Jednou z možností rozšíření
sortimentu maltovin o druhy, které splňují požadovaná
kritéria pro pojiva a v mnohých směrech předčí portlandský
cement, je využití strusek. Vysokopecní granulovaná strus-
ka se používá jako složka směsných cementů. V tomto pří-
padě se obvykle nevyužijí dokonale její hydraulické vlast-
nosti vzhledem k jejímu obtížnému mletí, protože část zrn
zůstává nezreagována. 

Další možností využití latentně hydraulických vlastností
vysokopecní granulované strusky je její alkalická aktivace.
Některé zkušenosti s těmito materiály byly již publikovány
[1]–[5]. Pro alkalickou aktivaci lze použít jakýkoliv alumi-
nosilikátový materiál, který má pucolánové, hydraulické
nebo latentně hydraulické vlastnosti. Nejvhodnější a nejlépe
prostudovanou variantou je alkalická aktivace vysokopecní
granulované strusky a kaolinitu [6]. Vysokopecní granulo-
vaná struska je charakterizována poměrem sklovité a krys-
talické fáze, chemickým a mineralogickým složením.
Zatímco strusky kyselého charakteru špatně krystalizují,
strusky zásadité při pozvolném chlazení krystalizují poměr-
ně snadno. Krystalické fáze s hydroxidem vápenatým reagu-
jí velmi liknavě, amorfní formy jsou v přítomnosti zása-
ditých sloučenin reaktivní. Proto se k výrobě pojiv používá
struska rychle chlazená,  tedy převážně amorfního charak-
teru. Vyšší zásaditost strusek je pro alkalickou aktivaci  vel-
mi důležitá a je daná modulem zásaditosti Mz podle vztahu

Při aktivaci strusek v silně zásaditém prostředí není třeba
dodržet přísné požadavky týkající se obsahu sklovité fáze a

chemického složení, tak jako je tomu ve směsných cemen-
tech.

Pro aktivaci strusky bylo již v roce 1737 [7] použito
vzdušné vápno, které reaguje stejně jako hydroxid vápenatý
vznikající hydratací cementu. Výhodnější se jeví roztok
křemičitanů, uhličitanů nebo hydroxidů alkalických kovů
[8], [9]. Alkalicky aktivované strusky vytvářejí vysokopev-
nostní materiály [1], [10]. Pevnost je závislá na druhu
strusky, použitém aktivátoru a způsobu uložení materiálu při
vytváření pevné struktury. Alkalicky aktivované materiály
mají mnoho výhod. Jsou to především vysoká pevnost,
korozivzdornost a částečná odolnost proti vysokým teplo-
tám.

Základní mechanické vlastnosti materiálů na bázi alka-
licky aktivované strusky jsou známé z prací Byforse a kol.
[11], Robinse a kol. [12] a Douglase  a kol. [13]. Brakharev
se spoluautory [14]  sledoval vliv příměsí na pevnost v tlaku
a vliv ohřevu na 600 ˚C na pevnost v tlaku malt na bázi alka-
licky aktivované strusky. 

Z vlhkostních vlastností byla dosud sledována pouze
vodní permeabilita [15], jiná data se v běžně dostupných
databázích nepodařilo nalézt. Z dalších transportních para-
metrů byla stanovena permeabilita vzduchu pomocí Figgova
testu [12], dále byla sledována difúze chloridů v materiálech
na bázi alkalicky aktivované strusky a jejích kombinací s ce-
mentem [11], [13], [15], [16].

Jak vyplývá z přehledu, vlastnosti těchto materiálů byly
dosud sledovány poměrně dost zřídka. Vlhkostní vlastnosti
jako součinitel vlhkostní vodivosti či součinitel difúze vodní
páry v závislosti na vlhkosti nebyly zatím seriózně měřeny
ani v normálních podmínkách (na základě vodní permeabi-
lity a permeability vzduchu  je lze přibližně odhadnout, ale
nikoli získat seriózní údaje), u tepelných vlastností je situace
obdobná.

Naléhavým úkolem je tedy určení kompletní sady tepel-
ných a vlhkostních vlastností jak za normálních podmínek,
tak po zatížení vysokými teplotami. Prvním úkolem je sta-
novit základní referenční hodnoty. 

Materiály a vzorky
Pro výrobu referenční sady vzorků byla použita struska,

kterou dodává v jemně mleté formě Kotouč Štramberk.
Chemický rozbor strusky je uveden v tab. 1, jemnost mletí
v tab. 2. Pro přípravu alkalického aktivátoru strusky byl
použit roztok vodního skla. Silikát SiO2 PORTIL – A
dodala firma Cognis Iberia. Normalizovaný písek EN 196-1
druhu PG1, PG2, PG3 dodala firma Filtrační písky Dubá.
Složení směsi pro výrobu vzorků je uvedeno v tab. 3.

Výrobě vzorků byla věnována značná pozornost, protože
vznikly problémy, které se při výrobě vzorků běžných malt
a betonů nevyskytují. Nejprve bylo nutné smísit silikát s vo-
dou, a vytvořit tak roztok. Ten byl poté zamíchán do homo-
genizované směsi strusky s pískem. Jelikož při doporučo-

.
OAlSiO

MgOCaO

322 +
+

=zM (1)
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vaném poměru roztok z forem vytékal, bylo nutné omezit
množství záměsové vody z 200 na 190 ml. Vzorky byly
zbaveny forem po 24 hodinách a uloženy na dalších 27 dní
do vodní lázně. Další problém se ukázal při rozlomení
prvních zkušebních vzorků, které nebyly vibrovány. Vzorky
obsahovaly větší množství pórů. Po důkladném prozkoumá-
ní byly formy naplněny jen do 2/3 výšky, vibrovány po dobu
3 s, teprve poté doplněny do požadované výšky a opět
vibrovány po dobu 3 s.

Pro zjištění referenčních hodnot byly použity tyto vzorky: 
– součinitel vlhkostní vodivosti pomocí kapacitní metody

(3 vzorky 20 × 40 × 300 mm); 
– součinitel vlhkostní vodivosti pomocí sorpčního expe-

rimentu, otevřená pórovitost a objemová hmotnost 
(6 vzorků 50 × 50 × 23 mm); 

– součinitel tepelné vodivosti a objemová měrná tepelná
kapacita (3 vzorky 70 × 70 × 70 mm);

– součinitel difúzního odporu vodní páry (6 vzorků
o průměru 105 mm a tlouš�ce 10–22 mm); 

– sorpční a desorpční izotermy (27 vzorků 20 × 20 ×
× 10 mm). 

U některých experimentů bylo nutné zajistit hmotnost
vzorku ve vysušeném stavu (tzn. nejnižší možné), proto
byly vzorky nejdříve ponechány v laboratorním prostředí a
po ustálení hmotnosti vysušeny na 110 ˚C.

Experimentální metody

Součinitel vlhkostní vodivosti

� Pro stanovení průměrného součinitele vlhkostní vo-
divosti byl použit experiment založený na kapilárním sání
vody z volné hladiny do vzorku ve vertikální poloze. Vzorek
izolovaný proti vodě na čtyřech stěnách pláště byl umístěn
nad nádobu na kovové konstrukci s vodou tak, aby jeho
spodní čelo bylo ponořeno 2 mm pod hladinu. Konstrukce
byla položena na vahách propojených s počítačem umožňu-
jícím automatickou registraci dat. Závislost celkového
množství vody ve vzorku na odmocnině z času od počátku
měření byla pak využita ke stanovení koeficientu absorpce
vody, který je roven směrnici její lineární části. Pro výpočet
průměrné hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti Dw
[m2s–1] byla použita rovnice

kde A je koeficient absorpce vody [kgm–2s–1/2] a wc nasycená
vlhkost [kgm–3].

Vzorky byly ponechány volně v laboratorním prostředí až
do ustálení hmotnosti, poté byly vysušeny při teplotě 110 ˚C
do nulové hmotnosti. Měření probíhalo při teplotě 25 ˚C a
relativní vlhkosti okolo 50 %.

� Pro měření obsahu vlhkosti byla použita kapacitní
metoda [17] založená na principu měření změny kapacity
kondenzátoru (frekvence 250 až 350 kHz), jehož dielek-
trikem je zkoumaný materiál. K měření byl použit kapacitní
senzor, plošná sonda měla tvar deskového kondenzátoru
s rozměry 20 × 40 mm.

Vlhkostní profily byly určeny při simulování jednoroz-
měrného transportu vlhkosti v horizontální poloze, aby byl
vyloučen vliv gravitace. Stěny pláště vzorku byly proti vodě
chráněny latexovou vrstvou, čelo takto izolovaného vzorku
bylo potom umístěno do nádobky, ve které bylo přes
houbičku v kontaktu s vodou. Druhé čelo zůstalo volné. Ve
zvolených intervalech byla pak přikládána sonda na
každých 5 mm. Poslední odečet byl proveden, když fronta
vlhkosti dosáhla přibližně poloviny délky vzorku. Poté byl
vzorek rozřezán na dílky po 10 mm a jejich vlhkost byla
určena gravimetrickou metodou. Na základě získaných
výsledků byla vytvořena kalibrační křivka. Souhrnná kali-
brační křivka byla určena z hodnot měření na třech vzorcích.
Vlhkostní profily byly potom určeny zpětně pomocí této
křivky.

Součinitel vlhkostní vodivosti  byl vypočítán z vlhkost-
ních profilů Matanovou metodou [18]. Použité vzorky byly
ponechány volně v laboratorním prostředí až do ustálení
hmotnosti, poté vysušeny na 110 ˚C do nulové hmotnosti a
znova umístěny do laboratorního prostředí při teplotě 25 ˚C
a relativní vlhkosti okolo 50 %. Za těchto podmínek
probíhalo také měření.

Transportní parametry vodní páry  
Pro měření byla použita misková metoda (metoda „cup“)

definovaná v ČSN 72 7031 [19]. Součinitel difúze vodní
páry D [m2s–1] byl vypočten podle rovnice

kde ∆m je množství  vodní páry prošlé vzorkem [kg], 
d – tlouš�ka vzorku [m], 
S – plocha vzorku, která je v kontaktu s vodní 

párou [m2], 
τ – čas odpovídající hmotnosti prošlé vodní 

páry ∆m [s], 
∆pp– rozdíl parciálních tlaků v nádobě pod vzorkem 

a prostředím nad ním [Pa], 
R – univerzální plynová konstanta [Jmol–1 K–1], 
M – molární hmotnost vody [kgmol–1], 
T – absolutní teplota [K].

Na základě výpočtu součinitele difúze vodní páry D [m2s–1]
byl určen faktor difúzního odporu µ [–] podle vztahu
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SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO MnO Cl- Na2O K2O SO3

38,6 0,52 7,22 38,77 12,9 0,50 0,06 0,21 0,38 0,36

[%]

Tab. 1. Chemický rozbor strusky

Tab. 2. Jemnost mletí strusky

0,045 mm 0,09 mm

12,4 1,9 3920

Zbytek na sítě [%] Měrný povrch  

[cm2/g]

Tab. 3. Složení směsi pro výrobu vzorků

Struska Silikát Záměsová voda

[ml]

PG1 PG2 PG3
1350 1350 1350

190

Filtrační písky

[g]

450 90

,

2









≈

c

w
w

A
D (2)

,
ppMS

TRdm
D

∆⋅⋅⋅
⋅⋅⋅∆

=
τ

(3)

,
D

Da=µ (4)

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2s–1].
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Součinitel difúzní propustnosti vodní páry δ [s] byl pak
vypočítán na základě vztahu

Při měření metodou „dry cup“ byla miska se vzorkem
naplněna silikagelem a umístěna v laboratorním prostředí
s průměrnou relativní vlhkostí 50 %. Stejně se postupovalo
metodou „wet cup“. Hmotnost misky se vzorkem se měřila
dvakrát denně po dobu dvou týdnů, teplota v laboratoři se
pohybovala okolo 25 ˚C. Konstantní úbytek („wet cup“)
nebo přírůstek („dry cup“) byl stanoven z ustálených hodnot
lineární regresí. 

� Sorpční izotermy materiálů schopných přijímat vlhkost
jsou graficky vyjádřené závislosti rovnovážných stavů mezi
vlhkostí tohoto materiálu a relativní vlhkostí vzduchu při
konstantní teplotě. Desorpce je opačný jev, při němž
kapilárně nasycený vzorek je umístěn do prostředí s nižší
relativní vlhkostí a dochází k uvolňování vlhkosti ze vzorku.
Desorpční izoterma má vždy vyšší hodnoty vlhkosti než sorp-
ční izoterma. Rozdíl mezi průběhem sorpční a desorpční
izotermy se nazývá hystereze sorpce.

Měření sorpčních a desorpčních izoterem probíhalo v la-
boratorních podmínkách s teplotou 25 ˚C. Vzorky byly
umístěny do exsikátorů, ve kterých byly různé roztoky solí,
jež simulují různé hodnoty relativní vlhkosti [20]. Experi-
menty probíhaly paralelně ve všech exsikátorech. Hmotnost
vzorků byla zjiš�ována periodicky do dosažení hodnot rov-
novážného stavu. 

� Tepelné vlastnosti byly ověřovány přístrojem ISOMET
2104 (Applied Precision), což je multifunkční zařízení
k měření součinitele tepelné vodivosti λ [W m–1K–1], obje-
mové měrné tepelné kapacity cρ [J m–3K–1] a součinitele
teplotní vodivosti a [m2s–1]. Měření se provádělo plošnou
sondou na vzorcích ponechaných v laboratorním prostředí
s teplotou 25 ˚C a relativní vlhkostí okolo 50 %. 

Výsledky a diskuze
Základní vlastnosti uvedené v tab. 4 ukazují, že studova-

ný materiál má pórovitost a objemovou hmotnost na úrovni
běžné cementové malty [21]. To lze považovat za uspoko-
jivý výsledek, protože použitým kamenivem byly filtrační
písky. Průměrný součinitel vlhkostní vodivosti určený na
základě sorpčního experimentu je ovšem zhruba o dva řády
vyšší než u cementové malty [21]. Důvodem pro tento rozdíl
může být např. rozdílná distribuce pórů nebo vznik trhlin,
ale to je třeba ověřit porozimetrickým a mikroskopickým
měřením. Na obrázku 1 jsou znázorněny typické vlhkostní

profily ve vzorku materiálu na bázi alkalicky aktivované
strusky naměřené kapacitní metodou. Hodnoty součinitele

vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti vypočtené na
základě těchto profilů Matanovou metodou jsou prezen-
továny na obr. 2. Porovnání s průměrnou hodnotou součini-

tele vlhkostní vodivosti určenou pomocí sorpčního experi-
mentu ukazuje, že tato hodnota odpovídá součiniteli
vlhkostní vodivosti při zhruba polovině maximální vlhkosti.
Toto zjištění je v souladu s  výsledky dosaženými na jiných
materiálech [22].

V tabulce 5 jsou uvedeny transportní parametry vodní
páry studovaného materiálu, konkrétně součinitel difúzní
propustnosti vodní páry, součinitel difúze vodní páry a
součinitel difúzního odporu vodní páry, získané stacionární
metodou. Hodnoty získané pro metodu „dry cup“ odpovída-
jí hodnotám charakteristickým pro cementovou maltu [21].
Transportní parametry vodní páry pro metodu „wet cup“
jsou ovšem výrazně vyšší (faktor difúzního odporu nižší).
Toto zjištění pravděpodobně souvisí s vyšší adsorpční
schopností materiálu pro vodní páru, než je tomu u běžné
cementové malty, což je ukázáno na sorpčních a desorp-
čních izotermách vodní páry na obr. 3.

Základní tepelné vlastnosti materiálu v suchém stavu jsou
uvedeny v tab. 6. Součinitel tepelné vodivosti i měrná tepel-
ná kapacita zhruba odpovídají hodnotám charakteristickým
pro běžnou cementovou maltu [21], stejně tak i součinitel
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.
RT

M
D=δ (5)

Otevřená 
pórovitost 

[% objemu]

Objemová  
hmotnost 

[kgm-3]

Průměrný součinitel 
vlhkostní vodivosti 

[m2s-1]

18,00 2 167,40  ± 1,17 % 1,84 E-07  ± 21,50 %

Tab. 4. Základní vlastnosti 

Metoda

Součinitel 
difúzní 

propustnosti  
[s]

Součinitel 
difúze vodní 

páry  

[m2s-1]

Faktor 
difúzního 
odporu  

[–]

dry cup  3,6E-12 ± 10 % 4,9E-7 ± 10 % 47 ± 10 %

wet cup 1,0E-11 ± 10 % 1,4E-6 ± 10 % 17  ± 10 %

Tab. 5. Transportní parametry vodní páry 

Obr. 1. Typické vlhkostní profily naměřené kapacitní metodou

Obr. 3. Sorpční a desorpční izotermy

Obr. 2. Součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti
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teplotní vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti
na vlhkosti je znázorněn na obr. 4, součinitel objemové
měrné tepelné kapacity, který je vypočítán pomocí směšo-
vacího pravidla v závislosti na vlhkosti, je na obr. 5, 

součinitel teplotní vodivosti v závislosti na vlhkosti na
obr. 6. Naměřené vlhkostní závislosti těchto tepelných para-
metrů jsou opět v mezích charakteristických pro cemen-
tovou maltu [21].

Závěr
Hlavním cílem práce bylo stanovit referenční sadu dat pro

materiály na bázi alkalicky aktivované strusky. Zajímaly nás
především základní tepelné a vlhkostní parametry. Tyto
parametry by měly společně s dalším měřením, které bude
následovat, pomoci k pochopení, popř. simulování změn
v tomto materiálu při kontaktu s vodou, vzdušnou vlhkostí,
změnou teploty nebo v důsledku jiného klimatického
zatížení. 

Na závěr bude jistě užitečné připomenout si i několik po-
znatků technického charakteru. Při první fázi experimentů
byly zároveň ověřeny experimentální metody a jejich apli-
kace na vzorcích z tohoto materiálu. Zvýšená pozornost byla
pak věnována výrobě vzorků. Technologický postup byl na
základě dosažených zkušeností upraven a sjednocen, aby

mohl být přesně definován postup při vysoušení a ošetřová-
ní hotových vzorků.

Článek byl vytvořen na základě podpory projektu 
č. 103/04/0139 GA ČR.
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Součinitel tepelné 
vodivosti 

[Wm-1K-1]

Objemová měrná 
tepelná kapacita 

[106 Jm-3K-1]

Součinitel teplotní 
vodivosti  

[10-6m2s-1]

1,59 ± 2,4 % 1,73 ± 2,6 % 0,92 ± 0,7 %

Tab. 6. Základní tepelné vlastnosti materiálu

Obr. 4. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti

Obr. 5. Objemová měrná tepelná kapacita v závislosti na vlhkosti

Obr. 6. Součinitel teplotní vodivosti v závislosti na vlhkosti
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Friedlová, L. – Tesárek, P. – Černý, R. – Rovnaníková,
P.: Thermal and Hygric Properties of a Composite
Material on the Basis of Alkali Activated Slag

The measurement of basic thermal and hygric pro-
perties of a material on the basis of alkali activated slag
is presented in this paper. Moisture diffusivity, the water
vapour diffusion resistance factor, sorption and
desorption isotherms, thermal conductivity and volu-
metric specific heat capacity are determined. The
measured data can be considered as a reference data set
that will be used for comparison with other newly
developed materials on the same basis and for the same
material subjected to high temperatures.

Friedlová, L. – Tesárek, P. – Černý, R. – Rovnaníková,
P.: Thermische und Feuchtigkeitseigenschaften eines
Kompositmaterials auf Basis alkalisch aktivierter
Schlacke

Im Artikel wird die Messung der grundlegenden
thermischen und Feuchtigkeitseigenschaften eines Mate-
rials auf Basis alkalisch aktivierter Schlacke vorgestellt:
des Feuchtigkeitsleitwerts, der Wasserdampfdiffusions-
Widerstandszahl, der Sorptions- und Desorptionsiso-
therme, des Wärmeleitkoeffizienten und der volumenbe-
zogenen spezifischen Wärmekapazität. Die festgestellten
Werte dienen als Referenzdaten für den Vergleich mit
neu entwickelten Materialien und mit für dieses hohen
Temperaturen ausgesetzte Material gewonnenen Daten.   
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Mají-li zůstat zdraví, musí začít brzy

Zapojení bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci do základního, středního a
vysokoškolského vzdělávání je klí-

čem ke snížení vysokého počtu pracovních úrazů a
nemocí z povolání v řadě průmyslových odvětví člen-
ských zemí EU, což se týká především mladých lidí,
uvádí se v nové zprávě, kterou uveřejnila Evropská
agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Podle této zprávy (Mainstreaming Occupational Safety
and Health into Education) hrozí mladým pracovníkům
ve věku 18 až 24 let o 50 % větší pravděpodobnost, že
budou mít pracovní úraz, než je průměrné procento
u pracovníků v průmyslově vyspělých zemích. Podle
zprávy je jednou z hlavních příčin skutečnost, že většina
mladých pracovníků přichází na trh práce s malou
znalostí možnosti vzniku nebezpečí při práci (rizik), a
navíc nejsou poučeni o preventivních opatřeních, která
lze přijmout k předcházení vzniku těchto nebezpečí.
Zpráva na 152 stranách popisuje a rozebírá 32 příkladů
toho, jak jednotlivé členské státy EU úspěšně zapojily
otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do
různých stupňů vzdělávacího systému, od základních
škol až po vysoké školy a odborná učiliště. Poskytuje
rovněž strategický plán včetně „road map“, tj. časového
plánu, jak tohoto cíle v oblasti vzdělávání dosáhnout.

Tisková informace

�dizertace
Použití programu RUSLE pro určení
erozního ohrožení v podmínkách ČR

Ing. Alena Jakubíková

Dizertace je věnována ohrožení půdy vodní erozí v závislosti
na způsobu využití půdy a pěstovaných rostlinách.
Porovnává dosud užívaný model USLE s nově zaváděným
RUSLE a definují se podmínky jeho využití v ČR. Ukazuje
se, že nově strukturovaný model dochází k nižším hodnotám
eroze, čímž se více blíží skutečnosti.

Kompozitní dřevobetonové konstrukce

Ing. Anna Kuklíková

Autorka se zabývá kompozitními konstrukcemi složenými
ze dřeva a betonu. Jsou předloženy dvě metody teoretického
stanovení únosnosti nosníků s poddajným spojením dřeva a
betonu, které byly ověřeny porovnáním se zahraničními
experimenty. Zdokonalená penetrační metoda poskytuje
podklady i u rekonstrukcí, u nichž nelze jiným způsobem
kvalitu dřeva ověřit. 

Chování perforované lišty 
v ocelobetonových konstrukcích

Ing. Jan Samec

Práce se zabývá moderním prvkem spřažení – perforovanou
lištou. Je předložen sofistikovaný výpočetní model umožňu-
jící stanovit únosnost lišty a obejít se tak v budoucnosti bez
nákladných experimentů. Model je ověřen pro staticky
působící zatížení a je výchozím podkladem i pro model
opakovaného zatížení. Výsledky dizertace jsou okamžitě
využitelné v praxi navrhování spřažených ocelobetonových
konstrukcí.

Rozložení vlhkosti ve zdivu s kontaktním
zateplením ve vztahu k výskytu 
fakultativně patogenních plísní

Ing. Daniela Bedlovičová

Výsledky rozsáhlých zkoušek autorka vyhodnocuje a kon-
frontuje je s výpočty a poznatky z praxe. Aktuálnost problé-
mu je dokumentována četností poruch a vad v rekonstruo-
vaných objektech i novostavbách. Výsledky práce umožňují
ocenit aktuální nebezpečí biologického napadení konstrukcí
při známém rozložení vlhkosti a teploty, popř. stanovit opti-
mální parametry mikroklimatu v posuzovaných objektech.

Stavebně architektonické charakteristiky
venkovského domu v prostředí vesnic
českého středozápadu

Ing. Martin Čerňanský

Dizertant analyzuje hlavní architektonické a stavební cha-
rakteristiky tradičního venkovského domu a na jejich zákla-
dě sestavuje souhrn zásad pro jejich soudobé navrhování.
Zdůrazňují se stavební kvality tradičního řešení a formulují
se zásady pro další vývoj.
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Mechanické namáhání vápenných omítek
s pucolánovými přísadami vyvolané změnami 
teploty a vlhkosti

Ing. Aleš KUNCA 
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

RNDr. Vratislav TYDLITÁT, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

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

Vápenné omítky jako povrchová úprava konstrukcí, a�
již v exteriéru, nebo v interiéru, jsou vystaveny teplotní-
mu a vlhkostnímu namáhání. V článku se posuzuje
trvanlivost vápenných fasádních omítek s pucolánovými
přísadami, použitých na konstrukci zděného obvodového
pláště, jednoduchým vyhodnocením napětí pocházejících
od teplotních a vlhkostních objemových změn.

Úvod
Tradiční vápenné omítky bez přídavku portlandského

cementu mají malou pevnost a krátkou životnost. V před-
chozích pracích [1]–[3] byly pro použití při opravách his-
torických budov navrženy nové směsi vápenných omítek
s pucolánovými přísadami, které mají lepší mechanické
vlastnosti. Změna materiálové struktury má však za násle-
dek zhoršení některých vlastností, jako je např. vlhkostní
roztažnost. Hodnoty teplotní roztažnosti jsou proti tomu ví-
ceméně srovnatelné.

Velikost smrštění a roztažení závisí na součiniteli teplotní
roztažnosti, na teplotě omítky a na její tlouš�ce. Teplota
omítky je ovlivněna teplotou okolního prostředí a působe-
ním slunečního záření. Z toho vyplývá, že  musíme brát
v potaz i barvu omítky a polohu omítnuté konstrukce, při-
čemž nejdelší osvit je na jižní straně.

Omítky jsou vystaveny také vlhkostnímu namáhání, tj.
relativní vlhkosti okolního prostředí, vlhkosti vnitřního kli-

matu stavby, působení deště a převládajícího směru větru
(zanášení kapek deště do omítky). Omítky vystavené dešti
mají velký obsah vody, který způsobuje vlhkostní objemové
změny. 

Objemová změna způsobuje uvnitř omítky napětí, které
musí materiál přenést. Pokud napětí překročí pevnost mate-
riálu, tvoří se trhliny. To znamená:

– snížení trvanlivosti materiálu a životnosti omítky 
na fasádě;

– postupnou degradaci materiálu;
– porušení celistvosti omítky, a tedy krycí vrstvy 

konstrukce, následné obnažení zdiva;
– zvýšené špinění omítky;
– porušení tepelné a zvukové izolace zdiva;
– výrazné zhoršení estetického vzhledu.

Předmětem experimentu bylo zjistit teplotní a vlhkostní
změny uvnitř omítky simulací ročních atmosférických pod-
mínek. Chtěli jsme dále ověřit,  jaké namáhání jsou omítky
schopné snést, zda zvětšení objemových změn nově vyvi-
nutých pucolánových omítek je možno kompenzovat nárůs-
tem jejich pevností.

Materiály a parametry
Při posuzování čtyř materiálů – klasické vápenné omítky

(S), vápenné omítky s metakaolinem Metastar 501 (P1),
vápenné omítky s mletou pálennou cihlou (P2), vápenné
omítky s mletým sklem fritou (P3) – jsme vycházeli z para-
metrů uvedených v [1]–[3]. Sledované materiálové charak-
teristiky jsou uvedeny v tab. 1, tab. 2 a obr. 1. V tabulce 2

Součinitel α T

[% hm.–1] [% obj.–1] [% hm.] [% obj.] [K–1]

běžná  S 0,0000334 0,0000201 19,78 32,90 0,0000116

s metakaolinem P1 0,0000607 0,0000450 30,51 41,21 0,0000062

s mletou cihlou P2 0,0000720 0,0000429 20,20 33,92 0,0000108

s fritou P3 0,0000755 0,0000424 18,35 31,99 0,0000146

Vápenná omítka Druh
Součinitel α w Nasákavost

Tab. 1. Tepelná a vlhkostní roztažnost vápenných omítek

v tahu za ohybu v tlaku v tahu za ohybu v tlaku

běžná S – 0,97 0,32 1,11
s metakaolinem P1 – 1,79 0,53 2,36
s mletou cihlou P2 0,152 0,99 0,58 4,06
s fritou P3 0,115 0,61 0,25 1,12

Vápenná omítka Druh
Pevnost [MPa]

28denní7denní

Tab. 2. Mechanické vlastnosti vápenných omítek
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je vidět patrný rozdíl mezi pevností pucolánových omítek
v tlaku proti normální omítce. Pevnost je dvojnásobná až
čtyřnásobná. Vlhkostní roztažnost všech omítek s přísadami
je proti klasické vápenné omítce zhruba dvojnásobná.
Teplotní roztažnost je kromě omítky s metakaolinem srov-
natelná. Metakaolin je technický název pro surovinu, která
se vyrábí pálením kaolinu, jehož podstatnou součástí je
kaolinit. Metakaolinit vzniká dehydratací kaolinitu. Je
amorfní, s velkým objemem pórů.

Metody – simulace
Jako podklad pro zjištění teplotního a vlhkostního namá-

hání konstrukce byla vybrána metoda charakterizace kon-
strukce pomocí programu Delphin verze 4.4.16. vyvíjeného
na TU Dráž�any [4]. Tento numerický simulační program
pro výpočet tepelného a vlhkostního transportu a transportu
solí ve stavebních hmotách a konstrukcích s velkou přesnos-
tí dokáže simulovat chování stavební konstrukce a staveb-
ních dílů v závislosti na čase. Pro sledování modelového
chování omítek byla navržena konstrukce stěny obvodového
pláště ve složení (směrem od exteriéru):

– 30 mm zkoumaná vápenná omítka,
– 450 mm klasická pálenná cihla,
– 30 mm vápenokřemičitá deska 

CALSITHERM® KLIMAPLATTE,
– 15 mm vápenocementová omítka.

Simulace se prováděla ve skladbě s  vápenokřemičitou des-
kou tl. 30 mm vzhledem k předpokládanému použití vápen-
ných omítek na historických budovách s profilovanou fasá-
dou, u kterých není většinou při rekonstrukci možné zajistit
dodatečnou tepelnou izolaci z vnější strany. Vápenokřemi-
čitá deska je jednou z možností, jak tepelně izolovat takové-
to stavby.

Pro materiálové modelování pucolánových omítek byly
použity, jak již bylo uvedeno, parametry z předchozích la-
boratorních měření. Ostatní parametry jsou z databáze pro-

gramu DELPHIN verze 4.4.16 [4]. Pokojové podmínky
byly zvoleny 20 ˚C a 50 % relativní vlhkosti. Jako venkovní
klima bylo zvoleno průměrné roční podnebí středozápad-
ního Německa. V tomto modelu je zahrnuto působení
dlouhovlnného a krátkovlnného záření, deště, teploty, rela-
tivní vlhkosti a směru větru.

Při počítačové simulaci byly zvoleny režimy pro jižní a
západní stranu. Kvůli teplotnímu namáhání byla stěna mo-
delována jako jižní. Vzhledem k vlhkostním parametrům,
kdy převládající směr větru je západní, a tím i největší deš-
�ové srážky pronikající do konstrukce na západní straně,
byla stěna modelována jako západní.

Simulace byla prováděna pro období dvou let pouze
u omítky s fritou. Pro zjednodušení výpočtu, a hlavně pro
zkrácení času potřebného pro výpočet, byla u ostatních omí-
tek tato simulace provedena pro období jednoho roku.
Začátek simulace byl vždy 1. ledna. Jak ukazuje porovnání
průběhu modelovaných parametrů u omítky s fritou v období
jednoho a dvou roků simulace, jsou výsledky naprosto shod-
né a výpočet pro období jednoho roku tedy dává spolehlivé
výsledky. Absorpční koeficient povrchu omítky byl zvolen
standardní 0,7 pro šedý povrch omítky (0,4 – světlé, bílé,
béžové barvy povrchu, 1,0 – černá barva povrchu). Tento
koeficient ovlivňuje zahřívání povrchu omítky od sluneční-
ho záření.

Výstupem z programu Delphin byl teplotní profil omítky,
teplota na vnitřní straně konstrukce a vlhkostní profil
omítky. Z těchto profilů byly určeny teploty na vnitřní a
vnější straně, maximální a minimální teploty a průběh obje-
mové vlhkosti omítky během jednoho roku.

Výsledky simulace

�� Objemové změny v závislosti na teplotě
U omítky na fasádě se sledoval teplotní rozdíl na vnitřní a
vnější straně a teplotní rozdíl v průběhu roku. Rozdíl teplot
uvnitř omítky je podle předpokladu největší v letních měsí-
cích. V obrázku 2 je zachycen průběh teplot pro pucoláno-
vou omítku s fritou pro jižní stěnu. Pro snadnější porovnání
teplot uvnitř a vně omítek je v obr. 3 uveden pouze časový
úsek od 470. do 480. dne simulace. Z grafů jsou vidět pouze
nepatrné změny mezi teplotou na vnitřní a vnější straně
omítky. Maximální rozdíly teplot jsou uvedeny v tab. 3. Je
patrné, že teploty uvnitř konstrukce se navzájem příliš neliší,
jen u omítky s metakaolinem je vidět větší rozdíl mezi vnitřní
a vnější stranou omítky. To je způsobeno jejím menším sou-
činitelem tepelné vodivosti (je zhruba poloviční proti ostat-
ním omítkám, λ = 0,397 Wm–1K–1 při 0,8 % hmot. vlhkosti). 

�� Objemové změny vlivem změny vlhkosti
Omítky mají velkou nasákavost, proto je nárůst vlhkosti re-
lativně značný. Obrázek 4 uvádí průběh změny objemové

Obr. 1. Pevnost vápenných omítek v tlaku

vnější líc vnitřní líc vnější líc vnitřní líc

běžná S –9,3 –7,5 45,8 37,9 55,1   7,9
s metakaolinem P1 –9,4 –6,1 46,8 34,9 56,2 11,9
s mletou pálenou cihlou P2 –9,2 –7,2 46,2 37,6 55,4   8,6
s fritou P3 –9,3 –7,0 46,8 37,0 56,1   9,8

Vápenná omítka

Minimální Maximální

zima léto

v průběhu 
roku  
δT rok

vnitřní a 
vnější líc 

δT max

T   [˚C]

Druh

Tab. 3. Rozdíly teplot v průběhu roku a rozdíly teplot uvnitř vápenných omítek na fasádě

pe
vn

os
t v

 tl
ak

u 
[M

Pa
]

čas [dny]

běžná vápenná 
omítka

vápenná omítka
s metakaolinem

vápenná omítka
s fritou

vápenná omítka
s mletou pálenou
cihlou
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vlhkosti ve vrstvě omítky během roku. Povrch je smáčen
deš�ovou vodou, a ta se dostává systémem pórů díky vysoké
nasákavosti materiálu do dalších vrstev omítky hlouběji
k nosné konstrukci. Střední hodnotu objemové vlhkosti
vápenné omítky uvádí obr. 5. Maximální a minimální obje-
movou vlhkost a jejich rozdíl lze sledovat v tab. 4. Největší
objemovou nasákavost má omítka s metakaolinem, a může-
me tedy předpokládat i největší maximální objemovou
vlhkost. Tento předpoklad se při počítačové simulaci potvr-
dil. Omítka má největší rozdíl mezi objemem s minimálním
a maximálním nasycením vodou. Pokud se objem omítky
v konstrukci nemění, vyvolají změny vlhkosti v omítce me-
chanické napětí, popř. vznik trhlin.

�� Hodnocení napětí omítky a vzniku trhlin
Teplotní změny a změny objemové vlhkosti vyvolají stejné
změny materiálu. Na základě známého součinitele teplotní
roztažnosti je vypočtena teplotní roztažnost materiálu
(tab. 5). Díky nižšímu součiniteli teplotní roztažnosti
omítky s metakaolinem je i samotná teplotní roztažnost
omítky menší. Největší teplotní roztažnost má omítka s fri-
tou. Stejně jako u teplotní roztažnosti je i vlhkostní roz-
tažnost přepočtena podle součinitele vlhkostní roztažnosti
(tab. 6). Je také spočítána relativní vlhkostní roztažnost.
Z obrázků 4 a 5 je patrné, že vlhkost omítky se v průběhu
několika dní mění. To vede k častým objemovým změnám,
a tím k možnému vzniku trhlin. Součinitel vlhkostní roz-
tažnosti je pro pucolánové omítky přibližně dvojnásobný
proti klasické vápenné omítce.

Vlhkostní roztažnost je obecně větší než teplotní roz-
tažnost. Omítka pracuje daleko více při zatížení vlhkostí než
při zatížení teplotou. Při předpokladu nejnepříznivějšího
namáhání omítky okolním prostředím můžeme uvažovat
o součtu objemových změn teplotních a vlhkostních. Při
součtu však musíme brát v úvahu teplotu omítky při zabu-
dování. Ta se pohybuje okolo 20 ˚C, tím při teplotním na-
máhání pod tyto teploty dochází ke smrš�ování omítky a nad
tyto teploty k jejímu roztahování. Pro rozdíly teplot mezi
min. teplotou –9,4 ˚C; teplotou při zabudování 20 ˚C a max.
teplotou 46,8 ˚C, jsou rozdíly ∆T1 = 29,4 K a ∆T2 = 26,8 K
celkový ∆T = 56,2 K, ke kterému je počítána i ∆lt relativní
teplotní roztažnost. Abychom zohlednili toto chování
omítky, zvolili jsme pro uplatnění teplotní roztažnosti do
výpočtu deformace koeficient 0,6, který zahrnuje pouze její
rozpínaní, nikoli smrš�ování. 

Zanedbáváme okolnost, že při největším nasáknutí omítky
většinou teplota nedosáhne maxima. Omítku navrhujeme na
namáhání, kdy je pevně ukotvena mezi dvě stěny v profilu
dlouhém 1 m. Mezi těmito hranicemi se roztahuje, a tím v ní
působí tlak. Pro celkové relativní prodloužení platí

kde εcelk je celková relativní roztažnost v průběhu roku [–],
εvlhk relativní vlhkostní roztažnost (model západní) [–], 
εtepl relativní teplotní roztažnost (model jižní) [–].
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Obr. 2. Průběh teplot v pucolánové omítce s fritou 
během dvou let – model jižní stěna

Obr. 3. Průběh teplot v pucolánové omítce s fritou 470. až 480. den
(počítáno od 1. ledna) – model jižní stěna

Obr. 4. Objemová vlhkost v exteriérové běžné vápenné omítce
v průběhu 1 roku

Obr. 5. Střední objemová vlhkost v exteriérové běžné vápenné
omítce v průběhu 1 roku

Minimum Maximum Rozdíl během roku

běžná S 0,60 29,30 28,70 17,26
s metakaolinem P1 5,08 38,78 33,70 24,94
s mletou pálenou cihlou P2 1,17 30,74 29,57 17,61
s fritou P3 1,89 30,68 28,79 16,52

Vápenná omítka Druh
Rozdíl ∆w 
[% hm.]w  [% obj.]

Tab. 4. Rozdíl objemové vlhkosti v průběhu roku ve vápenných omítkách na fasádě
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Z maximálního relativního přetvoření můžeme vypočítat
napětí [5]–[7], které působí na omítku a může způsobit
vznik trhlin podle vzorce

kde σx [MPa] je tlakové napětí od přetvoření, E [MPa]
modul pružnosti v tlaku omítky a εcelk. [–] celková relativní
roztažnost. Modul pružnosti omítky byl vypočten podle [6]
jako

kde Rb [MPa] je pevnost omítky v tlaku a ρw [kg/m3] obje-
mová hmotnost omítky (tab. 7). Napětí se pak porovná s pev-
ností omítky (tab. 8) 

V důsledku největšího modulu pružnosti má omítka s mle-
tou cihlou také největší napětí od přetvoření, které však po
porovnání s pevností omítky stále vyhovuje. Omítka s fritou
má menší pevnost, než je předpokládané napětí od obje-
mových změn (teplotních a vlhkostních).

Diskuze
Mechanické vlastnosti, tj. pevnost v tlaku a pevnost v tahu

za ohybu vápenopucolánových omítek, jsou vyšší (kromě
omítky s fritou) než u klasické vápenné omítky. Je to dáno
především tvorbou hydratovaných křemičitanů a hlinitanů
vápenatých, které mají vyšší pevnost než uhličitan vápenatý,
který vzniká karbonatací vápna. Nárůst pevnosti u omítky
P3 s přísadou mletého smaltového skla je pomalejší než
u P1 s metakaolinem a P2 s mletou cihlou. Zpomalení
nárůstu pevnosti lze přisoudit přítomnosti bóru, který
ovlivňuje tvorbu hydratačních produktů [8], a skelnému
charakteru smaltové frity.

Součinitel teplotní roztažnosti omítky P1 je menší než
u ostatních omítek, což je příznivá charakteristika, materiál
nebude projevovat tak velké objemové změny. Ostatní
omítky s pucolány mají přibližně stejné hodnoty součinitele
teplotní roztažnosti. Součinitel vlhkostní délkové roztažnos-
ti je parametr, který se zhoršil u všech vápeno-pucolánových
omítek. Dvojnásobné hodnoty proti srovnávací vápenné
omítce se zdají relativně vysoké. Větší součinitel vlhkostní
délkové roztažnosti znamená obecně vyšší napětí způsobené

v průběhu roku 
∆  l t 1

vnitřní a vnější líc
∆ l t 2

relativní  
v průběhu roku ε t 1

relativní (vnitřní 
a vnější líc) ε t2

[K–1]

běžná S 0,0000116 0,64 0,09 0,00064 0,00009
s metakaolinem P1 0,0000062 0,35 0,07 0,00035 0,00007
s mletou pálenou cihlou P2 0,0000108 0,60 0,09 0,00060 0,00009

s fritou P3 0,0000146 0,82 0,14 0,00082 0,00014

DruhVápenná omítka

[mm] [mm/mm]

Teplotní roztažnostSoučinitel 
teplotní 

roztažnosti α t

Tab. 5. Tepelná roztažnost pucolánových omítek

na 1 m  
∆  l vlhk.

relativní v průběhu roku 
εvlhk.

[% hm.–1] [mm] [mm/mm]

běžná S 0,0000334 0,58 0,00058
s metakaolinem P1 0,0000607 1,52 0,00152
s mletou pálenou cihlou P2 0,0000720 1,27 0,00127
s fritou P3 0,0000755 1,25 0,00125

Součinitel vlhkostní 
roztažnosti  

α w
Druh

Roztažnost

Vápenná omítka

Tab. 6. Vlhkostní roztažnost pucolánových omítek

Roztažnost ∆  l
Relativní přetvoření 

ε
Modul pružnosti 

v tlaku E
Napětí  

od přetvoření σ
[mm] [mm/mm]

běžná S 0,62 0,00062   851,4 0,53
s metakaolinem P1 1,26 0,00126   908,8 1,15
s mletou pálenou cihlou P2 1,26 0,00126 1651,8 2,09
s fritou P3 1,47 0,00147   917,6 1,35

[MPa]
Vápenná omítka Druh

Tab. 7. Napětí od celkového přetvoření

Napětí od přetvoření σ Pevnost omítky R b

běžná S 0,53 1,11 vyhovuje
s metakaolinem P1 1,15 2,36 vyhovuje
s mletou pálenou cihlou P2 2,09 4,06 vyhovuje
s fritou P3 1,35 1,12 nevyhovuje

[MPa]
PorovnáníDruhVápenná omítka

Tab. 8. Porovnání napětí od celkového přetvoření s pevností omítek

,celk.εσ ⋅= Ex
(2)

,2,115,1 3

bw RE ⋅⋅= ρ (3)

.bx R≤σ (4)
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vlhkostní roztažností, čímž je kladen větší požadavek na
jejich odolnost vůči těmto napětím. Nicméně výrazné
zlepšení mechanických pevnostních vlastností přídavkem
pucolánových přísad může dobře kompenzovat zvýšení
napětí vlivem vlhkostní expanze materiálu.

Omítky s pucolány, přestože mají velkou objemovou roz-
tažnost, stále díky své velké pevnosti vyhovují a nevznikají
v nich trhliny, které by mohly vést jak k estetickým vadám,
tak později ke vzniku dalších poruch v konstrukci. Výhod-
nost použití omítek s pucolány je shrnuta v tab. 9. Domnívá-
me se tedy, že tato prakticky jediná negativní vlastnost
v porovnání s klasickou vápennou omítkou nevyvolá nega-
tivní důsledky při aplikaci nových materiálů.

Závěr
Ze vzájemného porovnání omítek s pucolánovými

přísadami a vápennou omítkou vyplývá, že u nových omítek
se zvýšily hodnoty součinitele vlhkostní roztažnosti, přibliž-
ně stejné zůstaly u součinitele teplotní roztažnosti a vzrostla
pevnost (tab. 9). Můžeme říci, že nové omítky, kromě puco-
lánové omítky s fritou, mohou nahradit z hlediska tepelné a
vlhkostní roztažnosti stávající klasickou vápennou omítku.
Vyšší pevnost přispěje k zamezení tvorby trhlin. Ochrana
konstrukčního zdiva se tak zlepší a prodlouží se i životnost
celé konstrukce.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/02/1081 GA ČR.
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teplotní α t vlhkostní α w

[K–1] [% hm. –1] [MPa]

běžná S 0,0000116 0,0000334 1,11 vyhovuje
s metakaolinem P1 53% 182% 213% vyhovuje
s mletou pálenou cihlou P2 93% 216% 366% vyhovuje
s fritou P3 125% 226% 101% nevyhovuje

Vápenná omítka Druh

Součinitel roztažnosti

Vznik trhlin
Pevnost omítky 

v tlaku F

Tab. 9. Porovnání vlastností omítek
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Mechanical Exertion of Lime Plasters with Pozzolana
Admixtures Caused by Changes of their Temperature
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Lime plasters as a surface finishing both in the exterior
and interior are exposed to thermal and hygric stress.
The numeric durability analysis of lime plaster with
pozzolanic admixtures, used for the coating of the brick
construction, influenced by thermal and hygric volume
changes, is presented. 
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nungen auf Kalkputze mit Puzzolanzusätzen 

Kalkputze fungieren häufig als äußere Schutzschicht
von Konstruktionen im Innen- und Außenbereich und
sind hygrothermischen Belastungen ausgesetzt. Der
Artikel stellt folgende, mit Hilfe numerischer Aus-
wertung gewonnenen Untersuchungsergebnisse vor: Die
durch thermische und hygrische Einflüsse verursachten
Volumenveränderungen und die Dauerhaftigkeit von
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oberflächen verwendet werden. 
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V článku je prezentována inverzní počítačová analýza
kombinovaného přenosu vody a chloridů v cementové
maltě. Na základě klasického jednorozměrného sorpč-
ního experimentu je z naměřených profilů vlhkosti a
koncentrace solí stanovena závislost efektivního součini-
tele difúzní vodivosti pro soli v závislosti na koncentraci
solí a je určen efektivní součinitel vlhkostní vodivosti
v závislosti na obsahu vlhkosti. Pro porovnání výsledků
a jejich následnou interpretaci je také stanoven součini-
tel vlhkostní vodivosti pro destilovanou vodu na základě
sorpčního experimentu realizovaného za stejných pod-
mínek jako při sorpci roztoků solí. 

Úvod 
Trvanlivost a spolehlivost betonových konstrukcí ohrožu-

jí nejvíce chloridy. Jejich roztoky představují závažný prob-
lém zejména pro vyztužené betonové konstrukce, nebo�
jejich přítomnost může za specifických podmínek vést k na-
rušení pasivační vrstvy výztuže, čímž dochází k její korozi a
k formování korozních produktů, jejichž molární objem je
téměř sedminásobně větší než původní oceli. Tyto změny
evokují nárůst napětí v krycí vrstvě betonové konstrukce,
v níž dochází k formování podélných trhlin a v závěrečné
fázi koroze betonu k jejímu odtržení, což v důsledku značně
oslabuje únosnost takto narušené konstrukce. Koroze vý-
ztuže potom ovlivňuje únavovou pevnost a deformační ka-
pacitu oceli. Velmi diskutovanou otázkou zůstává, za jakých
podmínek a při jakých koncentracích v betonu obsažené
chloridy korozi výztuže způsobí. Jako doporučená prahová
hodnota obsahu chloridů, stanovená z poměru koncentrací
chloridů a hydroxidových iontů, je 0,6 [1]. Je však nutné si
uvědomit, že koncentrace chloridů způsobující korozi vý-
ztuže je ovlivněna také dalšími parametry, jako je vlhkost
betonu, vodní součinitel a obsah cementu v betonu [2]–[4]. 

K poruchám betonových konstrukcí působením chloridů
nedochází pouze chemickou cestou (korozí), mohou být způ-
sobeny také fyzikálními vlivy. Typickým příkladem je krys-
talizace chloridů v kapilárních pórech při nárůstu jejich kon-
centrace způsobené odpařením vody z pórového roztoku. Za
nízkých teplot krystalizuje NaCl ve formě dihydrátu, NaCl ·
· 2H2O. Při teplotě 0,15 ˚C vzniká stabilní nasycený roztok
NaCl [5]. Krystalizační tlak NaCl o velikosti 55,4 MPa způ-
sobuje rozpad povrchových vrstev, čímž dochází k narušení
jak estetické, tak  statické funkce betonové konstrukce.

Chloridy však mohou negativně ovlivnit vlastnosti beto-
nových konstrukcí také nepřímo. Pokud se používají jako
rozmrazovací prostředky, je povrch betonu vystaven tepel-
nému šoku, který může vést k tvorbě trhlin. Při následném

cyklickém zmrazování a opětovném tání se mechanická
degradace povrchových vrstev betonu urychluje. Dalším ne-
bezpečím je cyklické navlhání a sušení, nebo� dochází ke
zrychlení penetrace rozpuštěných chloridů z povrchu beto-
nové konstrukce do vnitřní struktury materiálu [6]. Dalším
negativním faktorem je vysoká hygroskopičnost solí, která
značně zpomaluje vysoušení betonu. Případná vlhkost může
být zdrojem dalších degradačních procesů, např. již zmíněné
koroze výztuže. Rychlost koroze je totiž řízena difúzí kys-
líku a molekul vody ke katodě. U zcela vysušeného betonu
neprobíhá stejně jako v případě, kdy jsou jeho póry zcela
zaplněny pórovým roztokem. V tomto případě dochází
k mnohonásobnému snížení difúzní rychlosti kyslíku a
koroze je pomalá. Nejrychlejší je naopak tehdy, když se na
povrchu konstrukce často střídá vysoušení a navlhání [7].
Z uvedených negativních vlivů je zřejmé, že pokud chceme
předejít poškození a degradaci stavebních konstrukcí na
bázi betonu, je znalost transportních parametrů solí a vody a
mechanizmů jejich kombinovaného přenosu nezbytná. 

Efektivním nástrojem při stanovení životnosti betonové
konstrukce je počítačové modelování transportu solí, které
umožňuje predikci jejich profilů. Je však nutné si uvědomit,
že modelovat pouze transport nestačí, nebo� k přenosu
dochází pouze ve formě roztoků. Je proto nutné vytvořit
komplexní model, který řeší kombinovaný transport solí a
vody v porézním prostředí. V článku je popsána počítačová
inverzní analýza kombinovaného transportu vody a chloridů
jako předpoklad stanovení parametrů vody a solí, které
budou následně využity jako vstupní data vyvíjeného počí-
tačového modelu pro stavební materiály.

Materiály a vzorky
Vzorky cementové malty ze směsi portlandského cemen-

tu – 450 g (dva typy cementů pro dvě skupiny vzorků; CEM
II/B-S 32.5 R Lafarge a CEM I 42.5 R Prachovice), kře-
menného písku se souvislou zrnitostí I, II, III (zbytky na
sítech 1,6 mm 2 %, 1 mm 35 %, 0,50 mm 66 %, 0,16 mm
85 %, 0,08 mm 99,3 % podle ČSN 72 1208) – 1 350 g, vody
– 225 g byly umístěny do forem ve tvaru trámečků o rozmě-
rech 40 × 40 × 160 mm a mechanicky zhutněny. Po 24 hodi-
nách byly vyjmuty a uloženy do prostředí se 100% relativní
vlhkostí na 27 dní. Následně byly vystaveny působení labo-
ratorních podmínek (relativní vlhkost 45 %, teplota 21 ± 1 ˚C)
až do ustálení obsahu vlhkosti na konstantní hodnotu. Na
závěr byly na podélných stranách vodotěsně a parotěsně
izolovány epoxidovým lakem.

Experiment
Uspořádání bylo obdobné jako u klasických sorpčních

experimentů. Čelní plocha vzorků rozměru 40 × 40 mm byla
vystavena působení roztoku NaCl o koncentraci 18,195 g
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Cl– v 1 l roztoku. Experiment probíhal po dobu 1 hodiny, 
24 hodin a 168 hodin pro oba typy vzorků. Potom byly
vzorky rozřezány na osm dílů a v každé části vzorku byl
stanoven obsah vlhkosti a koncentrace chloridů. Obsah
vlhkosti byl stanoven gravimetricky, vážením vlhkého a
následně vysušeného vzorku. Pro určení koncentrace chlo-
ridů bylo nejprve nutné vysušené části vzorků rozemlít ve
vibračním mlýnu na zrnitost menší než 0,063 mm. Z každé
části bylo odebráno 10 g, které se pak louhovaly po dobu 30
minut ve 180 ml destilované vody teplé 80 ˚C. Pro urychlení
jsme použili magnetické míchadlo. Obsah chloridů ve
výluhu byl stanoven titrací roztokem dusičnanu rtu�natého
za použití nitroprusidu sodného jako indikátoru.

Pro možnost porovnání vlhkostních profilů a součinitelů
vlhkostní vodivosti při absorpci roztoku chloridů a při
absorpci vody byl proveden experiment pro penetraci des-
tilované vody se vzorky malty výše uvedeného složení a
cementu typu CEM I 42.5 R Prachovice. Uspořádání včetně
laboratorních podmínek bylo obdobné jako u experimentů
s roztokem NaCl. 

Inverzní počítačová analýza 
Popis kombinovaného transportu vlhkosti a solí jsme

zjednodušili tím, že jsme uvažovali pouze difúzní transport
solného roztoku, bez křížových efektů. Získané výsledky
nepředstavují základní materiálové parametry ve smyslu
ireverzibilní termodynamiky. Jde o parametry, které popisu-
jí transport roztoku solí nejen pomocí difúze, ale zahrnují i
další jevy, které při transportu solného roztoku porézní
strukturou materiálu nastávají. Difúzní koeficienty chloridů
zahrnují tedy kromě difúzního transportu solí také vliv
vázaných iontů chloridů na stěny porézního prostoru a vliv
transportu vlhkosti na transport chloridů (advekce). 

Uvažujeme-li pouze difúzní model transportu solí, může-
me pro popis přenosu solného roztoku využít stejnou neli-
neární difúzní rovnici, popisující transport kapalné vlhkosti
se stejnými okrajovými a počátečními podmínkami,

kde C je bu� koncentrace vody (v kg vody na kg suchého
vzorku nebo koncentrace chloridů v kg Cl– na kg suchého
vzorku), D součinitel vlhkostní vodivosti nebo součinitel
difúze chloridů zahrnující jak difúzi, tak i vázané ionty a
advekci chloridových iontů.

Jelikož jsme transport chloridů popsali identickou difúzní
rovnicí charakteristikou pro popis transportu vlhkosti,
můžeme pro inverzní analýzu naměřených křivek navlhání a
profilů koncentrace solí využít stejné inverzní metody jako
pro určení závislosti součinitele vlhkostní vodivosti na
obsahu vlhkosti, popř. metody navržené pro stanovení zá-
vislosti součinitele tepelné vodivosti na teplotě.

Z popsaných experimentů známe křivky navlhání stejně
jako profily koncentrace solí v čase C (x, t) včetně počáteč-
ních a okrajových podmínek. Máme tedy všechna data ne-
zbytná pro stanovení funkce D (C) řešením inverzní úlohy
přenosové rovnice (1). Na základě zkušeností s řešením
inverzních úloh transportu vlhkosti a vedení tepla [7] jsme
pro stanovení funkce D (C) použili Matanovu metodu
(původně navrženou pro řešení difúze v kovech [8], pro
vlhkost např. [9]), která se pro inverzní analýzu transportu
vlhkosti používá nejčastěji.
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Obr. 1. Profil koncentrace chloridů
a – CEM II/B-S 32.5R Lafarge, b – CEM I 42.5R Prachovice

b)
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b)

Obr. 2.Vlhkostní profil
a – CEM II/B-S 32.5R Lafarge, b – CEM I 42.5R Prachovice,
c – pro penetraci destilované vody CEM I 42.5R Prachovice

c)

a)
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Výsledky a diskuze
Výsledky experimentálního stanovení profilů koncentrace

chloridů (v % kg Cl– na kg suchého materiálu a vlhkostní
profily v % kg vody na kg suchého vzorku) pro oba typy
cementové malty jsou uvedeny na obr. 1 a obr. 2. Vyplývá
z nich, že voda je transportována do vzorku mnohem rychle-
ji než chloridy. Jejich koncentrace v místě kontaktu s pene-
trujícím solným roztokem byla již po 24 hodinách vyšší než
koncentrace původního roztoku. To ukazuje na fakt, že část
chloridových iontů je vázána na stěny porézního prostoru a
dalšího transportu se již neúčastní. Porovnání vlhkostních
profilů (obr. 2b) s výsledky získanými pro penetraci destilo-
vané vody (obr. 2c) ukazuje, že transport vody byl v případě
penetrace solného roztoku pro časové periody 1 a 24 hodin
rychlejší a pro periodu 168 hodin pomalejší než v případě
penetrace destilované vody. Výsledky difúzního součinitele
chloridů v závislosti na koncentraci chloridů a součinitele
vlhkostní vodivosti v závislosti na obsahu vlhkosti jsou
prezentovány na obr. 3 a obr. 4. U obou parametrů byly
získané hodnoty vyšší pro časový interval korespondující
s dobou penetrace solného roztoku 24 hodin než pro periodu
168 hodin, což nás přivádí na myšlenku časové závislosti
obou koeficientů. Na druhé straně, výsledky pro penetraci
destilované vody (obr. 4c) tento fakt nepotvrzují, nebo�
rozdíly v součinitelích vlhkostní vodivosti pro intervaly 
24 hodin a 168 hodin se pohybují na hranici chyby
použitých experimentálních metod. Na základě získaných
výsledků můžeme formulovat následující hypotézy vysvět-
lující mechanizmus kombinovaného transportu vody a chlo-
ridů v cementové maltě. NaCl představuje klasický příklad
iontové vazby. Disociuje ve vodě, což je doprovázeno vzni-
kem hydratovaných iontů

NaCl + H2O → Na+(aq) + Cl– (aq).

Podíl iontového charakteru IC vazby Na – Cl můžeme
vyjádřit vztahem

kde XNa je elektronegativita Na, XNa = 1, XCl je elektronega-
tivita Cl, XCl = 2,8. Tento podíl iontové vazby je relativně
vysoký a vytváří velmi dobré předpoklady pro vytváření van
der Waalsových vazeb mezi disociovanými ionty NaCl a
molekulami stěn pórového prostoru.

Póry materiálů na bázi cementu mají stěny tvořeny hydra-
tovanými křemičitany a hlinitany vápenatými. Zaměříme-li
se pouze na křemičitany, z rozdílu elektronegativity křemí-
ku a kyslíku (XO = 3,5, XSi = 1,7) vyplývá kovalentně
polární charakter Si – O vazby s % IC = 55,5. Tento fakt
umožňuje vznik van der Waalsových vazeb, které způsobu-
jí adsorpci iontů přítomných v penetrujícím roztoku na stěny
pórů. 

Vazbu mezi kyslíkem a vodíkem v molekule vody
charakterizujeme také jako kovalentně polární. Polaritu této
vazby můžeme, stejně jako v případě vazeb předchozích,
vyjádřit pomocí elektronegativity jednotlivých složek.
Jestliže elektronegativita kyslíku XO = 3,5 a elektronegativi-
ta vodíku XH = 2,2, podíl iontového charakteru % IC H – O
vazby je 34,5. Polarita vazby H – O vede na jedné straně
k vytváření vodíkové vazby mezi molekulami vody, na dru-
hé straně způsobuje také vznik van der Waalsových vazeb
mezi molekulami vody a povrchem pórů. Tyto vazby jsou
však mnohem slabší než mezi disociovanými ionty Cl– a Na+

z důvodu nižších částečných nábojů. Proto jsou ionty Cl– a
Na+ adsorbovány na stěny pórů rychleji než molekuly vody.

V důsledku rychlé adsorpce iontů Cl– a Na+ na stěny pórů
je část molekul chloridů imobilizována a další fáze trans-

Obr. 3. Součinitel difúze chloridů
a – CEM II/B-S 32.5R Lafarge, b – CEM I 42.5R Prachovice

b)

a)

b)

Obr. 4. Součinitel vlhkostní vodivosti
a – CEM II/B-S 32.5R Lafarge, b – CEM I 42.5R Prachovice, 

c – pro destilovanou vodu CEM I 42.5R Prachovice

c)

a)

,5,55100]})(25,0[exp1{% 2

ClNa =−−−= xXXIC

so2.qxd  28.1.2005  11:01  StrÆnka 52



portu solného roztoku porézní strukturou materiálu se již
neúčastní. Parametry transportu solného roztoku budou tedy
menší než parametry transportu vody. Pro popsání těchto
jevů je nutné využít fenomenologické modely se začleněním
vazebných izoterem iontů solí jako akumulačního parametru
transportu solí [7].

Molekuly vody nemohou být adsorbovány na stěny pórů
v takovém rozsahu jako bez přítomnosti iontů solí, nebo�
část potenciálních van der Waalsových vazeb pro adsorpci
molekul vody na stěny porézního prostoru je blokována
chloridovými ionty. Z tohoto důvodu jsou transportovány
pomocí rychlejších kapilárních sil rychleji než při transportu
vody. Při rychlejším transportu vlhkosti poté dochází ke
zvýšení hodnot parametrů popisujících transport vlhkosti.

Vlivem jevů charakteristických pro transport chloridů
v porézních materiálech na bázi cementu dochází po určité
době k částečné separaci molekul vody a chloridových iontů
v roztoku, penetrační roztok je zředěn a molekuly vody
mohou být adsorbovány stěnami pórů ve vyšší míře, stejně
jako v případě, kdy v penetrujícím roztoku ionty chloridů
nejsou přítomny. Proti počáteční fázi dochází k poklesu
parametrů vlhkosti a významu nabývá viskozita chloridové-
ho roztoku v porovnání s destilovanou vodou. Hodnota difúz-
ního koeficientu chloridů také klesá, nebo� klesá počet
vázaných iontů na stěnách pórů, které jsou ve stanoveném
součiniteli difúze chloridů zahrnuty. Dominantním se stává
transport iontů v roztoku, na rozdíl od počáteční fáze, v níž
bylo dominantním jevem vázání iontů chloridů na stěny
pórů.

Závěr
Teoretický a experimentální rozbor kombinovaného

transportu vlhkosti a solí patří k aktuálním tématům při
popisu jevů v porézních materiálech na bázi cementu,
nicméně tato problematika není zdaleka uspokojivě vyřeše-
na. Výsledky provedené analýzy by měly přispět k porozu-
mění základním mechanizmům řídícím kombinovaný trans-
port vlhkosti a chloridů v cementové maltě na základě
jednoduchých experimentů a metod inverzní analýzy trans-
portu vlhkosti a solí. Pro zjednodušení jsme použili difúzní
model, který sice pro popsání transportu, a zejména adsorp-
ce části chloridových iontů, není nejvhodnější, zcela však
postačuje pro identifikaci základních jevů provázejících
transport chloridů v cementové maltě. 

Článek vznikl na základě podpory projektu 
č. 103/04/P085 GA ČR.
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Pavlík, Z. – Jiřičková, M. – Rovnaníková, P. – Černý, R.:
Experimental and Computational Analysis of Coupled
Water and Chloride Transport in Cement Mortar 

A computational inverse analysis of coupled water and
chloride transport in cement mortar is done in this
paper. On the basis of an experiment performed in the
conditions of one-sided chloride-in-water solution
uptake into dry specimens both the apparent chloride
diffusion coefficient in dependence on chloride
concentration and apparent moisture diffusivity in
dependence on moisture content are determined. For the
sake of comparison, the moisture diffusivity is also
measured for distilled water in otherwise identical
conditions.

Pavlík, Z. – Jiřičková, M. – Rovnaníková, P. – Černý, R.:
Experimentelle und Computeranalyse des kombinierten
Transports von Feuchtigkeit und Chloriden im
Zementmörtel 

In der Arbeit wird eine inverse Computeranalyse der
kombinierten Beförderung von Wasser und Chloriden
im Zementmörtel vorgestellt. Auf der Basis eines
klassischen Sorptionsexperiments in einer Richtung
wird aus den gemessenen Feuchtigkeits- und Salz-
konzentrationsprofilen die Abhängigkeit des effektiven
Diffusionsleitkoeffizienten für Salze in Abhängigkeit von
der Salzkonzentration und der effektive Feuchtig-
keitsleitkoeffizient in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt
festgestellt. Zum Vergleich der ermittelten Ergebnisse
und zu ihrer nachfolgenden Interpretation wird auf
Grund eines unter den gleichen Bedingungen wie bei der
Sorption der Salzlösungen realisierten Sorptionsexperi-
ments auch der Feuchtigkeitsleitkoeffizient für des-
tilliertes Wasser ermittelt. 
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Snížení vlivu refrakce na měřené zenitové úhly
Sanchezovou metodou

doc. Ing. Radim BLAŽEK, CSc.
Dr. Ing. Zdeněk SKOŘEPA

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Teoretickým základem netradičního způsobu určování
vlivu refrakce na měřené zenitové úhly při trigonome-
trickém určování velkých výškových rozdílů v horském
terénu může být Sanchezova metoda. Článek uvádí
výsledky v pořadí již druhého ověřování dosažitelné
přesnosti šikmých délek metodou GPS na vědec-
kovýzkumné síti ve Starém Městě pod Sněžníkem.

Úvod
Sanchezova metoda byla poprvé publikována argentin-

ským geodetem R. N. Sanchezem v letech 1962 a 1967 a do
dnešní podoby rozpracována T. Wunderlichem v roce 1980
[4]. Na našem území byla poprvé experimentálně ověřena
autory článku v roce 2002 a výsledky publikovány v [1].
Touto metodou se určuje obecně šest refrakčních úhlů ρ12,
ρ13, ..., ρ32 pomocí měřených zenitových úhlů z*

12, z*
13, ..., z*

32
(ovlivněných refrakcí) a měřených šikmých délek s12, s13,
s23 ve svislém trojúhelníku 1, 2, 3 – viz schéma na obr. 1,
kde pro přehlednost nejsou nakreleny tečny k refrakčním
křivkám. Pro využití metody v praxi jsou body 1 a 2, jejichž
nadmořskou výšku chceme určit, na vrcholcích kopců a bod 3
je zvolen (jeho výšku lze určit geometrickou nivelací)
v údolí ve svislé rovině proložené oběma určovanými body.
Z rozdílu měřených zenitových úhlů lze snadno určit
v tomto trojúhelníku úhly α*

1, α*
2, a α*

3 (jsou ovlivněny
refrakcí). Odpovídající úhly α1, a2 a a3 se vypočtou z přesně
měřených délek pomocí kosinové věty.

Z předchozího odstavce je zřejmé, že Sanchezova
myšlenka je velmi jednoduchá, ale úspěšnost jejího prak-
tického využití je závislá na přesnosti měřených délek a dále
na konfiguraci bodů, resp. tvaru svislého trojúhelníka (jeho
obsahu). Podle [1] klesá od ideálního rovnoramenného troj-
úhelníka až po štíhlý trojúhelník, dále je třeba připustit vliv
relativních tížnicových odchylek na měřené zenitové úhly

(pro délky do 3 km lze vliv relativních tížnicových odchylek
na měřené zenitové úhly na území České republiky zpravid-
la zanebat).

Geometrické podmínky (princip řešení)
Ve svislém trojúhelníku 1, 2, 3 lze sestavit šest geome-

trických podmínek pro určení vlivu vertikální složky
refrakce z geodetických měření:

a) z rozdílů úhlů (vypočtených z délek a měřených zeni-
tových úhlů) dostaneme tři lineární rovnice (obr. 1). Každá
obsahuje dva z celkem šesti neznámých refrakčních úhlů

Součet (w1 + w2 + w3) je úhlový uzávěr ve svislém trojúhel-
níku;

b)druhou skupinu tří lineárních rovnic pro každé dva ne-
známé refrakční úhly napíšeme pomocí známých vztahů, kte-
ré platí mezi oboustranně měřenými zenitovými úhly (obr. 2)

a geocentrickým úhlem ϕ ( [gon]), 

který je nutno vypočítat s přesností 0,05 mgon pro střední
nadmořskou výšku Hm

Těchto šest lineárních rovnic se zapíše maticově Aρ = w.
V rozepsané podobě je

kde matice soustavy A řádu 6 je singulární s hodností
h(A) = 5.

Soustava se řeší pomocí singulárního rozkladu. Podle [3]
se určí singulární rozklad matice soustavy

A = USVT , (2)

kde U, V a S označuje čtvercové ortonormální matice a
diagonální matici s prvky σii = σi ≥ 0. Čísla σi jsou singulár-
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Obr. 1. Svislý trojúhelník
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ní čísla matice A (její hodnost je rovna počtu nenulových
singulárních čísel matice).

S = diag(2; 1,7320508; 1,7320508; 1; 1; 0) .

Za matici soustavy (1) se dosadí její singulární rozklad
podle (2)

USVT ρρ = w .

Označí se VT ρρ = t, UT w = d, potom místo soustavy (1) se
řeší soustava S t = d. V rozepsaném tvaru 

Zpětnou substitucí ρ = V t dostaneme obecné řešení úlohy

Jsou tři možnosti, jak zvolit volný parametr t6, a to:
– vybere se řešení, které má t6 = 0 (t2

1 + t2
2 + ... + t2

5 = 
= ρ2

12 + ρ2
13 + ... + ρ2

32 = min);
– ρ12 = ρ21 (aplikován model s konstantním refrakčním

úhlem, resp. konstantním refrakčním koeficientem pro
záměru 1-2 a 2-1);

– ρ31 = ρ32 (konstantní refrakční úhel, nikoliv refrakční
koeficient, pro stanovisko 3, protože délky záměr jsou
obecně různé).

Výsledky experimentálních měření
V pořadí již druhé experimentální ověření Sanchezovy

metody bylo zcela nezávisle provedeno v nově vytyčeném

svislém trojúhelníku, který patří do konfigurace výzkumné
sítě ve Starém Městě pod Sněžníkem, má přibližně dvakrát
větší délky a téměř pětinásobný výškový rozdíl proti první-
mu experimentu [1]. Jednotlivé body mají odlišný způsob
stabilizace. Bod 1 je stabilizován zabetonovaným stabilizač-
ním hřebem na bunkru bývalého pohraničního opevnění na
Tetřeví hoře, bod 2 je stabilizován nivelačním kamenem
s hřebovou nivelační značkou s vrtaným otvorem a bod 3
žulovým mezníkem s křížkem a nalepenou centrační znač-
kou pro přesnou centraci. Jejich přibližné nadmořské výšky
jsou 1 235 m, 740 m a 584 m. Body tvoří podle předpokladu
přibližně svislou rovinu. Bod 3 je navíc přístupný nivelační-
mu měření po značené polní cestě a je vzdálen přibližně
1 km severně od Starého Města pod Sněžníkem.

V trojúhelníku byly postupně excentricky změřeny
oboustranné zenitové úhly. Za měřickou jednotku bylo
zvoleno zaměření zenitového úhlu na dvě symetrická
rozhraní (černá × bílá) záměrného válce (obr. 3). U nejdelší

strany bylo nutno cílit na střed bílého pruhu válcového
signálu. V obou případech byla vypočtena redukovaná
výška cíle, která řeší opravu měřeného zenitového úhlu
z tlouš�ky (poloměru) válcového signálu. Na každé rozhraní
(resp. střed) byly zaměřeny dvě laboratorní jednotky (každá
sestává z dvanácti cílení) [2]. Měření probíhalo postupně na
jednotlivých bodech za proměnlivého počasí vteřinovými
teodolity Zeiss Theo 010B. Excentricky změřené zenitové
úhly byly přecentrovány na spojnice stabilizačních značek
(z*

ij, z*
ji). Šikmé délky těchto spojnic byly určeny ze součas-

ného měření GPS (Global Positioning System) a jejich
směrodatná odchylka je σs = 1,5 mm.

Refrakční úhly vypočtené podle různé volby parametru z6
jsou uvedeny v tab. 1, refrakční koeficienty k (0,105 až
0,252) v tab. 2. Známá konstantní hodnota k = 0,13, určená
C. F. Gaussem, neplatí ani jako průměrná hodnota (0,169).
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Obr. 3. Černobílý válcový signál

1 2 3

1-2 104,66717 6,10 6,04 6,35

2-1   95,38856 5,98 6,04 5,73

1-3 109,28220 3,27 3,21 3,52

3-1   90,75660 2,33 2,39 2,08

2-3 104,23385 2,89 2,95 2,64

3-2   95,78484 1,83 1,77 2,08
2351,591

ρ  [mgon]Šikmá délka 
[m]

Spojnice
Zenitový úhel 

[gon]

6814,920

4497,774

Tab. 1. Refrakční úhly

Obr. 2. Oboustranně 
zaměřená spojnice
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Trigonometrické výškové rozdíly v tab. 3 jsou vypočteny
ze vzorce pro jednostranně zaměřený trigonometrický
výškový rozdíl 

(výškový uzávěr je nula).

Pro úplnost jsou v tab. 4 vypočteny výškové rozdíly podle
vzorce pro oboustranně zaměřený trigonometrický výškový
rozdíl 

Za předpokladu stejného vlivu refrakce na obou koncích
záměry (model s konstantním refrakčním koeficientem pro
záměru) se její vliv vyloučí, což platí pro málo skloněné
záměry.

Závěr
Podle dostupných informací jde o druhé experimentální

ověření Sanchezovy metody na území České republiky.
Svislý trojúhelník, který byl vytvořen v síti ve Starém Městě
pod Sněžníkem, stále ještě není z hlediska tvarového ideální
(max. výškový rozdíl 652 m na vzdálenost 4 500 m odpoví-
dá necelým 15 % sklonu záměry). Přesto se podařilo určit
vzhledem k vysoké přesnosti měřených šikmých délek
získaných metodou GPS refrakční úhly s přesností charak-

terizovanou směrodatnou odchylkou σρ = 0,44 mgon
vztaženou k průměrné délce strany v našem svislém troj-
úhelníku. Tato skutečnost významně zvyšuje kvalitu trigo-
nometricky určených výškových rozdílů a následně i nad-
mořských výšek na úrověň přesnosti dosahované v
nivelačních sítích IV. řádu (podrobné výškové bodové
pole).

Příspěvek byl vypracován v rámci výzkumného záměru
MSM 2100000022 „Laserové systémy a jejich aplikace
(vliv atmosféry na geodetická měření)“.
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Blažek, R. – Skořepa, Z.: Reduction of the Effect of
Refraction on the Measured Zenith Angles Using the
Sanchez Method

The Sanchez method may become a theoretical basis of
nontraditional determination of the effect of refraction
on the measured zenith angles applied in trigonometric
determination of major height differences in the
mountains. This paper presents the outcomes of the
second testing of achievable accuracy of  slope lengths
using the GPS method in the research network in Staré
Město below Sněžník.

Blažek, R. – Skořepa, Z.: Herabsetzung des Einflusses
der Refraktion auf gemessene Zenitwinkel mit der
Sanchez-Methode

Theoretische Grundlage einer unkonservativen Art der
Bestimmung des Einflusses der Refraktion auf
gemessene Zenitwinkel bei der trigonometrischen
Bestimmung großer Höhendifferenzen im bergigen
Gelände kann die Sanchez-Methode sein. Der Artikel
führt die Ergebnisse einer in der Reihenfolge bereits
zweiten Überprüfung der erreichbaren Genauigkeit der
schrägen Längen mit dem GPS – Verfahren für
wissenschaftliche Untersuchungsnetze in Staré Město
unterhalb des Sněžník (Grulicher Schneeberg) an.
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1-2 0,180 0,178 0,187

2-1 0,176 0,178 0,169

1-3 0,147 0,145 0,159

3-1 0,105 0,108 0,094

2-3 0,247 0,252 0,226

3-2 0,156 0,151 0,178

0,169
0,019

Středový úhel ϕ 
[gon]

Spojnice
k

0,169 0,169
průměrná hodnota k

a její směrodatná odchylka

0,0678

0,0234

0,0444

Tab. 2. Refrakční koeficienty

č. sklon [%] 1 2 3

1-2   7,3 –496,198 –496,191 –496,224

2-3   6,7 –155,953 –155,955 –155,944

3-1 14,6 +652,151 +652,147 +652,169

Spojnice h  [m]

Tab. 3. Výškové rozdíly h

Spojnice

1-2

2-3

3-1

výškový uzávěr

–155,933

+652,118

    –0,006

h  [m]

–496,191

Tab. 4. Výškové rozdíly h vypočtené z oboustranně měřených 
zenitových úhlů

�dizertace
Využití matematických modelů 
pro zpřesnění konzumčních křivek

Ing. Jan Špatka

Práce pojednává o využití matematických modelů pro
stanovení měrných křivek průtoků, pro jejich analýzu a tvor-
bu obecné metodiky jejich extrapolace. Potřeba revize
současných metod se ukázala během povodní v roce 1997 a
2002. V práci je analyzována řada říčních profilů z hlediska
vlivu parametrů na konzumční křivku a její hysterezi při prů-
chodu povodňové vlny.
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Ověřování průmyslové stanice Leica TDA 5005 
Ing. Tomáš SILOVSKÝ

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek informuje o základních vlastnostech totální sta-
nice Leica TDA 5005, principu měření délek, úhlů a
funkci kompenzátoru, výsledcích úhlové a délkové
zkoušky.

Úvod
V dnešní době se v geodetické praxi stále častěji objevují

zakázky, které pro své vysoké požadavky na přesnost
měření není možné zpracovat běžnými totálními stanicemi.
Firma GEFOS v rámci rozšiřování svých služeb v oblasti
inženýrské geodézie zakoupila na konci roku 2003 novou,
v naší republice první, totální stanici od firmy Leica – TDA
5005 (obr. 1). Tato stanice je jedním z nejpřesnějších
měřických přístrojů na světě, patřící do řady TPS 5000. Její
přesnosti odpovídá i cena cca 1,5 mil. Kč. Pro své technické
parametry je vhodná jako součást měřických systémů [1],
které dokáží určit za určitých podmínek prostorové souřad-
nice malých strojírenských objektů s přesností setin mili-
metru. 

Svým designem se podobá stanicím nižší řady od firmy
Leica (TCA 1800, TC 1700), od kterých se neliší základním
softwarem ani uživatelským prostředím. Přístroj není
vybaven optickým ani laserovým centrovačem, nebo� jeho
přesnost je mnohem vyšší než ta, které je možné dosáhnout
i se speciálními centrovači. Přesnost v určení prostorových
souřadnic má být do 0,3 mm do vzdálenosti cca 100 m [2].
Úhlová přesnost 0,5", resp. 0,15 mgon, odpovídá příčné od-
chylce 0,012 mm na vzdálenost 5 m. Přístroj má nekonečné
jemné ustanovky, které jsou „volně pohyblivé“ na prstenci
pod korpusem přístroje. Na témže prstenci jsou umístěny i
samostatné mikrospínače pro sběr dat bez kontaktu s kor-
pusem přístroje, díky nimž je vyloučena chyba ze stisku

tlačítka. Řada TPS 5000 má celkem tři typy přístrojů:
– TM 5100A teodolit s prodlouženým 

(panfokálním) dalekohledem, 
– TDM 5005 motorizovaná totální stanice,
– TDA 5005 automatizovaná totální stanice.

Princip měření

�� Měření délek
Přístroj je vybaven zabudovaným elektronicko-optickým
dálkoměrem, jehož uváděná přesnost je 1 mm + 2 ppm
(ppm = 10·10E–6) s dosahem 3,5 km při měření na jeden hra-
nol. Jako zdroj světla pro měření na hranoly a fólie je
využívána dioda LED s emitujícím zářením vlnové délky
780 nm. 

Emitovaný a upravený paprsek je vyzařován přímo
v optické ose dalekohledu totální stanice. Díky tomu, že
všechny optické cesty jsou svedeny koaxiálně s hlavní
optickou osou dalekohledu (se záměrnou přímkou), odpada-
jí jakékoli komplikace způsobené excentričností jednotli-
vých zařízení (obr. 2). Fyzikální redukce měřených dat jsou,
po ručním zadání změřených parametrů atmosféry (teplota,
tlak, vlhkost), automaticky prováděny před zobrazením či
registrací.

Matematické redukce jsou prováděny taktéž automaticky.
Při samočinném převodu šikmé délky na vodorovnou a při
výpočtu převýšení je pro krátké vzdálenosti brán v úvahu
refrakční koeficient (pro ČR k = 0,13) a zakřivení zemského
povrchu (poloměr Země r = 6 378 km).

�� Měření úhlů
U totálních stanic od firmy Leica je použit stejný princip
odečítání úhlů, který je pouze modifikován pro různou přes-
nost, od totálních stanic základní řady (2 mgon) až po přes-
né přístroje používané v průmyslovém odvětví (inženýrsko-
-průmyslovou geodézii, 0,15 mgon). Přístroje používají
absolutní, statickou, opticko-elektronickou metodu odečítá-
ní. Základem je řádkový snímač CCD a skleněné úhlové
kruhy s jedinou ryskovou stupnicí při obvodu (obr. 3).
Stupnice na kruhu je uzpůsobena tak, že poskytuje poziční
informace potřebné k určení natočení. Kód stupnice je
prostřednictvím diody LED a dvojího průchodu světla
kruhem promítán na snímač, kde je přečten s osmibitovým

Obr. 1. Totální stanice Leica TDA5005

Obr. 2. Schéma konstrukce dálkoměru
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převodníkem A/D a poskytuje přibližnou informaci o poloze
kruhu (měřený vodorovný směr či zenitový úhel) s přesnos-
tí kolem 0,3 gon. 

Další, přesné určení čtení je vyřešeno statickým zpracová-
ním. Vypočte se průměr poloh kódových rysek, které se
promítají na snímač CCD. Zobrazí se na něj přibližně šede-
sát rysek, ze kterých se určí střed; pro jednoznačné určení
postačí již deset rysek. Tak je zajištěna spolehlivá interpo-
lace a vysoká přesnost měření.

Před zobrazením a registrací se hodnoty vodorovných
směrů automaticky opraví o vypočtenou korekci na základě:

– stávajícího náklonu přístroje, který se zjiš�uje průběžně
během měření dvouosým kompenzátorem;

– kolimační chyby, tj. hodnoty, kterou může uživatel po
kontrole osových podmínek změnit a uložit do paměti
přístroje.

Stejně tak zenitové úhly měřené v jedné poloze jsou před
zobrazením a registrací (a před použitím pro redukci délek)
automaticky opraveny o stávající náklon přístroje ve směru
záměry a o indexovou chybu zjištěnou při předchozí kali-
braci, uloženou v paměti.

�� Kompenzátor
Přístroj je vybaven dvouosým kompenzátorem (obr. 4),
který jako referenční horizont používá hladinu kapaliny
(oleje). Obrazec mřížky je na počátku optické cesty osvětlen
diodou LED, a poté promítán na lineární, jednorozměrný
řádkový snímač CCD. 

Mezitím paprsek prochází zobrazovací čočkou, dělícím
hranolem a dochází k jeho dvojímu odrazu o olejovou hladi-
nu. Vzor linií mřížky je ve třech různých směrech, a tak se
obě složky náklonu dají zjistit při použití pouze jednoho sní-

mače. Příčná složka sklonu posunuje celý obrazec po sní-
mači. Podélná složka způsobuje změnu vzdálenosti mezi
obrazy různě orientovaných linií.

Postup ověřování

�� Měření vodorovných směrů
Přesnost měření vodorovných směrů se ověřovala podle
normy [3]. Ze stanoviska O azimutální základny Židovské
Pece (Praha–Žižkov) byla provedena dvě měření (každé
v jiném dni). Obě sestávala ze čtyř oddělených skupin měře-
ní směrů OAi, OBi, OCi a ODi. Každá skupina se měřila v
I. poloze dalekohledu v pořadí Ai – Bi – Ci – Di a ve II. po-
loze v pořadí Di – Ci – Bi – Ai. Každá následující skupina
byla změřena s posunutým počátkem vodorovného kruhu
o 50 gon. Zkoušky proběhly ve třech sériích. Signalizace
bodů na kratší záměry (do 30 m) byla provedena speciálními
odraznými hranoly (obr. 5). 

Pro zkoušku měření na vzdálené cíle (150 až 300 m) byly
vybrány čtyři patky antén na střechách okolních domů.
Celkovou směrodatnou odchylku ψi měřeného vodorovného
směru ve dvou polohách ze dvou sérií uvádí tab. 1. Zjištěné
hodnoty odpovídají údaji výrobce 0,15 mgon.

�� Měření svislých úhlů
Přesnost měření svislých úhlů se ověřovala postupem uve-
deným v [3]. Ze zvoleného stanoviska v areálu ČVUT byly
vybrány cíle A, B, C, D na okolních budovách v různých
výškových úrovních vzdálených od přístroje 8 až 150 m,
označené odraznou fólií. Celková směrodatná odchylka sz
svislého úhlu měřeného v první skupině (ze dvou sérií měře-
ní) byla 0,15 mgon, což odpovídá hodnotě udané výrobcem.

�� Měření do 30 m
Pro toto měření, prováděné na interferometrické základně
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického se sídlem ve Zdibech, nebylo možné použít
metodiky popsané v normě [4], protože očekávaná přesnost
dálkoměru je řádově větší než přesnost měření ocelovým
měřickým pásmem, které je nezbytné při postupu podle
normy. Přístrojem umístěným na začátku základny dlouhé

Obr. 3. Princip měření úhlů

Obr. 4. Princip kompenzátoru

Obr. 5. Sada speciálních hranolů od firmy Leica

Vzdálenost cílů [m] ψ i  [mgon]

4 – 5 0,22
20 – 30 0,15

150 – 300 0,12

Tab. 1. Směrodatná odchylka ψi měřeného směru v 1. skupině 
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30 m (obr. 6) se postupně proměřovalo 65 bodů stabilizo-
vaných důlky uprostřed kolejové dráhy, po které se pohybu-
je vozík s upevněnými hranoly zajištěný v místě měření
kruhovým klínkem. Měřené body byly od přístroje 14,8 m
(bod 1) až 30,8 m (bod 65), vzdálenost mezi jednotlivými
body byla přibližně 0,25 m.

Bližší body se neměřily, protože nejsou stabilizované a
měření by se nedalo opakovat. Základna se měřila celkem
ve čtyřech sériích, v každé tři délky na daný stabilizovaný bod.
Po porovnání délek měřených totální stanicí s délkami mě-
řenými interferometrem (obr. 7) byla stanovena celková smě-
rodatná odchylka na vzdálenost do 30 m v hodnotě 0,26 mm.

�� Měření do 100 m
Ověřování přesnosti měření do 100 m a určení součtové
konstanty odrazného hranolu (obr. 8), který se používá pro
přesné strojírenské měření, probíhalo v budově Fakulty

stavební ČVUT. Vzhledem k tomu, že hranol lze použít na
vzdálenosti 70 až 80 m, byla volena stanoviska tak, aby
nejdelší vzdálenost nepřesáhla tuto délku. Na přímce bylo
pomocí stativů a trojnožek dočasně stabilizováno pět bodů
(obr. 9). Tím byla zajištěna neměnnost postavení během
měření (dočasná nucená centrace). Ze všech bodů se měřily
vzdálenosti na ostatní body šestkrát. Takže výsledná hodno-
ta byla vypočtena jako aritmetický průměr ze dvanácti
měření.

Pro určení součtové konstanty hranolu a pro určení přes-
nosti měření bylo zvoleno vyrovnání měření zprostředku-
jících [5]. Po vyrovnání byla součtová konstanta –0,04 ±
± 0,16 mm, což odpovídá předpokladu, že je nulová [2].
Empirická směrodatná odchylka měřených délek byla
0,23 mm. 

�� Zaměření sítě
Tvar sítě bodů a délky v síti byly zvoleny po konzultaci
s pracovníky a. s. GEFOS tak, aby nejlépe simulovaly reál-
ný, nejčastěji se vyskytující případ měřické sítě v praxi
(obr. 10). Vzdálenost mezi stanovisky byla 15 až 23 m.
Všechny body sítě byly signalizovány speciálními odrazný-
mi hranoly. Body 1 až 5 byly dočasně stabilizovány
železnými tyčemi o délce 1 m s magnetickou hlavou,
zatlučenými v zemi, na kterých byly upevněny odrazné hra-
noly. Na stanoviska 1001 až 1003 byl po dobu měření
postaven stativ. Z nich byla zaměřena osnova vodorovných
směrů ve třech skupinách a zenitových úhlů ve dvou polo-
hách s trojím opakováním. Z každého stanoviska bylo
měřeno na všechny body sítě. Délky byly zaměřeny na
každém stanovisku zároveň s měřením zenitových úhlů.

Polohové i výškové vyrovnání sítě [6] včetně redukce
délek na spojnici stabilizačních značek (délky byly reduko-
vány na středy odrazných hranolů) proběhlo v programu
GROMA V.7. Po vyrovnání sítě byla polohová odchylka
vyrovnané sítě 0,17 mm a směrodatná odchylka vyrov-
naných výšek 0,05 mm.

Závěr
Očekávaná relativní přesnost bodů zaměřovaných polární

metodou (alespoň v jedné skupině) se bude pohybovat do

Obr. 6. Měření na interferometrické základně

Obr. 9. Proměřovaná základna
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Obr. 8. Ověřované hranoly 

Obr. 10. Schéma sítě
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0,3 mm pro sí� cca 30 × 30 m, což je v souladu s očekávanou
přesností (údaji výrobce). Chyby budou pramenit spíše
z měření délek než z měření úhlů. Přesnost zaměřovaných
bodů na vzdálenosti od přístroje příliš nezávisí. Body od
zhruba 5 do 50 m budou zaměřeny se stejnou přesností.
Vyšší přesnosti (0,2 mm) lze dosáhnout, pokud budou
vyrovnány současně se sítí a budou zaměřeny z více
stanovisek. Celkovou přesnost podstatně ovlivní okolní
podmínky (teplota, tlak, vlhkost). U přístrojů s vysokou
přesností, jako je Leica TDA 5005, je důležité, aby se
měření, pokud mají mít odpovídající přesnost, prováděla
v místech s kvalitním osvětlením a v homogenním prostředí
na jednoznačně definované cíle. Ve strojírenských halách se
dají tyto podmínky zajistit.

Dále lze očekávat vyšší přesnost měřených bodů, pokud
by jejich poloha byla určována na základě měřených osnov
směrů (protínáním z úhlů). U tohoto postupu je velice
důležitá konfigurace bodů vůči základně. Zde by záleželo na
velikosti proměřovaného strojírenského dílce, protože
největší přesnosti lze dosáhnout při měření v rovnoramen-
ném trojúhelníku s vrcholovými úhly při základně 40 až
60 gon [7]. Délka základny se v praxi pohybuje mezi 10 až
150 m v závislosti na rozměrech dílce.

Ideálním případem by bylo vybudování měřické sítě
s body tvořenými pilíři s nucenou centrací a z těchto bodů,
u kterých by byly předem známy vyrovnané souřadnice

v místním systému s dostatečnou přesností, by se provádělo
zaměřování strojírenských dílů. Podobný systém (STAND)
se v zahraničí využívá ve velkých strojírenských provozech
(např. Boeing). Pevná stanoviska (pevné pilíře s nucenou
centrací), ze kterých se dlouhodobě měří (po dobu sedmi i
více let), jsou potom v pravidelných intervalech proměřová-
na a neustále zpřesňována.
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Silovský, T.: Tests of the Industrial Station of Leica TDA
5005 prior to its Putting into Operation

This article informs about basic characteristics of the
total station of Leica TDA 5005, principles of
measurement of lengths, angles and the compensator's
function, as well as the results of the angle and length
test.

Silovský, T.: Prüfungen der Industriestation Leica TDA
5005 vor ihrer Inbetriebnahme 

Der Artikel informiert über die grundlegenden Eigen-
schaften der Totalstation Leica TDA 5005, das Prinzip
der Messung von Längen, Winkeln und über die
Funktion des Kompensators, die Ergebnisse einer
Winkel- und Längenprüfung.

�ČVUT
Otevření Laboratoře nukleární magnetické rezonance

Poté, co byl rozluštěn lidský genom, dochází stále více
vědců k názoru, že k popisu složitých pochodů v lidském
organizmu pouhá znalost genetického kódu (abecedy) ne-
stačí a že jsou zapotřebí
komplexní in-vivo postupy
vyšetření celého intaktního
organizmu. Životní pochody
nejsou řízeny výlučně geny,
mnohé se odehrává na úrovni
proteinů a peptidů. Biomedi-
cínské zobrazovací metody, a
zde na prvním místě magne-
tická rezonance, jsou k moni-
torování obzvláště vhodné.

Laboratoř nukleární mag-
netické rezonance, která byla
počátkem prosince minulého
roku v Praze otevřena, je
společným vědecko-výzkum-
ným pracovištěm Ústavu biomedicínského inženýrství
ČVUT a 1. lékařské fakulty UK, na kterém byl instalován
přístroj pro spektroskopii a zobrazování pomocí magnetické

rezonance SISCO85/310. Tento přístroj daroval Německý
ústav pro výzkum rakoviny (DKFZ) v Heidelbergu bezplat-
ně k užívání pro vědecko-výzkumnou činnost pracovníků

zúčastněných ústavů. Vý-
zkumný tým složený z léka-
řů, biologů, fyziků a inže-
nýrů tím získává možnost
synergicky uplatnit své zna-
losti z tematicky zcela roz-
dílných oborů.

Pětiletá spolupráce v ob-
lasti onkologického výzku-
mu mezi ČVUT v Praze a
DKFZ v Heidelbergu tímto
projektem úspěšně pokračuje
a konkretizují se plány dal-
ších společných experimen-
tů. Důležitou součástí spolu-
práce je pravidelná výměna

pedagogů, vědeckých pracovníků a studentů.

Tisková informace

� Sestavený a funkční magnet

Elektornika �
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�zprávy
Největší oblouk na světě

V červnu 2003 byl v čínské Šanghaji uveden do provozu
největší obloukový most světa nazvaný Lupu Bridge. Jde
o obloukový silniční most s mezilehlou mostovkou (obr. 1),
zkonstruovaný z oceli. Rozpětí oblouku je 550 m a dosavad-
ní největší rozpětí (New River Gorge Bridge v USA, 1977)
je tak překonáno o 32 m.

Most Lupu je součástí rozsáhlé a impozantní výstavby
mostů v Číně. Jen v současnosti je podle informací
podaných na loňském sympoziu IABSE v Šanghaji roze-
stavěno okolo dvaceti mostů s rozpětím přes 500 m.
Převážně jde o mosty zavěšené a visuté. Před dokončením je
visutý most Runyang, který s rozpětím středního pole
1 490 m bude mostem s třetím absolutně největším rozpětím
na světě (největší je Akashi Kaykio, 1991 m, viz Stavební
obzor č. 8, 1998) a v pokročilém stadiu výstavby je
zavěšený most Sutong, 1088 m, který překoná jednokilo-
metrové rozpětí pravděpodobně dříve než poněkud zpoždě-
ný hongkongský most Stonecutters (viz Stavební obzor č. 3,
2001). Oba předstihnou dosud největší zavěšený most
Tatara 890 m (viz Stavební obzor č. 7, 1998).

Ale vra�me se k mostu Lupu. V Šanghaji je přes přibližně
500 m širokou řeku Hongpu v současnosti sedm mostů spo-
jujících historický střed města s rozvíjející se obchodní
čtvrtí Pudong. V centrální části Šanghaje jsou mosty čtyři.
Tři z nich jsou zavěšené (Nanpu, Xupu a Yangpu) a posled-
ní Lupu tvoří již zmíněný oblouk. Všechny nesou více-
proudové silnice, které jsou součástí městského okruhu
nebo magistrál procházejících v podobě nadzemních esta-
kád městem. Jen díky nim se automobilová doprava v
Šanghaji jakž takž pohybuje. Na žádném z mostů není tram-
vaj či metro a vesměs jde o mosty jednopatrové. Všechny
jsou z oceli, pylony zavěšených mostů jsou však betonové. 

Okolí řeky Hongpu je bahnité a zakládání mostů je proto
nesmírně obtížné. Jako rozhodující prvky pro založení mostu
Lupu sloužily ocelové piloty z trub s průměrem 900 mm.

Obloukový most Lupu má i s krajními stometrovými poli
celkovou délku 750 m a jeho schéma je na obr. 1. Vzepětí
hlavního oblouku je 100 m (poměr f/l = 1 : 5,5). Most má
šířku 41 m a pro každý směr má tři dopravní pruhy s celko-
vou šířkou 24,5 m. Zbytek šířky připadá na chodníky a pros-
tor pro táhla (obr. 2). Hlavní nosníky jsou svařované,

kosoúhlého uzavřeného průřezu výšky 2,7 m, a nesou příč-
níky dlouhé 39 m (výška uprostřed 3 m) s ortotropní ocelo-
vou mostovkou. Mostovka má střechovitý sklon 2 %.
Největší podélný spád na mostě je 2,5 %. Most je v zakru-
žovacím oblouku 9 000 m.

Hlavní nosníky jsou zavěšeny na oblouku vždy dvojicemi
závěsů se vzájemnou vzdáleností 13,5 m. U konců oblouku,
kde je hlavní nosník nad obloukem, jsou závěsy nahrazeny
sloupy s průřezem 5 × 5 m. Oblouky se ve vrcholu sbližují,
nebo� jsou navzájem k sobě skloněny, jak je vidět z obrázků.
Na vrchol oblouků vede pohodlné schodiště (obr. 3). Mezi
sebou jsou oblouky v místech závěsů rozepřeny příčníky
(obr. 4) a pod mostovkou je mohutné příhradové ztužení
(obr. 5). Průřez oblouku je lichoběžníkový, široký 5 m a

Obr. 1. Schéma mostu 

Obr. 2. Příčný řez

Obr. 3. Most Lupu
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vysoký 6 až 9 m. Model průřezu je vidět na obr. 6. Most má
oboustranné chodníky oddělené od vozovky širokým pá-
sem, v němž jsou umístěna (2 × 8) táhla z lan průměru
120 mm. Táhla jsou schopna převzít sílu 200 MN. 

Okolí mostu je v současnosti nevábné, nebo� most je
obklopen starými přístavními budovami a skladišti ve
značném stupni rozkladu. Vše má být do roku 2010, kdy se
v Šanghaji koná světová výstava, odstraněno a pata mostu
má být po levém břehu propojena s promenádou, slavným
Bundem (obr. 7).

Výstavba mostu byla zahájena v roce 2000, předtím se
však dva roky pracovalo na jeho základech. Oblouk byl uza-
vřen v říjnu 2002, most dokončen v únoru 2003 a datum
uvedení do provozu už bylo zmíněno. Most byl montován
symetricky z obou stran konzolováním s využitím pomoc-
ných věží v místě uložení oblouku a plovoucích jeřábů nos-
nosti 300 a 1 000 t. Celková hmotnost ocelové konstrukce je
34 495 t převážně oceli S355. Náklady na stavbu se uvádějí
78 mil. USD. 

S využitím materiálů Sympozia IABSE 
J. Studnička

Obr. 4. Příčník mezi oblouky

Obr. 5. Ztužení pod mostem

Obr. 6. Uložení oblouku a model průřezu

Obr. 7. Promenáda Bund s pohledem na Pudong

Nejlepší diplomová práce ve školním roce 2004/2005

� architektura, stavební inženýrství

� ekonomika a řízení, management

� konstrukce a dopravní stavby, materiály

� inženýrství životního prostředí, voda, systémové inženýrství

� geodézie a ostatní

Uzávěrka přihlášek byla 30. prosince. Do soutěže a závěrečného vyhodnocení porotou budou přijaty práce studentů
posledního ročníku fakulty odevzdané do 28. února 2005 v sekretariátu proděkana doc. Ing. Františka Čiháka, DrSc.

www.skanska.cz

Počátkem června loňského roku vyhlásil generální ředitel Skanska CZ,
společně s děkanem Fakulty stavební ČVUT v Praze druhé kolo shora
uvedené soutěže v kategoriích: 
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�sympozia
Sympozium MOSTY a IBF 2005 společně oslaví 10. výročí

Do portfolia doprovodného programu Mezinárodního
stavebního veletrhu IBF, který v příštím roce oslaví jubilej-
ní, 10. ročník, patří i shora uvedená akce. Cílem sympozia,
které  se uskuteční 20. až 22. dubna 2005, je seznámit širo-
kou veřejnost s nejnovějšími poznatky z oblasti mostního
inženýrství. Pořadatelé by rádi zdůraznili slavnostní ráz
sympozia a současně podpořili jedno z hlavních témat
Stavebních veletrhů Brno pro rok 2005, kterým je dopravní
stavitelství. „Sympozium Mosty je s veletrhem IBF spjato
od samého počátku a jednoznačně patří k nejúspěšnějším
akcím našeho doprovodného programu,“ podotýká mana-
žerka PR a reklamy Stavebních veletrhů Brno Zuzana
Krupičková. Akce se jako každým rokem odehraje pod
záštitou Ministra dopravy ČR. 

U příležitosti jubilejního ročníku sympozia bude vydán
stručný abecední přehled „Projektanti a stavitelé českých
mostů“. V připravované publikaci budou uvedeni všichni,
kteří společně s tvůrci programu vytvářeli dosavadní
devítiletou historii sympozií a kteří se průběžně podílejí na
budování dobrého jména českého mostního stavitelství.
V rámci připravovaného ročníku budou uděleny čestné titu-
ly Mostní dílo roku 2003, a to v kategoriích novostavba a
oprava, resp. přestavba. 

Tématem přednášek bude mj. správa mostních objektů,
plánování a financování mostních staveb, legislativa, život-
nost mostů, nové technologie a materiály pro mostní stavby
či realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů. V jed-
notlivých blocích vystoupí čeští i zahraniční odborníci na
danou problematiku, zástupci vysokých škol, vědeckých
ústavů i investorských a realizačních firem.

Stavební veletrhy Brno 2005 budou komplexem čtyř
samostatných veletrhů – v týdnu od 19. do 23. dubna se pod
„jednou střechou“ představí 10. mezinárodní stavební
veletrh IBF, 6. mezinárodní veletrh technických zařízení
budov SHK BRNO, dále URBIS – Fórum investičních
příležitostí a veletrh Technologií pro města a obce a v ne-
poslední řadě 2. mezinárodní veletrh osvětlovací techniky,
elektroinstalací a systémové integrace budov ELEKTRO. 

Tisková informace

Katedra stavební mechaniky Stavební fakulty VŠB TU–Ostrava

ÚTAM AV ČR

Inženýrská akademie ČR

pořádají

VI. ročník konference

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ

6. dubna 2005
Dům techniky Ostrava

Celá akce se již tradičně uskutečňuje za aktivní spolupráce ČKAIT Ostrava, Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ostrava 
a dalších odborných institucí a vysokých škol technického a stavebního směru. Mottem konference bude příprava k přecho-
du od deterministických k pravděpodobnostním metodám posudku spolehlivosti konstrukcí aplikovatelným v normách 
a v projekční praxi. Tomuto mottu má odpovídat uspořádání, obsah a pořadí jednotlivých příspěvků zaměřených na širší 

inženýrskou veřejnost.

Informace:
Ing. Martin Krejsa, PhD., tel.: 596 991 303, e-mail: martin.krejsa@vsb.cz

FAKULTA STAVEBNÍ

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA

OSTRAVA

AKADEMIE VĚD ČR

ÚSTAV TEORETICKÉ

A APLIKOVANÉ MECHANIKY 

ČESKÁ KOMORA 

AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ 

A TECHNIKŮ

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH

INŽENÝRŮ

SVAZ PODNIKATELŮ 

VE STAVEBNICTVÍ

INŽENÝRSKÁ 

AKADEMIE ČR
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�zprávy
Hliněné omítky – tradice, zdraví 
i ekologie

Hlínu jako materiál zná lidstvo od pravěku. Nepo-
užívala se však jen jako základní surovina k výro-
bě keramiky, ale sloužila také ve stavebnictví.
Mezopotamští Sumerové budovali z hliněných

cihel své úchvatné stavby, s hlínou pracovali i američtí
Indiáni, jejichž hliněná puebla přežila až do dnešních časů.
Hlínu používali rovněž naši předkové ke stavbám svých
rázovitých chalup. Uplatnění však nachází také v moderním
věku a v nabídce řady předních producentů stavebních
materiálů nalezneme kupříkladu hliněné omítky. Nechybějí
ani v sortimentu společnosti Baumit, která je významným
výrobcem suchých omítkových a maltových směsí a fasád-
ních povrchových úprav. 

Tento tradiční materiál je modernímu člověku příjemným
společníkem ve stále více přetechnizovaném světě. Hlína
doslova láká k tomu si ji osahat: s touto spontánní reakcí se
setkávají běžně vystavovatelé na veletrzích, na nichž před-
vádějí svůj sortiment hliněných omítek.

Hliněná omítka má jméno Viton
Právě hliněné omítky se v posledních letech začínají v zá-

padní Evropě stále více používat ve formě vnitřních omítek.
Tento trend dorazil také k nám a tvoří alternativu tradičním
omítkovým systémům. V moderních interiérech se totiž
nabízí široké uplatnění pro jejich vnitřní variantu. Použít je
lze na jakýkoliv podklad s výjimkou tapet. Poradí si s nimi i
amatérští stavebníci, ale vhodné jsou také pro profesionální
zpracování včetně nanášení omítacími stroji.

V sortimentu hliněných omítek Viton najdeme materiál
pro všechny vrstvy na zdivu: podkladní podhoz, hrubou
jádrovou omítku i jemnou štukovou vrstvu. A tu bude
možné od příští stavební sezóny koupit probarvenou ryze
přírodními pigmenty v některém z osmi základních odstínů. 

Vhodné řešení pro alergiky
Velmi zjednodušeně můžeme říci, že hliněná omítka je

vyrobena z jemného písku a jílu. Písek splňuje funkci plni-
va, jíl pojiva. V hliněných omítkách nenajdeme žádné
speciální „moderní“ přísady, které se používají u všech
standardních omítkových směsí a kterými se upravuje jejich
plasticita, odolnost proti vzniku trhlin, nasákavost, nebo
naopak vodoodpudivost. Hliněné omítky tyto přísady
nemají, protože je nepotřebují. Příjemné zpracovatelské a
vysoce příznivé uživatelské vlastnosti má tento přírodní
materiál  jaksi sám od sebe. Velmi dobře se zpracovává a
možnosti jeho tvarování jsou téměř neomezené. Hliněné
omítky jsou stoprocentně recyklovatelné: pokud rozmíchá-
me již ztvrdlou omítku s vodou, opět máme omítkovou
směs použitelnou na další práce.

Viděno očima člověka toužícího po moderním a zdravém
bydlení, nejdůležitější vlastností hliněných omítek je určitě
schopnost regulace relativní vlhkosti vzduchu v prostoru.
Z příliš vlhkého vzduchu omítka nečekaně vysokou měrou
odebírá přebytečné vodní páry, a naopak do suchého
vzduchu stejně dobře přepouští vlhkost, kterou si předtím
„nastřádala“. To, že udržuje stálou vlhkost, pomáhá konzer-
vovat dřevo a akumuluje teplo. Hliněný materiál pohlcuje
také pachy z kuchyně, cigaretový kouř a obecné látky způ-
sobující potíže hlavně alergikům.

Tisková informace

Řemesla pro každého

Veletržní společnost GHM – Gesellschaft für Hand-
werksmessen mbH se sídlem na novém výstavišti
v Mnichově pořádá ve dnech 10. až 16. března 2005 již
57. mezinárodní kontraktačně prodejní veletrh technic-
kých a spotřebních řemesel I.H.M. Veletrh je po
desetiletí vyhledávaným místem pro každého, kdo chce
navázat nové obchodní a pracovní kontakty s malými a
středními podniky nebo posílit existující vztahy. Je to
setkání vystavovatelů s odbornou veřejností, místo, kde
jsou prezentovány nové trendy, informace a inovace.

Letošní I.H.M. bude opět prezentovat nové vývojové
tendence, progresivní techniky, široké spektrum zboží
z malých i středních podniků a také řemeslnické služby
pro každého. Zúčastní se na něm více než 1 700 vy-
stavovatelů ze 30 zemí. Jejich expozice zaplní 12 hal
o užitné ploše 120 tis. m2, ve kterých je očekáváno více
než 200 tis. návštěvníků z 55 zemí. Nejvíce jich přijíždí
z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Česka a dalších zemí.

Oborové členění je rozděleno do investiční oblasti
Business a spotřebitelské Lifestyle. V první je nabízeno
elektrické ruční nářadí, malá mechanizace, stroje a
zařízení pro opracování a zpracování kovů, plastů,
dřeva, skla a keramiky. Dále zahrnuje vybavení dílen a
skladů, dopravní prostředky, potřeby pro motoristy,
autoopravárenskou techniku, řemeslnou techniku a
malou mechanizaci pro stavbu i výstavbu, upevňovací
prostředky, bezpečnost práce a ochranu životního
prostředí, ukázky výstavby obytných domů, vybavení
zahrad, zahradní stroje, nástroje a potřeby, informační a
komunikační techniku, vybavení kanceláří. V samostat-
né expozici věnované využití náhradních zdrojů energie
a životního prostředí bude poradenská služba, tepelná
technika a izolační materiály pro úsporu energie. Ve
spotřebitelské oblasti Lifestyle jsou umělecká řemesla
všeho druhu, sklo a keramika, výrobky ze dřeva, kůže a
kovů, kamenické výrobky, zimní zahrady, bazény a sauny.

V loňském roce se podílela na úspěchu veletrhu i
Česká republika oficiální účastí rekordních 80 firem na
výstavní ploše 1 200 m2 v rámci podpory exportu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podle odhadu
čeští vystavovatelé prodali a dohodli kontrakty za 5 mil.
EUR. Letos se v oficiální účasti představí české firmy
již po desáté. 

www.ghm.de
www.expocs.cz

I.H.M. 2005
57. mezinárodní veletrh řemesel, 

veletrh pro malé a střední podniky,
Mnichov–nové výstaviště

10.–16. března 2005
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