
STAVEBNÍ OBZOR
ROČNÍK 14 ČÍSLO 04/2005

Navigace v dokumentu

OBSAH

Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer, R. – Gregerová, M. – Pospíšil, P. –
Čejka, T. – Zigler, R. – Materna, A. – Cikrle, P. – Brožovský, J.
Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova
mostu v letech 1994 až 2004 – 2. část

97

Kuráž, V. – Matoušek, J.
Ověření plošných elektrod pro dielektrické měření vlhkosti porézních
materiálů

107

Chovanec, J.
Vícekriteriální optimalizace ve znalecké činnosti 114

Chlup, J.
Zkoušky ručního laserového dálkoměru DISTO pro2 117

Koska, B. – Štroner, M. – Pospíšil, J.
Laserový skenovací systém LORS – vývoj a ověřování přesnosti 123

Navigace
Použijte hypertextový odkaz z obsahu k zobrazení textu příspěvku.Z úvodu článku je možné vrátit se stejným způsobem na tento obsah.K prohledávání dokumentu stiskněte klávesy Ctrl + F.Pro rozšířené vyhledávání použijte nástroj, který poskytuje Váš prohlížeč souborů PDF.



pozemní stavby

dopravní stavby

vodohospodářské stavby

geotechnika

konstrukce a materiály

technologie

životní prostředí

geodézie a kartografie

mechanizace

informatika

ekonomika

softwareSTAVEBNÍ OBZOR

Fakulta stavební 

ČVUT v Praze

Česká komora autorizovaných

inženýrů a techniků

Český svaz

stavebních inženýrů

Fakulta stavební

VUT v Brně

Fakulta stavební

VŠB TU-Ostrava

4 �� 2005
ročník 14

OBALKA.QXD  1.9.2004  18:27  StrÆnka 1



Předseda:

prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc.

Členové:
Ing. Miroslav BAJER, CSc.

doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.

Ing. Jiří HIRŠ, CSc.

doc. Ing. Vladimír JELÍNEK, CSc.

Ing. Jana KORYTÁROVÁ, PhD.

Ing. Karel KUBEČKA

Ing. Petr KUNEŠ, CSc.

doc. Ing. Ladislav LAMBOJ, CSc.

doc. Ing. Ivan MOUDRÝ, CSc.

doc. Ing. Jaroslav NOVÁK, CSc.

Místopředseda:

doc. Ing. Alois MATERNA, CSc.

doc. Ing. Luděk NOVÁK, CSc.

doc. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc.

prof. Ing. J. PROCHÁZKA, CSc.

Ing. Vlastimil ROJÍK

Ing. Karel SVOBODA

doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR

Ing. Ludvík VÉBR, CSc.

doc. Ing. Josef VITÁSEK, CSc.

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.

Ing. Renata ZDAŘILOVÁ

STAVEBNÍ OBZOR, odborný měsíčník, vydává
Fakulta stavební ČVUT Praha společně s Fakultou
stavební VUT Brno, Fakultou stavební VŠB TU
Ostrava, Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem
stavebních inženýrů. Řídí redakční rada, vedoucí
redaktorka Marcela Klímová. Adresa redakce:
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel./fax: 224 354 596,
klimova@fsv.cvut.cz, http://web.fsv.cvut.cz/obzor.
Vychází každý měsíc kromě července a srpna,
cena za výtisk je 40 Kč včetně DPH (+ poštovné a
balné). Objednávky odběru i reklamace přijímá 
Ing. Milan Gattringer, MG DTP, Borovanská 3388,143 00
Praha 4, tel./fax: 241 770 220, e-mail: mgdtp@volny.cz.
Odběr je možné zrušit až po vyčerpání zaplace-
ného předplatného. Inzerci adresujte redakci. Tech-
nická redakce a realizace: Ing. Milan Gattringer. Po-
dávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím
pošt Praha, č. j. NP 144/1994, ze dne 21. 10. 1994. Do
sazby 14. 3. 2005. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

INDEX 47 755, ISSN 1210-4027

REDAKČNÍ RADA

OBSAH

Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer,
R. – Gregerová, M. – Pospíšil, P. –
Čejka, T. – Zigler, R. – Materna, A. –
Cikrle, P. – Brožovský, J.

Souhrnné 
hodnocení 
teoretického 
a experimentálního 
výzkumu Karlova mostu 
v letech 1994 až 2004
– 2. část  . . . . . . . . . . . . . . . 97

Kuráž, V. – Matoušek, J.

Ověření plošných 
elektrod 
pro dielektrické 
měření vlhkosti 
porézních 
materiálů  . . . . . . . . . . . . . 107

Chovanec, J.

Vícekriteriální 
optimalizace 
ve znalecké činnosti  . . . . 114

Chlup, J.

Zkoušky ručního 
laserového dálkoměru 
DISTO pro2  . . . . . . . . . . . 117

Koska, B. – Štroner, M. – Pospíšil, J.

Laserový skenovací 
systém LORS – 
vývoj a ověřování 
přesnosti  . . . . . . . . . . . . . 123

CONTENTS

Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer,
R. – Gregerová, M. – Pospíšil, P. –
Čejka, T. – Zigler, R. – Materna, A. –
Cikrle, P. – Brožovský, J.

Comprehensive 
Assessment 
of Theoretical and
Experimental Investigation 
of Charles Bridge 
from 1994 to 2004 
– Part 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Kuráž, V. – Matoušek, J.

Results of Numerical
Modelling and Experimental
Verification of Plate
Electrodes for the Dielectric
Moisture Content
Measurement  . . . . . . . . . 107

Chovanec, J.

Multicriterial 
Optimization 
of Expert Activity  . . . . . . 114

Chlup, J.

Trial Runs of the Hand-
-Operated Laser Distance
Metre DISTO pro2  . . . . . . 117

Koska, B. – Štroner, M. – Pospíšil, J.

Laser Scanning 
System LORS – 
Development and 
Accuracy Testing  . . . . . . 123

INHALT

Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer,
R. – Gregerová, M. – Pospíšil, P. –
Čejka, T. – Zigler, R. – Materna, A. –
Cikrle, P. – Brožovský, J.

Zusammenfassende
Bewertung 
der theoretischen 
und experimentellen
Erforschung der Karlsbrücke
in den Jahren 1994 bis 2004 
– Teil 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Kuráž, V. – Matoušek, J.

Prüfung flacher 
Elektroden 
für die dielektrische 
Messung der Feuchtigkeit
poröser 
Materialien  . . . . . . . . . . . 107

Chovanec, J.

Mehrkriterienoptimierung 
bei der Sachverständigen-
tätigkeit   . . . . . . . . . . . . . 114

Chlup, J.

Probeläufe des Hand-
-Laserentfernungsmessers
DISTO pro2  . . . . . . . . . . . 117

Koska, B. – Štroner, M. – Pospíšil, J.

Das Laser-Scannsystem
LORS – Entwicklung 
und Prüfung 
der Genauigkeit  . . . . . . . 123



STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 14 ČÍSLO 4/2005

Značná různorodost a nestejnoměrnost fyzikálně me-
chanických vlastností stavebních kamenů ze sedimen-
tárních hornin je v konstrukci Karlova mostu zvýrazně-
na dalšími faktory, k nimž patří použití kamenů
z různých těžebních lokalit, různé stáří, vlhkost a stupeň
degradace. Značný rozptyl vlastností kamenného zdiva
mostní konstrukce v závislosti na počátečních vlastnos-
tech, intenzitě probíhajících degradačních procesů,
vlhkosti a stupni zvětrání jednotlivých kamenných kvá-
drů, spolu s variabilitou vlastností po výšce kamenných
kvádrů, rozdílnost a heterogennost skladby výplně most-
ního tělesa z hlediska fyzikálně mechanických vlastností
materiálů, jsou významné a omezující podmínky při
vytváření výpočetního modelu. K tomu dále přistupují
nedostatečně definované vlastnosti vzájemných kontak-
tů jednotlivých fází kompozitní mostní konstrukce, bez
jejichž znalosti nelze postihnout vzájemnou interakci
např. kamenné mostní konstrukce a výplňových vrstev.

Monitorování deformací Karlova mostu prokázalo
závažnost a vliv nesilových účinků (teplota, vlhkost) na
cyklické deformace a trvalé přetváření provázené po-
stupnou dezintegrací kamenného zdiva, narůstajícím
náklonem poprsních zdí a rozvojem trhlin kamenné
mostní konstrukce (každý deformační cyklus „je prová-
zen postupným nárůstem trvalých deformací“, část
nerealizované primární deformace vyvolává mechanický
stav napjatosti, výsledná tahová napětí přispívají k roz-
voji tahových trhlin).

Porovnání hodnot napjatosti (normálové napětí σσx a σσy,
hlavní napětí σσ1, σσ2), vypočtené programovým systémem
ANSYS, prokazuje negativní vliv interakce kamenné
mostní konstrukce se zabudovanou „železobetonovou“
deskou z hlediska celkového zvýšení stavu napjatosti ka-
menného zdiva v jednotlivých zatěžovacích cyklech účin-
kem změny teploty.

Výsledky rozsáhlého teoretického a laboratorního vý-
zkumu, dlouhodobého sledování a průzkumných prací
„in situ“ jednoznačně prokazují oprávněnost navržené
koncepce a postupu opravy Karlova mostu prezento-
vané v roce 1997 [4]. 

1. Výzkum fyzikálně mechanických vlastností
pískovcových bloků Karlova mostu

V průběhu let 1994 až 2004 probíhal na Karlově mostu
v rámci [1], [2] a [3] za omezujících podmínek systematický
průzkum, jehož cílem bylo stanovení vlastností a míry
degradace konstrukčních materiálů. Přes omezené možnosti
odběru vzorků pro fyzikálně mechanické zkoušky se podaři-
lo získat soubor výsledků zkoušek pískovců a opuk, na kte-
rém lze dokumentovat materiálovou různorodost konstrukce
Karlova mostu a intenzitu probíhajících degradačních pro-
cesů.

Vzhledem k požadavku minimalizovat odběr vzorků
v souladu s metodikou ČSN 73 0038, a tím narušování ka-
menné mostní konstrukce, nebylo možné postihnout, v po-
třebném rozsahu, materiálovou heterogenitu a nestejnoměr-
nost pískovcových bloků kamenné mostní konstrukce.
Z uvedeného důvodu bylo nutné využít netradiční metody
zkoušení, jako např. stanovení fyzikálně mechanických
vlastností na malometrážních zkušebních tělesech s omeze-
ným počtem vzorků. Značná heterogenita a nestejnoměrnost
kamenných bloků je způsobena použitím kamene z různých
lokalit těžby, často i s rozdílnými vlastnostmi sedimentární
horniny i v rámci jedné lokality, rozdílným stářím a stupněm
degradace zabudovaných kamenných bloků. Omezení mož-
nosti destruktivních zásahů neumožňuje také souhrnné po-
psání průběhu sledovaných veličin po výšce kamenných
bloků (700 až 1 100 mm) tvořících mostní klenby.

Ze vzorků pískovce, odebraných z kleneb Karlova mostu
v roce 1994 ([1], publikováno v [4]), bylo získáno celkem
25 výsledků zkoušek pevnosti v tlaku ve vysušeném stavu
Rc (KÚ ČVUT). Průměrná hodnota pevnosti v tlaku Rc byla
31,1 MPa, minimální hodnota 7,6 MPa a maximální hodno-
ta 61,0 MPa. Směrodatná odchylka výběru měla hodnotu
15,1 MPa. Variační součinitel, který vyjadřuje procentní
poměr směrodatné odchylky a průměrné hodnoty, pak vy-
chází 48,5 %, což svědčí o značné nestejnoměrnosti mate-
riálu konstrukce. Značný rozptyl výsledků pevnosti v tlaku
pískovce je patrný v histogramu četnosti na obr. 1. Obdobný
rozptyl byl zjištěn také u ostatních vlastností pískovce. 

Na základě statistického vyhodnocení souboru experi-
mentálně stanovených pevností a modulu pružnosti v tlaku
z výběru 17 vzorků odebraných z pískovcových bloků z líce
šesti různých klenbových oblouků – hloubka odběru do
200 mm (odběr 1994 a 2000) byla určena průměrná pevnost
pískovce v tlaku 34,32 MPa a průměrný modul přetvárnosti
pískovcového zdiva v tlaku 5,355·103 MPa. Hodnota výpoč-
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tové pevnosti kamenného zdiva, která byla stanovena
extrapolací hodnot uvedených v ČSN 73 1101 (tab. 2) pro
zdivo řádkové čisté (jakosti III) a maltu kvality 0,4 MPa,
činí Rms,d = 1,75 MPa. V souladu s ČSN 73 0038 byla vy-
počtena upravená výpočtová pevnost zdiva s přihlédnutím
k vlhkosti, celistvosti a kvalitě zdiva a podrobnosti průzku-
mu Rd = 1,56 MPa [5].

V rámci výzkumných prací [3] byly provedeny dyna-
mické nedestruktivní zkoušky – ultrazvukovou impulsní
metodou. Nejvýznamnějším výstupem z ultrazvukového
měření je hodnota dynamického modulu pružnosti, ze které
lze získat hodnotu statického modulu pružnosti důležitou
pro aproximativní výpočty deformací kamenné mostní kon-
strukce. Vzájemný poměr mezi dynamickým a statickým
modulem pružnosti je pro každý druh materiálu různý. Na
dvou vizuálně různých vzorcích arkózového pískovce ve
stavu vysušeném (oblouk III. a IV.) byl stanoven dynamický
modul pružnosti z doby průchodu ultrazvuku 27,1·103 MPa
a 17,0·103 MPa. Těmto hodnotám odpovídá statický modul
pružnosti arkózového pískovce (oblouk III. a IV.)
23,4·103 MPa a 16,0·103 MPa (obr. 2). Z rychlosti šíření
ultrazvuku je možné orientačně určit rovněž pevnost ode-
braných vzorků kamene (tab. 1). 

V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty dynamických modulů
pružnosti vzorků pískovce odebraných z různých lokalit
těžby kamenných bloků použitých na mostní konstrukci
Karlova mostu v závislosti na vlhkosti a pevnosti v tlaku
pískovce ve stavu vysušeném a nasyceném stanovených na
tělesech o průměru 50 mm.

Výsledky zkoušek pevnosti pískovce v tlaku v závislosti
na vlhkosti a porovnání pevnosti ve stavu suchém a nasyce-
ném (ukazatel změknutí) poukazují na významný vliv
vlhkosti na pevnost pískovce v tlaku. Velká variabilita fyzi-
kálně mechanických vlastností vyžaduje přijetí řady zjedno-

dušujících předpokladů při homogenizaci kamenného zdiva,
která musí být prováděna odděleně pro každé mostní pole.

Na obrázcích 3 a 4 jsou znázorněny výsledky laborator-
ních zkoušek segmentů ze dvou jádrových vrtů odebraných
z arkózového pískovce, z nichž je patrná variabilita fyzikálně
mechanických vlastností po výšce, zejména pokles pevnosti
a modulu pružnosti v tlaku směrem k povrchu pískovcových
kvádrů. Tyto výsledky jsou v souladu se zjištěnou intenzitou
chemických a biochemických degradačních procesů.

Na obrázku 5 jsou znázorněny pracovní diagramy pískovce
experimentálně zjištěné na válcových vývrtech výšky 70 mm
a průměru 35 mm, z nichž je patrný převážně lineární průběh
závislosti σtl a ε. Případná nelinearita sledované závislosti
bude záviset na stupni degradace jednotlivých pískovcových
bloků, jejich vlhkosti, tlouš�ce a fyzikálně mechanických
vlastnostech výplně ložných spár a jejich podílu v kamen-
ném zdivu Karlova mostu (vápenná malta s hydraulickým
pojivem, popř. vápenocementová malta). Tyto otázky budou
předmětem dalšího experimentálního výzkumu. Bez dosta-
tečně rozsáhlého souboru výsledků experimentálně zjiště-
ných pro jednotlivé komponenty kamenného zdiva nelze
řešit úlohu homogenizace značně heterogenního zdiva.
Takovýto postup může vést k chybným závěrům.

Výsledky zkoušek vzorků odebraných v roce 2000 z opu-
kové rovnaniny dokládají také značnou různorodost vlast-
ností opuky (tab. 3).

Shrnutí
� Značná různorodost a nestejnoměrnost fyzikálně

mechanických vlastností stavebních kamenů ze sedimen-
tárních hornin je v konstrukci Karlova mostu zvýrazněna i
dalšími faktory, k nimž patří použití kamenů z různých tě-
žebních lokalit, různé stáří, vlhkost a stupeň degradace. 
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Obr. 2. Porovnání dynamických a statických modulů pružnosti

dynamický

statický

Průměr 
d

Výška 
l

Hmotnost 
m s

Objemová hmotnost ρ 
v suchém/nasyceném 

stavu 

Pevnost v tlaku  
R c

Nasákavost po 48 h 
NV48/zdánlivá 

pórovitost po 48 h

[g] [kg/m3] [MPa] [%]

III. 54,15 55,0 281,4 2222 57,3
III. modul 54,15 202,7 1041,6 2 231/2 331 53,8
IV . 54,10 54,3 267,5 2143 39,1
IV. modul 54,07 201,9 998,2 2 153/2 281 33,9

4,1/9,2

5,8/12,5

[mm]

Vrt

Tab. 1. Pevnost v tlaku arkózového pískovce ve stavu vysušeném, nasákavost kamene za atmosférického tlaku po 48 hodinách

Poznámka: 
Při vzájemném porovnání pevnosti vysušených a nasycených vzorků vychází ukazatel změknutí arkózy orientačně 0,91. Vzorek z oblouku č. III
měl vyšší pevnost a objemovou hmotnost. Výsledky ultrazvukových měření potvrdily značné rozdíly mezi vzorky arkózy odebranými z oblouku
III. a IV., které byly naměřeny při pevnostních zkouškách.



� Značný rozptyl význačných vlastností, jako je pevnost,
modul pružnosti, objemová hmotnost a nasákavost, ne-
umožňují extrapolovat tyto experimentálně stanovené vlast-
nosti na ostatní kamenné bloky mimo místa odběrů. S tímto
problémem souvisí otázka materiálového modelu a homoge-
nizace kamenného pískovcového zdiva mostní konstrukce a
opukového zdiva v tělese mostní konstrukce v souvislosti
s numerickou analýzou napjatosti a deformací kamenné
mostní konstrukce.

� Značný rozptyl vlastností kamenného zdiva mostní
konstrukce v závislosti na počátečních vlastnostech, inten-
zitě probíhajících degradačních procesů, vlhkosti a stupně
zvětrání jednotlivých kamenných kvádrů, spolu s variabili-
tou vlastností po výšce kamenných kvádrů, rozdílnost a he-
terogennost skladby výplně mostního tělesa z hlediska
fyzikálně mechanických vlastností materiálů jsou významné
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Tab. 2. Dynamický modul pružnosti pískovců v různých vlhkostních stavech, pevnost v tlaku a ukazatel změknutí KZc pískovce

objemová 
hmotnost 

ρ 

objemová 
hmotnost 

ρ 

[kg/m3] jednotlivá průměrná [kg/m3] jednotlivá průměrná

11 300/
12 800/

Božanov 2110 40,8 44,1 2199 33,9 33,9 14100

Nučice 2238 58,2 2361 52,8 0,75 34 500/
Nučice 2287 70,3 60,3 2339 31,9 45,1 31 100/
Nučice 2212 52,4 2370 50,5 29000
Vyšehořovice 1861 26,3 26,3 2109 27,6 27,6 1,05 7 700/7 400/6 900

K. Žehrovice 2182 58 2265 41,6 0,78 19 100/
K. Žehrovice 2186 61,2 58,5 2277 51,9 45,6 17 300/
K. Žehrovice 2162 56,4 2269 43,2 18000

Lokalita

Hodnoty ukazatele 
změknutí 

zkušebních těles 
(KZ) R c,n /R c

Dynamický modul 
pružnosti E b  

vlhký po odběru/ 
vlhký v lab./ 

vysušený při 70˚C  
[MPa]

0,77
Božanov 2100 47,4

Ve stavu vysušeném Ve stavu nasyceném

pevnost v tlaku R c 

[MPa]
pevnost v tlaku R c,n 

[MPa]

Obr. 3. Pracovní diagramy arkozóvého pískovce 
– vzorky odebrané z oblouku III.

Vzorek 
opuky

Objemová 
hmotnost 

ρ

Nasákavost 
hmotnostní 

NV

Pevnost 
v tlaku 

R c

Dynamický 
modul 

pružnosti E bu

[kgm-3] [%] [MPa] [MPa]

3/4 1 750 17,9 37,8 12 400
9/2 1 990 11,4 80,8 15 100
3/5 2 180 7,42 154,7 26 600
9/3 2 520 1,51 205,2 44 300

Tab. 3. Různorodost vlastností opuky z vrstvy rovnaniny

Obr. 4. Pracovní diagramy arkozóvého pískovce 
– vzorky odebrané z oblouku IV.

Obr. 5. Pracovní diagramy pískovce experimentálně zjištěné 
na válcových vývrtech



a omezující podmínky při vytváření výpočtového modelu.
K tomu dále přistupují nedostatečně definované vlastnosti
vzájemných kontaktů jednotlivých fází kompozitní mostní
konstrukce, bez jejichž znalosti nelze postihnout vzájemnou
interakci např. kamenné mostní konstrukce a výplňových
vrstev.

2. Monitorování deformací a přetváření
kamenné mostní konstrukce 
a poprsních zdí

V návaznosti na předchozí sledování deformací a přetvá-
ření Karlova mostu (1984–1988 PÚDIS, 1994 [1]) se moni-
toring prováděný v rámci [3] v letech 2003/2004 soustředil
na měření (KÚ ČVUT; Ing. J. Záruba):

� příčných vodorovných deformací vrcholů poprsních zdí
laserem s přesností ± 0,2 mm;

� příčných náklonů poprsních zdí pomocí komparačního
„vteřinového“ náklonoměru s přesností ± 5 úhlových
vteřin;

� svislých deformací vrcholů poprsních zdí laserem
(nepřímé měření svislé deformace mostních oblouků)
s přesností ± 0,2 mm;

� změn šířky trhlin sázecím deformetrem s přesností
± 2 µm a měřítkovými deformetry s přesností ± 0,1 mm.

Sledování deformací prokázalo cyklické přetváření ka-
menné mostní konstrukce (svislé deformace mostních
oblouků, vodorovné a svislé deformace a náklon poprsních
zdí, změny šířky trhlin na líci mostních kleneb) a jejich pří-
mou souvislost se změnami teploty a vlhkosti (obr. 6 až
obr. 9). V tabulce 4 jsou uvedeny maximální hodnoty
naměřených deformací v rámci jednodenního (∆den), popř.
několikaměsíčního cyklu (∆měs).

Na obrázcích 10 a 11 jsou porovnány vybrané extrémní
hodnoty teoreticky vypočtených vodorovných a svislých
deformací horní hrany (koruny) poprsních zdí od účinku
změny teploty a naměřených deformací laserovou vodová-
hou. Na obrázku 12 jsou znázorněny teoreticky vypočtené
charakteristické tvary deformací poprsní zdi a mostní klen-
by od účinku teploty (+37 ˚C, –24 ˚C) a účinku vlastní tíhy
(FEAT 2000, tříuzlové konečné prvky). Deformace horní
hrany poprsní zdi od účinku teploty se realizuje na již „zde-
formované“ mostní konstrukci, která ovlivňuje průběh
výsledné deformace (obr. 13).

Experimentální sledování deformací mostní konstrukce
prokázalo řádovou shodu naměřených a teoreticky vypočte-
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∆den ∆měs ∆den ∆měs

+2,5 mm
–3,0 mm

+42 +210 vteřin +100 vteřin
–79 –100 vteřin –75 vteřin

vteřin

+2,97 +3
–3,58 –4 mm
vteřin

změna šířky podélných trhlin na líci mostní klenby (∆x )
10¸20 
µm

200÷420 
µm

15÷40 
µm

400÷700 
µm

příčné náklony poprsních zdí (ϕ ) ±250 vteřin

svislé deformace vrcholů poprsních zdí  
(svislé deformace mostních oblouků) (∆y )

± 4 mm ±1,5 mm

vodorovné deformace vrcholů poprsních zdí (∆x ) ±1,5 mm ±1,4 mm ±2,0 mm

Změny

Maxima naměřených deformací

letní období zimní období

Tab. 4. Maxima naměřených denních a měsíčních deformací kamenné konstrukce Karlova mostu

Legenda:
∆den – největší deformace naměřená v rámci jednodenního cyklu; ∆měs – největší deformace naměřená v rámci několikaměsíčního cyklu

Obr. 6. Příčné vodorovné deformace vrcholů poprsních zdí (oblouk IV.)



ných hodnot, které se pohybují i v rozmezí denního cyklu
v rozsahu desetin až několika milimetrů. Tuto shodu, s při-
hlédnutím k neznalosti rozsahu a intenzitě vzájemné inte-
rakce výplňových vrstev mostního tělesa a kamenné mostní
konstrukce, lze považovat za uspokojivou.

Shrnutí
� Monitorování deformací Karlova mostu prokázalo

závažnost a vliv nesilových účinků (teplota, vlhkost) na
cyklické deformace a trvalé přetváření provázené po-
stupnou dezintegrací kamenného zdiva, narůstajícím náklo-
nem poprsních zdí a rozvojem trhlin ve zdivu kamenné
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Obr. 7. Příčný náklon poprsních zdí (oblouk III.)

Obr. 8. Svislé deformace vrcholů poprsních zdí (oblouk III.)

Obr. 9. Změny šířky podélné trhliny 

Obr. 10. Porovnání svislých 
deformací naměřených a teoreticky
vypočtených (oblouk III., pro rozdíl
teploty +1 ˚C)

Obr. 11. Porovnání vodorovných
deformací naměřených 
a teoreticky vypočtených 
(oblouk III., zatěžovací 
teplota +1 ˚C)
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Obr. 12. Teoreticky vypočtené charakteristické tvary deformací poprsní zdi a mostní klenby od účinku teploty (+37 ˚C, –24 ˚C) 
a účinku vlastní tíhy (FEAT 2000, tříuzlové konečné prvky)

Obr. 13. Deformace horní hrany poprsní zdi od účinku teploty se realizuje na již „zdeformované“ mostní konstrukci, 
která ovlivňuje průběh výsledné deformace.
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mostní konstrukce (každý deformační cyklus je provázen
postupným nárůstem trvalých deformací, část nerealizované
primární deformace vyvolává mechanický stav napjatosti,
výsledná tahová napětí přispívají k rozvoji tahových trhlin –
obr. 9).

� Teoreticky vypočtené hodnoty odpovídajících defor-
mací v rámci aproximativních numerických analýz prokazu-
jí uspokojivou shodu s diskrétními hodnotami získanými
v rámci  provedeného experimentálního sledování (moni-
toringu).

� Na základě zkušeností z provedeného monitoringu byl
navržen systém dlouhodobého sledování a přetváření
kamenné mostní konstrukce zahrnující pravidelné čtvrtlet-
ní měření příčných vodorovných deformací a náklonů
poprsních zdí, svislých deformací vrcholů mostních kleneb,
kontinuální sledování změn šířky trhlin na lícní ploše
vybraných mostních polí a v půlročních cyklech sledování
celkových deformací vybraných mostních pilířů. Součástí
tohoto doporučeného pravidelného monitoringu je sledování
časových změn intenzity chemických a biochemických pro-
cesů na povrchu, popř. v přípovrchových vrstvách kamen-
ného zdiva v ročních cyklech a sledování teploty kamenné
mostní konstrukce a výplňových vrstev mostního tělesa.

3. Numerická analýza teplotních vlivů 
na kamennou konstrukci Karlova mostu,
porovnání varianty plošných, popř.
skořepinových tříuzlových konečných
prvků a varianty prostorových 
osmiuzlových konečných prvků 
(FEAT 2000, ANSYS)

V rámci numerických lineárních analýz MKP bylo prove-
deno porovnání výsledků vypočtených v programovém sys-
tému FEAT 2000 (tříuzlové konečné prvky) a v progra-
movém systému ANSYS (3D konečné prvky SOLID45
s homogenizovanými vlastnostmi). Geometrický výpočtový
model byl vytvořen podle zpřesněné výkresové dokumen-
tace (fotogrammetrický model) vypracované v rámci [3] na
VUT Brno. Výpočet teplotních účinků byl proveden na zá-
kladě teplotních polí – povrchových teplot získaných ter-
movizním měřením ČVUT Praha, VUT Brno a TU VŠB
Ostrava pro případ jednoho mostního pole. Na brněnském
pracovišti (Drochytka, Salajka) byl vytvořen výpočetní
model tvořený čtyřmi mostními poli skutečných rozměrů
(obr. 16).

Poznámka: 
V současné době probíhá příprava dalších experimentálních
zkoušek pískovcového zdiva (s různým podílem ložných spár).
Výsledky spolu s dalšími budou podkladem pro nelineární analýzu
účinku změny teploty a změny tvaru základové spáry.

Vstupní materiálové charakteristiky pro uvedené varianty
výpočtu MKP v programovém systému ANSYS a FEAT
2000 (hodnoty uvedené kursivou) jsou v tab. 5. Na obrázku 14
jsou znázorněny průběhy izolinií normálových napětí σx a σy
na horním a dolním povrchu pískovcového klenbového zdi-
va vypočtené programovým systémem ANSYS a FEAT
2000 (ve výpočtu uvažován shodný geometrický výpočtový
model a shodná tlouš�ka mostní klenby 1 m). Na obrázku 15
jsou znázorněny průběhy normálových napětí σx a σy v příčné
(ve vrcholu) a podélné ose mostní klenby pro varianty s „že-
lezobetonovou“ deskou a bez desky a zatěžovací teploty
+37 ˚C a –24 ˚C.

Podobně jako v případě analýzy provedené v programo-
vém systému FEAT 2000 [5], [6] a [7] i analýza výsledků
výpočtu v programovém systému ANSYS prokázala, že
v důsledku interakce železobetonového deskového táhla
(tzv. železobetonové desky), zakotveného do poprsních zdí,
dochází ke zvýšení celkové napjatosti kamenného zdiva.
Maximální hodnoty hlavních napětí v tahu ve zdivu most-
ních kleneb dosahují v letním období (zatěžovací teplota
+37 ˚C) hodnot 743 kPa ve variantě s „železobetonovou“
deskou, hodnot 593 kPa ve variantě  bez desky, v zimním
období (zatěžovací teplota –24 ˚C) hodnot 947 kPa ve va-
riantě bez desky, hodnot 1 114 kPa ve variantě s „železo-
betonovou deskou“. Rozdíl mezi hodnotami deformací
mostní konstrukce bez desky (tj. původní historické řešení)
a mostní konstrukce se zabudovanou deskou se realizuje
jako účinek vynucené deformace, který je provázen trvalými
deformacemi (např. nárůst vyklánění poprsních zdí, trvalé
deformace mostních kleneb [4], rozvoj trhlin a dezintegrací
kamenného zdiva.

Shrnutí
� Komparativní analýza a porovnání výsledku výpočtu

programovým systémem FEAT 2000 a ANSYS (plošné
tříuzlové konečné prvky, prostorové osmiuzlové prvky)
prokázala velmi uspokojivou shodu vypočtených hodnot
napětí a deformací.

� Porovnání hodnot napjatosti (normálové napětí σx a σy,
hlavní napětí σ1, σ2) vypočtené programovým systémem
ANSYS prokazuje, ve shodě s dříve publikovanými výsled-
ky numerických analýz [5], [6], [7], negativní vliv inte-
rakce kamenné mostní konstrukce se zabudovanou
„železobetonovou deskou“ z hlediska celkového zvýšení
stavu napjatosti, deformací a trvalého narušování kamen-
ného zdiva Karlova mostu v jednotlivých zatěžovacích cy-
klech účinkem změny teploty.

4. Koncepce opravy (rekonstrukce) 
Karlova mostu

V letech 1966–1975 byla provedena celková rekonstrukce
Karlova mostu. Krátce po jejím dokončení vznikla na most-
ní konstrukci řada poruch [4], [5]. V rámci [1] byly na zákla-
dě shrnutí dostupných poznatků a provedeného výzkumu
navrženy čtyři alternativy opravy Karlova mostu, které se
vzájemně lišily rozsahem opravy i mírou odstranění příčin
vyskytujících se poruch a probíhajících degradačních pro-
cesů – od relativně malého k rozsáhlejšímu zásahu. Navrže-
né alternativy, které zahrnovaly provedení nového funkční-
ho hydroizolačního systému, se především soustře	ovaly na
odstranění nežádoucích zásahů do výplňových vrstev most-
ního tělesa, provedených v letech 1996–1975, a na opatření
související s interakcí výplňových vrstev tělesa mostu a
vlastní kamenné mostní konstrukce.

Základem vybrané tzv. 3. alternativy (Technická komise
TSK, a. s.) je koncepce řešení opravy Karlova mostu, publi-
kovaná např. v časopise ČKAIT 1997 – Witzany: Stavebně
technický stav a rekonstrukce Karlova mostu [4], která
vycházela z požadavku (citace z [4]) …“vrácení“ konstrukce
Karlova mostu do její původní podoby, tj. kamenné mostní klen-
bové konstrukce. Předpokládá vytvoření statického systému, který
výrazně omezí vzájemnou interakci kamenné mostní klenbové kon-
strukce, poprsních zdí a vlastního tělesa mostní vozovky při
působení účinků objemových změn, zejména účinků teploty a
vlhkosti, odstranění a výrazné omezení příčin fyzikálních, chemic-
kých a mikrobiologických korozivních a degradačních procesů.



Konstrukce mostní vozovky, včetně hydroizolace a podkladní
betonové desky vyztužené sítí, musí být z hlediska tohoto požadavku
„pružně“ uložena na kamenné klenbové konstrukci mostu prostřed-
nictvím smykově poddajné „separační“ vrstvy a musí být oddělena
průběžnou dilatační spárou od poprsních zdí. Vysoká relativní
smyková poddajnost – nízká smyková tuhost – navržené separační
vrstvy v porovnání s tuhostí klenbové konstrukce a vlastní vozovky
omezuje jejich vzájemné spolupůsobení a přenos namáhání
prostřednictvím smykových sil, popř. vynucenou deformací a
přetvořením. Nízká smyková tuhost separační vrstvy současně pod-
statně omezuje a snižuje postupný nárůst trvalých přetvoření most-
ní konstrukce. Uvolnění statické vazby mezi klenbovou mostní kon-
strukcí a výplní mostu vede k celkovému snížení namáhání a
současně k omezení vzniku a rozvoje trvalých přetvoření, poruch a
dezintegrace zejména kamenné klenbové konstrukce.

Důsledné oddělení výplně mostního tělesa od poprsních zdí
průběžnou dilatační spárou přispívá k výraznému snížení příčných
vodorovných namáhání poprsních zdí způsobených bočními tlaky
od jednotlivých vrstev výplně mostního tělesa a tím k omezení jejich
příčných deformací a postupnému vyklánění směrem ven z mostní
konstrukce.

… Sepnutí poprsních zdí v příčném směru táhly s nízkou tuhostí
v tlaku vylučuje, na rozdíl od současného stavu, cyklický vznik pří-
datných vodorovných příčných (rozpěrných) sil způsobených
účinkem rozdílné teploty vnější a vnitřní konstrukce mostu.

Zamezením průsaků a pronikání povrchové vody do mostní
konstrukce a vytvořením systému provětrávacích kanálků uvnitř
mostního tělesa budou výrazně omezeny zejména chemické a mikro-
biální korozivní procesy a následné zvětrávání a narušování
povrchu kamenného zdiva, jak prokazuje současný stav, vlhkost
kamenného zdiva, jejíž příčinou je vzlínání (kapilární elevace),
popř. sorpce, nezpůsobuje tak progresivní korozi, zejména chemic-
kou, v porovnání s chemickými účinky srážkové vody od zatékání,
nebo� neobsahuje potřebnou koncentraci agresivních látek, jak
ukazují výsledky laboratorních měření, lze vyslovit domněnku, že
korozní činitel – zdroj opakujících se chemických procesů – má
převážně původ v posypových prostředcích používaných v minulosti
na Karlově mostě, které kontaminovaly těleso mostu …

… Degradační a korozivní procesy staveb nelze obecně vyloučit.
jejich projevem je stárnutí staveb. Součástí každého návrhu a rea-
lizace staveb, popř. jejich rekonstrukce, musí být vedle splnění pří-
slušných požadavků i potřebná spolehlivost, garantující funkci jed-
notlivých částí i stavby jako celku v čase, resp. po dobu jejich
předpokládané životnosti. To vyžaduje takové řešení, které omezuje
na nejmenší reálně dosažitelnou úroveň intenzitu a kinetiku degra-
dačních a korozivních procesů. U významných kulturních a histo-
rických stavebních památek má tento požadavek mimořádnou
závažnost a důležitost. V projektové praxi to znamená detailně ana-
lyzovat důsledky interakce jednotlivých částí stavby vzájemně a
s vnějším prostředím v čase.

Nedílnou součástí připravované rekonstrukce Karlova mostu
bude i detailní prohlídka stavu mostních pilířů a jejich založení.
Podemletí vodou při povodních a následné zřícení mostních pilířů,
popř. jejich značné rozrušení byly v průběhu historie nejčastější

příčinou poškození mostu. Proto se předpokládá provedení nezbyt-
ných sanačních opatření mostních pilířů, která budou zajiš�ovat
jejich stabilitu a spolehlivost nejen v běžných provozních pod-
mínkách, ale i v extrémních podmínkách (stoletá voda) …

Dosud provedený rozsáhlý teoretický a laboratorní
výzkum, numerické analýzy a několikaletý průzkum „in
situ“ potvrdily správnost navržené koncepce. Některé zá-
věry uvedené např. v [8] a [9], týkající se eliminace účinků
teploty konstatováním např. …“Železobetonová deska z let
1965–74 v konstrukci mostu zůstává. Nepůsobí tlakem na
poprsní zdi ani jako táhlo zdi spínající.“… (citace [8]),
nedoložená redukce dilatometrických vlastností kamenného
zdiva a další, jsou dokladem nejen nedostatku podložené
argumentace na podporu „antikoncepce“, ale i nedostatku
znalostí komplexní problematiky opravy Karlova mostu a
závažnosti nesilových účinků (teplota a vlhkost) z hlediska
mechanických, fyzikálních, chemických a biochemických
degradačních procesů.

Tento příspěvek byl vypracován za podpory projektu
č. 103/02/0990 GA ČR „Výzkum vlivu nesilových účinků
a agresivního prostředí na stárnutí historických staveb
se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze“.
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Materiál
Modul 

pružnosti
Poissonův 
součinitel

Objemová 
hmotnost

Součinitel 
tepelné 

roztažnosti
Tepelná 
vodivost

Měrná tepelná 
kapacita

[MPa] [kg m-3] [oC-1] [Wm-1K-1] [J kg-1K-1]

pískovcové zdivo 14 000 0,18 1 980 0,000 008

pískovcové zdivo 5 355 0,2 2 100 0,000 008

podkladní beton 16 400 0,2 2 200 0,000 010 1,28 840

deska 24 000 0,2 2 160 0,000 010

deska 27 000 0,2 2 500 0,000 012

keramzitbeton 6 000 0,15 1 500 0,000 007 0,9 880

opuková rovnanina 12 000 0,18 1 900 0,000 007 1,5 920

ocel 206 000 0,27 7 853 0,000 050 58 440

1,5 840

1,7 920

Tab. 5. Materiálové charakteristiky pro výpočet MKP (FEAT 2000, ANSYS)



[9] Tvrzník, M – Čížek, V.: Karlův most – problematika železo-
betonové desky. Beton, 2003, č. 4.

Další informace na: http://karluvmost.cvut.cz
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Witzany, J. et al.: Comprehensive Assessment of
Theoretical and Experimental Investigation of Charles
Bridge from 1994 to 2004 – Part 2

Extensive heterogeneity and non-uniformity of physical
and mechanical properties of building stone from
sedimentary rocks is further stressed in Charles Bridge
structure by other factors. They include the use of stone
from various mining sites, different age, moisture, and
degradation rates. Considerable variance of charac-
teristics of the stone masonry of the bridge structure
depending on the initial characteristics, intensity of
degradation processes under way, moisture, and the
weathering rate of individual stone blocks, together with
variability of properties along the stone blocks, variation
and heterogeneity of the composition of the filling of the
bridge body are important and limiting conditions of the
calculation model design given the demands and
physical mechanical characteristics of the materials.
Moreover, characteristics of contacts of individual
phases of the composite bridge structure are not defined
sufficiently. However, without the knowledge of the
characteristics, the interaction of, for example, the stone
bridge structure and the filling layers cannot be

determined. The monitoring of the deformations of
Charles Bridge has proven the gravity and impact of
non-force effects (eg temperature and moisture) on
cyclic deformations and permanent distortion accom-
panied by gradual disintegration of the stone masonry,
growing tilt of spandrel walls and crack development of
the stone bridge structure. (Each deformation cycle “is
accompanied by gradual growth of permanent defor-
mations“, part of the primary deformation, which has
not occurred, brings about mechanical state of stress, the
resulting tensile stresses contribute to the tensile crack
development.)
Comparison of state of stress values (normal stress σσx
and σσy, principal stress σσ1 and σσ2), calculated using the
ANSYS program system, has proven a negative impact
of the interaction of the stone bridge structure and the
embedded “reinforced concrete“ slab, assuming the
overall rise in the state of stress of the stone masonry in
individual loading cycles as a result of temperature
change. The results of this extensive theoretical and
laboratory investigation, long-term monitoring and
exploration work in situ have clearly proven the
suitability of the designed concept and the process of
Charles Bridge reconstruction presented in 1997 [4].

Witzany, J. u. Koll: Zusammenfassende Bewertung der
theoretischen und experimentellen Erforschung der
Karlsbrücke in den Jahren 1994 bis 2004 – Teil 2

Die erhebliche Heterogenität und Ungleichmäßigkeit
der physikalisch-mechanischen Eigenschaften der
Bausteine aus Sedimentgesteinen wird in der Kon-
struktion der Karlsbrücke durch weitere Faktoren
betont, zu denen die Verwendung von Bausteinen von
verschiedenen Gewinnungsorten, unterschiedlichen
Alters, ein unterschiedliches Alter und unterschiedliche
Feuchtigkeit sowie ein unterschiedlicher Zerfallsgrad
gehören. Die erhebliche Streuung der Eigenschaften des
Steinmauerwerks der Brückenkonstruktion in Abhän-
gigkeit von den anfänglichen Eigenschaften, der
Intensität der stattfindenden Zerfallsprozesse, der
Feuchtigkeit und dem Verwitterungsgrad der einzelnen
Steinblöcke sind zusammen mit der Variabilität der
Eigenschaften entlang der Höhe der Steinblöcke, der
Unterschiedlichkeit und Ungleichmäßigkeit der Zusam-
mensetzung der Füllmasse des Brückenkörpers vom
Gesichtspunkt des Anspruchsgrades und der physika-
lisch-mechanischen Eigenschaften der Materialien
bedeutsame und beschränkende Bedingungen bei der
Schaffung eines Rechenmodells. Dazu kommen des
Weiteren die unzureichend definierten Eigenschaften
der Kontakte der einzelnen Phasen der Kompositkon-
struktion der Brücke miteinander, ohne deren Kenntnis
sich die gegenseitige Interaktion z.B. der Brücken-
konstruktion und der Füllschichten nicht erfassen lässt.

Die Aufzeichnung der Verformungen der Karlsbrücke
hat die Schwergewichtigkeit und den Einfluss von nicht
durch Lasten hervorgerufenen Einwirkungen (Tempe-
ratur, Feuchtigkeit) auf die zyklischen Verformungen
und die ständige Formänderung nachgewiesen, die von
einer schrittweisen Desintegration des Steinmauer-
werks, einer zunehmenden Neigung der Brüstungs-
mauern und der Ausbildung von Rissen in der steinernen
Brückenkonstruktion begleitet wird (Jeder Verfor-
mungszyklus ist jeweils von einer schrittweisen Zunahme
bleibender Verformungen begleitet. Ein Teil der nicht
realisierten Primärdeformation ruft einen mecha-
nischen Spannungszustand hervor. Die resultierenden
Zugspannungen tragen zur Bildung von Zugrissen bei).
Der Vergleich der Werte des Spannungszustandes
(Normalspannung σσx und σσy, Hauptspannung σσ1, σσ2),
berechnet mit dem Programmsystem ANSYS, weist den
negativen Einfluss der Interaktion der steinernen
Brückenkonstruktion mit der eingebauten „Stahlbe-
ton“-Platte vom Gesichtspunkt der gesamten Erhöhung
des Spannungszustands des Steinmauerwerks in den
einzelnen Belastungszyklen durch die Einwirkung der
Temperaturänderungen nach.
Die Ergebnisse der umfangreichen theoretischen und
labormäßigen Forschungsarbeit, der langfristigen Beo-
bachtung und der Untersuchungsarbeiten an Ort und
Stelle weisen eindeutig die Berechtigung der entwor-
fenen und im Jahre 1997 vorgestellten Konzeption [4]
und des Verfahrens für die Reparatur der Karlsbrücke
nach. 
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Výzkumné centrum průmyslového dědictví při ČVUT v Praze
Kolegium pro technické památky ČKAIT a ČSSI

s podporou stavovských inženýrských organizací zemí Visegradské čtyřky
a s účastí Českého národního komitétu ICOMOS

Národního technického muzea
Národního památkového ústavu, Sekce ochrany průmyslového dědictví NTM

a sdružení MAMAPAPA

pořádají

3. mezinárodní bienále

INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2005
19. – 24. září 2005

Praha–Bubeneč – stará kanalizační čistírna
Kladno – bývalá Vojtěšská hu�

vyústění cyklu konferencí, výstav a kulturních akcí
o možnostech, smyslu i úskalí konverze industriálních objektů

Mapování objektů a atmosféry. Bilance využitých i ztracených šancí. / 
Obrazy mizejícího industriálního světa. / Konverze a recyklovatelnost průmyslového 

kulturního dědictví jako součást trvale udržitelného rozvoje. / 
Ekonomické, technické, ekologické a legislativní bariéry. / Limity autenticity

� O možnostech, významu a úskalích nového využití
technických a industriálních objektů a areálů
mezinárodní odborná konference

� Industriální kulturní krajina Kladno 2005
mezinárodní divadelní a scénický workshop

� Konverze industriálních objektů v ČR
výstava

� Obrazy postindustriálního světa
výstava fotografií Pavla Friče

� Meziválečná průmyslová architektura
v Československu
výstava posterů

� Mapování ohrožených druhů:
zanikající i zachráněné pivovary v Čechách
prezentace výzkumného projektu

� Working Heritage
putovní výstava k výsledkům mezinárodního projektu

� Alternativní projekty pro Kladno
výstava doktorandských a studentských projektů
Fakult architektury a Fakulty stavební ČVUT

� Stopy a objekty
výstava výtvarných děl a instalací v industriálním
prostoru

� oživení industriálního prostředí
baletní představení a koncert

http://vcpd.cvut.cz 
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Ověření plošných elektrod pro dielektrické měření
vlhkosti porézních materiálů

doc. Ing. Václav KURÁŽ, CSc.
Ing. Jan MATOUŠEK

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Obsahem předložené studie je návrh plošných elektrod
pro měření vlhkosti porézních materiálů dielektrickou
metodou. V práci byl použit numerický model pro mo-
delování rozložení elektrického pole. Výsledky byly
experimentálně ověřeny. Následná kalibrace dielektric-
kého měřiče s plošnými elektrodami prokázala lineární
závislost v celém rozsahu vlhkosti.

Úvod
Měření vlhkosti porézních materiálů zůstává i přes zřejmé

pokroky a rozvoj nových metod stále ne zcela uspokojivě
vyřešeným problémem. V současné době se, obdobně jako
v našem případě, při měření využívají hlavně dielektrické
metody, založené na měření změny relativní dielektrické
konstanty porézního materiálu s vlhkostí [1], [6].

Autoři [1] vyvinuli zařízení pro měření rozdělení vlhkosti
v půdním profilu. V tom případě se používají válcové elek-
trody, v jejichž vnějším rozptylovém poli se nachází sle-
dovaná zemina. Uvedené zařízení se jak u nás, tak v zahra-
ničí, již řadu let využívá. Mnohé z komerčně vyráběných
dielektrických měřičů vlhkosti pracují na obdobném prin-
cipu. Pro zkoumání rozdělení v malých vzorcích betonu
jsme úspěšně použili dielektrický měřič vlhkosti s cylindric-
kými elektrodami na nosné izolační trubce s využitím pouze
vnitřního pole v dutině válce [2]. Upořádání elektrod a zná-
zornění svislého řezu jejich elektrostatického pole uvádí
obr. 1. Dvě krajní elektrody jsou vzájemně propojeny (viz
pravá dolní část obrázku). Kapacita se měří mezi nimi a
střední elektrodou. 

Vytvářené elektrostatické pole je rotačně symetrické
podél osy nosného válce s elektrodami. V tomto případě se
měřila časová změna vlhkosti na válcovém vzorku betonu v
dutině elektrod. Dielektrický měřič vlhkosti půdy podle [1]
využívá naopak rozptylové elektrostatické pole vně válce.

Měření vlhkosti porézních stavebních materiálů je téměř
vždy součástí komplexního experimentu, který vede ke sta-
novení jejich fyzikálních nebo mechanických vlastností,
resp. jejich ovlivnění vlhkostí [3]. Proto je velmi důležité
konfigurovat měrné elektrody tak, aby  byly použitelné pro
co nejširší spektrum experimentálních studií. Jako optimální
se jeví rovinné (plošné) elektrody s využitím rozptylového
pole na jedné, popř. na obou stranách roviny elektrod. Tako-
výto typ elektrod lze použít jak pro povrchová měření (pří-
ložné elektrody), tak pro zabudování do objektu. Ve druhém
případě se k měření využívá pole vybuzené v obou poloro-
vinách elektrod.

Návrh a ověření plošných elektrod
Pro experimentální povrchová měření dielektrickou

metodou jsme použili uspořádání s plošnými koncentrický-
mi elektrodami (vnitřní o průměru 28 mm, mezikruží vnější
elektrody průměru 41 a 57 mm) podle obr. 2. Střední kru-
hová elektroda je obklopena mezikružím tvořícím druhou
elektrodu otevřeného kondenzátoru, v jehož horním rozpty-
lovém poli (při uspořádání čidla podle obr. 3) se nachází
měřený materiál. Vodivé elektrody jsou vytvořeny metodou
plošných spojů na nosné sklolaminátové podložce (cuprex-
titu), která je zároveň chrání od přímého styku s materiálem.

Byla zhotovena dvě čidla – jedno s elektrodami na pod-
ložce z cuprextitu tl. 0,5 mm, druhé na podložce tl. 1,5 mm.
Vnější rozměry elektrod byly zvoleny tak, aby čidlo pokrý-
valo dno relativně malé nádobky (průměru 60 mm a výšce
do 140 mm) pro umístění měřeného materiálu. Popsané
uspořádání je výrobně jednoduché a umožňuje snadnou
výměnu vzorků.

Elektrostatické pole navržených rotačně symetrických
elektrod se dá dobře matematicky modelovat. Dále jsou
popsány základní výsledky prací, jejichž cílem bylo využi-
tím matematického modelování rozptylového pole měřicích
elektrod a experimentálního ověření získaných poznatků
odpovědět na otázky spojené s výběrem vhodných měřicích
elektrod, tj. efektivního hloubkového dosahu dielektrického
čidla a jeho závislosti na rozměrech elektrod, vlivu přídavné
izolační vrstvy mezi nimi a měřeným materiálem na dosah a
linearitu měření apod. Dalším cílem bylo stanovit kalibrační
křivku daného uspořádání a porovnat ji s vypočtenou závis-
lostí změn kapacity čidla na velikosti relativní dielektrické
konstanty měřeného materiálu. Získané závislosti byly

Obr. 1. Rovinný řez ekvipotenciálními plochami pole symetrických
válcových elektrod pro dielektrická měření v dutině válce [2]

Obr. 2. 
Tvar plošných 

elektrod
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využity pro přepočet naměřených dat na hodnoty aktuální
hmotnostní vlhkosti vzorku.

Modelování elektrostatického pole elektrod
Pro matematické modelování rozptylového pole metodou

konečných prvků byl použit systém TRICOMP 5.0 firmy
Field Precision [4]. Základem je trojice programů Mesh
(generátor trojúhelníkové sítě obsahuje též editor pro kresle-
ní návrhu), EStat (program generující hodnoty elektrostatic-
kého potenciálu na síti) a VEStat (postprocesor pro analýzu
hodnot z programu EStat).

Při výpočtu jsme použili dielektrické řešení, tj. všechny
materiály v řešeném prostoru považujeme za dobré izolanty
se stálými hodnotami relativních dielektrických konstant εr
(v obrázcích označeno jako EPSI), bez prostorového náboje.
Ukazuje se, že toto řešení je možno použít stejně dobře i pro
méně dokonalé izolanty měřené v oblasti kmitočtů řádu
desítek megahertzů, podobně jako v případu našeho dielek-
trického měřiče vlhkosti, kdy byla ověřena již velmi malá
závislost získaných hodnot na vodivosti materiálů při kmi-
točtu 60 MHz. 

Vzhledem k rotační symetrii systému kolem osy, prochá-
zející středem elektrod kolmo na jejich rovinu, bylo možno
ke zkrácení výpočtu použít speciální Neumannovy pod-
mínky δΦ/δn = 0 (derivace potenciálu Φ ve směru kolmém
k rozhraní je rovna nule, siločáry pole jsou s ním rovnoběž-
né). Tato podmínka je u metody konečných prvků automa-
ticky splněna na rozhraních s pevně nedefinovaným poten-
ciálem. 

Dirichletovy hraniční podmínky definují hraniční body
oblastí s pevným potenciálem, tedy např. elektrody (vnitřní
E1 s potenciálem Φ1 a vnější E2 s potenciálem Φ2 = 0 V),
nebo hraniční body celého řešeného prostoru, s nulovým
potenciálem. Siločáry elektrického pole jsou kolmé k tako-
výmto ekvipotenciálním povrchům. Pro jednoduchost vý-
počtu je vhodné definovat hodnotu potenciálu Φ1 např. rov-
nou 1 V (pro výpočet kapacity to však není podstatné). Po
postupném výpočtu programy Mesh, EStat a VEStat byly
graficky vyneseny informace o vlastnostech elektrického
pole (rozložení potenciálu a intenzity pole) a vypočteny
objemové integrály energie modelovaného elektrostatického
pole. 

Celkovou kapacitu C [F] daného uspořádání určíme např.
z vypočtené energie pole podle vztahu

C = 2 W / U2 ,

kde W je celková energie pole [J] a U rozdíl potenciálů elek-
trod Φ1 a Φ2 [V]. 

Na obrázku 3 je uveden řez rotačně symetrickým mode-
lem měřicího čidla. Pro úsporu místa jsou v levé části zobra-
zeny oblasti dielektrik obklopujících elektrody a v pravé
části vykreslen již vypočtený tvar ekvipotenciálních ploch
modelovaného elektrostatického pole. Dielektrikum nad
elektrodami má zde předpokládanou maximální relativní
dielektrickou konstantu εr = 80. Z hustoty ekvipotenciálních
ploch nad elektrodami je možno usuzovat na pokles intenzi-
ty elektrostatického pole v dielektriku s takto vysokou kon-
stantou (voda). V oblastech nízké dielektrické konstanty
krycího materiálu elektrod a pod elektrodami dochází
naopak ke zhuštění ekvipotenciál a ke zvýšení intenzity
pole. Detail umístění elektrod je na obr. 4 (vnější elektroda
E2 měla pro výpočet definován potenciál Φ2 = 0 V, vnitřní
E1 pak Φ1 = 100 V).

Efektivní hloubku vniknutí elektrostatického pole do
měřeného dielektrika neboli jeho efektivní dosah můžeme
definovat jako tlouš�ku měřené vrstvy, při níž je dosaženo

95% přírůstku kapacity čidla (od počáteční kapacity čidla se
vzduchovým dielektrikem, tedy pro EPSI = 1) vzhledem
k maximálnímu přírůstku dosaženému postupným zvětšová-
ním tlouš�ky materiálu do té míry, kdy již nedochází k další-
mu pozorovatelnému navýšení kapacity. Bylo zjištěno, že
takto definovaný "dosah" pole není příliš závislý na tlouš�ce
izolační vrstvy kryjící elektrody čidla. Velikost mezery, vy-
tvořené mezi elektrodami a materiálem, se však projeví
v nelinearitě čidel, tedy odchylce závislosti přírůstku jejich
kapacity na rostoucí relativní dielektrické konstantě měřené-
ho materiálu od přímkového průběhu.

Výpočtem matematického modelu pole pro různou tlouš�-
ku vrstev dielektrika byl postupně určen přírůstek kapacity
čidla od počáteční se vzduchovým dielektrikem a vyjádřen
v procentech maximální dosažitelné hodnoty pro danou re-
lativní dielektrickou konstantu (zde byly hodnoty vztaženy
k maximální vrstvě dielektrika tl. 99 mm). Výpočet byl
proveden pro tři různé konstanty (EPSI = 20, 40, 80) a
výsledky (tab. 1) vyneseny do grafů (obr. 5). V pátém sloup-
ci tab. 1 jsou pro porovnání uvedeny hodnoty pro případ,
kdy je dielektrikum EPSI = 80 v bezprostředním kontaktu
s elektrodami (gap 0). V grafu lze odečíst pro různá EPSI

Obr. 3. Čidlo – řez
rotačně symetrickým

modelem

Vlevo jsou různou šedí znázorněny oblasti odlišných dielektrických
konstant, černě pak měřicí elektrody E1 a E2, viz detail A na obr. 4.
V pravé části je vykreslen tvar ekvipotenciálních ploch modelo-
vaného elektrostatického pole, kdy dielektrikum nad elektrodami
má relativní konstantu EPSI = 80 (voda) a elektrody jsou izolovány
vrstvou materiálu tl. 0,5 mm s EPSI = 2,1. Ostatní nosné části čidla

mají EPSI = 3,6.

Obr. 4. Detail A řezu uspořádání elektrod z obr. 2.
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velikost dosahu pole (pro 95 % z max. dosažitelného údaje)
v rozmezí 11 až 15 mm nad elektrody. S dalším zvětšová-
ním vrstvy dielektrika je již přírůstek kapacity minimální,
zasažená tlouš�ka bude tedy pro popsané čidlo (s rozměry
podle obr. 1) asi 15 mm. Z průběhu křivek můžeme dále
konstatovat, že hloubkový dosah pole měřicího čidla mírně
závisí na velikosti dielektrické konstanty materiálu a se zvyšu-
jící hodnotou EPSI se snižuje. Dosah čidla je dán jeho uspo-
řádáním a velikostí a lze jej zvětšit v podstatě jen zvětšením
elektrod. Závislosti na obr. 5 jsou vypočteny pro rozměry
elektrod z obr. 2. Od dielektrika jsou odděleny mezerou 0,5 mm,
tvořenou vrstvou materiálu o EPSI = 2,1. Pro porovnání je
tenkou plnou čarou uveden průběh pro případ, kdy elektrody
jsou ve styku s měřeným materiálem přímo (gap 0). 

Nelinearitu čidel jsme již kvalitativně definovali jako
odchylku nárůstu jejich kapacity s rostoucí relativní dielek-
trickou konstantou naměřeného materiálu od přímkového
průběhu této závislosti. Vzhledem k vysoké dielektrické
konstantě vody je pak změna kapacity čidla úměrná též
hmotnostní vlhkosti porézního materiálu (viz též dále kali-
braci dielektrického měřiče vlhkosti pro písek). Vztah mezi
velikostí dielektrické konstanty a kapacitou čidla podstatně
ovlivňuje tlouš�ka nosné izolační destičky (popř. též velikost
přídavné vzduchové mezery) vložené mezi elektrodami a
měřeným materiálem. Obecně lze konstatovat, že tato meze-
ra vždy způsobuje zakřivení charakteristiky měřicího čidla
směrem k vyšším relativním dielektrickým konstantám, a
tím i horší rozlišení vysoké hmotnostní vlhkosti materiálů.

V grafech na obr. 6 je vynesena vypočtená závislost kapaci-
ty pro model čidla 1 s tlouš�kou přídavné izolační mezery
0,5 mm (gap 0,5) a čidla 2 (gap 1,5) na relativní dielektrické
konstantě (tab. 2). Její lineární průběh platí pro ideální
uspořádání čidla bez vložené mezery (v grafu průběh gap 0).

Je uveden nárůst kapacity od hodnoty vypočtené pro
vzduchové dielektrikum (počáteční kapacita čidla C0), který
je na obr. 7 pro porovnání vztažen k maximálním hodnotám
kapacity daného uspořádání čidel v procentech (pro EPSI =
= 80). Výpočet byl proveden vždy pro stejný válec dielektri-
ka o průměru 60 mm a výšce 140 mm. Z porovnání průběhů
vyplývá, že čidlo 1 vykazuje poněkud lineárnější průběh
proti čidlu 2 se silnější izolační vrstvou. Zcela lineární by
byl průběh bez izolačních vrstev, kdy jsou elektrody v bez-

prostředním styku s měřeným dielektrikem (v obrázcích
označeno jako gap 0 mm). Nelineární charakteristiku lze
však např. po částech aproximovat přímkou, a přihlédnout
k ní při kalibraci a výpočtech hmotnostní vlhkosti.

Ověření a kalibrace čidel
Závislost kapacity čidla na relativní dielektrické konstan-

tě měřeného metriálu, získaná numerickým modelem, byla
ověřena experimentální kalibrací pro obě uspořádání čidel
(izolační mezery 0,5 a 1,5 mm). Jako dielektrikum byl
použit vodný roztok dioxanu. Hodnoty relativní dielektrické
konstanty roztoku dioxanu a destilované vody při teplotě
20 ˚C byly převzaty ze [7]. Zjištěné charakteristiky obou 

Epsi20_Gap0.5 Epsi40_Gap0.5 Epsi80_Gap0.5 Epsi80_Gap0

99 100,00 100,00 100,00 100,00
79   99,63   99,64   99,66   99,73
59   99,39   99,53   99,56   99,69
49   99,3   99,08   99,24   99,69
39   99,02   98,69   98,87   99,69
29   98,35   98,48   98,70   99,54
19   97,03   97,58   98,08   98,43
14   94,61   95,78   96,87   95,47
9   87,04   89,90   92,76   85,87
4   62,30   68,48   76,31   57,83
0     0,00     0,00     0,00     0,00

Vrstva [mm]
∆C  [%]

Tab. 1. Změny kapacity čidla č. 1 (s izolační mezivrstvou tl. 0,5 mm) pro různou tlouš�ku dielektrika

Obr. 5. Závislost
přírůstků kapacity 
na tlouš�ce vrstvy 
materiálů s různou 
relativní dielektrickou 
konstantou – čidlo 1  
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čidel (tab. 3, tab. 4) byly vyneseny do kalibračního grafu
dielektrického měřiče (obr. 8), který přiřazuje tárovanému
naměřenému údaji (po odečtení počátečního čtení na
vzduchu) příslušnou hodnotu relativní dielektrické konstan-
ty materiálu. Na vodorovné ose je údaj dielektrického měři-
če (přírůstek od čtení na vzduchu), na svislé ose odpovídající
velikost relativní dielektrické konstanty materiálu. Závěrem
byla data získaná numerickým modelováním elektrostatic-
kého rozptylového pole porovnána s experimentálně získa-
nými hodnotami.

Při porovnávání experimentálních (obr. 8) a vypočtených
dat (tab. 2) předpokládáme lineární vztah mezi údajem
převodníku dielektrického měřiče vlhkosti a měřenou kapa-

citou čidla. To platí za předpokladu relativně malého (cca
5 %) rozladění měřicího oscilačního obvodu od základní re-
zonanční frekvence. V obrázku 9 jsou vypočtené a skutečně
zjištěné údaje vyjádřeny v procentech hodnot pro maximální
uvažovanou relativní dielektrickou konstantu měřeného či
modelovaného dielektrika (EPSI = 80). Porovnání modelu a
kalibračních hodnot obou dielektrických čidel vykazuje
dobrou shodu výpočtu s naměřenými hodnotami. Průběh C
odpovídá vypočteným hodnotám (model). Kalibrační hod-
noty označené jako IMP vyjadřují tárovaný údaj měřiče v im-
pulsech za sekundu přepočtený v procentech jeho maximál-
ní hodnoty při EPSI = 80.

C C  – C 0 C  – C 0 C C  – C 0 C  – C 0 

[%] [%]

80 15,78 12,88 100,00 8,52 5,47 100,00
60 14,54 11,64   90,36 8,19 5,13   93,89
40 12,71   9,82   76,20 7,68 4,62   84,60
20   9,62   6,72   52,20 6,69 3,64   66,52
10   6,95   4,05   31,45 5,60 2,55   46,58
5   5,02   2,13   16,50 4,56 1,51   27,59
1   2,90   0,00     0,00 3,05 0,00     0,00

EPSI

[pF] [pF]

gap 1,5 mmgap 0,5 mm

Tab. 2. Vypočtená kapacita čidel pro různé relativní dielektrické konstanty 

Obr. 6. Přírůstek
kapacity ∆C čidel 

pro různé EPSI

Obr. 7. Porovnání 
linearity čidel s různou

tlouš�kou izolační vrstvy
mezi elektrodami 

a měřeným dielektrikem 
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Kalibrace dielektrického měřiče vlhkosti pro písek

Dále jsou uvedeny výsledky orientační kalibrace měřicích
elektrod s čidlem č. 2, při níž byl jako porézní materiál
použit jemnozrnný křemenný písek. Vlhkost v rozmezí 0 až
25 % hmot. byla upravena smícháním příslušného hmot-
nostního podílu písku a destilované vody. Měření probíhalo

při teplotě 20 ˚C. Pískem příslušné vlhkosti byla do výšky
10 cm, pokud možno homogenně, naplněna nádobka umís-
těná nad měrným čidlem. Pro danou vlhkost náplně se pak
odečítaly výstupní údaje na dielektrickém měřiči vlhkosti
[1]. Zjištěná data byla dále převedena v kalibračním grafu
(obr. 8) na odpovídající hodnoty relativní dielektrické kon-
stanty. 

Obr. 8. Kalibrační
křivky dielektrického
měřiče

zjištěná tárovaná

vzduch   1,00 16 0     0,00 0,262 0,43
100,00   2,10 36 20     6,71 0,590 0,97
  95,24   3,39 56,5 40,5   13,59 0,926 1,53
  90,91   5,14 78 62   20,81 1,278 2,11
  83,33   8,94 111 95   31,88 1,819 3,01
  70,00 18,20 164 148   49,66 2,687 4,44
  60,00 26,60 193 177   59,40 3,162 5,23
  50,00 35,25 241 225   75,50 3,949 6,53
  40,00 44,19 265 249   83,56 4,342 7,18
  30,00 53,30 281 265   88,93 4,604 7,61
  20,00 62,38 295 279   93,62 4,833 7,99
  10,00 71,43 300 284   95,30 4,915 8,12
    0,00 80,37 314 298 100,00 5,145 8,50

relativní 
[%]

Rozladění oscilátoruHodnota Změna údaje 
v % 

max. hodnoty

EPSI 
rel.

Hmotnostní 
podíl dioxanu 

[%] [imp/s] 
od frekvence 
60,5 MHz

zjištěná tárovaná

vzduch   1,00   45,5   0,0     0,00 0,745 1,23
100   2,10   58,0 12,5   13,09 0,950 1,57
80 10,99   96,0 50,5   52,88 1,573 2,6
60 26,60 120,0 74,5   78,01 1,966 3,25
40 44,19 131,5 86,0   90,05 2,154 3,56
20 62,38 136,0 90,5   94,76 2,228 3,68
10 71,43 138,5 93,0   97,38 2,269 3,75
0 80,37 141,0 95,5 100,00 2,310 3,82

EPSI 
rel.

Hmotnostní 
podíl dioxanu  

[%]

Rozladění oscilátoru
od frekvence 
60,5 MHz

relativní  
[%][imp/s]

Hodnota Změna údaje  
v %  

max. hodnoty

Tab. 3. Naměřené hodnoty pro čidlo č. 1 (s mezerou 0,5 mm) 

Tab. 4. Naměřené hodnoty pro čidlo č. 2 (s mezerou 1,5 mm)
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Výsledky jsou uvedeny v grafické podobě na obr. 10.
Horní průběh zachycuje závislost naměřeného údaje na vlh-
kosti písku (moisture). Pod ním je odpovídající závislost re-
lativní dielektrické konstanty (EPSI). Měření potvrzuje
přímkovou závislost údaje dielektrického měřiče na hmot-
nostní vlhkosti daného porézního materiálu. Hodnoty rela-
tivních dielektrických konstant křemičitého písku se pro
vlhkost 0 až 25 % hm. pohybovaly mezi 2 až 15 (při po-
psané ověřovací kalibraci nebyla statisticky stanovena nejis-
tota měření). 

Závěr
Cílem popisovaného postupu bylo ověření matematic-

kého modelu pro elektrické pole plošných elektrod, navrho-
vaných jako čidlo pro měření vlhkosti porézních materiálů.
Z porovnání průběhu, vypočteného z matematického mo-
delu, a z rozptylu kalibračních hodnot čidel je patrná velmi
dobrá shoda výsledků potvrzující oprávněnost předpokladů
pro návrh čidel. Výsledky ukázaly poměrně dobrou lineari-
tu v oblasti měřených hodnot vlhkosti. Pro navržené uspořá-
dání elektrod je hloubkový dosah měření cca 15 mm, jeho
zvýšení lze dosáhnout zvětšením jejich plošných rozměrů. 

Kalibrace čidel pro písek jako měřené dielektrikum
prokazuje použitelnost elektrod a lineární průběh závislosti
čtení přístroje na vlhkosti materiálu. Získané poznatky
budou dále využity při měření vlhkosti betonových vzorků
v průběhu hydratace. Elektrody budou použity bu	 jako

příložné, tj. s měřeným dielektrikem umístěným asyme-
tricky pouze na jejich jedné straně, nebo jako oboustranné,
tj. s využitím celého symetrického rozptylového pole elek-
trod zapuštěných v různých úrovních vzorku. Aplikace
dielektrické metody měření vlhkosti s využitím odvozených
závislostí je dalším krokem při studiu fyzikálních vlastností
betonu, popř. jiných stavebních materiálů.

Článek je součástí řešení projektů č. 103/04/1291 GA ČR
a VZ MSM 6840770005.
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Obr. 9. Porovnání
modelu a kalibračních

hodnot obou čidel

Obr. 10. Kalibrace
dielektrického 

měřiče vlhkosti 
pro křemičitý písek
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Kuráž, V. – Matoušek, J.: Results of Numerical
Modelling and Experimental Verification of Plate Elec-
trodes for the Dielectric Moisture Content Measurement

The submitted study is aimed to propose plate electrodes

for the dielectric moisture content measurement. The

results of the distribution of the electrical field of the

electrodes were experimentally confirmed, using a

numerical model. The following calibration proved the

linearity of the calibration curve in the whole range of

the moisture content. 

Kuráž, V. – Matoušek, J.: Prüfung flacher Elektroden
für die dielektrische Messung der Feuchtigkeit poröser
Materialien

Inhalt der vorliegenden Studie ist der Entwurf von
flachen Elektroden für die Messung der Feuchtigkeit
poröser Materialien mit der dielektrischen Methode. In
der Arbeit wurde ein numerisches Modell für die
Modellierung der Verteilung des elektrischen Feldes
verwendet. Die Ergebnisse wurden experimentell über-
prüft. Die nachfolgende Kalibrierung des dielektrischen
Messgeräts mit flachen Elektroden hat die lineare
Abhängigkeit im gesamten Feuchtigkeitsbereich nachge-
wiesen.

�dizertace
Konstrukční a materiálová analýza
funkcionalistických staveb a metodika
jejich obnovy 

Ing. Klára Witzanyová – Kroftová

Dizertace formuluje důsledky vad a příčiny poruch funkcio-
nalistických staveb, které mají kořeny především v oblasti
stavební fyziky. Situace se demonstruje na konkrétních
stavbách. V závěru jsou formulovány zásady a metodika
obnovy a rekonstrukce těchto staveb pro různé památkové
kategorie. 

Hydrologický význam středověkých plužin

Mgr. Tomáš Bayer

Dizertace se zabývá stabilitou krajinného systému a hydro-
logickými aspekty plužin a navrhuje systémový přístup
k řešení této problematiky. Jde o vědecký přínos v oboru
aplikované a krajinné ekologie.

Vlastnosti vysokohodnotných betonů
vyrobených s přísadami karboxyléterů 
a mikroplniv

Ing. Andrej Michalko

V práci se studuje vliv superplastifikátoru a čtyř druhů
mikroplniv na pevnost a přetvárné vlastnosti šesti druhů
betonu. Jsou popsány vztahy mezi statickými a dynamický-
mi moduly pružnosti a vztahy mezi pevností a statickým
modulem pružnosti. 

Experimentální hodnocení budov 
z hlediska přerušovaného vytápění

Ing. Malila Noori

Dizertace se zabývá teoretickými základy problematiky
vytápění a vývojem tepelně technických požadavků na sta-
vební konstrukce. Teoretické poznatky se opírají o software
Stabilita 2004 a jsou konfrontovány s výsledky měření
v pěti typech panelových domů s rozdílným materiálově kon-
strukčním řešením.

Dům techniky Plzeň, s. r. o. 
Sdružení výrobců kompozitů ČR 
spolu s odbornými organizacemi 

pořádají

XXIII. mezinárodní konferenci 

VYZTUŽENÉ PLASTY 

24. – 26. května 2005
Karlovy Vary

Cílem  konference  je seznámit účastníky s nejnovější-
mi poznatky z oblasti výzkumu, vývoje, zpracování 

a aplikací.

Tematické zaměření:
� epoxidové systémy a kompozity
� vyztužené termoplasty – materiály, 

technologie, aplikace
� kompozity ve stavebnictví a infrastruktuře 

– stavební dílce, polymerbeton apod.
� kompozity v transportní technice
� nové postupy dimenzování a zkoušení 

konstrukčních prvků
� ekologická problematika při zpracování 

a použití

Zvláštní sekci budou tvořit firemní prezentace. Jednací-
mi jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina
– simultánní překlad zajištěn. V rámci konference bude
uspořádána technická výstava surovin (pryskyřice, vý-
ztuže a pomocné materiály), zpracovatelských strojů,
zkušebních zařízení a výrobků. 

Informace: 
Dům techniky Plzeň, s. r. o., paní Věra Bu�árková,

sady Pětatřicátníků 6, 
303 40 Plzeň, tel.: 377 224 816, fax: 377 237 115, 

e-mail: dumtech@mybox.cz
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Vícekriteriální optimalizace ve znalecké činnosti
Ing. Jaroslav CHOVANEC

VUT – Fakulta stavební 
Brno

Příspěvek se zabývá využitím matematické optimalizace
ve znalecké činnosti v oboru ekonomika ve stavebnictví 
a oceňování nemovitostí. 

Úvod
Znaleckou činností autor článku rozumí obecně činnost

vyžadující zvláštní způsobilost řešitele v oblasti staveb-
nictví, ekonomiky, a zejména oceňování stavebních objektů.
Nezbytným předpokladem je alespoň základní znalost
matematické optimalizace a optimalizačních metod. Řešitel
musí být schopen posoudit získané údaje z hlediska
proveditelnosti (feasibility), efektivnosti a rozhodnout
o možnosti jejich uplatnění v daném úkolu. Většina rozhod-
nutí vychází z několika variant, tvořených určitými vstupy.
Pro co nejlepší rozhodnutí vzniká potřeba optimalizovat je,
a tak zvolit nejvhodnější variantu. 

Rozhodnutím se rozumí zvolení jedné z potenciálně reali-
zovatelných variant. V ekonomice se zpravidla požaduje,
aby akt rozhodnutí vedl k volbě v jistém smyslu optimální.
Nejobtížnějším krokem rozhodovacího procesu je právě ta
jeho část, v níž je nutné objasnit, co lze v dané situaci pova-
žovat za optimální. Různé skupiny osob dávají přednost
různým důsledkům rozhodnutí a pro posouzení optimálnos-
ti rozhodnutí se pak nabízejí různá kritéria. Kvalifikovaný
řešitel by měl umět převést rozhodování v podmínkách stře-
tu zájmů z oblasti emocionální do oblasti logicko-analy-
tické. Otázka, co je v dané situaci optimální, úzce souvisí
s tím, podle jakých kritérií je nutné posuzovat důsledky
rozhodnutí. Ani v případě, že se podaří seznam odpovída-
jících kritérií sestavit, a� už s využitím znalostí expertů, či
individuální introspekcí, není problém zdaleka vyřešen.
Kromě seznamu kritérií nepřímo formulujících cíl rozho-
dovací analýzy je nutné mít k dispozici i seznam (množinu)
variant, z nichž rozhodnutí vybíráme. Případy, kdy je k dis-
pozici jednoznačně definovaný seznam potenciálních va-
riant, jsou spíše výjimkou než pravidlem. Tento seznam může
být zadán explicitně jako výčet konečného počtu možností,
nebo implicitně specifikací podmínek, které musí rozhodo-
vací varianta splňovat, aby mohla být považována za pří-
pustnou. Ani v této etapě rozhodovacího postupu se zpravid-
la nelze vyhnout subjektivním vlivům, případně zjiš�ování
mínění expertů či zadavatele úlohy. Je-li k dispozici seznam
kritérií i seznam rozhodovacích variant, je nutné uvážit,
jakou formu by konečné rozhodnutí mělo mít. Trváme-li na
tom, že je skutečně nutné vybrat jedinou optimální variantu
určenou k realizaci, měli bychom připustit, že v typických
případech chceme z nespolehlivých a nedostatečných infor-
mací vytěžit něco, co v nich téměř jistě není obsaženo. 

Speciálním případem takto formulované úlohy je poža-
davek seřadit rozhodovací varianty podle pořadí v souladu
s tím, jak se přibližují představě varianty optimální. Blíže
subjektivnímu rozhodování bude mít postup, při němž
množinu přípustných variant rozdělíme na dvě části, a to na
varianty vysloveně špatné a na ty, které přicházejí v úvahu.
Někdy je takováto dichotomie množiny přípustných variant

vyhovujícím konečným výsledkem (např. při hodnocení
alokačního koeficientu při optimalizaci ploch na vyhovující
a nevyhovující). Jinak je vhodné uvážit, zda má smysl extra-
hovat z dostupných informací další znaky, které by umožni-
ly množinu vyhovujících variant dále prosévat, anebo, zda
je lepší variantu určenou k realizaci vylosovat. Úvahy
o možnosti výběru optimální varianty v situaci vícekriteriál-
ního posuzování důsledků značně závisí na možnosti jejich
kvantifikace podle jednotlivých kritérií. Důvěra ve vypoví-
dací schopnost kvantitativních údajů je do značné míry věc
tradice či místní zvyklosti. Domnívat se, že od samého
počátku kvantitativní údaj o rozpočtových nákladech na
velkou stavbu má výrazně vyšší vypovídací hodnotu než
subjektivně přidělená známka, není moc rozumné. Velké
stavby, u nichž se rozpočtované náklady skutečně dodržely,
jsou spíše výjimkou.

Nutnost respektovat při rozhodování různá a často pro-
tichůdná kritéria je zmiňována již v nejstarších dochova-
ných filozofických textech. V souvislosti s ekonomickými
úvahami poprvé explicitně formuloval problém vícekrite-
riálnosti při posuzování stavu ekonomických systémů ital-
ský ekonom a sociolog Vilfredo Pareto (kolem r. 1896) [2].
Odtud se také odvozuje později zavedený termín paretovská
optimálnost nebo paretovské hranice, označující jistý druh
optimálnosti ve vícekriteriálních úlohách.

Jeden z problémů rozhodování spočívá v nutnosti brát
v úvahu množství někdy vzájemně protichůdných hledisek.
Tato potřeba vedla k rozvoji teoretických metod a uplatňo-
vání složitých rozhodnutí [3], [4]. Rozhodnutím budeme
dále rozumět výběr varianty nebo některé podmnožiny
z dané množiny variant. Příkladem může být výběr porov-
návacího objektu při stanovení porovnávací hodnoty z mno-
žiny všech v úvahu přicházejících objektů. Rozhodovacím
kritériem (charakteristikou) rozumíme v širším smyslu
pravidlo porovnávání variant. Předpokládá se tedy existence
rozlišovacího znaku nebo množiny znaků sladěných tak,
aby bylo možné varianty porovnat, popř. uspořádat. Složi-
tost reálné situace má však za následek, že rozhodování po-
dle jediného kritéria nestačí. Složitým rozhodnutím nazý-
váme proto rozhodnutí, kdy neexistuje pouze jediné, ale celá
množina rozhodovacích kritérií [2]. Předpokládá se tedy, že
každá varianta je charakterizována konečnou množinou
různých kritérií (charakteristik), podle nichž je nutné varian-
ty hodnotit. 

Použití vícekriteriální optimalizace se nabízí v různých
oblastech znalecké činnosti. Výběru z více variant je řešitel
vystaven např. při optimalizaci využití plochy v objektu, při
navrhování využití objektu, při zjiš�ování jeho opotřebení
nebo obvyklé ceny objektu, při výběru varianty ocenění atd.
V příspěvku je nastíněna možnost dalšího využití ve znalec-
ké činnosti, tentokrát k optimalizaci nemovitostních port-
folií, způsobu nakládání s nemovitým majetkem a využití
plochy objektu. 

Vícekriteriální optimalizace 
nemovitostních portfolií

Způsob nakládání s nemovitým portfoliem a optimalizace
využití užitné plochy se týká větších subjektů, které vlastní
nebo mají v pronájmu více objektů. Jde především o spo-
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lečnosti podnikající v několika regionech, popř. v celé
republice. Tyto objekty, a� již jde o administrativní, nebo
výrobní budovy, slouží k umístění jejich výrobních zdrojů
(pracovní síly, strojů, zařízení atd.) nebo prostředků pro
poskytování služeb. V souvislosti s technickým pokrokem,
který s sebou nese snahu o neustálé zmenšování užitných
ploch, výrobních zařízení a snižování nákladů, dochází
k opouštění objektů nebo jejich částí. Cílem je snížit výrob-
ní náklady, jindy modernizace výrobních zařízení nevyža-
dujících takové prostory jako jejich předchůdci. V současné
době jsou vlastníci nemovitostních portfolií postaveni před
problém, co si počít s naddimenzovanými objekty a prosto-
ry. Znalci se pak na základě informací od zadavatele mají
prostřednictvím výstupu optimalizace vyjádřit k efektivní-
mu využití jednotlivých objektů. Mají stanovit využití užit-
né plochy pomocí alokačního koeficientu, využití objektu
v procentech, navrhnout varianty řešení, provést optimaliza-
ci po zadání vstupních údajů, vyhodnotit ji a specifikovat
závěrečná doporučení. Součástí optimalizačního výstupu
bývá obecný popis objektu, jeho polohy, lokality a realit-
ního trhu. Často je vyžadováno také stanovení tržní hodnoty
objektu a výnosů z jeho pronájmu zvláš�.

Zadavatel musí řešiteli poskytnout všechny důležité údaje
k objektům. Je na něm, aby se vyjádřil k jednotlivým
kritériím výběru, tj. určit jejich konečný výčet a stanovit
jejich důležitost v rámci celku, s potřebným komentářem.
Od znalce-řešitele se očekává zvolení vhodné metody,
navržení a vyhodnocení variant a doporučení efektivního
řešení. Čím více informací od zadavatele řešitel získá, tím
přesnější je výsledek optimalizace a lépe odpovídá strategii
zadavatele. Optimalizaci je nutno chápat jako dynamický
proces, v jehož průběhu vznikají požadavky na doplňující
informace, vyvolané specifickými podmínkami jednotli-
vých objektů. Za rozhodovací kritéria je možné považovat:

� využití užitné plochy v podobě alokačního koeficientu;

� náklady spojené s užíváním nemovitosti, tj. na provoz,
údržbu, opravy, pojištění, daň z nemovitosti, náklady
na správu, zabezpečení, ochranu, popř. další služby;

� obsazenost objektu personálem, popř. technickým
zařízením a vybavením;

� technický stav a stáří objektu;

� polohu objektu v rámci místa, kraje nebo regionu;

� důležitost objektu v návaznosti na záměr využití;

� specifika realitního trhu v daném místě, především výši
nájemného, poptávku a nabídku podobných nemovi-
tostí, kupní sílu místních obyvatel; 

� okolní zástavbu a zájem majitelů okolních nemovitostí;

� velikost objektu a jeho stavebně technické provedení; 

� další kritéria, která mohou vznikat při optimalizaci
podle specifikace jednotlivých nemovitostí.

Při řešení optimalizačního problému nakládání s nemovi-
tým portfoliem a při navrhování možných doporučení
přichází v úvahu několik variant. Výsledkem může být
doporučení k vhodnějšímu uspořádání personálu, technic-
kého zařízení nebo strojů v rámci objektu, uvolnění části
objektu a připravení na pronájem. Tato varianta je možná
u nemovitostí, které dispozičním řešením umožňují součas-
ný provoz stávajícího vlastníka i nových nájemců. Obvykle
bývají nutná dodatečná stavební či bezpečností opatření
k zajištění souběžného provozu majitele i nájemce objektu.
V případech, kdy dispozice a vnitřní uspořádání nosných i
nenosných konstrukcí tyto úpravy neumožní, je možné plo-
chu pronajmout jen za podmínek, které stanoví majitel. 

Další variantou je prodej objektu a přemístění provozu do
jiné nemovitosti. Potom odpadají náklady na jeho správu,
provoz, opravu a údržbu, pokud nedojde k přesunu do
jiného vlastního objektu. V takovém případě je výhody
možné spatřit v parametrech nového objektu, který by měl
odpovídat aktuálním požadavkům na kapacitu výrobních či
provozních zdrojů. Další možností je prodej objektu a zpět-
ný pronájem nezbytně nutných ploch. Správa objektu pak
přechází pod jiný subjekt, zůstává současná poloha a dochá-
zí k optimálnějšímu využití ploch. Jinak tomu je u objektů,
které nejsou ve vlastnictví zadavatele. Okolnosti nájmu,
popř. podnájmu, se musí řešit individuálně. Postup bude po-
dobný jako u vlastních objektů, je možné navrhnout vhod-
nější uspořádání pracovních či technických kapacit, pře-
sunout výrobní zdroje či personál. V tomto případě vstupuje
do optimalizačního procesu také pronajímatel objektu a spe-
cifika nájemní smlouvy mohou výrazným způsobem ovliv-
nit závěrečné doporučení. S pronajímatelem je nutné řešit
případné snížení výměry pronajatých ploch, dobu nájmu,
popř. výpově	 nájemní smlouvy, což se někdy neobejde bez
právní expertizy konkrétních podmínek.

Výstupem optimalizace bývá většinou formulář, který
obsahuje konkrétní údaje, popř. odkazuje na místa, kde je
další podklady možné získat. Je vhodné, aby na jeho tvorbě
spolupracoval zadavatel s řešitelem. V této fázi je nutné
všechny požadavky zadavatele konfrontovat s navrhovaným
řešením. Každý zvolený postup s sebou nese specifické
potřeby na formu výstupu, proto je vhodné pro různé varian-
ty řešení navrhnout různé formy výstupu. Zadavatel potře-
buje mít výsledné doporučení optimalizace k dispozici pro
následné rozhodnutí. Výsledek optimalizace mu má být
nezávislým vodítkem a nápovědou, pro jakou variantu se
rozhodnout. Řešitelem optimalizace musí být v tomto pří-
padě osoba znalá stavebnictví a ekonomiky, především pak
oceňování nemovitostí a soudního inženýrství. Není nutné,
aby řešitel byl soudním znalcem, protože ani samotný vý-
stup nemá plnit funkci znaleckého posudku, jde o doporuču-
jící řešení. 

V konečné fázi optimalizace zůstává výběr varianty na
zadavateli. Pokud nedošlo k doplňkům nebo změnám v hod-
nocení variant a zpracovaná doporučení respektují strategii
zadavatele, odráží výsledek optimalizace nezávislý pohled
na danou problematiku věrohodně. Postup řešení je zná-
zorněn optimalizační pyramidou na obr. 1.

Kriteriální matice
V úlohách vícekriteriálního hodnocení variant (dále

ÚVHV) má množina rozhodovacích variant, kterou budeme
značit A, konečný počet prvků. Po úvodních úkonech, spočí-
vajících v určení hodnoticích kritérií a metody získání kvan-
titativních údajů o hodnotách těchto kritérií pro jednotlivé

konečný výstup a doporučující 
závěr optimalizace

prezentace doporučených variant 
v posledním bodu výstupu

seřazení navrhovaných variant řešení

navržení a schválení optimalizační 
metody a provedení optimalizace

konfrontace požadavků zadavatele a požadavků na 
navrhované optimalizační metody – navržení formy výstupu

rozbor zkoumané problematiky, seznámení řešitele 
s kritérii a strategií zadavatele

Obr. 1. Optimalizační pyramida
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rozhodovací varianty, lze ÚVHV charakterizovat kriteriální
maticí. Sloupce odpovídají kritériím (f) a řádky hodno-
ceným variantám (a). Označíme-li prvky yij, i = 1, 2, …, p,
j = 1, 2, …, k, můžeme kriteriální matici [1] zapsat ve tvaru 

Budeme-li aplikovat její obecnou formu na konkrétní
oblast znaleckého oceňování, nastane problém stanovení
vhodných kritérií a vah. Autor článku se zabýval sestavením
kriteriální matice jako pomůcky pro stanovení obvyklé ceny
objektu a stanovením vhodných kritérií pro posouzení jed-
notlivých metod oceňování. Navrhl matici, ve které sloupce
tvoří jednotlivé varianty (způsoby) zjištění ceny stavebního
objektu a řádky kritéria pro poměřování jednotlivých va-
riant. Následně se varianty porovnaly podle všech kritérií a
na základě odborného úsudku a konzultace s odborníky
stanovily váhové hodnoty. Tyto hodnoty se pohybují v inter-
valu (0, 1). Hodnoty bližší jedné vypovídají o tom, že dané
kritérium je ve zvolené metodě více zohledněno. Naopak
hodnoty blízké nule informují, že dané kritérium je zohled-
něno méně, nebo dokonce vůbec. Navrhování vah se řídí
matematickými principy a odpovídá míře, kterou je krité-
rium zohledněno v konkrétní variantě. Jinými slovy, nakolik
konkrétní varianta splňuje zadané kritérium. 

Výsledkem tohoto postupu je kriteriální matice s váhový-
mi hodnotami, v níž jsou zohledněny dílčí výsledky posu-
zování a zkoumání právě váhových hodnot pro stanovení
obvyklé ceny objektu. Váhové hodnoty budou použity do
výpočtu váženého průměru výsledků jednotlivých metod
ocenění.

Závěr
Váhy stanovené u ostatních kritérií budou podrobeny

další optimalizaci s cílem vyhodnotit metody oceňování.
V konečné fázi bude na základě analýzy navržen optimální
poměr cen s určením jejich vlivu na obvyklou hodnotu
stavebního objektu. Výsledkem bude stanovení vah při
výpočtu obvyklé ceny váženým průměrem, popř. navržení
metody nové, kterou bude možné porovnat se stávajícími
metodami. V kriteriální matici je možné jej zapsat bu	 jako
jednu variantu, která je podle daného způsobu řešení opti-
mální, nebo varianty seřadit podle optimálnosti. Vytvořený
návod může pomoci znalcům nalézt vhodnou metodiku pro
zjištění obvyklé ceny staveb.
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Tab. 1. Aplikace vícekriteriální matice 

Chovanec, J.: Multicriterial Optimization of Expert

Activity

This paper deals with the application of mathematical

optimization in expert activity in the field of economics

in the building industry and real estate valuation.

Chovanec, J.: Mehrkriterienoptimierung bei der
Sachverständigentätigkeit 

Der Beitrag behandelt die Anwendung der mathema-
tischen Optimierung in der Sachverständigentätigkeit
im Fach Ökonomie im Bauwesen und bei der Immobi-
lien-Wertermittlung.
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Zkoušky ručního laserového dálkoměru DISTO pro2

Ing. Jaroslav CHLUP
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

V článku je věnována pozornost přesnosti měření délek
ručním laserovým dálkoměrem DISTO pro2 a ověření
údajů uváděných výrobcem. Dále je popsán vliv teploty
prostředí a stočení cílové plochy na měřenou vzdálenost,
což můžeme klasifikovat jako projev vnějších podmínek,
které není možné ovlivnit. Je zmíněna přesnost určení
nepřístupné výšky objektu nebo jeho svislého dílčího
rozměru či přesnost horizontálního úhlu vypočteného
z měřených vodorovných délek stran v trojúhelníku.

Úvod
Moderní geodetické přístroje se neustále zdokonalují,

elektronizují, a stávají se tak téměř dokonalými, ale na
druhou stranu tak trochu „velkou neznámou“. Výrobce
mnohdy neuvádí přesný princip přístroje a uživateli nabízí
pouze návod k jeho ovládání a jeho základní přesnost.
Zpravidla však vůbec nezmiňuje, za jakých podmínek je
možné určité přesnosti dosáhnout, což by měl být nejdůleži-
tější faktor při rozhodování o vhodnosti použití přístroje.
Uživateli tedy nezbývá v podstatě nic jiného než přístroj
přezkoušet nebo důvěřovat výrobci. Na našem trhu je k dis-
pozici početná skupina oblíbených ručních laserových
dálkoměrů pro měření krátkých délek ve stavebnictví,
některé z nich uvádí tab. 1.

Pro další ověření byl vybrán model DISTO pro2 firmy
Leica (obr. 1), která tento typ přístrojů uvedla na světový trh
a jejíž výrobky, dnes již páté generace, patří k nejrozšíře-

nějším. Dálkoměr dále nabízí různé aplikační funkce, pomo-
cí nichž je možno kromě délek zprostředkovaně určovat
např. i výšky a úhly. 

Výrobce laserového dálkoměru DISTO pro2 definuje
teplotní rozsah pro měření –20 až +40 ˚C, ale vliv teploty na
měřenou vzdálenost není uveden. Z tohoto důvodu je jeden
odstavec věnován této problematice. Dalším úkolem bylo
zjistit vliv horizontálního a vertikálního stočení cíle na mě-
řenou vzdálenost, protože většina bodů není obvykle umís-
těna na ploše kolmé k paprsku dálkoměru. Působení vněj-
ších podmínek je možné jen těžko ovlivnit. Přitom je třeba
vědět, co můžeme od těchto změn (vlivů) očekávat.

Vliv teploty na měřenou vzdálenost
K ověřování vlivu teploty na délku měřenou dálkoměrem

DISTO pro2 byla vytyčena základna dlouhá 140 m. Body
byly stabilizovány nastřelovacími hřebíky v chodníku:

– v úseku 0 až   30 m po   5 m,
– v úseku 30  až   80 m po 10 m,
– v úseku 80  až 140 m po 15 m.

Ke zjištění délky byly použity ověřené totální stanice vyšší
přesnosti Leica TC1700 a Leica TC1800, jejichž režim
obsluhy umožňuje zadat aktuální atmosférickou teplotu a
tlak. Poté se již automaticky na displeji indikuje vodorovná
vzdálenost. Na bodech základny byly pomocí teodolitu cen-
trovány stativy s podložkami Zeiss s očekávanou přesností
0,5 mm. V podložkách se při neměnném postavení stativů

střídaly odrazný hranol, tzv. průmyslový
měřicí Zeiss, používaný s totální stanicí
Leica, a cílový terč přístroje DISTO pro2.
Pro vyloučení součtových konstant hranolu
a terče bylo voleno postavení měřicích
přístrojů v prodloužení základny před počát-
kem, takže úsek byl získán jako rozdíl dvou
vodorovných délek. Základna byla opako-
vaně totální stanicí i laserovým dálkoměrem
DISTO pro2 měřena celkem šestkrát za vý-
razně odlišných teplot (0 až 20 ˚C), jasu a
směru osvětlení a proudění vzduchu.

Pro posouzení vnitřní přesnosti byla využita nadbytečná
měření, nebo� všechny délky byly měřeny více než jednou.
Ze získaných délek můžeme pro každou vzdálenost vypočí-
tat aritmetický průměr ∅d, jehož empirická směrodatná
odchylka σ∅d je dána vztahem 

kde v je oprava definovaná vztahem vi = ∅d – di,
di – měřená délka, 
n – počet opakování měření, odtud (n – 1) je počet

nadbytečných měření.
Ze soustav směrodatných odchylek σ∅d je možné vypočítat
průměrnou hodnotu σc, definovanou vztahem

kde c je počet bodů (v našem případě 14) .

Výrobce
Měřicí 

jednotka
Bosch HILTI Leica Topcon

 typ – DLE 30 PD 28 DISTO EM-30
 vlnová délka [nm] 625 635 635 645
 třída bezpečnosti – II II I II
 přesnost [mm] 3 3 1,5 až 5,0 3
 dosah [m] 0,3 až 30 0,3 až 100 0,3 až 150 0,2 až 20 
 hmotnost [g] 480 320 670 360

Tab. 1. Laserové dálkoměry

Obr. 1. Dálkoměr DISTO pro2
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Pro potvrzení, že soubor hodnot měřený pomocí totální
stanice Leica je přesnější než soubor hodnot měřený pomocí
laserového dálkoměru DISTO pro2, byl použit Fischerův
test

V našem případě

F = 0,922 / 0,392 = 5,56 ,

kde 0,92 mm je průměrná směrodatná odchylka σc1, zjištěná
pro vnitřní přesnost laserového dálkoměru DISTO pro2, a
0,39 mm je apriorní směrodatná odchylka σc2, zjištěná pro
vnitřní přesnost totální stanice Leica.

Pro hodnotu F najdeme na hladině významnosti α = 0,05
(95 %) kritickou hodnotu Fα = 1,53. Protože F >> Fα, je
možno o měřených hodnotách prohlásit, že nejsou ze stej-
ného souboru;  hodnoty měřené pomocí totální stanice jsou
o řád vyšší.  

Vnější přesnost měření byla zjištěna pomocí rozdílů mezi
délkami určenými totální stanicí a délkami zjištěnými
laserovým dálkoměrem DISTO pro2

∆d = dT – dD , (4)

kde dT je délka měřená totální stanicí, dD délka měřená
laserovým dálkoměrem, ∆d skutečný rozdíl délek. Můžeme
tak usoudit i podle apriorních směrodatných odchylek σ∅d
u vnitřní přesnosti totální stanice Leica. Pomocí rozdílů ∆d
je možné vypočítat směrodatnou odchylku naměřené délky
σd podle vztahu

kde ∆di je rozdíl definovaný vztahem ∆di = di
T – di

D, n počet
měření (v našem případě 6, pro vzdálenost 70 m a více je
n = 5).

Podle průběhu směrodatné odchylky měřené délky σd,
vyjádřené v obr. 2 [3], je možno říci, že vliv vnějších pod-
mínek, zejména teploty, na měřenou vzdálenost je třeba
uvažovat od vzdálenosti 40 m. Do této vzdálenosti nepře-
sahuje hodnotu ± 1,5 mm udávanou výrobcem pro délky do
30 m.

Vliv stočení cíle na měřenou vzdálenost
Vzhledem k tomu, že body v terénu nejsou všechny

umístěny na ploše kolmé k paprsku přístroje, je vhodné
určit, kdy se stočení roviny bodu vůči paprsku přístroje pro-
jeví na měřené délce. Ke zjištění této chyby byla použita
dřevěná destička, na které byly po 30 mm vyneseny body ve
dvou na sebe kolmých řadách. Destička byla upevněna na
objektiv dalekohledu teodolitu tak, aby řady bodů následně
zajistily vodorovný a svislý směr. Tímto umístěním bylo
možno realizovat její stočení s vysokou přesností. 

Ověřování probíhalo na zmíněné základně pro vzdálenos-
ti 5, 15 a 35 m. Na větší vzdálenost již nemělo smysl pokra-
čovat, nebo� velikost stopy laserového paprsku DISTO pro2

neumožňoval přesné zacílení na daný bod. Pro velké
množství dat a časové omezení byl každý bod při určitém
stočení měřen pouze jednou s dvojím opakováním
vzdálenosti, aby byla vyloučena hrubá chyba. 

Kroky stáčení destičky:
– pro horizontální pohyb (doprava):

0 až 30 gon      po   5 gon,
30 až 50 gon      po 10 gon,
50 až 80 gon      po 15 gon;

– pro vertikální pohyb bylo měřeno v pozicích se sklo-
nem 0, 5, 10, 20 a 50 gon, a to nahoru. Sklon „nahoru“
odpovídá běžné situaci cílení nad horizont. Jelikož destička
byla umístěna na objektivu dalekohledu, a nikoli ve středu
otáčení, opisoval každý bod vlivem stáčení kružnici.

Z obrázku 3 můžeme teoreticky vypočítat určovanou vzdá-
lenost d´ zahrnující pohyb bodu po kružnici

y = R sin ω, (6)
x = R (1 – cos ω), (7)  

d´ = y2 + (d + x)2. (8)

Z obrázků 4, 5 a 6 vyplývají následující závěry. Do 35 m
stočení pouze v horizontálním směru nemá na měřenou
vzdálenost vliv, s výjimkou krátkých vzdáleností do 5 m.
V tomto případě může docházet k vysoké odrazivosti či
k různým šumům, a proto byla překročena přesnost 1,5 mm.
Vliv stočení ve vertikálním směru se začíná projevovat od
20 gon. Pro krátkou vzdálenost do 5 m se ještě tento vliv
neprojeví, ale pro větší vzdálenosti se již hodnota rozdílu od
správné hodnoty pohybuje na hranici přesnosti přístroje
1,5 mm. Plně se projevuje pro vertikální úhel stočení 50 gon
a s přibývajícím stočením v horizontálním směru parabo-
licky narůstá. Pro krajní pozice ověřování – stočení v hori-
zontálním směru 80 gon a ve vertikálním směru 50 gon –
rozdíl překračuje 20 mm.

Závěrem lze tedy říci, že pokud by stočení nastalo pouze
v jednom směru, není třeba na měřenou vzdálenost o tomto
vlivu uvažovat. Avšak tento případ nastává jen pro speci-
fické situace.

Přesnost výškového měření
Laserový dálkoměr DISTO pro2 má ze třinácti aplikač-

ních funkcí dvě funkce, které umožňují výpočet výšek. Obě
fungují na stejném principu, a to na výpočtu pravoúhlého
trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty, v němž jsou měřeny
dvě strany (přepona a vodorovná odvěsna – ve vzorci (12)
označení d1, resp. d2) a třetí strana (svislá odvěsna) je do-
počtena. Předpokladem pro použití tohoto přístroje k určo-
vání výšek je však svislost objektu, což není vždy zajištěno. 

Dálkoměr byl ověřován na severní stěně budovy B Fakul-
ty stavební ČVUT při měření výšky mezi jednotlivými po-
dlažími. Správná hodnota byla určena trigonometricky
měřením zenitových úhlů teodolitem a vodorovné vzdále-
nosti k objektu. 

Pro posouzení vnitřní přesnosti laserového dálkoměru
DISTO pro2 byla využita nadbytečná měření. Všechny výš-

Obr. 3. Pohyb bodu po kružnici
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Obr. 2. Průběh směrodatné odchylky naměřené délky 
s rostoucí vzdáleností



ky byly měřeny více než jednou, a proto můžeme určit jejich
aritmetický průměr ∅h, jehož empirická směrodatná od-
chylka σ∅d byla vypočtena opět pomocí (1), kde v je oprava
definovaná vztahem vi = ∅h – hi a hi je měřená výška.
Vzhledem k tomu, že měření probíhalo ve čtyřech dnech, je
průměrná směrodatná odchylka každé výšky

kde c je počet dnů měření (v našem případě 4). Z celého
souboru dat můžeme spočítat apriorní směrodatnou odchyl-
ku σH podle vzorce

kde m je počet ověřovaných výšek (m = 15). 
Vnitřní přesnost pro celkovou výšku byla určena apriorní

směrodatnou odchylkou σH = 3,7 mm a pro dílčí výšky aprior-

ní směrodatnou odchylkou σH = 1,6 mm. Rozdíly ∆h vypoč-
tené výšky hT ze zenitových úhlů, měřených teodolitem
Zeiss Theo 010 B, a výšky hD, vypočtené pomocí aplikační
funkce dálkoměru, lze v tomto případě považovat za
skutečné chyby veličiny hD, tj.

∆h = hT – hD, (11)

kde hT je výška určená pomocí teodolitu, hD výška určená
pomocí aplikační funkce dálkoměru, ∆h skutečný rozdíl
výšek. Pomocí těchto rozdílů je možné vypočítat směrodat-
nou odchylku měřené výšky σh podle vzorce (5). 

Očekávaná přesnost byla odvozena z Pythagorovy věty a
je dána hodnotou

kde σd = ± 1,5 mm podle údajů výrobce, d1, d2, d3 jsou
měřené délky.
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Obr. 4. Rozdíl vzdáleností pro základnu délky 5 m

Obr. 5. Rozdíl vzdáleností pro základnu délky 15 m
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Jak je z obr. 7 zřejmé, přístroj pro celkové výšky, měřené
funkcí 1, přesnost udávanou výrobcem nesplňuje. Po bliž-
ším zkoumání objektu byly zjištěny nepravidelné odchylky
od svislice. Tato chyba byla při výpočtu potlačena rozdě-
lením na dílčí výšky, na které tato chyba nemá pro jejich
malé hodnoty (průměrně 1,2 až 1,5 m) téměř žádný vliv. Pro
tuto metodu již přístroj splňoval bezpečně přesnost udá-
vanou výrobcem (obr. 8). Průměrná směrodatná odchylka
byla určena hodnotou σhc = 16,3 mm. Pro dílčí výšky,
měřené vestavěnou funkcí 2, přesnost splňuje a až od 17 m
je mezní hodnota nepatrně překročena. Průměrná směrodat-
ná odchylka byla určena hodnotou σhd = 5,6 mm.

Přesnost úhlového měření
Aplikační funkce číslo 9 přístroje umožňuje pomocí

měřených délek tří stran v trojúhelníku na základě cosinové
věty výpočet jeho úhlů. Předmětem zkoušek na třech typech
trojúhelníků (obecném, pravoúhlém a rovnoramenném)
bylo zjištění, s jakou přesností budou tyto úhly určeny.
V každém typu trojúhelníku se délky stran měnily v rozmezí

5 až 100 m. Vzniklo tak až třináct trojúhelníků značených
pořadovými čísly. Kontrolou bylo změření vteřinovým
teodolitem Zeiss Theo 010 B, který vykazuje o řád vyšší
přesnost, což opět prokázal Fischerův test (3). 

Výsledný vzorec směrodatné odchylky úhlu vypočteného
z měřených vodorovných délek

kde σd = ± 1,5 mm podle údajů výrobce, a, b, c jsou délky
stran.

Na základě uvedených tří typů trojúhelníků bylo potvrze-
no, že přesnost přístroje odpovídá údajům výrobce. Jak je ze
vzorce (13) vidět, směrodatná odchylka nejvíce závisí na
velikosti stran trojúhelníku a částečně i velikosti úhlu.

Jako speciální případ byla určena směrodatná odchylka pra-
vého úhlu. Bylo zjištěno, že v tomto případě je průměrná smě-

Obr. 7. Přesnost měření výšek v závislosti na výšce

Obr. 6. Rozdíl vzdáleností pro základnu délky 35 m
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rodatná odchylka σω = 6,7 mgon. Pro ostatní úhly byla zjištěna
maximální průměrná směrodatná odchylka σω = 9,4 mgon.
U obecného trojúhelníku byla zjištěna ve stejné hodnotě pro
úhel velikosti od 26 do 181 gon (celkový rozsah 155 gon).
Nejlepší přesnost byla zjištěna pro rovnoramenný trojúhel-
ník, kde se hodnoty směrodatných odchylek úhlů pohybují
do 4 mgon.

Pro každý trojúhelník byla vypočtena zvláš� v rámci
přehlednosti průměrná směrodatná odchylka úhlu σω (byla
určena jako průměr z průměrných směrodatných odchylek
tří úhlů trojúhelníku):

– obecný trojúhelník σω = 7,5 mgon,
– pravoúhlý trojúhelník σω = 5,3 mgon,
– rovnoramenný trojúhelník σω = 3,3 mgon.

Závěr
V závislosti na přesnosti přístroje [3] bylo zjištěno, že vliv

teploty na měřenou vzdálenost je třeba uvažovat od
vzdálenosti přes 30 až 40 m. Hodnota 30 m je uvedena i
výrobcem jako optimální, dosah je však výrazně větší.
Cílem dalších zkoušek bylo určit vliv stočení cíle na měře-

nou vzdálenost. Bylo zjištěno, že do 35 m nemá v rámci
přesnosti přístroje stočení pouze v horizontálním směru na
měřenou vzdálenost vliv. Pro větší vzdálenosti již nebyla
přesnost přístroje vhledem k velikosti stopy laserového
paprsku a zacílení ověřována. Pokud by stočení cíle nastalo
pouze ve vertikálním směru, tak není třeba uvažovat o tomto
vlivu. Avšak k této situaci dochází při měření jen velmi
málo. Přidáme-li ještě vliv stočení v horizontálním směru,
rozdíl od správné hodnoty parabolicky narůstá s velikostí
stočení. Do úhlu 20 gon sice nepřesahuje přesnost udávanou
výrobcem, ale od této hodnoty s přibývajícím stočením
rozdíl od správné hodnoty narůstá. Pro extrémní natočení
80 gon v horizontálním směru a 50 gon ve vertikálním
směru se rozdíl od správné hodnoty pohybuje okolo 0,02 m.
Je tedy pouze na uživateli, jak přesná data potřebuje získat a
zda musí o tomto vlivu na měřenou vzdálenost dále uvažo-
vat.

Z hlediska přesnosti měření výšek a přesnosti určení úhlu
v trojúhelníku můžeme říci, že přístroj vyhovuje údajům
udávaným výrobcem. Příslušnou hodnotu pro danou situaci
je možno vypočítat ze vzorce pro výšku (12) či pro určení
úhlu v trojúhelníku (13).

Obr. 8. Přesnost
měření dílčích výšek 

Obr. 9. Přesnost
pravého úhlu 
v trojúhelníku 

Obr. 10. Přesnost úhlu 
v rovnoramenném 
trojúhelníku
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Článek byl vypracován v rámci výzkumného záměru
č. 22 CEZ J04/98: 21 000 00 22 „Laserové systémy a
jejich aplikace“.
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Chlup, J.: Trial Runs of the Hand-Operated Laser
Distance Metre DISTO pro2

This paper examines the accuracy of measurment of
lengths using the hand-operated laser distance metre
DISTO pro2. It also presents verification of the data
provided by the producer. Further, it describes the effect
of the temperature of the environment and the target
area swing on the measured distance. The impact can be
classified as a demonstration of external conditions
which cannot be affected. Besides, the article mentions
the accuracy of the determination of the inaccessible
height of a structure and/or its vertical partial size
and/or the horizontal angle accuracy, calculated from
the measured horizontal lengths of a side of a triangle.

Chlup, J.: Probeläufe des Hand-Laserentfernungs-
messers DISTO pro2

Im Artikel gilt die Aufmerksamkeit der Genauigkeit von
Längenmessungen mit dem Hand-Laserentfernungs-
messer DISTO pro2 und der Überprüfung der durch den
Hersteller gemachten Angaben. Des Weiteren wird der
Einfluss der Umgebungstemperatur und der Drehung
der Zielfläche auf die gemessene Entfernung beschrie-
ben, was man als Ausdruck der äußeren Bedingungen,
die nicht zu beeinflussen sind, klassifizieren kann. Es
wird die Genauigkeit der Bestimmung der nicht zugän-
glichen Höhe eines Objektes oder eines seiner vertikalen
Teilabmessungen bzw. die Genauigkeit des aus den
gemessenen horizontalen Seitenlängen im Dreieck
gemessenen Winkels erwähnt.

�dizertace
Betonové průmyslové podlahy

Ing. Petr Žalský

Dizertace se zabývá navrhováním, posuzováním a sanací
betonových desek podlah ukládaných přímo na podloží.
Autor popsal metody vhodné pro navrhování podlah a na
příkladech předvedl progresivní simulační metodu LHS. 

Určování hydraulických charakteristik 
při uvážení dvoufázového proudění 
vody a vzduchu 

Ing. Jan Uhlík

Dizertace popisuje vztah mezi kapalnou a plynnou fází a
hydraulickými charakteristikami a strukturou pórovitého
prostředí na základě modelování transportu vody a vzduchu
v pórech. Hlavním přínosem je výpočet hydraulických
charakteristik pomocí simulace mikroskopického uspořádá-
ní v půdní matrici.

Vliv kyselé depozice na ekosystém   

Ing. David Motl

Práce je zaměřena na vliv kyselé depozice na ekosystémy
malých povodí. Téma je aktuální, nebo� acidifikace půdy je
celosvětovým problémem. Cílem je popsat jev v závislosti
na přísunu oxidů síry a dusíku do povodí. Dizertant použil
model MAGIC a předpověděl průběh okyselení povodí
Uhlířská, kde také ověřil účinek vápnění.

Jareš, J. – Lichtenbergová, A.

Právní úprava technických
požadavků na stavební

výrobky
Arch, Praha, 2004, 136 s., cena 299 Kč

Právní úprava technických požadavků na stavební
výrobky je obsažena především v zákoně č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, který byl dosud
již pětkrát změněn, a ve dvou nařízeních vlády vyda-
ných k provedení tohoto zákona. Orientace v této úpravě
je poměrně obtížná, protože některá její ustanovení se
uplatňují bez časového omezení, jiná bylo nutné
uplatňovat do vstupu ČR do EU, a některá je možné i
nutné uplatňovat až po vstupu do EU. 

Publikace má charakter průvodce těmito předpisy,
přehledně popisuje nejen právní povinnosti výrobců,
dovozců a distributorů stavebních výrobků, ale popisuje
i způsoby, kterými se vyjadřuje, že tyto výrobky splňují
požadavky stanovené právními předpisy. Obsahuje
potřebná vysvětlení a upozornění na rizika, která mohou
vznikat nepochopením uvedené právní úpravy, jejímž
cílem je stanovit povinnosti a oprávnění směřující
k tomu, aby stavební výrobky byly vhodné pro stavby a
aby byly při respektování hospodárnosti vhodné k jejich
určenému použití, a zároveň plnily stanovené základní
požadavky pro stavby. V publikaci jsou podrobně
vysvětleny nové oblasti, které souvisejí s transpozicí
směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích do
právního řádu ČR. Je zde vysvětlen souběh dvou naříze-
ní vlády, která upravují technické požadavky na staveb-
ní výrobky. Uvedeny jsou informace o harmonizo-
vaných normách a evropských technických schváleních. 

www.eprodejna.cz
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Laserový skenovací systém LORS 
– vývoj a ověřování přesnosti

Ing. Bronislav KOSKA
Ing. Martin ŠTRONER, PhD.

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Článek popisuje laserový skenovací systém LORS, jeho
konstrukci, matematické řešení a první ověřování přes-
nosti. Systém je vhodný pro skenování menších před-
mětů nejen z oblasti archeologie. 

Úvod
Při řešení grantového projektu GA ČR 103/02/0357

„Moderní optoelektronické metody topografie ploch“, byl
vyvinut prototyp laserového a optického rotačního skeneru
LORS pro snímání malých předmětů. Byly vytvořeny algo-
ritmy pro měření a zpracování výsledků. Dále bylo vytvoře-
no softwarové zabezpečení pro měření a vyhodnocení a také
výroba a sestavení prototypu. Prokázala se funkčnost a
vyhovující přesnost zařízení k dokumentaci drobných před-
mětů. 

Na toto řešení navazuje další zdokonalení prototypu, kali-
brace a zpracování. V rámci grantového projektu
č. 205/04/1398 „Využití 3D skenerů v geodézii a památkové
péči“ bylo vytvořeno stacionární prostorové kalibrační
bodové pole (kalibrační klec), které je součástí systému a
umožňuje měnit pozici kamery v závislosti na skenovaném
předmětu a jeho tvaru, protože určení prvků vnitřní i vnější
orientace je možné v kterékoli fázi měření ve spojení
s novým postupem jejich určení – direktní lineární transfor-
mací (DLT) – včetně opravy z distorze objektivu kamery.

Popis systému
Systém LORS je laserový a optický rotační trojrozměrný

skener, který byl v první fázi navržen pro snímání malých
předmětů. Původní systém se skládal ze tří hardwarových
komponent – digitální kamery, laserového modulu a točny.
Digitální kamera je umístěna přesně na teodolitu a jsou u ní
známy prvky vnitřní orientace. Laserový modul vytváří la-
serovou rovinu. Točna je charakterizována, v rámci požado-

vané přesnosti, konstantní úhlovou rychlostí. Prostorový
bod je definován průsečíkem stopy laserové roviny na před-
mětu a optické přímky, která je daná snímkovými souřad-
nicemi stopy z digitální kamery [1].

V novém řešení byla změněna metoda určení prvků
vnitřní a vnější orientace digitální kamery. K tomu účelu
byla vytvořena kalibrační klec s dvaceti body. Digitální
kamera s vyšším fyzickým rozlišením může být umístěna
v libovolné poloze a její prvky orientace jsou určovány
DLT. Ostatní hardwarové prvky zůstaly zachovány. Model
nového řešení systému LORS ukazuje obr. 1.

Principem systému je stále protnutí laserové roviny a
optické přímky definované snímkovými souřadnicemi lase-
rové stopy na předmětu. Ve výpočtu průsečíku nevystupuje
nyní rovnice optické přímky explicitně, ale je obsažena
v rovnicích DLT. Z hlediska trojrozměrných souřadnic bodu
tedy jde o řešení tří lineárních rovnic o třech neznámých
(dvou rovnic DLT a rovnice roviny).

� Laserový modul
V současnosti se využívá laser DPGL-3005L-45 (výkon
5 mW, vlnová délka 532 nm), který přímo vytváří laserovou
rovinu šířky přibližně 3 mm. To způsobuje chyby v určení
krajů zaměřovaných předmětů a při vyhodnocení detailních
změn v topografii zaměřované plochy. 

� Točna
Je charakterizována, v rámci požadované přesnosti, kon-
stantní úhlovou rychlostí. Při měření je nutné ji urovnat tak,
aby osa rotace byla přesně svislá, a následně určit její polo-
hu. 

� Digitální kamera
Jak již bylo zmíněno, byla zakoupena vhodnější digitální
kamera Lumenera LU120 (fyzické rozlišení/frekvence
snímkování – 1 280 × 1 024/16 fps), která podporuje pro-
gresivní (neprokládané) snímkování. Další výhodou proti
dřívějšímu řešení je přímé propojení kamery k počítači přes
port USB a také ukládání snímků bez komprese. Do libovol-
né pozice je umístěna na fotografickém stativu Velbon 
CX-444 a prvky její orientace jsou určeny ze snímkových
souřadnic bodů kalibrační klece.

V systému se také používá standardní digitální videoka-
mera Panasonic NV-GS120EG. V tomto případě bylo nutné
softwarově odstranit několik problémů, z nichž nejzá-
važnější bylo prokládané snímkování a obdélníkový tvar
pixelu. U kamery byla také ověřována stabilita prvků vnitřní
orientace. Výsledky experimentů dokazují její plnou použi-
telnost v novém řešení systému LORS [2].

� Kalibrační klec
V podstatě jde o sí� dvaceti vlícovacích bodů umístěných
kolem točny (zaměřovaného předmětu). V praxi je klec
vytvořena z tenkých kovových tyčí, na nichž jsou v rozích a
dalších místech umístěny destičky s nalepenými značkami
bodů (obr. 2). Slouží k výpočtu parametrů DLT, ve kterýchObr. 1. Model řešení systému LORS

točna

digitální kamera

laserový modul

kalibrační klec



jsou obsaženy jak prvky vnitřní orientace (kalibrace kame-
ry), tak vnější orientace (konfigurace LORS).

Postup měření 
Měření probíhá tak, že se kamerou snímá sekvence

snímků zachycujících pohyb objektu na točně. Z takto
získaných dat se počítají prvky vnitřní a vnější orientace
kamery a s jejich využitím dále měřené body na objektu
v profilu signalizovaném laserovou stopou. Po měření je
třeba pro zjednodušení zpracování převést data na jednotlivé
snímky a doplnit souborem s upřesňujícími údaji o časovém
indexu a souborem určujícím pořadí snímků. Pro kameru
Lumenera byl sestaven program, který zachytává snímaná
data do RAM paměti počítače a po skončení skenování je
ukládá na hardisk v požadovaném formátu.

Pro vyhodnocení je třeba znát prostorové souřadnice vlí-
covacích bodů stabilizovaných na kalibrační kleci, koefi-
cienty rovnice laserové roviny a souřadnice osy rotace přes-
ně horizontované točny ve stejné souřadnicové soustavě.
Pro určení koeficientů rovnice laserové roviny a souřadnic
osy rotace točny podle metody nejmenších čtverců lze
použít knihovnu SPATFIG. Kromě určení orientace kamery
je třeba také určit dobu jedné otočky točny, což se provádí
ze získané sekvence snímků.

Prvky vnitřní a vnější orientace kamery
Vzhledem ke složitosti kalibrace kamery upevněné na

teodolitu byl proti původnímu záměru změněn systém
určení prvků vnitřní a vnější orientace. Nově se používá ka-
librace pomocí DLT, která je velice výhodná vzhledem
k časové nenáročnosti, lze ji provádět při každém měření
z kteréhokoli snímku sekvence, což umožňuje využívat pro
měření různé kamery. Direktní lineární transformace neod-
děluje prvky vnější a vnitřní orientace, zobrazení je reali-
zováno matematickými vztahy 

kde X, Y, Z jsou prostorové (geodetické) souřadnice vlícova-
cích bodů, x' a y' souřadnice snímkové, zde body stabilizo-
vané na kalibrační kleci. L1 až L11 jsou koeficienty DLT.
Z těchto vztahů lze vypočítat prvky vnitřní a vnější orien-
tace [3]. Vzhledem k předpokládané kvalitě objektivů digi-
tálních kamer jsou vztahy využívány rozšířené o korekci ra-

diální distorze ve tvaru

kde k0, k1, k2 jsou koeficienty postihující radiální distorzi,
r je vzdálenost bodu od hlavního snímkového bodu o sou-
řadnicích x'0, y'0. Výsledkem současného určení prvků
vnitřní a vnější orientace je jedenáct koeficientů DLT, tři
koeficienty popisující radiální distorzi a souřadnice hlavní-
ho snímkového bodu. Minimální počet vlícovacích bodů je
tedy sedm.

Pro výpočet byl sestaven program DLT3k, který se pro-
vádí iteračně metodou nejmenších čtverců a jeho součástí je
výpočet polohy hlavního snímkového bodu a koeficientů
radiální distorze [4]. Stabilizace cílů na kalibrační kleci je
provedena tak, že lze využít automatické vyhledávání středu
terčů implementované v programu Odečítač, a tím velmi
urychlit určování snímkových souřadnic včetně zápisu do
souboru.

Výsledkem určení prvků vnitřní a vnější orientace je
jedenáct koeficientů DLT, tři koeficienty popisující radiální
distorzi a poloha hlavního snímkového bodu. Společně
s rovnicí světelné roviny vytvářené laserem jsou to všechny
parametry potřebné pro určení prostorové polohy bodů řezu.

Určení prostorových souřadnic bodů na objektu
První fází stanovení souřadnic bodů profilu je určení

snímkových souřadnic pixelů, které zachycují stopu laseru
na objektu, druhou fází je pak určení snímkových souřadnic
středů laserové stopy. Obě fáze řeší program Powok 2.0,
určení snímkových souřadnic hledaných pixelů je na zákla-
dě metody vylepšeného prahování (popsáno např. v [5]),
střed stopy je určován jako řádkový průměr vyhodnocených
pixelů s možností filtrování, pokud je mezi vyhodnocenými
pixely mezera. 

Dále je třeba vypočítat prostorové souřadnice bodů pro-
filu a podle „časové“ souřadnice (čas pořízení snímku) je
pootočit kolem středu otáčení točny tak, aby se body jed-
notlivých profilů rozprostřely zpět z bodů profilů do bodů
tělesa. Výpočet prostorových souřadnic je výpočet průse-
číku paprsku daného snímkovou souřadnicí, středem vstup-
ní pupily objektivu kamery (zprostředkováno koeficienty
DLT) a světelné roviny dané rovnicí (A · X + B · Y + C · Z +
+ D = 0). Řešený vztah lze jednoduchými úpravami sestavit
z rovnic pro DLT (1) a (2) a rovnice roviny, přičemž je
vhodné vstupující snímkové souřadnice předem opravit
o korekci z distorze,

Výpočet je řešen programem DLTR2XYZ včetně opravy
snímkových souřadnic o distorzi. Výsledkem jsou pros-
torové souřadnice ležící ve světelné rovině. Vzhledem
k horizontování točny je pootočení jednotlivých profilů
realizováno pouze kolem osy Z, tj. podle vztahu
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Obr. 2. Kalibrační klec a přípravek
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Výpočet je řešen programem Scanner, výsledkem jsou
prostorové (geodetické 3D) souřadnice bodů objektu, tzv.
mračno bodů.

Ověřování přesnosti

� Kalibrační přípravek
Pro posouzení přesnosti upraveného skenovacího systému
LORS byl vytvořen kalibrační přípravek sestavený ze šesti
totožných koulí upevněných na duralových tyčích (obr. 2).

� Konfigurace
Konfigurace systému (laserová rovina, točna), kalibrační
klece a kalibračního přípravku byla určena prostorovým
protínáním vpřed z úhlů s použitím totálních stanic Topcon
GPT 2006 (směrodatná odchylka měření úhlů podle DIN
18723 je 0,0018 gon). Rozborem přesnosti byl určen odhad
směrodatné odchylky průsečíku pro danou konfiguraci (sx =
= sy = 0,5 mm, sz = 0,2 mm). Stejným způsobem byla odhad-
nuta směrodatná odchylka délky mezi takto určenými body.
Díky velkým korelačním závislostem je výrazně nižší (sd =
= 0,08 mm).

� Ověřování metody DLT
Vhodnost jejího využití byla ověřena nejprve výpočtem
parametrů jen z části dostupných bodů (10 bodů). Pro ostatní
známé body byly vypočteny snímkové souřadnice a porov-
nány se souřadnicemi odečtenými přímo na snímku. Výsled-
ná směrodatná odchylka byla 0,29 pixelu. Tento výsledek
svědčí o vhodnosti použité metody.

� Ověřování systému LORS
Posledním krokem bylo ověření přesnosti celého systému
LORS zaměřením kalibračního přípravku. Vzniklé mračno
bodů bylo proloženo koulemi s daným poloměrem podle
metody nejmenších čtverců s využitím veřejné knihovny
tříd a funkcí k prokládání geometrických primitiv v prostoru
SPATFIG [6]. 

Jako nejlepší metoda posouzení dosažené přesnosti se jeví
využití podobnostní transformace v prostoru (mezi středy
šesti koulí kalibračního přípravku). Nejprve byla ověřována
kamera Panasonic NV-GS120EG. Směrodatná odchylka
jednotkové podobnostní transformace s0 = 0,20 mm. To je
v souladu s průměrnou chybou v délce mezi středy kružnic,
která je pro body 1-1 až 1-6 rovna 0,36 mm. Po zavedení do
systému byla za stejných podmínek ověřována i kamera
Lumenera LU120. Směrodatná odchylka jednotkové podob-
nostní transformace s0 = 0,47 mm. Průměrná chyba v délce
mezi středy kružnic je 0,37 mm.

Další metodou k ověření přesnosti může být posouzení
směrodatné odchylky jednotkové, která je výstupem z pro-
ložení mračna bodů koulí. Její hodnota vlastně představuje
kvadratický průměr vzdáleností naměřených bodů od pro-
ložené plochy. Tato veličina, stejně jako kovarianční matice

vyrovnaných neznámých, by byla teoreticky zcela správná
pouze v případě, že by váha všech měření (všech souřadnic
u všech bodů) byla stejná, anebo by byla přesně známá
jejich kovarianční matice. Stejnou váhu všech měření není
možné zaručit a kovarianční matice není pro toto nové
řešení LORS doposud přesně známá. Přesto lze i tyto
výsledky pro orientaci uvést (tab. 1).

Stejnou orientační váhu lze přisoudit odhadům směrodat-
ných odchylek vyrovnaných neznámých (v tomto případě
souřadnic středu koule). U obou kamer vychází pro všechny
tři souřadnice u všech kalibračních koulí velmi podobná.
Tato hodnota je u experimentu pro kameru Panasonic při-
bližně 0,06 mm a pro kameru Lumenera 0,09 mm.

Zajímavé je porovnání přesnosti dosažené jednotlivými
kamerami. Přestože kamera Lumenera má větší fyzické
rozlišení, výsledky z ní se jeví paradoxně jako méně přesné.
Lze však říci, že vyšší počet pixelů vyhodnocované laserové
stopy na skenovaném předmětu, a tedy při vyhodnocení
využívaný aritmetický průměr ve výsledku svou subpixe-
lovou přesností, smazává vliv vyššího rozlišení, a zároveň
také překračuje přesnost, kterou v celém systému dovolují
ostatní komponenty, hlavně pak točna.

Závěr
Výsledkem dosavadního vývoje je laserový a optický ro-

tační skener LORS, který je vhodný pro skenování menších
předmětů, do velikosti max. 0,4 m. Průběžnou inovací byl
systém zdokonalen do současné podoby a určuje polohu
bodu se směrodatnou odchylkou v jedné souřadnici do
0,5 mm. Výhodou je možnost využití více různých kamer, i
současně, jejich kalibrace se realizuje na základě prove-
deného měření.

Do budoucna je plánováno ověření možnosti využití digi-
tálního projektoru k vytvoření ideálně široké stopy laserové
roviny na předmětu. Dokončené experimenty nasvědčují, že
stávající točna způsobuje největší chyby ve výsledných sou-
řadnicích. To je pravděpodobně způsobeno nepříliš kvalit-
ním zhotovením (z hlediska stability osy rotace a úhlové
rychlosti). Proto byla zadána k výrobě nová točna, která
bude splňovat požadavky na stabilitu a bude využitelná pro
další vývoj systému LORS.

Článek byl zpracován v rámci projektu č. 205/04/1398
GA ČR „Využití 3D skenerů v geodézii a památkové
péči“.
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prostředků. [Dizertační práce], Fakulta stavební ČVUT, Praha,
2002. 

[5] Štroner, M. – Pospíšil, J.: Neměřická digitální kamera při dyna-
mickém měření přetvoření. Stavební obzor, 10, 2001, č. 3,
s. 84–88. 

počet bodů s 0 [mm] počet bodů s 0 [mm]

1 1 328 0,054 570 0,048
2 1 382 0,043 673 0,047
3 1 316 0,040 558 0,054
4 1 269 0,038 529 0,060
5 1 299 0,042 519 0,051
6 1 351 0,037 553 0,053

Kulový 
terč

Panasonic NV-GS120EG Lumenera LU120

Tab. 1. Hodnocení přesnosti měření
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[6] Koska, B.: Veřejná knihovna tříd a funkcí SPATFIG a její
aplikace. In: Proceedings of JUNIORSTAV 2005 – 7. Odborná

konference doktorského studia s mezinárodní účastí [CD-ROM].
Fakulta stavební VUT, Brno, 2005.

Koska, B. – Štroner, M. – Pospíšil, J.: Laser Scanning
System LORS – Development and Accuracy Testing

This article describes the laser scanning system LORS,
its construction, mathematical solution, and the initial
accuracy testing. The system is suitable for scanning
smaller objects under archaelogical examination and
others.

Koska, B. – Štroner, M. – Pospíšil, J.: Das Laser-
-Scannsystem LORS – Entwicklung und Prüfung der
Genauigkeit 

Der Artikel beschreibt das Laser-Scannsystem LORS,
seine Konstruktion, die mathematische Lösung und eine
erste Prüfung der Genauigkeit. Das System ist zum
Aufscannen kleinerer Gegenstände nicht nur aus dem
Bereich der Archäologie geeignet.

Trápí vás grafitti?

Společnost Saint-Gobain Weber Terranova je dnes
v České republice jedním z nejvýznamnějších doda-
vatelů a výrobců štukových a tepelně izolačních omítek,
zateplovacích systémů, sanačních omítkových systémů,
nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových
hmot, lepidel na obklady a dlažbu. K zajímavým pro-
duktům patří prostředky k ošetření fasád před samo-
zvanými „umělci“, popř. k odstranění jejich výtvorů.

� Grafitix M.P.2 je permanentní matný nebo lesklý
nátěr pro preventivní ochranu před grafitti pro použití
v exteriérech a interiérech na podkladech natřených i bez
nátěru. Je vhodný na fasádní nátěry, strukturované
omítky, minerální podklady, nádoby z PVC, panely do-
pravního značení na silnicích, jakýkoli choulostivý
povrch citlivý k působení rozpouštědel.

� Grafitix Primaire Roc je bezbarvá vodní disperze
polyuretanu, určená zejména pro ošetření povrchů před
nanesením ochranných nátěrů proti graffiti. Jeho použití
je nutné u silikátových a minerálních podkladů. 

� Grafitix Decolorant je odbarvovač pro odstranění
stínů po graffiti z hloubky materiálu, zejména z kamene,
cihel, mramoru, pro odbarvení nebo zesvětlení dřeva,
odbarvení mořidel nebo laků z dřevěných podkladů.
Odstraňuje nápisy namalované inkoustem, zvýrazňo-
vači, propiskou, razítkovými barvami atd. Zachovává
původní nátěry a barvy, nemá na ně téměř žádný vliv.

� Grafitix Grafisolv odstraňuje malby spreji nebo
fixy z choulostivých povrchů. Pomalu a postupně
rozrušuje barvu grafitti, proto je možné jeho účinek kdy-
koli přerušit pouhým setřením, a snížit tak riziko poško-
zení původního povrchu na minimum. 

V sortimentu nabízených materiálů se mohou zájemci
orientovat nahlédnutím do Rádce, který  firma každým
rokem vydává. Tato ucelená pomůcka přináší řadu in-
formací, od nových problémů a řešení, přes konstrukční
detaily, nové výrobky apod. 

www.terranova.cz

Víchová, J.

Povolání architektů, 
stavebních inženýrů 
a techniků po vstupu 

do Evropské unie

Arch, Praha, 2005, 96 s., cena 490 Kč

Výkon povolání autorizovaných architektů, autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je na
území Evropské unie regulován právními předpisy
Evropských společenství, které jsou založeny na prin-
cipu vzájemného uznávání profesní kvalifikace. Celá
tato oblast spadá do kapitoly „Volný pohyb osob“, resp.
podkapitoly „Vzájemné uznávání profesní kvalifikace“.

Podle Evropské dohody zakládající přidružení mezi
Českou republikou na straně jedné a Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
se naše republika zavázala k zajištění postupné slučitel-
nosti národního právního řádu s právem Evropských
společenství. Jedním z konkrétních výstupů této činnos-
ti je i novela zákona o výkonu povolání autorizovaných
architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě. Cílem tohoto zákona je ochrana veřejných
zájmů ve výstavbě, nebo� vytváří nezbytné právní pod-
mínky pro splnění požadavků na odbornou způsobilost
fyzických osob k výkonu vybraných činností ve vý-
stavbě podle stavebního zákona. Jsou to činnosti, jejichž
výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve vý-
stavbě, konkrétně  projektová činnost a odborné vedení
realizace staveb.

www.eprodejna.cz
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�zprávy
Víte, kde je The Forum?

Reprezentativní historická budova The Forum se nachází
v samém středu Václavského náměstí, na jedné z prestižních
obchodních adres v Praze. Zrekonstruovaná neobarokní
budova unikátně spojuje architekturu 19. století s moderním
řešením interiéru, které vychází vstříc nejvyšším poža-
davkům nájemců. Kdysi kancelářská budova, kde pracoval i
Franz Kafka, se bude i nadále významně podílet na utváření
obchodního dění na Václavském náměstí.

Budova je architektonickou památkou třídy 1, a zároveň
jednou z nejcennějších budov v centru Prahy, co do řešení
nároží a přední fasády, střechy a prvků vnitřní konstrukce.
Původně na tomto pozemku stál rene-
sanční dům „U Císařských“ ze druhé
poloviny šestnáctého století. Stávající
budova bývalé pojiš�ovny Assicura-
zioni Generali je projektem význam-
ného vídeňského architekta B. Oh-
manna z roku 1895, obohaceným
O. Polívkou o některé prvky souvise-
jící s českým  barokem. Průčelí vyzdo-
bil díly slavných sochařů, jako byl St.
Sucharda, Č. Vosmík, B. Schnirch.
V roce 1922 byla doplněna atika a
vybudována pasáž podél Jindřišské
ulice, s přilehlým vloženým meza-
ninem. V první polovině  20. století
zde sídlila Česká pojiš�ovna, později
Český normalizační úřad a Český
patentový úřad (od roku 1953). Od
roku 1959 byl výhradním uživatelem
budovy Český patentový a norma-
lizační úřad, od roku 1962 Český úřad pro normalizaci a
měření. Prostory Polského informačního střediska byly
vybudovány podle projektu K. Pragera (1956–1960).
Budova je významná díky své historizující architektuře,
jejíž hodnota je zejména v exteriéru, ale také reprezentativně
bohatě vyzdobeným interiérům s pozoruhodnými detaily.
Vnitřní dominantou je „Císařské schodiště“ (s barokizující
štukovou výzdobou) od přízemí do druhého patra.

Neobarokní fasáda tohoto šestipodlažního bankovního
paláce na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice

obsahuje zdůrazněný centrální pilíř vstupu, balkony v prv-
ním a druhém patře a dominantní kopuli, svými motivy sou-
visející s kopulí Vídeňské banky v ulici Na Příkopě, ze stej-
ného období. Součástí boční fasády s devatenácti osami jsou
čtyři rizality, z nichž prostřední obsahuje portály původních
vrat do obou dvorů. Přední, velkoryse členěná fasáda, s bo-
hatým štukem, sochařskou a reliéfní výzdobou, je svisle čle-
něna v dobovém stylu. Obě nižší podlaží jsou pojata jako
podnož vybíhající až do prvního a druhého patra, s vysokým
sloupovým řádem, nad jehož vrcholem je situováno třetí a
čtvrté patro, navržené jako podkroví ve své části přiléhající

k Jindřišské ulici. Zábradlí, balkon a
okenní mříže jsou kovářskou prací.
Střecha má složitý tvar, břidlicovou
a měděnou krytinu.

Při renovaci budovy, jejíž archi-
tektonický návrh zpracovala společ-
nost SH Architects, vycházel inves-
tor, společnost Flow East, z poža-
davků Národního památkového ústa-
vu, aby byla zachována historická
hodnota objektu. Zároveň však při
úpravách dbal na zakomponování
moderních technologií a systémů,
které vycházejí vstříc nejnáročněj-
ším požadavkům nájemců a odpoví-
dají nejvyšším mezinárodním stan-
dardům pro moderní kancelářské
prostory. Budova disponuje velko-
prostorovými i jednotlivými kance-
lářemi, pěti výtahy včetně venkovní-

ho proskleného. Objekt je odhlučněn, otevíratelná okna jsou
vybavena dvojitými skly. Podlahy pokrývají kvalitní par-
kety z dubového dřeva, v nichž jsou zabudovány kanály pro
strukturovanou kabeláž včetně podlahových krabic. Patra
jsou propojena datovými kanály. Vytápění a chlazení
zajiš�uje čtyřtrubkový fan-coil systém. Točna a výtahy
umožňují nájemcům parkování v suterénních prostorách
budovy. Samozřejmostí je spolehlivý systém zabezpečení
budovy. Součástí rekonstrukce je posunutí vstupu do pod-
chodu pod Václavským náměstím před průčelím budovy. 

Technický slovník naučný

R – Š

Encyklopedický dům, Praha, 2004, 546 s., 450 černobílých ilustrací, barevná příloha, 490 Kč

Koncem loňského roku vyšel již sedmý svazek shora uvedeného díla. Celý slovník naučný zahrne 43 tis. hesel v osmi
svazcích, poslední vyjde v polovině letošního roku. Dílo zachycuje současnou techniku včetně souvisejících teoretických
oborů a technologií. Obrací se k zájemcům o rychlou, kvalitní a aktuální informaci, zdůrazňuje novinky, ale neopomíjí ani
historii jednotlivých oborů a technických objevů. Je původní autorskou prací, na jeho vzniku se podílí kolektiv více než
200 externích autorů a konzultantů z řad vysokoškolských pedagogů i odborníků z praxe. Vychází za podpory některých
vysokých škol technického směru, České matice technické a od čtvrtého svazku je částečně financován Grantovou agen-
turou ČR.

www.encyklopedie.cz

– mk –
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Zpracováno podle tiskových informací 
Ministerstva pro místní rozvoj 

�konference
Sídliště pro život

Konferenci ministrů Evropské unie odpovědných za
bytovou politiku uspořádalo v březnu v pražském Obecním
domě  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jednáním na
shora uvedená témata předsedal ministr Jiří Paroubek
společně se svým holandským protějškem, ministryní
Sybillou Dekker. Záštitu nad akcí převzal předseda české
vlády Stanislav Gross. Pozvána byla také eurokomisařka
pro regionální politiku Danuta Hübner a evropský komisař
pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti
Vladimír Špidla. 

Tématem setkání byla komplexní modernizace výško-
vých (panelových) domů a humanizace prostředí pa-
nelových sídliš�. Toto naléhavé téma, směřující k dlouhodo-
bému zlepšení podmínek bydlení, se týká především nových
členských zemí EU, v nichž v těchto lokalitách žije na 40 %
městské populace. Konference ministrů, do jejichž kompe-
tence bytová politika spadá, probíhá pravidelně již od konce
osmdesátých let minulého století. 

Na zasedání v italské Padově v listopadu 2003 bylo
poprvé oficiálně přizváno také všech deset, tehdy kandidát-
ských zemí EU. Nizozemsko pak vyzvalo Českou republi-
ku, aby se stala první „novou“ členskou zemí, která tuto
mimořádně prestižní akci uspořádá, a zdůrazní tak nově
rozšířený rozměr EU. Ministerstvo pro místní rozvoj pak
zahájilo přípravné práce, v jejichž rámci dohodlo s Nizo-
zemskem finanční spoluúčast ve výši 80 % celkových ná-
kladů.

Dědictví panelových sídliš� je jedním z nejnaléhavějších
problémů bydlení v celé Evropě. Studie nizozemského
Ministerstva pro bydlení, územní plánování a životní
prostředí ukázala, že hlavními problémy v zakládajících
zemích EU jsou etnická a kulturní segregace obyvatel
sídliš�. V nových členských zemích a kandidátských zemích
EU takové problémy nejsou, studie však pojmenovává řadu
závažnějších, jakými jsou údržba budov, potřeba moder-
nizace, zadluženost, nedořešené parkování, špatný manage-
ment nebo vysoké náklady na energii.

Panelové domy postavené v ČR v letech 1955 až 1990
jsou charakteristické četnými vadami, které vznikaly již

v projektové dokumentaci, ale zejména v důsledku nekvalit-
ní práce při výrobě panelů a jejich montáži na stavbách. Byt
v panelovém domě je svými parametry, velikostí i vybave-
ním srovnatelný s byty v Evropě. Jde však o specifické vady
technologie, kterou byly domy postaveny. Náklady na
rekonstrukci jednoho panelového bytu se odhadují na
280 tis. Kč. Oprava více než milionu bytů, které v České
republice tvoří plnou třetinu bytového fondu, by si vyžádala
kolem 300 až 400 mld. Kč.

Dalším rozsáhlým problémem je nevhodné urbanistické
řešení celých sídliš� s nevyhovujícím řešením dopravy,
nedostatkem údržby volných ploch, nedostatkem zařízení
občanského vybavení, ale také s nedostatkem pracovních
míst nebo se špatnou návazností architektury a urbanismu
sídliště na strukturu obce. V důsledku takových urbanistic-
kých řešení zažívají sídliště sociální, psychologické a demo-
grafické problémy. Do budoucna zde může vzniknout nepři-
rozená demografická skladba obyvatel, kteří mají výrazně
omezený výběr trávení volného času. Problémem je i mono-
tónní vzhled neudržovaných domů, což má na jejich oby-
vatele psychologické dopady.

S podobnými problémy se potýkají v celé Evropě.
Výstavba sídliš� se zde rozvinula v poválečném období jako
forma levného a účelného bydlení. Nevyhovující byty však
začali nájemníci v sedmdesátých letech hromadně opouštět.
Tento problém začali aktuálně řešit například ve východním
Německu, kde hrozí, že z panelových sídliš� vzniknou
slumy pro nejchudší vrstvy obyvatel. 

V Německu, Dánsku nebo Rakousku proto stejně jako
v ČR pomáhá rekonstruovat panelové domy stát. Oprava
starého bytu vyjde výrazně levněji než výstavba nového.
Němci odhadují, že během 10 až 15 let uvedou svá sídliště
do stavu, který bude odpovídat jejich náročným poža-
davkům. Náklady by měly být zhruba čtvrtinové v porovnání
s novostavbou.

V loňském roce bylo v České republice pozastaveno vy-
hlášení některých podprogramů státní podpory bydlení.
Důvodem bylo nutné uvedení těchto programů do souladu
s přísnými evropskými pravidly. Každá státní, krajská nebo
obecní podpora, není-li vyplácena přímo fyzickým osobám
jako pomoc sociálního charakteru, musí být notifikována
Evropskou komisí. Na základě jednání zástupců odboru
bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj v Bruselu
v únoru letošního roku mohou být pozastavené podpro-
gramy znovu vyhlášeny. Jde konkrétně o podprogramy na
podporu oprav vad panelové bytové výstavby, domovních
olověných rozvodů a výstavby technické infrastruktury pro
následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Cílem je
pomoci vlastníkům bytových domů postavených panelovou
technologií při opravách nejzávažnějších vad způsobujících
havarijní stav domu.
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Souhrnné hodnocení teoretického 
a experimentálního výzkumu 

Karlova mostu v letech 1994 až 2004
2. část

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., doc. Ing. Vojtěch MENCL, CSc., 
doc. Ing. Richard WASSERBAUER, DrSc., doc. RNDr. Miroslava GREGEROVÁ, CSc., 

RNDr. Pavel POSPÍŠIL, PhD., Ing. Tomáš ČEJKA, PhD., Ing. Radek ZIGLER , 
doc. Ing. Alois Materna, CSc., Ing. Petr Cikrle, PhD., Ing. Jiří Brožovský, PhD.

Obr. 14 Průběhy isolinií normálových napětí σx a σy na horním a spodním povrchu pískovcového klenbového zdiva od účinků teploty (zatěžovací
teplota –24˚C, +37˚C) vypočtené programovým systémem ANSYS a FEAT 2000 

(materiálové charakteristiky zavedené do výpočtu viz Tab.5)
a) varianta s „železobetonovou“ deskou; b) varianta bez „železobetonové“ desky; 

b)

a)
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Obr. 15. Průběh napětí mostní klenby ve vybraných řezech (zima –24 ˚C, léto +37 ˚C, ANSYS)

Obr. 16. Schéma prostorového modelu se čtyřmi mostními poli 
v podélném řezu v ose mostní klenby (programový systém ANSYS)
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