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Během jízdy mostového jeřábu vznikají vodorovné síly
mezi jeřábem a jeřábovou dráhou způsobené jeho
příčením nebo zrychlením, popř. zpomalením. Pro
odhad těchto sil existuje několik výpočetních postupů,
které se liší z hlediska fyzikálního modelu i velikostí sil.
Článek obsahuje přehled známých výpočetních postupů
a jejich vzájemné porovnání.

1. Úvod
Pro určení vodorovných sil způsobených příčením mosto-

vého jeřábu existuje řada postupů, z nichž některé jsou uve-
deny i v platných českých normách [1], [2], [3]. Jednotlivé
postupy se přitom podstatně liší uvažovaným fyzikálním
modelem i velikostí sil. K problematice příčení jeřábů bylo
publikováno několik prací, ve kterých autoři odhadují silové
účinky vznikající při pohybu mezi jeřábem a jeřábovou drá-
hou. Při řešení je vždy nutné přijmout určité  předpoklady,
které umožní exaktní řešení. A právě různé předpoklady
vedou k rozdílným výsledkům. Rovněž se ukazuje, že vlast-
ní pojem „příčení jeřábu“ není jednoznačně definován, a z po-
rovnání různých výpočetních postupů vyplývá, že autoři
mnohdy prezentují příčení jeřábu jako odlišné fyzikální
děje. Toto je patrné například právě při současném zavádění
nových výpočetních postupů v evropských normách, ve
kterých je použit termín „skewing of crane“, čili šikmý běh
jeřábu, místo dosud obvyklého chápání příčení jeřábu jako
důsledku zpomalení jedné strany jeřábu proti straně druhé,
např. vlivem odlišného svislého zatížení kol.

Postupy pro výpočet 
Tento oddíl obsahuje přehled některých výpočetních po-

stupů pro určení vodorovných sil mezi mostovým jeřábem a
jeřábovou dráhou od příčení, na obr. 1 je pak přehled zná-
mých výpočetních modelů, kde L označuje rozpětí jeřábu a
e jeho rozvor. 

� Výpočetní model podle ČSN 73 0035 [2] je na obr. 1a.
Je zřejmé, že neodpovídá fyzikální podstatě příčení. Síla Htp
se určuje ze vztahu

kde ΣP je součet kolových tlaků na více přitížené větvi
jeřábové dráhy (pro krajní polohu kočky) od
vlastní hmotnosti jeřábu, kočky a břemene;

λ – součinitel příčení, který se určí ze vztahu
λ = 0,025 · L/e, nejméně však λ = 0,05 a nejvýše
λ = 0,2.

Postup podle [2] zřejmě vyšel z FEM Rules [11], ve
skutečnosti se výrazně liší – jednak fyzikálním modelem
příčení, jednak vzorcem pro výpočet příčné síly Htp, který je
v [11] sice stejný, ale místo součtu sil ΣP se dosazuje pouze
hodnota kolového tlaku jednoho kola, tedy P.

� Obrázek 1b znázorňuje výpočetní model podle
ČSN 27 0103 [3], který je shodný s modelem podle [11].
Výpočet podle tohoto postupu odpovídá představě, že jedna
strana jeřábu předbíhá stranu druhou, např. vlivem nestej-
ných kolových tlaků. Velikost vodorovné síly Htp se však
shoduje s [2], počítají se tedy podle vztahu (1), což je proti
[11] rozdíl. Z porovnání obr. 1a a obr. 1b je patrné odlišné
působení sil Htp na dráhu.

� Obrázek 1c ukazuje výpočet podle francouzských
doporučení C.T.I.C.M. [4], která chápou příčení jeřábu tak,
že se jedna strana jeřábu na jedné jeřábové větvi zpož�uje
v jízdě proti straně druhé. Tím nákolky na zpož�ující se
straně dosednou na bok kolejnice a dochází ke vzniku
vodorovných sil. Tento stav nastává například při rozjezdu
jeřábu s kočkou a břemenem v krajní poloze, rozběh pohonů
je na zatíženější straně pomalejší. Další příčinou zpoždění
může být rozdílný průměr kol jeřábu. Při výpočtu se výrazně
projeví vliv polohy kočky na velikost vodorovných sil od
příčení.

Výpočet sil Htp

� Pro krajní polohu kočky x ≈ 0,1 · L vyplývá

� Pro případ, kdy se kočka nachází uprostřed rozpětí
x ≈ 0,1 · L, lze použít vztah

kde K je tíha kočky jeřábu, N nosnost jeřábu, G tíha jeřábu.

Pokud tuhost větví jeřábové dráhy není shodná, přerozdě-
lují se síly od příčení na jednotlivé větve podle vztahu (4),
kde I1 a I2 jsou momenty setrvačnosti nosníků dráhy ve
vodorovném směru a H1 a H2 jsou síly působící na jednotli-
vé nosníky

Zatížení jeřábové dráhy způsobené příčením
mostového jeřábu
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Na rozdíl od ostatních postupů [4] uvažuje současně příčení
jeřábu a brzdění kočky. Vzorce (2) a (3) udávají pouze síly
způsobené příčením jeřábu.

� Na obrázku 1d je výpočetní model podle Chocharina
[6], který dospěl k tomuto modelu a vztahům pro výpočet
vodorovných sil způsobených příčením na základě výsledků
experimentů. Rozděluje činitele, jež mají vliv na pohyb 
jeřábu, a tím i na velikost horizontálních sil, na takové,
které:

– lze při analytickém řešení použít, např. poměr rozpětí
jeřábu k jeho rozvoru, jeho nosnost a tuhost, tuhost
konstrukce podpírající jeřáb;

– není možné určit analytickým výpočtem a jsou často
náhodné. Sem patří stav dráhy a kol jeřábu, geometrie
pojezdového ústrojí, pracovní režim apod. Tyto faktory
Chocharin zahrnul do součinitelů, které určil statistic-
kým zpracováním zjištěných hodnot.

Pro výpočet horizontální příčné síly v působišti kola jeřábu
udává vztahy

kde µ je součinitel obtížnosti provozu, jehož velikost závisí
na náročnosti provozu jeřábu, na jeho nosnosti, na
způsobu zavěšení břemene apod. Je tabelován a
jeho hodnota se pohybuje pro běžné jeřáby o nos-
nosti 5 až 30 t od 0,02 do 0,05;

P – kolový tlak;
ρ – součinitel určený ze vztahu

kde l je vzdálenost příčných vazeb haly (nosné konstrukce)
a h0 je určeno ze vztahu

kde hh, hd jsou délky sloupu příčné vazby nad jeřábovou
dráhou (index h) a pod ní (index d), viz obr. 2, a Ih, Id jsou
momenty setrvačnosti sloupu příčné vazby nad jeřábovou
dráhou (index h) a pod jeřábovou dráhou (index d), viz obr. 2.

Z uvedených vztahů vyplývá, že se ve výpočtu podle
Chocharina uvažuje (by� zjednodušeně) vliv tuhosti kon-
strukce podpírající jeřáb na velikost sil od příčení.

� Obrázek 1e ukazuje výpočetní model podle Hannovera
[7]. Šipky vyznačují síly působící z dráhy na jeřáb. Smysl sil
působících z jeřábu na dráhu je podle zákona akce a reakce
opačný. Tento výpočetní model může teoreticky obsahovat
nekonečný počet náprav jeřábu. Obrázek ukazuje jejich
možné uspořádání včetně silových účinků mezi kolem a
dráhou.

Na rozdíl od uvedených výpočetních postupů Hannover
řeší naprosto odlišnou situaci pohybu, tzv. šikmý běh po
jeřábové dráze. Podle jeho popisu se jeřáb pohybuje šikmo
pod úhlem α. Na jedné větvi dráhy přední vodicí prostředek
(vodicí kladka nebo nákolek) dosedne na bok kolejnice,
čímž vzniká vodorovná příčná síla mezi tímto prostředkem a
boční stranou kolejnice (vratná síla S). Tato vratná síla se
snaží jeřáb natočit do směru dráhy. Při natáčení okolo středu
otáčení vznikají v působištích kol třecí horizontální síly.

Hannover na základě kinematicko-statického řešení a
předpokladu ideálně tuhého jeřábu a dráhy bez imperfekcí
odvodil vztahy pro pohyb při  šikmém běhu a velikosti sil,
které při tomto jevu vznikají. Výsledky jeho experimentů
jsou podkladem pro určení horizontálních sil na jeřábovou
dráhu v předběžné ENV 1991-5 [1] a připravované EN
1991-3 [8]. 

Horizontální příčné síly při rozjezdu jeřábu, které vznika-
jí vlivem nestejného zatížení kol a které byly v postupech
podle obr. 1b a obr. 1c chápány jako „síly od příčení“, jsou
v [1] přiřazeny účinkům vznikajícím při zrychlení a zpoma-
lení jeřábu.

Řešení vodorovných sil pod koly jeřábu podle obr. 1e při
šikmém běhu po dráze vycházejí z teorie odvalování kola po
kolejnici, které současně prokluzuje v příčném a podélném
směru. Síly X a Y, které vznikají pod koly jeřábu vlivem
příčného a podélného prokluzu, se podle Hannovera určí ze
vztahů

kde P je svislé zatížení daného kola;
f – součinitel tření odvalujícího se kola, které součas-

ně prokluzuje v příčném a podélném směru;
i – číslo kolejnice;
j – číslo nápravy;
x – hodnoty v podélném směru kolejnice;
y – hodnoty ve směru příčném na kolejnici.

Velikost součinitele fi,j,x, popř. fi,j,y, určil podle lineární
teorie skluzu ze vztahu

kde m je míra stoupání přímky  (doporučuje volit m = 〈40;
70〉), σx podélný a σy příčný skluz daného kola, který plyne
z kinematického rozboru pohybu jeřábu při jeho šikmém
běhu. Skluz je bezrozměrný.

Při řešení velikosti horizontálních sil působících na jeřáb
při šikmém běhu Hannover rovněž vysledoval závislost
velikosti těchto sil na uspořádání pojezdu a pohonu jeřábu.
Označení možných kombinací uspořádání pohonů a pojezdů
jeřábů podle ENV 1991-5 [1] je patrné z obr. 3. První znak
v označení udává druh pohonu. Systém C značí spřažená
kola jeřábu. Tento systém se používal v minulosti, kdy jeden
elektromotor poháněl přes průběžnou hřídel kola na obou
větvích jeřábové dráhy. Dnes se pro mostové jeřáby používá
výhradně systém I, při kterém má každé kolo individuální
pohon. Druhé dva znaky charakterizují kombinaci uložení
jeřábových kol v konstrukci jeřábu v příčném směru.
Systém F značí kolo v příčném směru vůči tělesu jeřábu ne-
posuvné, systém M označuje kolo v příčném směru posuv-
né, a tudíž neschopné přenášet příčné síly mezi jeřábem a
dráhou.

Označíme-li počet náprav n, počet párů kol s centrálním
pohonem nw, tíhu jeřábu zatíženého břemenem Q a ostatní
veličiny podle legendy k obr. 1e, pak po vyjádření prokluzů
v místě příslušných jeřábových kol a řešení podmínek rov-
nováhy dostáváme vztahy pro výpočet polohy středu otáče-
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Obr. 2. Veličiny Ih, Id, hh, hd
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Obr. 1. Výpočetní modely příčení podle různých autorů

Legenda k obr. 1e:
i – číslo kolejnice (první index u označení sil X a Y)
j – číslo nápravy (druhý index u označení sil X a Y)

ej – vzdálenost j-té nápravy od prvního vodicího prostředku
jeřábu, který se dostává do kontaktu s bokem kolejnice

s – polovina rozpětí jeřábu (s = L/2)
e – rozvor krajních kol jeřábu
es – vzdálenost vodicích prostředků od krajních kol jeřábu
yT – poloha těžiště celého jeřábu s kočkou
g – poloha středu otáčení jeřábu
h – vzdálenost středu otáčení jeřábu od  prvního vodicího pro-

středku jeřábu, který se dostává do kontaktu s bokem kolej-
nice a mezi ním a kolejnicí vzniká vratná síla S; vodicím
prostředkem může být nákolek (v takovém případě je půso-
biště síly S totožné s polohou kola 1,1) nebo nezávislá vodicí
kladka)

α – úhel šikmého postavení jeřábu na jeřábové dráze [rad]



ní a pro výpočet horizontálních sil působících na jeřáb při
šikmém běhu:

� pro jeřáb CFF

� pro jeřáb CFM

Pro jeřáby IFF, popř. IFM, jsou podélné síly X1,2 = 0. Síly
Y1,2 se určí stejně jako pro jeřáby CFF, popř. CFM, pouze se
při výpočtu h dosadí za počet kol nw = 0.

� Na obrázku 1f je vidět výpočetní model jeřábu při šik-
mém běhu podle [1] a [8]. Šipky značí síly působící z jeřábu
na nosník dráhy. Jak již bylo uvedeno, podkladem pro výpo-
čet sil v [1] i [8] byla práce Hannovera. Mezi jeho teorií a

evropskými normami jsou pouze menší rozdíly. První spočí-
vá v určení součinitele tření při šikmém běhu kola po jeřábo-
vé dráze. Zatímco podle Hannovera je tento součinitel tření
reprezentován ve vzorcích (10) a (11) členem m · α,
v evropských normách je tento člen nahrazen faktorem f,
který se počítá ze vztahu 

Úhel šikmého postavení jeřábu α je dán vztahem

kde αF je úhel odvozený ze 75% vůle mezi vodicími pro-
středky jeřábu a kolejnicí;

αV – úhel, který vychází z opotřebení vodicích pro-
středků;

α0 – úhel, který charakterizuje imperfekce jeřábu.

Další rozdíl spočívá ve svislém zatížení, které vstupuje do
vztahů (10) a (11). Zatímco u Hannovera je to celá tíha
jeřábu Q včetně břemene, podle [1] se ve výpočtu uvažuje
pouze součet maximálních kolových tlaků na více přitížené
větvi (podle [1] značeno ΣQr,max). Připravovaná norma [8]
se však vrací k původní Hannoverově definici a ve vztazích
se již znovu objevuje celá tíha jeřábu s břemenem. Vztahy
pro výpočet horizontálních sil v [1] a [8] jsou až na uvedené
rozdíly totožné se vztahy (10) a (11).

Schéma pro výpočet sil způsobených příčením, které se
nalézá v normách [1] a [8], je shodné s obr. 1f až na směr sil
HS,1,2,T a HS,2,2,T, který je v normě zakreslen obráceně. Směr
sil na obr. 1f je správný a v normě chybný. Schéma v normě
totiž předpokládá, že jde o jeřáb IFF (s nezávislým pohonem
kol, což dnešní typy obvykle splňují), který má vodicí
prostředky před prvním kolem. Pro takový jeřáb vyjdou síly
HS,1,2,T a HS,2,2,T záporné, jejich skutečný smysl tedy odpoví-
dá obrázku v normě. To však neplatí pro ostatní případy.
Správné je tedy vycházet ze schématu na obr. 1f a síly dosa-
zovat podle znaménka.

� Obrázek 1g znázorňuje výpočetní schéma pro výpočet
vodorovných sil mezi jeřábem a jeřábovou dráhou vznika-
jících při rozjezdu a brzdění podle [1] a [8] (postupy jsou
v obou normách shodné). Tyto síly sice ve výše popsaném
smyslu nespadají do kategorie sil od příčení, svým charak-
terem jsou však podobné silám např. podle [3], proto je tento
model v našem přehledu uveden. Vztahy pro jejich výpočet
je možné nalézt v [1], popř. [8]. Neuvažují se současně se
silami od příčení jeřábu (vyvozené šikmým během), a tudíž
se nesčítají.

� V osmdesátých letech minulého století řešil příčení
jeřábu N. A. Lobov [10]. Výsledky jsou na obr. 1h. K příčení
přistupoval jako k dynamické úloze, kdy se mechanizmus
rozjíždí působením hnacích sil, a vyšetřoval jeho pohyb na
dráze. Na koncích příčníků zavedl pružiny, které charakte-
rizovaly ohybovou tuhost těchto příčníků a tuhost vodicích
prostředků jeřábu. Výstupem z modelu byla soustava pohy-
bových diferenciálních rovnic, ze kterých numerickým
řešením vyšetřil pohyb jeřábu a z toho dále vodorovné
silové účinky na jeřáb a dráhu. Lobovův model však nevede
k rovnicím, pomocí nichž by bylo možné vodorovné síly od
příčení jeřábu přímo vypočítat. 

� Obrázek 1i ukazuje výpočetní model podle americké
normy ANSI/ASCE 7-88 [12]. Síla Htp se určí podle vztahu 
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Obr. 3. Kombinace uspořádání pohonu a pojezdu jeřábu
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NKH +⋅⋅= (14)

kde K je tíha kočky jeřábu, N nosnost jeřábu.



Je patrné, že při výpočtu příčných vodorovných sil na
jeřábovou dráhu uvažuje pouze síly vyvolané brzděním
kočky a vlastní příčení jeřábu neuvažuje.

Porovnání výpočetních postupů
Porovnány jsou výpočetní postupy pro sedm jeřábů nos-

nosti 32 t se dvěma hnanými koly a rozpětím od 11,2 do
29,1 m, rozvor e je téměř konstantní – od 4,4 do 4,5 m:

a) příčné síly zatěžující nosník jeřábové dráhy:
– Htp podle obr. 1a a obr. 1b;
– H podle obr. 1c; v síle H nejsou zahrnuty síly vznika-

jící od pojezdu kočky, které se podle normového po-
stupu sčítají se silami od příčení;

– Hmax podle obr. 1d;
– HS,21,T podle obr. 1f pro uspořádání kol IFF a CFF;

více namáhaná větev jeřábové dráhy je i = 2 a opět se
předpokládá vedení nákolky, proto e1 = 0;

– HT2 podle obr. 1g; dynamický součinitel φ5 je
uvažován hodnotou 1,5;

– H podle obr. 1f;

b) vodorovné ohybové momenty, které namáhají jeřábovou
dráhu podle schémat na obr. 1. Nosník jeřábové dráhy se
uvažuje jako prostý s rozpětím 12 m. Jeřáb se nachází
v poloze, kdy na jeřábovou dráhu vyvozuje maximální
svislý ohybový moment.

Obě porovnání jsou provedena v závislosti na poměru
rozpětí jeřábu/rozvor jeřábu (L/e). Obrázek 4 uvádí výsledek
porovnání vodorovných sil z bodu a), které současně vypoví-
dá o poměru velikosti ohybových momentů pro krátké nos-
níky, kde největší moment nastává při působení jedné síly
uprostřed nosníku jeřábové dráhy. Výsledek porovnání ohy-
bových momentů pro dlouhý nosník podle bodu b) uvádí obr. 5.

Závěr
Z grafů je zřejmý poměrně značný rozdíl mezi jednotlivý-

mi výpočetními postupy. Vlivem odlišnosti fyzikálních
modelů je nutné vždy porovnávat veličiny pro dílec či

součást, která je předmětem zájmu. Například pro dimen-
zování vodicích prostředků jeřábu je třeba porovnat příčné
síly působící mezi jeho kolem a kolejnicí, pro dimenzování
nosníku dráhy je však vlivem fyzikální odlišnosti modelů
nutné porovnávat ohybové momenty, které na ni působí.

Postup podle předběžné evropské normy [1] vychází
z fyzikálního modelu a byl ověřen a kalibrován experimen-
ty [7]. Jeho výhodou je i to, že se při výpočtu sil rozlišuje
druh pohonu jeřábu a uložení kol. Evropská norma [8] se
v určování sil od příčení jeřábu shoduje s [1] až na velikost
svislého zatížení, které vstupuje do výpočtu sil od příčení.

Z porovnání na obr. 5 je vidět, že v oblasti vyšších
poměrů L/e dává výpočet podle ČSN 73 0035 proti
EN 1991-3 vyšší hodnoty v namáhání nosníku dráhy, a to
zejména pro jeřáby se samostatnými pohony (typ I). Naopak,
pro jeřáby s pohonem C (spřažená kola) ČSN 73 0035
v oblasti vyšších poměrů L/e poměrně dobře koresponduje
s EN 1991-3. Pro oblast menších poměrů L/e ČSN 73 0035
proti EN 1991-3 síly od příčení podhodnocuje.

Z obrázků 4 a 5 je rovněž vidět, že vodorovné síly při
výpočtu podle evropských norem nejsou příliš závislé na
poměru L/e. Příčné vodorovné síly na první nápravě ve
směru pohybu jeřábu při vedení nákolky se totiž s rostoucím
rozpětím mění pouze v důsledku zvětšení vlastní tíhy jeřábu
(tj. následně zvětšení kolových tlaků). Různé systémy
pohonu kol při vedení nákolky se projeví na druhé nápravě
(při systému IFF jsou tyto síly nulové). To je způsobeno tím,
že vzdálenost středu otáčení jeřábu h není u systému IFF
závislá na rozpětí jeřábu. Současně je patrné, že použití
jeřábů se systémem pohonu C je nevýhodné nejen z hlediska
složité konstrukce pohonu, ale i z důvodu vyššího namáhání
nosníku dráhy. I proto se dnes u jeřábů výhradně používá
systém pohonu I.

Z grafu je rovněž patrná konstantní křivka podle
ANSI/ASCE 7-88. Jak již bylo řečeno, výpočet podle této
normy má charakter výpočtu sil od brzdění kočky, a není
tedy na poměru L/e závislý. Z toho též plyne, že pro větší
hodnoty L/e výpočet podle této normy výrazně podhodnocu-
je síly vznikající od příčení jeřábu.
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Obr. 4. Vodorovná síla v závislosti 
na L/e a použitém výpočetním postupu
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Musílek, J. – Vraný, T.: Loading of the Crane Runway
Caused by Skewing of the Bridge Crane

Horizontal loads between the crane and the runway
girder occur during a motion of an overhead travelling
crane on the crane runway. These loads can be caused by
skewing, acceleration or braking of the crane. There are
several procedures for determination of these horizontal
loads varying both in the physical model and the
magnitude of forces. This paper summarizes known
models and includes their comparison.

Musílek, J. – Vraný, T.: Belastung einer Kranbahn
durch Schrägstellung eines Brückenkrans 

Während der Fahrt eines Brückenkrans auf der Kran-
bahn entstehen horizontale Kraftwirkungen zwischen
dem Kran und der Kranbahn, die durch Schrägstellung
oder Beschleunigung bzw. Verlangsamung des Krans
verursacht werden. Für die Schätzung dieser Kräfte
bestehen mehrere Berechnungsverfahren, die sich
hinsichtlich des physikalischen Modells und der Größe
der Kräfte unterscheiden. Der Artikel enthält eine
Übersicht bekannter Berechnungsverfahren und deren
Vergleich untereinander.
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Obr. 5. Ohybový moment na prostém nosníku o rozpětí 12 m v závislosti na L/e a výpočetním postupu
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Povodně a politika
prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Příspěvek shrnuje události na nádržích vltavské
kaskády za mimořádné povodně v srpnu 2002.
Konstatuje skutečnosti, které prokazují, že retenční
schopnost těchto nádrží v porovnání s parametry povod-
ně byla velmi malá, což ostatně bylo odborně prokázáno
již dříve. Proto dopady povodně nebylo možno zmírnit.
Přesto se záležitost i nadále šetří a hledá se případný
viník.

Od mimořádné povodně v povodí Vltavy v srpnu 2002,
která bude trvale v obecné paměti jako přírodní katastrofa,
která vážně postihla Prahu a zaplavila pražské metro,
uplynula již poměrně dlouhá doba. Ani dnes však není
možno považovat dramatické události tehdejších dnů za
uzavřené, přestože v rámci rozsáhlého vládního úkolu týmy
odborníků provedly souborné vyhodnocení příčin, průběhu
a následků této povodně včetně návrhu příslušných opatření.

V polovině roku 2004 nejvyšší státní zástupkyně rozhod-
la pokračovat v šetření v kauze zaplavení pražského metra a
v rámci toho i manipulací na vltavské kaskádě. S ohledem
na skutečnost, že výsledky a závěry zmírněného vyhodno-
cení povodně byly již zveřejněny na jaře 2004, včetně inter-
netu, upozornil jsem nejvyšší státní zástupkyni, že v rámci
vyhodnocení bylo zvažováno více než 20 variant teoreticky
možného počátečního stavu a manipulací na vltavské
kaskádě a bylo prokázáno, že při tak extrémní povodni
nádrže kaskády její průběh v Praze nemohly výrazným způ-
sobem ovlivnit, tím méně zabránit zaplavení metra.

Reakce jejího úřadu na toto upozornění byla v zásadě
odmítavá. Pověřený vyšetřovatel nadále hledal nezávislého
experta. V médiích se objevila podivná (až urážlivá) infor-
mace, že většina odborníků-vodohospodářů je nějak spojena
s Povodím Vltavy, s. p., a že je tudíž velmi obtížné vhod-
ného experta najít. Za takového vývoje jsme usoudili, že
zřejmě bude nejlepší nechat věcem volný průběh. Expert se
nakonec našel a další šetření probíhají.

O co vlastně na Vltavě v srpnu 2002 šlo? 
Mimořádná povodeň, která se ohlásila první vlnou 7. až

9. srpna, v Praze nikoho příliš nevzrušila, i když již v těchto
dnech byla provedena plánovaná opatření na řece. Na
Vodním díle Orlík však šlo o největší povodňový průtok za
celé čtyřicetileté období provozu. Po krátkém období ústupu
povodňových jevů se pak mimořádná povodeň rozvinula
v plné síle.

Nikde se tehdy příliš nerozšiřovalo, že po jistém nárůstu
přepadového průtoku při nástupu povodně vlny na hladině
v dolní vodě, tj. pod přehradou, způsobily postupné zapla-
vení elektrárny a výpadky soustrojí, což znamenalo úbytek
600 m3s–1 na kapacitě výtokových zařízení. Tak se  stalo, že
ani při plně vyhrazených uzávěrech přelivu nebylo možno
udržet hladinu na předepsaném maximu. Došlo k živelnému
překročení maximální hladiny téměř o 1,6 m a přelévání
vody do vnitřních prostorů přehrady, dalšímu zaplavení

elektrárny (tentokrát z horní vody), vedení části průtoku
objekty plavby atd.

Povodeň poškodila generátory soustrojí natolik, že
později nestačilo jejich „vysušení“. Bylo nutno provést
celkovou opravu, takže až v průběhu roku 2004 byly po-
stupně uváděny znovu do provozu. Paradoxní je, že za
povodně padaly kritické hlasy na adresu ČEZ, že v jejich
zájmu se „držela“ hladina vysoko. Nikdo se však příliš neza-
býval škodami v elektrárně ani ztrátami v důsledku výpadku
výroby elektřiny.

Obr. 1. Vodní dílo Orlík za povodně 14. srpna 2002

Obr. 2. V době kulminace povodně na VD Orlík v srpnu 2002 voda
živelně přepadala,  popř. vytékala i mimo přelivná a výpustní zařízení
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Skutečnost byla taková, že při nástupu první povodňové
vlny byl volný objem v nádrži zhruba dvojnásobný, než
předepisoval manipulační řád (jako dokument schválený
státní správou a závazný pro provozovatele, jemuž stanoví,
v jakých mezích v závislosti na průtokové situaci a funkcích
nádrže se může pohybovat). I v době před druhou vlnou se
podařilo vypouštěním uvolnit objem větší než předepsaný
retenční objem.

Naopak v důsledku výpadku vodní elektrárny byla orlická
nádrž přinucena zachytit výrazně větší část povodňového
objemu, než by odpovídalo duchu manipulačního řádu.
Pokud by nadále turbinami protékalo 600 m3s–1, nikdo by si
totiž nedovolil např. přivřít uzávěry přelivu. Nepřekročení
předepsané maximální hladiny, bezprostředně ovlivňující
bezpečnost vzdouvací stavby, je obecně chápáno jako
kritérium s nejvyšší prioritou. Pak by asi maximální odtok
z orlické nádrže byl větší než oněch 3 100 m3s–1, jak bylo
zpětně vyhodnoceno.

Poměrně výrazný retenční účinek orlické nádrže byl překva-
pující a vyplynul právě z uvedeného překročení maximální
hladiny, jemuž se nedalo zabránit. Dřívější řešení, zaměřená
na povodňový režim Vltavy (v době uvádění VD Orlík do
provozu), prokazovala, že velký objem mimořádných po-
vodní velmi výrazně překračuje disponibilní objem nádrží
Orlík a Slapy, a proto není reálné počítat s pozorovatelným
účinkem kaskády ve prospěch snížení následků takových
povodní. Proto se nadále počítalo s potenciálním přínosem
nádrží hlavně v době nástupu povodní, aby se získal čas pro
realizaci plánovaných operativních opatření.

Že ve veřejnosti bylo pěstováno povědomí, že díky vý-
stavbě vltavské kaskády je Praha chráněna před povodněmi
– v rozporu se závěry odborných studií? To zřejmě bylo
v souladu se zájmy tehdejších politických struktur.

Při výšce přehrady přes 90 m překročení hladiny o ~1,6 m,
k němuž došlo, bylo možno považovat za stav, který
nevzbuzoval obavy. Pracovníci Povodí Vltavy spolu se spe-
cialisty technicko-bezpečnostního dohledu (Vodní díla –
TBD) ostatně v průběhu povodně pozorované kritické jevy
soustavně posuzovali. Takový postup je možno hodnotit
jako standardní a uplatňuje se při každé mimořádné situaci
na významných vodních dílech. Je výsledkem ~50 let vývo-
je a zdokonalování systému péče o technický stav a bezpeč-
nost staveb (TBD), které vzdouvají hladinu nad úroveň
okolního území. Díky iniciativě vodohospodářů byl zakot-
ven i v legislativě – konkrétně ve Vodním zákoně (1973,
2001) a příslušné prováděcí vyhlášce.

Při konkrétním uplatňování systému TBD se jde až tak
daleko, že je známo, kdo jmenovitě je za stav bezpečnosti,

třeba Vodního díla Orlík, odpovědný – vedle obecné odpo-
vědnosti dané majetkoprávní legislativou. Tento závazek je
součástí pracovní smlouvy pracovníků příslušných organi-
zací.

Systém péče o bezpečnost přehrad byl rozvíjen v souladu
s celosvětovými poznatky v oblasti bezpečnosti vodních děl,
zejména přehrad. Problematice bezpečnosti přehrad se
velmi intenzívně věnuje Mezinárodní přehradní komise
(ICOLD), jíž je ČR (ČSR) členem v podstatě od založení
před tři čtvrtě stoletím. Pro přehradáře je – vzhledem k po-
tenciálním důsledkům – bezpečnost nadřazena nad technic-
kými a technologickými otázkami.

V posledních desetiletích ICOLD rozvíjí úsilí zaměřené
na snížení rizika porušení  přehrad za mimořádných povod-
ní. Odborná veřejnost u nás postupuje v souladu s těmito
mezinárodními trendy. Dokladem může být nejen přehod-
nocení desítek vodních děl z hlediska tohoto rizika, ale také
zpracování programů činností pro případ, že by hrozilo
porušení vzdouvací stavby a náhlý postup akumulované
vody níže po toku v podobě ničivé zvláštní povodně –
samozřejmě v návaznosti na celostátní systém zvládání kri-
zových situací. Tyto programy byly zpracovány v ČR do
konce roku 2003. Důrazným podnětem pro jejich přípravu
byla již mimořádná povodeň v roce 1997.

Ve vztahu k průběhu povodně na vltavské kaskádě v srpnu
2002 je možno shrnout:

– před nástupem povodně bylo naplnění nádrží v souladu
s požadavky schválených manipulačních řádů – možno
říci z hlediska povodní dokonce lepším;

– manipulace na nádržích probíhaly v duchu stanovených
pravidel a v součinnosti s krizovými štáby, popř. po-
vodňovými komisemi;

– v době kulminace povodně na VD Orlík v důsledku
výpadku elektrárny zaviněného extrémními povodňo-
vými jevy nebylo možno odtok z nádrže dále řídit, což
však mělo příznivý účinek na maximální povodňový
odtok;

– dodatečné podrobné hodnocení manipulačních mož-
ností nádrží na Vltavě za povodně v srpnu 2002 proká-
zalo, že na průběh povodně níže na toku nemohly mít
patrný vliv;

– v průběhu povodně byly sledovány a vyhodnocovány
jevy, které potenciálně mohly ovlivňovat bezpečnost
vodních děl – v souladu s fungujícím systémem tech-
nicko-bezpečnostního dohledu na významných vod-
ních dílech v ČR. Pokud hrozilo porušení, přijímala se
opatření ke snížení ztrát na životech a majetku lidí
(např. evakuace obyvatel ve Veselí nad Lužnicí a
zesílení hráze rybníka Rožmberk za povodně).

Závěr
Že celá záležitost dosud nebyla uzavřena a že se nadále

provádějí šetření? To v odborné sféře nemá odůvodnění a
vysvětlení je asi třeba hledat ve zpolitizování problematiky.
Tu si dovolím připomenout název příspěvku (možná před 25
roky) tehdy mladého pracovníka vodohospodářského provo-
zu v podnikovém časopise: „Mohou vodohospodáři opravdu
za každou povodeň?“ Článek byl zřejmě napsán po zkuše-
nostech v oblasti reakcí místních činitelů na škody a kompli-
kace, které jim způsobila povodeň v povodí horního Labe.
Snad není třeba dodávat, že v porovnání s povodněmi v ob-
dobí 1996–2002 to byla jen drobná epizoda.

Že by takový přístup byl pravidlem? Asi ano. Efektivnější
a z hlediska škod a ztrát účinnější však vždy bude operativní

Obr. 3. Povodeň v srpnu 2002 přinesla do orlické nádrže
mimořádné množství spláví, které zůstalo zachyceno v nádrži. 

Tak se výrazně snížily ničivé účinky níže na toku.
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řešení problémů v průběhu povodňové katastrofy, cílevě-
domé uplatňování připravených opatření a odborné zásahy
při výskytu nahodilých situací. Příkladem může být příspě-
vek A. Danilevského (nositele čestného doktorátu věd
ČVUT) jako přímého účastníka a aktivního činitele za

extrémní povodně před léty v Uruguayi. Je možno v něm
najít i příklad našeho omezeného poznání extrémních
hydrologických jevů a také mimořádnosti situací, za nichž je
nezbytné rozhodovat.

Tichá, T. a kol.

Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí

Arch, Praha, 2005, 96 s., cena 490 Kč

Publikace je společným dílem kolektivu odborníků zabývajících se dlouhodobě jednotlivými oblastmi práva životního
prostředí. Komentáře k jednotlivým pojmům proto obsahují jak teoretické poznámky, tak zkušenosti s aplikací jed-
notlivých institutů práva životního prostředí souvisejících s daným pojmem. Cílem je umožnit snadnější orientaci v tak
obsáhlém oboru, jakým je právo životního prostředí. Jelikož jde zároveň o obor, který zasahuje, resp. je úzce provázán
s dalšími oblastmi (zejména správní právo, dále pak občanské právo, obchodní právo, ústavní právo, mezinárodní právo
veřejné a některé další), je nezbytné při jeho studiu a aplikaci podchytit vzájemné vazby a souvislosti. Tím, že se autoři
zaměřili i na přesah významu pojmů do mimoprávních oblastí, a zabývali se též pojmy, které nejsou běžně v právní mluvě
používány (patří spíše do technických, přírodovědních a jiných oborů, nicméně právní předpisy s nimi pracují a je definují),
bylo dosaženo skutečně celistvého pojetí díla.

www.eprodejna.cz

�výročí
Prof. Ing. Antonín Schindler, DrSc. – 85 let

Počátkem dubna letošního roku
oslavil životní jubileum významný
český odborník z oboru ocelových
mostů a dlouholetý učitel Katedry
ocelových konstrukcí ČVUT prof.
Ing. Antonín Schindler, DrSc. 

Profesor Schindler má velké zá-
sluhy na rozvoji mostního stavitel-
ství České republiky ve druhé polo-

vině 20. století. V padesátých letech, kdy pracoval jako
statik v Hutním projektu Praha, se podílel na projektu
Ž�ákovského mostu přes řeku Vltavu, který s rozpětím 330
m patří dodnes k největším obloukovým mostům světa.
Výpočet dvoukloubového oblouku teorií druhého byl tehdy
průkopnickým a velmi pracným dílem.  

Od roku 1958 pracoval prof. Schindler na Českém
vysokém učení technickém v Praze na Katedře ocelových
konstrukcí, kterou také po odchodu prof. Faltuse do
důchodu v roce 1970 dalších deset let vedl. V odborné čin-
nosti se zabýval hlavně optimalizací ocelových konstrukcí a
smykovým ochabnutím nosníků se širokými pásy, jehož
důsledky poprvé u nás uplatnil při návrhu dálničního mostu
ve Velkém Meziříčí. 

Vychoval celou řadu mostních inženýrů. Jeho žáci jsou
v projektových a prováděcích firmách, ve správních orgá-
nech a i všichni starší pedagogové katedry ocelových kon-
strukcí jsou jeho bývalými studenty.

Pracovat s profesorem Schindlerem byla radost. Jeho
přístup k řešení odborných problémů byl  skutečně inspira-
tivní. Nesmírně příjemný byl také jeho optimistický pohled
na život. Právě tato vlastnost ho udržuje v trvalé duševní
svěžesti.

Tomáš Rotter

Broža, V.: Floods and the Politics

This paper sums up events on reservoirs of the Vltava
River cascade in the extreme flood of August 2002. It
states facts which prove that the retention capacity of
these reservoirs was very low in comparison with the
flood parameters, which had been proved earlier. That
was the reason why the flood impacts could not be
alleviated. In spite of that the events continue to be
investigated and the potential guilty party is being
sought for.

Broža, V.: Hochwasser und Politik

Der Beitrag fasst die Ereignisse an den Talsperren der
Moldau-Kaskade während des außerordentlichen Hoch-
wassers im August 2002 zusammen. Es werden Tatsachen
festgestellt, die nachweisen, dass das Speichervermögen
dieser Talsperren im Vergleich mit den Parametern des
Hochwassers sehr gering war, was übrigens fachlich
bereits früher bewiesen worden ist. Deshalb war es nicht
möglich, die Folgen des Hochwassers zu vermindern.
Trotzdem wird die Angelegenheit auch weiterhin unter-
sucht und ein eventueller Schuldiger für das Hochwasser
gesucht.
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Katastrofální povodeň na Rio Negro v Uruguayi
prof. Ing. Alexander DANILEVSKY, DrSc., h. c.

New York, USA

Příspěvek se zabývá průběhem mimořádné povodně
v povodí řeky Rio Negro v Uruguayi, jejími účinky na
vybudovaná i rozestavěná vodní díla. Byla ohrožena
přehrada Rincón del Bonete, poškozena vodní elektrár-
na, narušena výstavba dalšího stupně, a zejména rozvrá-
cena výroba elektrické energie ve státě. Díky vstřícnosti
představitelů státní elektrárenské společnosti a zahra-
niční dodavatelské firmy se v průběhu povodně dařilo
řešit kritické situace a po dostavbě zmírnit tíživou ener-
getickou situaci.

Úvod
Uruguay je malý jihoamerický stát – aspoň ve srovnání se

sousední Argentinou a Brazílií: 176 120 km2, 3 200 000
obyvatel (v r. 1959), z toho 35 % soustředěných v hlavním
městě Montevideu. Charakteristická pro krajinu je travou
porostlá pahorkatá planina. Na starších horninách spočívá
více než 100 m mocná vrstva basaltu, na povrchu zvětralá
do hloubky ~6 m. Vrstva úrodné půdy je velmi tenká.
Podnebí je mírné, teplota klesá pod 0 ˚C v průměru jen po
dva až tři dny v roce. Průměrné roční srážky činí 1 100 mm.

Převážnou část území státu tvoří povodí řeky Rio Negro,
vytvářející od východu k západu jakousi územní osu, další
významný tok Rio Uruguay, přicházející ze severu, tvoří
hranici mezi Uruguayí a Argentinou.

Elektrickou energii (včetně rozvodu) zajiš�oval státní
monopolní podnik Administración de Usinas Eléctricas y
Teléfonos del Estado (UTE). V pětičlenném direktoriu
s předsedou a dvěma členy jmenovanými vládou zasedali

další dva členové z opozice. Hlavními zdroji elektřiny tehdy
byly tepelné elektrárny – starší (30 MW) a nová (150 MW)
a vodní elektrárna Rincón del Bonete (128 MW). Ve stavbě
byla další vodní elektrárna na Rio Negro – Rincón de
Baygorria (108 MW).

�� Rincón del Bonete
Vzdouvací stavba o výšce 40,8 m nad základovou spárou
(35 m nade dnem řeky) a celkové délce 1 170,5 m je slože-
na z více přehradních typů. Centrální část, dlouhá 399 m, je
pilířová (typ Noetzli). Na pravém údolním svahu je zavázá-
na gravitační sekcí (délky 53,5 m), rovněž na levém svahu je
vybudována tížná betonová hráz (625 m) a na ni navazuje
sypaná hráz dlouhá 93 m. Výšková kóta koruny přehrady je
+83,4, poloha hladiny 80 m n. m. Předpokládalo se brzké
zvýšení přehrady o 2,6 m (hladiny o 3 m), a zřejmě proto
byla část v oblasti vodní elektrárny a přelivu vybudována již
vyšší. Na pravém úbočí, v zákrutu toku, kde byly terénní
deprese, byly vybudovány dvě vedlejší sypané hráze, první
o výšce 1,7 m a délce 270 m, druhá o výšce 3,7 m a délce
390 m. Ty umožnily dosáhnout plánovaného vzdutí vody.

Korunový přeliv v údolní sekci přehrady byl vybudován
jako hrazený: celkem 12 polí o šířce 12,5 m hrazených
stavidlovými uzávěry o výšce 5 m. Jeho návrhová kapacita
byla 2 000 m3s–1. Při jejím stanovení se vycházelo z největší
zaznamenané povodně 6 500 m3s–1 a z odhadu tisícileté
povodně 9 000 m3s–1. Díky významnému transformačnímu
účinku nádrže (při zatopené ploše 1 140 km2, délce vzdutí
140 km a objemu 9·109 m3) se uvažovalo o snížení kulmi-
nace povodně na 5 500 m3s–1. To měla být v extrémním pří-
padě kapacita přelivu, návrhová hodnota byla ~2 000 m3s–1.

�� Rincón de Baygorria
Stavba přehrady byla 84 km směrem po proudu Rio Negro
od vodního díla Rincón del Bonete. V projektu byla navrže-
na přehrada o délce 700 m, sestávající z údolní betonové
části s přelivem a vodní elektrárnou, levobřežního napojení
na údolní svah pomocí sypané hráze a na pravém břehu ze
sekce pro projektovanou plavební komoru a z pravobřežní
sypané hráze. Obdobně jako u výše položené nádrže se
terénní sníženiny na pravém břehu přehrady přehradily
pomocí vedlejších (obvodových) sypaných hrází.

Hrazený korunový přeliv byl navržen s propustnou schop-
ností 9 000 m3s–1, protože bylo nutno počítat s přínosem
povodí mezi oběma přehradami. Konstrukčně byl rozčleněn

Obr. 1. Uruguay – povodí Rio Negro

Obr. 2. Přehrada Rincón del Bonete před dokončením
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na devět přelivných polí o šířce 14 m a výšce 11,5 m hraze-
ných segmentovými uzávěry. Pevná hrana přelivu byla na
kótě 43,00, ~10 m nade dnem řeky, hladina měla běžně
dosahovat úrovně 54 m n. m., za povodně až o 1 m více.
V porovnání s nádrží Rincón del Bonete šlo o výrazně menší
hlavní parametry: zatopená plocha 100 km2, objem nádrže
147·106 m3.

Stavba přehrady byla svěřena podnikatelskému konsorciu
Siemens Bauunion GmbH (vedoucí), Philip Holzmann AG
a Gruen & Bilfinger AG. V první etapě výstavby byla
zřízena jímka při levém břehu toku, pod jejíž ochranou byly
provedeny výkopové práce a založena spodní stavba elek-
trárny a bloky přelivu. Poté byla jímka výrazně přestavěna a
voda se nadále převáděla čtyřmi otvory (dočasně sníženými,
nevybetonovanými, prahy přelivných polí). Dále pokračo-
vala výstavbou jímky i při pravém břehu. Pro tuto kritickou
fázi na staveništi bylo hydraulickým výzkumem v laboratoři
Technické univerzity v Karlsruhe stanoveno, že při dosažení
průtoku 3 000 m3s–1 bude hladina vody v toku pod stavbou
+43,80 m n. m., vzduté vody nad stavbou 45,28 m n. m. Tyto
závěry se staly součástí technických podmínek výstavby,
v nichž bylo také stanoveno, že při dosažení, popř. překroče-
ní takto specifikovaného povodňového stavu, přechází pod-
nikatelské riziko ze stavebního konsorcia na investora (UTE).

Dosažení uvedených kót hladin bylo rozhodující i pro
umělé zatopení stavebních jam z dolní vody prostřednictvím
vybudovaných nouzových (zahrazených) otvorů. Tak se
mělo zamezit jejich živelnému zaplavení se značným rizi-
kem poškození jímek a velkého zdržení výstavby. Tato část
smluvních podmínek se měla stát mimořádně významnou
v průběhu výstavby.

Mimořádná povodeň v povodí Rio Negro 
Předem je třeba připomenout, že Uruguay leží na jižní

polokouli – aby uvedené časové údaje nevyvolávaly pochy-
by. Pro celou oblast jsou charakteristické meteorologické
situace, kdy masy teplého vzduchu ze severozápadu se střet-
nou s chladným prouděním od jihovýchodu; v oblasti Rio de
la Plata pak vydatně prší. V dubnu 1959 se tato situace
vyskytla dvakrát za sebou a za pouhých deset dnů spadlo až
650 mm srážek. Nevídané povodně doprovázené zaplave-
ním území postihly Uruguay a pohraniční provincie Argen-
tiny a Brazílie. Na přehradách na Rio Negro se odehrálo
pravé drama.

Již v průběhu léta 1959 v povodí Rio Negro vydatně prše-
lo. Nádrž přehrady Rincón del Bonete byla téměř plná, celé
povodí značně nasycené. V době od 1. do 8. dubna úhrn
srážek byl kolem 100 mm. Na stavbě v Baygorrii proběhla
ve dnech 8. a 9. dubna velká voda, v následujících dnech
však došlo k mírnému poklesu. Na přehradě Bonete bylo
nutno pootevřít uzávěry, vypouštělo se nejprve 1 000 m3s–1,

později plných 2 000 m3s–1 (při plném vyhrazení uzávěrů).
V noci z 12. na 13. dubna bouře nad Baygorrií přinesla
dalších 100 mm srážek. Aby se ulehčilo situaci na stavbě,
byl odtok z nádrže Bonete dočasně omezen, avšak po zjiště-
ní rychlého zvyšování hladiny (na kótu 81,00) bylo nutno
uzávěry přelivu znovu otevřít. Ve večerních hodinách
13. dubna bylo všechno na stavbě nasazeno na záchranu
stavebních strojů a materiálu. Ve 22,45 h se voda začala
přelévat přes korunu jímky, i když stanovené úrovně dolní
vody +43,80 m n. m. ještě nebylo dosaženo. Vzdutí horní
vody, způsobené zúžením jímkami a rozestavěnými objekty,
bylo zřejmě větší, než stanovil modelový výzkum v Karlsru-
he. Vrchní inženýr stavby proto dal příkaz k zatopení sta-
vebních jam, jak se ukázalo zcela oprávněně.

V dalších dnech průtok vody staveništěm stoupl na
11 500 m3s–1 a úroveň hladiny dosáhla 54,90 m n. m., pouze
o 0,1 m méně, než byla projektová max. hladina nádrže.
Hloubka vody nad korunou jímek dosáhla až 9 m, nad
staveništěm až 21 m. Ještě čtyřicet dnů po zatopení
jímkových jam se průtok držel nad sjednanou hodnotou
3 000 m3s–1. Teprve potom bylo možno přikročit k čerpání
vody ze stavebních jam, odstranění přímých škod a obnove-
ní stavebních prací. 

Ve dnech po 13. dubnu se hlavní pozornost všech, včetně
pracovníků stavebního konsorcia, přesunula na přehradu
Rincón del Bonete. Tam již 14. dubna při maximální hladině
v nádrži 81,22 m n. m. dosáhl odtok 6 500 m3s–1. Přitom déš�
neustával a stoupání hladiny nádrže pokračovalo. Za tohoto
stavu se stalo aktuální celkové porušení přehrady;

– následně 17. dubna bylo evakuováno městečko Paso de
los Toros (24 km níže po toku), obyvatelstvo podél toku
bylo varováno jednak rozhlasem, jednak z vojenského letad-
la. Na přehradu byla přivolána pomoc ze stavby Baygorria
(odborníci, velký počet dělníků, stavební stroje). Koruna
přehrady byla provizorně zvýšena na kótu 84,30;

– v prvních minutách dne 18. dubna dosáhla hladina
nádrže 82,65 m n. m. Za dalších 24 h stoupla o 0,58 m a
v nádrži se zachytilo dalších 870·106 m3 vody; přítok dosáhl
15 000 m3s–1;

– 19. dubna bylo rozhodnuto vytvořit umělou průrvu
v jedné z vedlejších sypaných hrází na pravém břehu na
obvodu nádrže. Opatření se ukázalo jako málo účinné, pro-
tože kapacita průrvy o šířce 60 m nebyla dostačující;

– 20. dubna pronikla voda do elektrárny a zaplavila ji.
Obnovení provozu si vyžádalo celý rok;

– 21. dubna – nezávisle na povodni – bylo nutno pro zjiš-
těné trhliny odstranit soustrojí tepelné elektrárny (50 MW),
čímž se celkově nepříznivá situace v zemi dále zkompliko-
vala;

– 22. dubna dosáhla hladina nádrže Bonete 0,6 m nad
zvýšenou korunu přehrady, takže po celé délce došlo k pře-
padu vody a erozivním účinkům u vzdušní paty. Proto bylo
rozhodnuto zvýšit kapacitu umělé průrvy na pravobřežním
obvodu nádrže. Stalo se tak 23. dubna, kdy skupina pracov-
níků stavby Baygorria trhavinou zvětšila umělou průrvu. Do
prací bylo nutno zapojit dva vrtulníky. V té době byl přítok
do nádrže odhadován na 18 000 m3s–1, hladina dosáhla kóty
85,01;

– teprve 28. dubna ustalo přelévání koruny přehrady a
hladina v nádrži dále klesala. K porušení přehrady nedošlo.

Následky povodně
Škody na hospodářství státu a majetku občanů byly

ohromné – vždy� polovina rozlohy Uruguaye byla po řadu

Obr. 3. Staveniště přehrady Rincón de Baygorria 
zaplavené povodní
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dní pod vodou. Přímo katastrofální byla situace v zásobo-
vání elektřinou, v důsledku úbytku celkového výkonu téměř
o 60 %. Hlavní město Montevideo, které spotřebovávalo 80 %
vyrobené energie, bylo postiženo zvláš� tíživě. Průmyslové
podniky a živnosti musely omezit výrobu, veřejné osvětlení
bylo utlumeno na minimum. Přešlo se na svícení keroseno-
vými lampami. V domech na chodbách i v úřadech se nesví-
tilo. S nastupující zimou se situace dále horšila.

Na stavbě přehrady Rincón de Baygorria došlo v souladu
se smlouvou k úpravě lhůty uvedení do provozu. Byla pro-
dloužena o 98 dnů. Nový termín ukončení stavby připadl na
závěr dalšího zimního období. Montevideu hrozila další
zima potmě. Proto se direktorium UTE obrátilo na stavební
konsorcium s dotazem, zda by bylo možno zkrátit nově sjed-
naný termín výstavby o dva měsíce. Odpově� byla kladná,
zrychlení výstavby by však znamenalo zvýšení výdajů:
práce ve více směnách, o sobotách a nedělích, rozšíření stroj-
ního parku, popř. získání dalších kooperujících subjektů.

Vedení konsorcia logicky podmínilo zkrácení lhůt výstav-
by pokrytím prokazatelných zvýšených výdajů. Zákon
o veřejných pracích v Uruguayi však tehdy prémie za zkrá-
cení termínů neuvažoval. 

Optimistický závěr
Jednání mezi direktoriem UTE a představiteli stavebního

konsorcia přes některé překážky dospělo k dohodě. Konsor-
ciu byl přiznán podstatný podíl a vyčíslené sumy na pokrytí
zvýšených výdajů. První generátor elektrárny Rincón de

Baygorria byl slavnostně dán do provozu 8. července 1960,
deset dnů před nově dohodnutým zkráceným termínem.
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Závěrečná poznámka
Vzájemné ovlivnění stavby a provozu vybudovaného

vodního díla, násilné zásahy pomocí trhavin a jiné improvi-
zované zákroky, zvýšení nákladů výstavby, úpravy termínů
dokončení atd. – to vše v rámci extrémních škod na majetku
způsobených povodní – to by byla jistě dostatečná motivace
k vyšetřování. Základem řešení krizových stavů v průběhu
povodně však byla důvěra v odbornou kvalitu přizvaných
pracovníků (i zahraničních) a snaha o racionální dohodu.

Je vhodné doplnit, že o úspěšnou dohodu o zkrácení vý-
stavby vodního díla se jako znalec místních poměrů zaslou-
žil autor příspěvku, absolvent ČVUT A. Danilevsky.

V. Broža

Skopec, J. 
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Danilevsky, A.: Catastrophic Floods on the Rio Negro,
Uruguay

This article describes the course of the extreme flood in
the river basin of the Rio Negro River in Uruguay and its
effects on the completed, as well as partially built water
works. The dam of Rincón del Bonete was at risk, the
water power plant was damaged, the construction of a
next section, and, most importantly, the power produc-
tion in the country were disrupted. Thanks to the helpful-
ness of the representatives of the state-owned power
production company and foreign supply house, critical
situations arising during the flood were solved, and the
grave energy situation was alleviated.

Danilevsky, A.: Katastrophales Hochwasser am Rio
Negro in Uruguay

Der Beitrag befasst sich mit dem Verlauf eines außerge-
wöhnlichen Hochwassers im Flussgebiet des Flusses Rio
Negro in Uruguay und seinen Auswirkungen auf
gebaute und im Bau befindliche Wasserbauwerke. Es
war die Talsperre Rincón del Bonete gefährdet, ein
Wasserkraftwerk wurde beschädigt, der Bau einer
weiteren Staustufe gestört und insbesondere die
Erzeugung von Elektroenergie im Lande zerrüttet. Dank
des Entgegenkommens der Vertreter der staatlichen
Kraftwerksgesellschaft und einer ausländischen Liefer-
firma ist es im Laufe des Hochwassers gelungen, die kriti-
schen Situationen zu bewältigen und nach dem Fertigbau
die beklemmende energetische Lage zu mildern.
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Změny struktury a pevnosti betonu 
vyvolané tepelným namáháním

Ing. Tomáš ZADRAŽIL 
prof. František VODÁK, DrSc.

Mgr. Hana KLOKOČNÍKOVÁ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební 

Praha

Změny tlakové pevnosti betonu vyvolané tepelným
namáháním jsou interpretovány v termínech změn
fázového složení a porézní struktury materiálu.

Úvod
Je všeobecně známo, že tlaková pevnost P zatvrdlých

cementových past (HCP) z portlandského cementu, a také
betonu na bázi tohoto cementu, se podstatně mění s rostoucí
teplotou T [1], [2], [3]. Závislost P = P(T) přitom nemá
jednoduchý charakter klesající funkce, ale relativně kom-
plikovaný charakter s odlišnými tendencemi v teplotních
intervalech 〈20, 100〉, 〈100, 300〉 a 〈300, 1 000〉 ˚C. Při
zvyšování teploty do 100 ˚C pevnost klesá v důsledku
vzrůstu zdánlivé poréznosti (tj. díky vzniku mikrotrhlin).
V následujícím teplotním intervalu ovšem může pevnost
vzrůstat, protože dochází nejdříve k uvolňování volné vody
a při teplotách nad 200 ˚C také vody vázané. Vzrůstající
pohyblivost molekul H2O tak vede k růstu stupně hydratace,
a tím i pevnosti materiálu. Tento efekt se výrazně uplatňuje
u materiálů, jejichž stáří je menší než 90 dní. Jde v podstatě
o stejný mechanizmus zpevnění, k jakému dochází při
propařování betonu [4], [5]. Při teplotách vyšších než
300 ˚C pevnost nevratně klesá až k zanedbatelným hod-
notám kolem 900 ˚C (řídícím mechanizmem je jak rozklad
hydrátů, tak vznik mikrotrhlin).

Zhoršení mechanických vlastností HCP, které je vyvolá-
no teplotou, je determinováno především změnou fázového
složení této látky, a pak vznikem mikrotrhlin, které zvětšují
zdánlivou poréznost. U betonu se tyto základní vlivy mohou
rozšířit ještě o dva další, a to o narušení přechodové fáze
mezi kamenivem a HCP, které je způsobeno odlišnou tepel-
nou roztažností, a o fázovou změnu křemene z triklinické
krystalové soustavy do soustavy hexagonální, ke které
dochází při cca 575 ˚C. Tato fázová transformace je
provázena vzrůstem měrného objemu SiO2, a může tedy
opět vést ke změně struktury pórů.

Výsledky
Článek si klade za cíl interpretovat výsledky změn

P = P(T) publikované v [5] v termínech změn fázového
složení a struktury pórů betonu užitého při stavbě kontejn-
mentu jaderné elektrárny Temelín (složení betonové směsi
je uvedeno v tab. 1 a mineralogické složení cementu
v tab. 2). Změny fázového složení byly studovány rentgeno-
vou difrakční analýzou, provedenou v Geologickém ústavu
AV ČR, a změny zdánlivé poréznosti rtu�ovou porozimetrií,
provedenou v Ústavu chemických procesů AV ČR.

Zkoušky tlakové pevnosti, rentgenová analýza a měření
poréznosti probíhaly na vzorcích stáří 180 dní, u kterých se
už neprojevuje zpevnění v intervalu teplot 〈100, 300〉 ˚C.
Vzorky byly zatěžovány příslušnou teplotou 2 hodiny v peci
s programovatelným regulátorem (rychlost zahřívání byla
100 ˚C za 15 minut, rychlost chladnutí byla 100 ˚C za 30
minut). Po vychladnutí byly provedeny mechanické zkouš-
ky a fragmenty materiálu analyzovány uvedenými postupy.
Závislost relativní pevnosti v tlaku na teplotě je patrná z obr. 1.
Je to klesající hladká funkce rychle se blížící nule pro teplo-
ty kolem 1 000 ˚C. 

Řídícím hydratačním procesem je reakce alitu C3S (pří-
padně belitu C2S) s vodou, při které vzniká hydrosilikát
vápenatý C–S–H a portlandit (hydroxid vápenatý Ca(OH)2).
C–S–H má ovšem amorfní strukturu tobermoritového gelu,
nemůže být tedy rentgenovou analýzou identifikován, a
proto se vzrůst nebo pokles jeho obsahu v materiálu sleduje
nepřímo, a to jednak vzrůstem nebo poklesem krystalického
portlanditu, jednak poklesem nebo vzrůstem vstupních krys-
talických složek cementového slínku, tj. alitu a belitu.
Minimální hodnoty těchto látek odpovídají vysokému stup-
ni hydratace, zvýšení těchto hodnot naznačuje, že dochází
k rozkladu hydrátu C–S–H.

Kvalitativní rentgenová analýza vychází z jednoduché
hypotézy – relativní intenzita difrakční čáry odpovídající
určité krystalické látce je úměrná koncentraci této látky
v materiálu (není to však úměra lineární). Jak jsme již
uvedli, tato analýza se obvykle provádí u HCP, kde na vět-
šině difraktogramů vystupují pouze čáry odpovídající port-
landitu, alitu, belitu a kalcitu. Protože jsme však této analýze

Složka Hmotnost [%]

cement 20,72
voda 8,93

plastifikátor 0,12 Složka Hmotnost [%]

kamenivo – alit C3S 69,0
0 – 4 29,27 belit C2S 11,9
8 – 16 19,09 celit C3A   7,5

16 – 32 21,87 ferrit C4AF 11,6

� Tab. 1. Složení betonové směsi

Tab. 2. Složení portlandského
cementu 42,5 

Obr. 1. Závislost relativní pevnosti v tlaku na teplotě 
pro beton starý 180 dní



podrobili beton, je difraktogram daleko barvitější (typická
ukázka je na obr. 2) a jeho interpretace je náročnější. Na
difraktogramech betonu uchovávaného při teplotě 20 ˚C
odpovídá nejintenzivnější čára křemeni, a téměř stejně
intenzivní je čára odpovídající slídě. Dají se zde také objevit
živce (draselné a sádrovápenaté). Všechny tyto krystalické
látky obsahuje kamenivo užité ve zkoušeném betonu.
Z krystalických fází HCP je relativně silně zastoupen port-
landit (cca 10 %, bereme-li nejintenzivnější čáru jako 100 %).
Zastoupeny jsou také alit + belit a kalcit, i když v míře pod-
statně menší (cca 4, resp. 2 %).

Difraktogramy betonu vystaveného tepelnému namáhání
při 300 ˚C se od výsledků již diskutovaných příliš neliší.
Nově se objevuje marginální obsah celitu C3A a obsah port-
landitu nevýrazně klesl. Toto tepelné zatížení tedy fázové
složení betonu prakticky nezměnilo. Podstatné změny
ovšem vykazují difraktogramy betonu, který byl zatížen
teplotou 600 ˚C. Zcela vymizejí čáry odpovídající portlandi-
tu (obr. 3), čáry odpovídající alitu, belitu, celitu a ferittu jsou

intenzivnější. Namáhání teplotou 600 ˚C tedy vede jak k roz-
kladu hydrosilikátu vápenatého, tak k úplnému rozkladu
portlanditu. Difraktogram betonu vystaveného teplotě 900 ˚C
svědčí o totální destrukci HCP (obr. 3, obr. 4), protože port-
landit je nepřítomen a obsah alitu, belitu, celitu a ferittu opět
výrazně vzrostl. Kromě toho vymizel při tomto tepelném
zatížení také kalcit.

Na difraktogramech se neprojevila fázová změna (tj.
změna krystalové struktury) křemene. Je to pochopitelné,
protože jde o změnu reverzibilní: při zahřátí nad teplotu cca
575 ˚C přejde křemen do hexagonální soustavy, při chlad-
nutí se opět vrací do triklinické. Změny zdánlivé poréznosti
s teplotou jsou znázorněny na obr. 5. V intervalu 〈20, 600〉 ˚C
jde o relativně pozvolný (prakticky lineární) nárůst a nad

teplotou 600 ˚C o výrazný vzrůst. Tento vzrůst může sou-
viset s transformací křemene, protože tato vratná fázová
změna zanechává nevratné změny porézní struktury. Vrůst a
pokles měrného objemu křemene se v betonu musí projevit
podobně jako mrazový cyklus (mrznutí a tání vody), tj.
vznikem mikrotrhlin.

Závěr
Po rozboru výsledků rentgenové analýzy a porozimetrie

se již můžeme pokusit o interpretaci závislosti tlaková
pevnost–teplota v termínech změn fázové a pórové struktu-
ry. Beton o stáří 180 dní je již téměř plně hydratovaný a má
stoprocentní pevnost. Pokles o cca 10 % v intervalu teplot
〈20, 300〉 ˚C je zřejmě primárně vyvolán změnou struktury
pórů, přičemž tato změna (vzrůst zdánlivé poréznosti) jde na
vrub vzniku mikrotrhlin v přechodové zóně mezi kame-
nivem a HCP. Od teploty 300 ˚C se začínají podstatně více
uplatňovat změny fázového složení betonu, tj. v první řadě
rozklad hydrátů C–S–H a úplný rozklad portlanditu. Tyto
fázové změny jsou provázeny dalšími změnami struktury
pórů vyvolanými jak termostresem, tak odlišným měrným
objemem nových fází. Tyto změny nakonec vedou k úplné
degradaci betonu kolem teploty 1 000 ˚C.

Článek vznikl za podpory projektu č. 106/03/0028 GA
ČR.
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Obr. 2. Difraktogram betonu při pokojové teplotě
Q – křemen, M – slída, P – portlandit, A – alit, B – belit

Obr. 3. Relativní intenzita portlanditu pro mezirovinnou
vzdálenost 4,91 Å

Obr. 4. Relativní intenzita alitu + belitu pro mezirovinnou
vzdálenost 2,24 Å

Obr. 5. Závislost poréznosti na teplotě
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Struktur und Festigkeit von Beton

Die durch thermische hervorgerufenen Veränderungen
der Druckfestigkeit  werden in den Termini der
Veränderungen der Phasenzusammensetzung und der
Porenstruktur des Materials interpretiert.

� recenze
Agócs, Z. – Ziolko, J. – Vičan, J. – Brodniansky, J. 
Assesment and Refurbishment of Steel Structures
Spon Press, London and New York, 2005, 359 stran, ISBN 0-415-23598-7, cena 80 GPB  

Vydat v renomovaném zahraničním vydavatelství anglic-
ky psanou technickou publikaci se nepodaří autorům ze
střední Evropy často. Slovenským profesorům (Agócs,
Vičan a Brodniansky) a polskému profesoru Ziolkovi se to
zdařilo letos, když ve vydavatelství Spon Press představili
titul věnovaný hodnocení, prohlídkám a rekonstrukcím
ocelových konstrukcí. Publikace byla simultánně vydána i
bratislavským nakladatelstvím Ister Science Ltd., kde si ji
lze objednat. 

Kniha je rozčleněna do šesti kapitol. V první se po úvodu
(Agócs) s definováním zásad moderních rekonstrukcí,
pojednáním o materiálu a krátké exkurzi do teorie spolehli-
vosti (Vičan) čtenář dostane ke konkrétnímu návodu, jak
stanovit součinitele zatížení, popř. součinitele materiálu
u existujících a částečně již exploatovaných konstrukcí s li-
mitovanou životností. To je pro praxi velmi potřebné
doporučení. Jeho hodnotu však poněkud zeslabuje skuteč-
nost, že je zcela jednoznačně směřováno do slovenského
prostředí, nebo� se opírá o statistické rozbory kvality sloven-
ských ocelí z období před rokem 1990. Zvláš� při překladu
do angličtiny ponechal autor neslovenského čtenáře v nejis-
totě, zda, a případně s jakými modifikacemi, může nabíd-
nutý postup použít v jiné zemi. V Čechách bychom se s tím
vypořádali asi poměrně snadno.

Ve druhé kapitole (Agócs) se rozebírají příčiny havárií
konkrétních konstrukcí, přičemž se vybírají typické případy
způsobené chybami v projektu, mylném stanovení zatížení,
nevhodných detailech konstrukce a špatném materiálu.
Rozebírají se důsledky koroze, únavy, vysoké teploty a ne-
hodových událostí pro konkrétní konstrukce. Vyhodnocuje
se 150 v literatuře zadokumentovaných poruch ocelových
konstrukcí a dochází se k tradičnímu a očekávanému zjiště-
ní: nejvíce chyb se přihodí při montáži konstrukcí a nejčas-
tější příčinou havárií je ztráta stability. Ostatní závěry již tak
předvídatelné nejsou, zejména téměř čtvrtinový podíl po-
ruch majících původ ve  svarových spojích překvapuje. Zdá
se, že se čerpalo i z dávnější minulosti, kdy se technologie
svařování teprve rozvíjela.

Třetí kapitola se věnuje prohlídkám ocelových kon-
strukcí. Autor (Agócs) probírá metodiku prohlídek a
vybavení potřebné k odhalení poruch a závad konstrukcí.
Vychází přitom z bohaté praxe experta působícího na
Slovensku více než čtyřicet let.

Čtvrtá kapitola pojednává o zesilování ocelových kon-
strukcí různými metodami, jako je zvětšení průřezu, změnou
statického působení, předpětím (vše Agócs) či obetono-
váním (Vičan). Popisuje se technika zesilování zatížené
konstrukce a naznačuje, kde a jak hledat rezervy konstrukce
prostřednictvím přesného výpočtu uvažujícího všechny rele-
vantní okolnosti.

V páté kapitole (Agócs a Brodniansky) se probírá
zesilování a rekonstrukce halových objektů a jsou zde
doplněny i poznatky získané s jednou konstrukcí haly
postižené požárem. Jde opět vesměs o příklady z praxe
ocelových konstrukcí na Slovensku.

Šestá kapitola se týká rekonstrukce a zesilování mostů
(Agócs), nádrží, stožárů a komínů (Ziolko) a plynovodu
(Brodniansky). Popis a příčinu zřícení nejvyššího kotveného
stožáru světa v Polsku (640 m) v devadesátých létech minu-
lého století však prof. Ziolko neodtajnil.

Kniha je doplněna přesně jedním stem odkazů na literatu-
ru, přičemž více než polovinu tvoří autocitace všech čtyř
autorů a další velkou část odkazy na slovenské či české
normy, což může v zahraničí působit poněkud rozpačitě.
Nám to v Česku nevadí, i když nás může spíše společensky
mrzet, že nejsou citovány ani práce jediného významného
českého autora zabývajícího se v minulosti tématem rekon-
strukcí, dnes již nežijícího L. Spala. Kniha má výstižný
rejstřík, ale obsahuje zbytečný seznam obrázků a tabulek. 

Předmluvu ke knize napsal profesor D. Nethercot
z londýnské Imperial College, který autory umístil podle
původu do České a Slovenské republiky a Polska, což se
u občana Spojeného království dá pokládat za docela infor-
movaný přístup. Předmluva vyzdvihuje především volbu
tématu knihy, které je velmi aktuální, nebo� jen polovinu
v současnosti prováděných staveb představují novostavby a
druhou polovinu tvoří právě rekonstrukce. V publikacích je
to právě naopak, velkou většinou se věnují pouze a výhrad-
ně novostavbám.  

Přes několik kritických poznámek uvedených v tomto
stručném posudku mohu i já knihu plně doporučit všem
čtenářům, kteří se chtějí poučit z praktických zkušeností
známých odborníků a případně i z cizích nezdarů. Takto
zaplacené školné je vždy mnohonásobně nižší než cena,
která se platí za vlastní chyby. 

J. Studnička
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Praha

Mechanické, tepelné a vlhkostní parametry vysokohod-
notného betonu se řadí mezi kritické parametry pro spo-
lehlivostní navrhování a užívání komplexních modelů
předpovědi životnosti betonových konstrukcí. Hlavním
cílem popisovaných experimentů bylo naměřit základní
mechanické, tepelné a vlhkostní parametry vysokohod-
notného betonu jako vstupní data pro matematické
modely kombinovaného transportu hybnosti, tepla a
vlhkosti.

Úvod
Zlepšování kvality stavebních hmot na bázi cementu

závisí nejen na správně zvolené technologii výroby, ale
zejména na výběru a kvalitě vstupních surovin. Proto se
stává trendem používání příměsí a přísad, jež příznivě
ovlivňují kvalitu, funkční a užitkové parametry. Při přesném
dávkování a dodržení stanovených technologických pod-
mínek dochází ke zlepšení jakosti i požadovaných para-
metrů, jako je pevnost a odolnost vůči vnějším vlivům. Při
výrobě betonu se stále častěji využívají minerální příměsi,
jakými jsou např. pucolány, elektrárenské či teplárenské
popílky. 

Mezi relativně nové materiály, které zlepšují jakost
betonu, náležejí velmi jemné křemičité materiály, všeobec-
ně označované jako křemičité úlety. První zmínky o mož-
nosti jejich využití se datují do čtyřicátých let minulého sto-
letí. Systematickým výzkumem využití a přínosu křemičitých
úletů ve výrobě cementových materiálů (zahájeným v osm-
desátých letech) se zjistilo, že ve vhodné kombinaci s plasti-
fikátorem, tedy při velmi nízké hodnotě vodního součinitele,
vznikají materiály s extrémně vysokou pevností. Proces
hydratace ovlivňují jednak fyzikálně – vyplňují prostor mezi
hydratujícími zrny cementu a plní tak funkci mikroplniva,
jednak chemicky – reagují s hydroxidem vápenatým a tvoří
kvalitativně odlišné vazebné produkty. Zmenšením pórovi-
tosti a změnou rozdělení mikropórů se zhutní struktura
pojivové kaše, což příznivě ovlivní pevnost, nerozpustnost
či korozní odolnost cementových materiálů. Protože splňují
zvýšené nároky na vlastnosti těchto materiálů, můžeme je
označit za betony vysokohodnotné (místo dříve užívaného
termínu vysokopevnostní), nebo� se vyznačují i dalšími
parametry, např. odolností proti agresivním vlivům okol-
ního prostředí či nepropustností. Používají se k výrobě
betonových prefabrikátů, mostních konstrukcí, výškových
staveb a mořských plošin.

V dalším textu jsou prezentovány výsledky výzkumu zá-
kladních mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností
vysokohodnotného betonu s přídavkem křemičitého úletu ve
formě vodní suspenze, mikrosiliky a porovnávány s vlast-
nostmi betonu bez příměsí. Aby bylo možné rozlišit vliv

jednotlivých složek betonové směsi na jeho kvalitativní
vlastnosti,  jsou dále stanoveny mechanické, tepelné a vlh-
kostní parametry cementové pasty s přídavkem a bez pří-
davku mikrosiliky a betonové směsi s přídavkem a bez pří-
davku mikrosiliky bez zrn s největší zrnitostí 8–16 mm.

Materiály
Ověřovány byly vlastnosti vysokohodnotného betonu BI s

přídavkem suspenze křemičitého úletu, tzv. mikrosiliky. Pro
porovnání byla připravena záměs betonu bez přídavku
mikrosiliky BII. Aby bylo možné zjistit vliv kameniva na
základní mechanické, tepelné a vlhkostní parametry, byly
připraveny záměsi obou betonů ve formě cementové pasty
PI a PII a záměsi BBI a BBII bez kameniva zrnitosti 8 až
16 mm. Vzorky byly odlity formou standardních trámců
velikosti 100 × 100 × 400 mm ze záměsí B a BB a 40 × 40 ×
× 160 mm ze záměsí P a z nich nařezány vzorky požadované
velikosti (tab. 1).

Metody a vzorky
Základní materiálové parametry, jako je např. objem

vzorku, hustota, pórovitost či maximální nasákavost, lze
určit sycením vodou za sníženého tlaku a následným
vážením vzorků maximálně nasycených a vzorků maximál-
ně nasycených ponořených pod vodní hladinu, kdy se urču-
je Archimédova hmotnost. Vzhledem k tomu, že jde o zná-
mé metody, nebudeme se jimi zabývat a soustředíme se
pouze na způsoby zjiš�ování mechanických, tepelných a vlh-
kostních parametrů.

�� Mechanické parametry
Pevnost zkušebních těles se měřila na stroji DSM 2500,

vhodným pro zkoušky kvazikřehkých materiálů (obr. 1).
Toto plně automatické elektronicky řízené hydraulické
zařízení umožňuje ověřovat vlastnosti tělesa v tahu i tlaku,
přičemž maximální tlaková síla, kterou může být zatěžová-
no, je 2 500 kN, v tahu pak 7 800 kN. Tahové i tlakové
zatěžování je umožněno konstrukcí hydraulického zatěžo-
vacího válce, do něhož je médium přiváděno nad píst i pod
něj. Hydraulika stroje ve spolupráci s řídicí elektronikou a
servoventily dovoluje maximální odlehčení 700 kN za 4 ms.
Velmi rychlé odlehčení v kombinaci s velmi tuhým rámem
je zárukou zachycení popevnostního chování materiálu.
Tuhost zkušebního rámu je 15 MN při deformaci 1 mm.
Zkušební stroj může být řízen silou a poměrnou deformací.
Poměrnou deformaci měří tři příložné extenzometry, které
mohou být použity samostatně, nebo jako průměr z nich
měřený. Součástí stroje je externí teplotní komora s rozsa-
hem –50 ~ 250 ˚C a triaxiální komora s volbou konstantního
tlaku na plochy, které nejsou v ose zatěžování. 

Rozměr zkušebních těles byl nestandardní, 40 × 40 ×
× 80 mm, nebo� v první fázi experimentu byla ověřována
tělesa nezatížená, která byla následně použita k měření



délkové teplotní roztažnosti v rozmezí teploty 100 až 600 ˚C,
při níž dochází k destrukci materiálu a ke vzniku trhlin. Na
takto malá tělesa však nebylo možné umístit příložné tenzo-
metrické snímače, a tedy ani měřit moduly jejich pružnosti.
Proto jsou dosažené hodnoty orientační a slouží pouze ke
sledování změn pevnosti betonových záměsí působením
vysokých teplot. Nicméně u všech těles se zjiš�oval pracov-
ní diagram. Čtyři příložné tenzometrické snímače Sander
PXA byly umístěny na odměrných tyčkách přes celou výšku
těles mezi zatěžovacími deskami. Ve výsledcích je tedy tvar
pracovního diagramu vždy ovlivněn dosedacími plochami
těles na zatěžovací desky. Předmětem zkoušek nebylo sle-
dování pevnostních charakteristik betonových záměsí, proto
výsledky nezahrnují pracovní diagramy, ale pouze orien-
tační hodnoty pro nestandardní velikost zkušebních těles.

�� Tepelné parametry
Pro určení součinitele tepelné vodivosti a měrné tepelné
kapacity byl použit přenosný měřicí přístroj ISOMET 2104
(tab. 2 a 3). Výměnné jehlové a plošné sondy mají zabudo-
vanou pamě� se známými kalibračními konstantami. Dyna-
mická metoda umožňuje redukovat dobu měření na deset až

patnáct minut. Mikroprocesor umožňuje optimalizaci pod-
mínek měřicího procesu. Měření je založeno na analýze
časové závislosti teplotní odezvy zkoušeného materiálu na
impulsy tepelného toku. Tepelný tok je vyvolán elektrickým
vyhříváním odporového ohřívače v sondě, která je v přímém
tepelném kontaktu se vzorkem. Součinitel tepelné vodivosti
a měrné objemové tepelné kapacity se získá vyhodnocením
periodicky vzorkovaných záznamů teploty jako funkce
času. Měrnou objemovou tepelnou kapacitu je možné pře-
počítat na častěji používanou měrnou tepelnou kapacitu
jejím vydělením objemovou hmotností.

Plošné měřicí sondy se používají k měření pevných a
tvrdých materiálů na povrchu průměru minimálně 60 mm.
Přesnost měření přímo ovlivňuje hladkost povrchu. Mini-
mální hloubka vzorku má být 10 až 15 mm v závislosti na
tepelné vodivosti materiálu. Vzhledem k rozměrům plošné
sondy bylo nutné použít vzorky 60 × 60 × 60 mm.

�� Vlhkostní parametry
Sorpční a desorpční izotermy se zjiš�ovaly klasickou exsiká-
torovou metodou. Vzorky byly umístěny v exsikátorech
s různými solnými roztoky, nad kterými se vytvářela kons-
tantní vlhkost vzduchu. Počátečním stavem všech vzorků
byl pro sorpční izotermy vysušený materiál, pro desorpční
izotermy materiál nasycený na maximální hygroskopickou
vlhkost. Měření probíhalo paralelně ve všech exsikáto-
rech. Hmotnost vzorků se sledovala až do ustálení, potom
byla vypočtena vlhkost ve vzorcích.

Součinitel difúze vodní páry se ověřoval klasickou
miskovou metodou bez teplotního spádu. Tento postup je
založen na jednorozměrném šíření vodní páry vzorkem.
Spočívá v měření difúzního toku páry prošlé vzorkem při
znalosti jejích parciálních tlaků ve vzduchu pod povrchem
vzorku a nad ním [1]. Vzorek je vzduchotěsně a parotěsně
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BI    480   72 664    207    995   7,74   2,58 0,36
BII    470     0 668    209 1 001   5,17   2,35 0,33
BBI    480   72 664 1 202        0   7,74   2,58 0,38
BBII    470     0 668 1 210        0   5,17   2,35 0,35
PI 2 346 352     0        0        0 38,00 12,67 0,31
PII 2 348     0     0        0        0 26,00 12,00 0,34

Složení 1 m3 záměsi [kg]

suspenze 

SiO2
*

kamenivo
Označení 
vzorku CEM I  

52,5 R
Woerment  

FM 794**

Lentan  

VZ 33*** 

vodní 
součinitel

Ukazatel Jednotka Rozsah

součinitel tepelné vodivosti Wm-1 K-1 0,015 – 6

měrná objemová tepelná kapacita Jm-3K-1 4,0·104 – 4·106

teplota ˚C -20 – +70

Rozsah Přesnost

plošná ISOMET 2104 λ  = 0,03 – 0,3
λ  = 5 %  

z hodnoty +0,003

Typ sondy
[Wm-1 K-1]

Obr. 1. Zušební stroj DSM 2500

Tab. 1. Základní složení cementových záměsí

Tab. 2. Rozsah přístroje ISOMET pro měřené veličiny

Tab. 3. Rozsah a přesnost měřicí sondy

* vodní suspenze tvořená z 88–95% SiO2, s obsahem stopového množství oxidů vápníku, hořčíku, dusíku atd. Křemičité úlety vznikají jako
vedlejší produkty při výrobě krystalického křemíku či ferosilicia v elektrických obloukových pecích, jsou tvořené jemnými částicemi
pravidelného kulového tvaru a hladkého povrchu a mají pucolánové vlastnosti.

** plastifikátor na bázi polykarboxylatetheru
*** zpomalovač na bázi sacharózy, zpomaluje hydrataci cementu



izolován a utěsněn technickou plastelínou ve speciálně
vyrobené hliníkové  misce naplněné sušícím médiem (silika-
gel či bezvodý CaCl2) nebo roztokem s vysokým rovno-
vážným parciálním tlakem (voda, K2SO4 atd.). Miska se
vzorkem se periodicky váží a zjištěné změny hmotnosti se
zaznamenají v závislosti na době vážení do grafu. Po
dosažení přímkového charakteru křivky se měření pokládá
za ukončené. Součinitel difúzní propustnosti δ [s] se
vypočítá ze vztahu

(1)

kde ∆m je hmotnost páry difundující vzorkem [kg], d tlouš�-
ka vzorku [m], S plocha vzorku [m2], τ období korespondu-
jící s transportem hmotnosti vodní páry ∆m [s] a ∆pp rozdíl
parciálních tlaků vodní páry ve vzduchu na obou stranách
vzorku [Pa]. 

Součinitel vlhkostní vodivosti κ se určoval přibližnou
metodou, založenou na měření nasákavosti [2]. Zařízení se-
stává z kovové konstrukce zavěšené na automatické digitál-
ní váze, do níž je po obvodu upevněn vodotěsně a parotěsně
izolovaný vzorek. Váha leží na kovovém stojanu, který
překlenuje nádobu s vodou, a je propojena s počítačem, což
umožňuje kontinuální zaznamenávání hmotnostního přírůst-
ku vzorku ponořeného 1 až 2 mm pod hladinu v závislosti na
čase. Konstantní výšku hladiny v nádobě během nasávání
pomáhá udržet Mariottova láhev, což je vodou naplněná
láhev se dvěma zapuštěnými kapilárami. Jedna kapilára
s vnitřním průměrem 2 mm je umístěna pod hladinu v nádo-
bě, druhá s vnitřním průměrem 5 mm se hladiny dotýká. Při
poklesu hladiny vnikne do kapiláry vzduchová bublina, jež
vytlačí ze druhé kapiláry takové množství vody, které je
dostatečné pro vzestup hladiny na původní úroveň. Tento
jednoduchý způsob zajiš�uje konstantní podmínky měření.

Na základě získaných výsledků se sestrojí závislost
kumulativního obsahu vlhkosti na odmocnině času, ze které
se pomocí lineární regrese přímo určí vlhkostní absorpční
koeficient A. Přibližná hodnota součinitele vlhkostní vodi-
vosti κ [m2s–1] se potom určí ze vztahu [2]

(2)

kde wsat je obsah nasycené vlhkosti [kg·m–3].

Měření sorpčních a desorpčních izoterem je časově velmi
náročné, proto je vhodné používat malé vzorky. V našem
případě byly ze standardních trámců 40 × 40 × 160 mm
nařezány vzorky 20 × 20 × 10 mm. Pro měření součinitele
difúze vodní páry a součinitele vlhkostní vodivosti byly na-
řezány vzorky 40 × 40 × 20 mm, jež byly následně vodotěs-
ně a parotěsně izolovány ze čtyř stran epoxidovou pryskyři-
cí tak, aby bylo dosaženo podmínky jednorozměrného trans-
portu vlhkosti.

Výsledky a diskuze
Měření parametrů probíhalo za konstantních podmínek

v klimatizované laboratoři při 22±1 ˚C  a relativní vlhkosti
25 až 30 %. Za počáteční byla brána hmotnost vysušeného
materiálu. Prezentované výsledky jsou průměrnou hodnotou
tří až pěti měření. Orientační pevnost v tlaku studovaných
materiálů po roce vytvrzování při 25 ˚C, stanovenou na
vzorcích nestandardních rozměrů 40 × 40 × 180 mm, ukazu-
je obr. 2. Výsledek je průměrem ze tří hodnot. Je zřejmé, že

pro základní směs s křemičitými úlety dosáhla nejvyšší
pevnosti cementová pasta P, nejnižší cementová malta BB.
Pevnost v tlaku u všech tří materiálů byla vyšší než 60 MPa.
Přídavkem křemičitých úletů se podstatně zvýšila pevnost
těchto typů směsí, čímž se potvrdila jejich pozitivní role při
produkci betonů vyšších pevnostních tříd. 

Větší pevnost cementové pasty než základní betonové
směsi byla způsobena pravděpodobně nestandardními
rozměry zkušebních těles (40 × 40 × 80 mm), které byly pro
měření na cementové pastě příznivější. Lze předpokládat, že
u větších zkušebních těles by pevnost betonů BI a BII byla
vyšší, protože by se omezil vliv nehomogenity. To je ovšem
třeba ještě ověřit, protože možností vysvětlení nižší pevnos-
ti betonů řady B než past řady P je např. kvalita kameniva či
kontaktu mezi kamenivem a cementovým tmelem. Zjištěná
pevnost v tlaku cementové pasty v každém případě svědčí
o vysoké kvalitě betonu. Základní parametry měřených ma-
teriálů ukazuje tab. 4. Materiály s křemičitými úlety dosa-
hovaly poněkud vyšší objemové hmotnosti (kromě cemen-
tové pasty) v porovnání s materiály bez nich, což byl očeká-
vaný jev, ale zároveň i poněkud vyšší pórovitosti. Vysvětle-
ním těchto na první pohled rozporných faktů byla zřejmě
vyšší objemová hmotnost matrice materiálů s křemičitými
úlety. 

Porovnání výsledků v tab. 4 s údaji v tab. 1 ukazuje, že
směsi pro výrobu materiálů BI a BBI měly poněkud vyšší
vodní součinitel než směsi pro výrobu BII a BBII. Důvody
byly zejména technologické, protože směsi s křemičitými
úlety se podstatně hůře zpracovávaly v míchačce a pro dů-
kladné promíchání bylo nakonec nezbytné přidat určité
množství vody navíc proti původní receptuře. To potom
vedlo k větší pórovitosti. Z porovnání pórovitosti v tab. 4 a
pevnosti v tlaku na obr. 2 je zřejmé, že očekávaný nárůst
pevnosti s poklesem pórovitosti v případě uváděných expe-
rimentů většinou neplatil (jedinou výjimkou bylo porovnání
betonů řady B s odpovídajícími maltami řady BB). Pravdě-
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Obr. 2. Pevnost v tlaku vzorků nestandardních rozměrů 
40 × 40 × 180 mm po roce vytvrzování při teplotě 25 ˚C

ρ ρ mat ψ

[%]

BI 2422,5 2760,2 12,23
BII 2388,4 2646,6   9,75
BBI 2239,5 2652,4 15,56
BBII 2210,1 2577,9 14,27
PI 1988,3 2808,6 29,21
PII 1990,7 2778,6 28,33

Typ
[kg m-3]

Tab. 4. Základní materiálové parametry testovaných materiálů



podobným důvodem jsou nestandardní rozměry vzorků pro
určení pevnosti v tlaku.

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti a měrné tepelné
kapacity vzorků jak v suchém stavu, tak v závislosti na
vlhkosti, shrnuje tab. 5. Je zřejmé, že přídavek křemičitých
úletů vedl k jistému poklesu součinitele tepelné vodivosti
v suchém stavu u všech studovaných směsí. Nejvíce byl
tento efekt patrný pro základní směs B, kde byl pozorován
pokles součinitele tepelné vodivosti o 30 %. Tento výsledek
je v dobré shodě s výsledky měření pórovitosti v tab. 4 i
s výsledky jiných autorů, dosaženými na materiálech s pří-
davkem křemičitých úletů [3]. Zjištěná data rovněž ukazují,
že měrná tepelná kapacita nebyla přídavkem křemičitých
úletů významně ovlivněna, rozdíly mezi jednotlivými
měřeními byly v rámci experimentální chyby, která pro
impulsní metodu činí cca 10 %. Výsledky v tabulce též
ukazují, že součinitel tepelné vodivosti cementové pasty
v suchém stavu byl dvakrát až třikrát menší než u základní
betonové směsi B a cementové malty BB. Toto zjištění je
v kvalitativní shodě s rešerší v práci [4], kde bylo ukázáno,
že betony s křemičitým kamenivem mají obecně vyšší
součinitel tepelné vodivosti než cementové pasty. Porovnání
s výsledky v tab. 4 ukazuje i dobrou kvalitativní shodu s vý-
sledky měření pórovitosti.

Vlhkostní závislost součinitele tepelné vodivosti, prezen-
tovaná v tab. 5, byla poměrně výrazná. Součinitel tepelné
vodivosti všech studovaných materiálů rostl se stoupající
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Obr. 3. Sorpční a desorpční izotermy materiálu
a – BI, b – BII, c – BBI, d – BBII, e – PI, f – PI

a) b)

c) d)

e) f)

Tab. 5. Tepelné parametry studovaných materiálů v závislosti 
na vlhkosti

u λ c

[kg kg-1] [W m-1K-1] [J kg-1K-1]

0,000 1,630 801
0,030 1,821 779
0,051 2,145 840
0,000 2,360 829
0,030 2,449 807
0,040 3,155 902
0,000 2,268 810
0,030 2,733 814
0,068 4,168 884
0,000 2,304 786
0,030 2,557 785
0,064 3,387 860
0,000 0,637 816
0,090 0,886 871
0,146 0,925 929
0,000 0,734 823
0,090 0,897 872
0,143 0,936 859

BBII

PI

PII

Typ

BI

BII

BBI



vlhkostí, rozdíl mezi  hodnotami v suchém stavu a vodou
nasyceném stavu byl od 27 % (BI) do 84 % (BBI). Hodnoty
měrné tepelné kapacity v závislosti na vlhkosti byly značně
poznamenány jednak malými rozdíly mezi měrnou tepelnou
kapacitou jednotlivých materiálů v suchém stavu, jednak
relativně velkou chybou měření. Celkově byl ovšem patrný
očekávaný nárůst měrné tepelné kapacity se stoupající
vlhkostí. 

Přítomnost křemičitých úletů (obr. 3) vedla u základní
betonové směsi B k určitému nárůstu sorpce vlhkosti jak
v adsorpční, tak desorpční části, což je v souladu s hodnota-
mi otevřené pórovitosti (tab. 4). U materiálů BB a PP již
tyto rozdíly nebyly tak výrazné. Přítomnost kameniva pak
vedla k výraznému poklesu sorpčních schopností materiálu.
I tato zjištění jsou v dobrém souladu s měřením pórovitosti
v tab. 4.

Vliv křemičitých úletů na transportní parametry vlhkosti
pro studované směsi je zřejmý z tab. 6. Pro transport kapal-
né vody byl přitom tento vliv patrnější než pro transport
vodní páry. Vlhkostní absorpční koeficient základní směsi B
klesl po přidání křemičitých úletů pětkrát, u cementové
malty BB dvaapůlkrát a u cementové pasty P o 30 %. Pří-
slušným způsobem klesl i součinitel vlhkostní vodivosti
směsí s přídavkem křemičitých úletů. Pomalejší pronikání
vody do vzorků s přídavkem křemičitých úletů je ilustro-
váno též na obr. 4 a obr. 5, kde jsou uvedeny charakteris-
tické křivky kapilární nasákavosti jednotlivých materiálů.
Výsledky v tab. 6 též ukazují, že součinitel difúze vodní
páry byl přídavkem křemičitých úletů ovlivněn významnou
měrou pouze pro cementovou pastu P, kde došlo k čtyřná-
sobnému poklesu. U směsí B a BB (s výjimkou směsi BB
pro 5% až 97% relativní vlhkost) byly naměřeny rozdíly
součinitele difúze vodní páry mezi směsmi s křemičitými
úlety a bez nich v rámci chyby měření.

Pravděpodobným důvodem pro rozdílný vliv křemičitých
úletů na transportní parametry vody a vodní páry bylo, že
křemičité úlety zaplnily zejména kapilární póry, které jsou
nejdůležitější pro transport kapalné vody. Transport vodní
páry je relativně snadný i v menších pórech, kde transport
kapalné vody je značně pomalejší [5], takže v konkrétním
případě měření se mohl uskutečnit bez výraznějšího zpoma-
lení. Je ovšem třeba poznamenat, že toto tvrzení je v součas-
né fázi výzkumu pouze hypotézou, kterou bude třeba
potvrdit porozimetrickým měřením.

Vliv přítomnosti a velikosti kameniva se ukázal pro
přenos vody a vodní páry jako značně rozdílný. Vlhkostní
absorpční koeficient základní směsi B byl dvakrát až pětkrát
nižší než pro cementovou maltu BB a dvakrát až šestkrát
nižší než pro cementovou pastu P. Vyšších hodnot poklesu
vlhkostního absorpčního koeficientu bylo dosaženo vždy
pro materiály obsahující křemičité úlety. V případě difúzní-

ho součinitele vodní páry nebyly dosažené výsledky ve
vztahu ke kamenivu tak jednoznačné. Pro směsi obsahující
křemičité úlety byl součinitel difúze vodní páry nejnižší pro
cementovou pastu P, pro cementovou maltu BB byl zhruba
dvakrát vyšší a pro základní betonovou směs B pětkrát
vyšší. Pro směsi bez křemičitých úletů měla nejnižší souči-
nitel difúze vodní páry cementová malta BB, pro cemen-
tovou pastu bylo dosaženo zhruba dvakrát vyšších hodnot a
pro základní betonovou směs B dvaapůlkrát vyšších. Kvali-
tativně stejných výsledků bylo dosaženo jak pro rozsah re-
lativních vlhkostí 5 až 97 %, tak i pro 97 až 25 %. Hodnoty
difúzního součinitele vodní páry byly pro experimenty s roz-
pětím relativních vlhkostí 97 až 25 % systematicky vyšší
než pro experimenty s rozpětím 5 až 97 %. Tento výsledek
je v souladu s měřením na řadě dalších materiálů [6].

Hlavním důvodem pro pokles transportních parametrů
vody s nárůstem velikosti zrn kameniva byla logicky pří-
tomnost kameniva, které je pro vodu mnohem nepropust-
nější než cementový gel. Poměrně značný rozsah tohoto
poklesu je pravděpodobně důsledkem faktu, že bylo
dosaženo relativně dobrého kontaktu mezi cementovou
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97–25% 5–97% 97–25% 5–97%

[kg m-2] [kg m-3] [m2/s]

BI 1,06E-06 3,97E-07   22,5   59,3 3,63E-03 122,0 8,9E-10
BII 1,10E-06 3,75E-07   20,9   61,4 1,80E-02   95,1 3,3E-09
BBI 2,87E-07 1,32E-07   80,3 175,4 1,76E-02 150,6 1,5E-08
BBII 2,88E-07 1,51E-07   81,4 152,1 4,04E-02 140,5 8,3E-08
PI 1,36E-07 7,93E-08 170,7 295,9 2,36E-02 248,4 7,0E-09
PII 3,57E-07 2,91E-07   65,4   81,7 3,52E-02 285,2 1,8E-08

Typ

Transport vodní páry Transport kapalné vody

D  [m2s-1] µ  [-]
A w sat κ

RV

Tab. 6. Vlhkostní transportní parametry materiálů

Obr. 4. Charakteristické křivky nasákavosti materiálů 
s přídavkem křemičitých úletů

Obr. 5. Charakteristické křivky nasákavosti materiálů 
bez přídavku křemičitých úletů



matricí a kamenivem, takže přenos vody po jejich rozhraní
byl relativně pomalý. Rychlejší přenos vodní páry v základ-
ní betonové směsi B v porovnání s oběma dalšími však
svědčí o tom, že tento kontakt nemusel být dokonalý a
v kontaktní zóně mohl být významný obsah menších pórů
na hranicích zrn, který umožnil její relativně snadný přenos.
Toto je ovšem v současné fázi výzkumu pouze hypotéza,
kterou je třeba ověřit podrobnějším zkoumáním kontaktní
zóny, např. elektronovou mikroskopií. 

Závěr
Experimenty prokázaly významný vliv jak přídavku

křemičitých úletů, tak přítomnosti a velikosti kameniva na
transportní i akumulační parametry tepla a vlhkosti stu-
dovaného vysokohodnotného betonu. Součinitel tepelné
vodivosti po přidání křemičitých úletů klesl až o 30 % a
vzrostl až třikrát v důsledku přítomnosti kameniva. Mezi
parametry přenosu vody a vodní páry vlhkostní absorpční
koeficient charakterizující přenos kapalné vody byl ovliv-
něn křemičitými úlety a kamenivem podstatně více než sou-
činitel difúze vodní páry. Přídavek křemičitých úletů vedl
k jeho až pětinásobnému poklesu, kameniva dokonce až
k šestinásobnému. Sorpce vlhkosti  s přítomností kameniva
klesla až na třetinu, vliv křemičitých úletů byl méně vý-
znamný. Měřením pevnosti v tlaku se prokázal pozitivní vliv
křemičitých úletů na pevnost vysokohodnotného betonu pro
všechny studované řady vzorků (pasta-malta-beton). Vliv
kameniva na pevnost v tlaku ovšem za současného stavu ex-
perimentů nebylo možno objektivně posoudit pro nestan-
dardní rozměry vzorků.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/03/1350 GA ČR.
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Mechanical, thermal and hygric parameters of high
performance concrete fall within the so called critical
parameters applied to the design and utilization of
complex reliability based models for service life
prediction of concrete structures. The main aim of this
paper is experimental determination of basic
mechanical, thermal and hygric parameters of high
performance concrete for their application as input
parameters of mathematical models of coupled
momentum, heat and moisture transport.
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Die mechanischen, wärme- und feuchtigkeitstechnischen
Parameter hochwertigen Betons zählen zu den
kritischen Parametern für den Entwurf und die Nutzung
von Sicherheitsmodellen zur Voraussage der Lebens-
dauer von Betonkonstruktionen. Ziel des im Artikel
beschriebenen Verfahrens war es, die grundlegenden
mechanischen, wärme-und feuchtigkeitstechnischen
Parameter hochwertigen Betons als Eingabedaten in
mathematische Modelle des kombinierten Transports
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Výkon povolání autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je na území Evropské
unie regulován právními předpisy Evropských společenství, které jsou založeny na principu vzájemného uznávání profes-
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Článek pojednává o vlivu hydrofobizační přísady na
vlastnosti vápenno-pucolánové omítky. Pucolánovou
příměsí je metakaolin tuzemského původu, hydrofobizač-
ní přísadou stearan zinečnatý. 

Úvod 
Z dosavadních výsledků měření vlastností vápenno-puco-

lánových omítek bez dalších přísad [1], [2], [3] je patrná
potřeba ověření účinků hydrofobizační přísady na vlastnosti
zatvrdlých omítek. Hydrofobizační přísada má především
zlepšit vlastnosti týkající se transportu vlhkosti, a to jak ka-
palné, tak plynné fáze, nebo sorpce vlhkosti v omítce.
Nežádoucí účinky se projevují především poklesem její
pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. Pevnostní charakteristiky
se mohou při vyšší koncentraci přísady radikálně snížit, což
u omítky není žádoucí. Důležité je proto najít takovou kon-
centraci, která příznivě ovlivní vlhkostní vlastnosti, ale
nepovede k výraznému zhoršení mechanických vlastností. 

Pro podrobnější výzkum vlivu stearanu zinečnatého
[CH3(CH2)16COO]2Zn jako hydrofobizační přísady byla
zvolena omítka s příměsí tuzemského metakaolinu, s ozna-
čením P1*, z výrobny Sedlecký kaolin, a. s., v Božičanech.
Data pro omítku bez hydrofobizační přísady [3] byla použi-
ta jako referenční pro porovnání vlivu hydrofobizace na
zkoumané vlastnosti. 

Metody měření
V článku jsou specifikovány pouze metody, o kterých

nebylo v předchozích pracích pojednáno, popř. které byly
změněny. Objemová hmotnost byla určena po vysušení
vzorků při 100 ˚C, následném změření a dopočtení hodnot
podle známého vztahu. Pro toto měření bylo použito šest
vzorků o velikosti 50 × 50 × 25 mm, výsledná hodnota byla
jejich průměrem. Z mechanických vlastností se zkoumala
pevnost v tahu za ohybu a v tlaku na třech, resp. šesti polo-
vinách trámečků o rozměrech 40 × 40 × 160 mm. Zkoušky
se prováděly po 7 a 28 dnech od vyrobení vzorků. Přístro-
jem ISOMET 2104 se měřil součinitel tepelné vodivosti a
měrná objemová tepelná kapacita vždy na třech vzorcích o
rozměrech 70 × 70 × 70 mm. Hodnoty měrné objemové
tepelné kapacity v závislosti na vlhkosti byly dopočteny
podle směšovacího pravidla. Na vzorcích o průměru 120 mm
a tlouš�ce 20 až 25 mm byl stacionární metodou „cup“ určen
součinitel difúzní propustnosti pro vodní páru, součinitel
difúze vodní páry a faktor difúzního odporu, a to pro
prostředí s 5% a 98% relativní vlhkostí. Sorpční izoterma

byla zjištěna exsikátorovou metodou simulováním různé
relativní vlhkosti využitím roztoků solí, a to na čtyřech vzor-
cích o velikosti 30 × 30 × 10 mm. Z transportu kapalné
vlhkosti byl určen součinitel absorpce vody a průměrná hod-
nota součinitele vlhkostní vodivosti jednoduchým experi-
mentem na třech vzorcích  o velikosti 50 × 50 × 25 mm. Stej-
né vzorky posloužily k ručnímu zjiš�ování kapilární nasá-
kavosti na rozdíl od předchozí metody, při níž hmotnostní
přírůstky vzorku, umístěného na vahadlech váhy v závislosti
na čase zaznamenává počítač. Akumulační vlhkostní vlast-
nosti byly určeny v rámci experimentu, při kterém byly tři
vzorky o velikosti 30 × 30 × 20 mm z každého materiálu
umístěny pod vodní hladinu a průběžně váženy.

Vhodný obsah hydrofobizační přísady byl určen standard-
ním absorpčním experimentem, při němž byl určen vliv
koncentrace stearanu zinečnatého na odolnost proti
pronikání kapalné vody do omítky. Zvolený postup byl
obdobný jako v ČSN EN ISO 15 148 (ČSN 73 0314) nebo
při určení průměrné hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti
[2]. Porovnávali jsme hmotnostní přírůstky nasáklých
vzorků na jednotkovou plochu [kgm–2] za 24 hodin. Do
nádoby naplněné vodou se pokládaly vzorky na distanční
podložky tak, aby jejich spodní část byla přibližně 3 mm
pod vodní hladinou. V předem určených časových úsecích
byly vzorky vyjmuty z nádoby a hmotnost nasáklé vody
určena vážením. 

Při zjiš�ování kapilární nasákavosti byly vzorky uložené
pod hladinou váženy ve zvolených intervalech až do
ustálení jejich hmotnosti. Pro výše uvedené experimenty
bylo použito vždy šest vzorků jednoho materiálu.

Materiály a vzorky 
Složení směsi pro přípravu vápenné omítky a omítky

s metakaolinem bylo shodné jako v článku [3]. Stearan
zinečnatý vyrábí firma SETUZA, a. s., Ústí nad Labem.
Podle firemního produktového listu je obsah zinku v tomto
výrobku minimálně 9 %, obsah volných alkálií (jako NaOH)
max. 0,05 %, zbytek na sítu s oky o ∅ 0,63 mm maximálně
0,5 %. Obsah vody a těkavých látek je maximálně 1,3 %.
Výrobek se na trh dodává balený  v papírových pytlích po
15 kg. U stearanu zinečnatého je negativní vlastností nízký
bod tání, výrobce deklaruje minimálně 110 ˚C podle ČSN
65 0310. V běžných podmínkách je překročení této teploty u
vnějších konstrukcí nepravděpodobné. Jestliže by jí bylo
dosaženo (např. při požáru), sama konstrukce by měla váž-
nější problémy než jen rozpad omítky.

Při dávkování byly zvoleny hmotnostní koncentrace
(v sušině směsi) 0,4; 0,7; 1 % a pro další experimenty 2 a 3 %.
Výsledky byly následně porovnány s hodnotami referenční
sady vzorků vápenné omítky s metakaolinem bez hydrofo-
bizace. Podobný postup byl aplikován na vápennou omítku



bez pucolánových příměsí. Potřebná velikost vzorků byla
získána rozřezáním, popř. sušením při teplotě do 100 ˚C.

Experimentální výsledky 
� Objemová hmotnost byla vypočtena pomocí známé

hmotnosti suchého vzorku a jeho objemu určeného měřením
lineárních rozměrů. Pro omítku s metakaolinem bez hydro-
fobizační přísady byla zjištěna hodnota 1 520 kgm–3, která
koresponduje s výsledky podle jiných metod (1 490 kgm–3)
[3]. Pro omítku s 0,4 % stearanu zinečnatého to bylo
1 437 kgm–3, s 0,7 % 1 432 kgm–3 a s 1,0 % 1 424 kgm–3. 

� Porovnání součinitele tepelné vodivosti v závislosti na
vlhkosti pro vápennou omítku s metakaolinem a s různou
koncentrací stearanu zinečnatého ukazuje obr. 1, podobně je
na obr. 2 znázorněn průběh objemové měrné tepelné kapa-
city. Hodnota pro vzorek s nulovou vlhkostí byla získána
přístrojem ISOMET 2104, další byly dopočteny podle
směšovacího pravidla. Z průběhu obou grafů je patrné, že
hydrofobizační přísada absolutní hodnoty příliš neovlivní.
Je však vidět výrazné snížení rozsahu měřené vlhkosti tím,
že o dvě třetiny klesla maximální nasákavost. S tím také
souvisí pokles maximálních hodnot v obou grafech.  

� U mechanické pevnosti se sledovalo, do jaké míry má
koncentrace přísady negativní vliv na pevnost. Výsledky

v tahu za ohybu a v tlaku pro vzorky staré 7 a 28 dní jsou
uvedeny na obr. 3 a obr. 4. Z grafů je patrné  negativní
ovlivnění mechanických vlastností – pevnosti – stearanem
zinečnatým. Především je to zřejmé u údajů po 28 dnech. Ze
získaných hodnot bylo možno sestrojit závislost pevnosti
v tahu za ohybu na hmotnostní koncentraci přísady pro
vzorky staré 28 dní. Je zřejmé, že pevnost omítky s 1 % proti
omítce s 0 % stearanu zinečnatého klesla o 40 %. U pevnos-
ti v tahu za ohybu se tento rozdíl pohybuje okolo 27 %. 

� Výsledky měření kapilární nasákavosti vápenné
omítky se stearanem zinečnatým v koncentraci 1, 2 a 3 %
jsou uvedeny na obr. 5, pro vápennou omítku s metakao-
linem při koncentraci 0,4; 1; 2 a 3 % na obr. 6. Vliv kon-
centrace přísady na rychlost kapilární nasákavosti je z těch-
to obrázků rovněž patrný. Z průběhu jsou zřejmé rozdíly
mezi vápennou a vápenno-pucolánovou omítkou a dále
rozdíly v závislosti na koncentraci stearanu zinečnatého.
Hodnoty vlhkostního absorpčního součinitele, získané při
absorpčním experimentu, jsou uvedeny v tab. 3. 

Příznivý vliv hydrofobizační přísady na omezení proniká-
ní kapalné vody do omítky je zřetelný. Na obrázku 7 je po-
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difúzní propustnosti 
pro vodní páru

difúze vodní páry

[%] [s] [m2s-1] [–] [kgm-2s-1/2]

0,0 9,70E-12 1,32E-06 18 0,150
0,4 8,50E-12 1,47E-06 16 0,039
0,7 8,60E-12 1,12E-06 21 0,007

Vlhkostní absorpční 
součinitel

Součinitel
Obsah stearanu 

zinečnatého v omítce
Faktor difúzního 

odporu

Tab. 1. Porovnání základních  vlhkostních  vlastností

Obr. 1. Porovnání součinitele tepelné vodivosti 
v závislosti na vlhkosti pro zkoumané omítky

Obr. 3. Pevnost v tahu za ohybu omítky s metakaolinem 
v závislosti na obsahu stearanu zinečnatého

Obr. 4. Pevnost v tlaku omítek s metakaolinem  
v závislosti na obsahu stearanu zinečnatého

Obr. 2. Porovnání objemové měrné tepelné kapacity 
v závislosti na vlhkosti pro zkoumané omítky



rovnána nasákavost vzorků umístěných pod vodní hladinou
a vzorků ponořených jen částečně s horní plochou vystave-
nou laboratornímu prostředí. I zde je vliv hydrofobizace zřej-
mý. Ukazuje se, že vliv hydrofobizace  na transport plynné
vlhkosti u dvou zkoumaných vzorků hydrofobizovaných
omítek v porovnání  nehydrofobizovanými je téměř nepod-
statný (tab. 1). Jen hodnota faktoru difúzního odporu omítky
s 0,7 % stearanu zinečnatého je nepatrně vyšší než ostatní
hodnoty. 

Při různé relativní vlhkosti nad nasycenými roztoky 
anorganických solí v exsikátorech byly získány sorpční a
desorpční izotermy (obr. 7). Průběh sorpčních křivek ukazu-
je na snížení adsorbované vlhkosti s růstem obsahu stearanu
zinečnatého. Omítka bez hydrofobizační přísady měla prů-
běh blížící se přímce. Omítky s přísadou mají také téměř
přímý průběh, ale jen do hodnoty relativní vlhkosti okolo
80 %, pak absorbovaná vlhkost prudce roste. Maximální

absorbovaná vlhkost je asi o 50 % nižší u všech modifiko-
vaných omítek.

Diskuze
Výsledky měření by měly ukázat nejvhodnější koncen-

traci stearanu zinečnatého v hydrofobizované vápenné
omítce s příměsí metakaolinu. U základních a tepelných
vlastností nedošlo vlivem přísady k výrazným změnám.
Svědčí o tom i skutečnost, že hodnoty součinitele tepelné
vodivosti a měrné objemové tepelné kapacity pro suché
vzorky jsou téměř identické pro všechny materiály.

Potvrdil se předpoklad o zhoršení mechanických vlast-
ností hydrofobizovaných omítek s přísadami proti omítkám
bez přísad. Lze konstatovat, že se zvyšující se koncentrací
stearanu zinečnatého v této omítce klesá výrazně pevnost
v tlaku i v tahu za ohybu, výrazný je pokles po 28 dnech.
Pro omítku s koncentrací 0,4 % stearanu zinečnatého došlo
při porovnání s referenční omítkou jen k relativně nízkému
poklesu pevností, při vyšší koncentraci přísady je tento efekt
mnohem výraznější. Z hlediska pevnostních charakteristik
lze proto doporučit koncentraci 0,4 %. Vede jen k relativně
malému poklesu pevnosti v tlaku, asi o 5 %, pevnost v tahu
za ohybu se sníží asi o 15 %. 

Měření absorpce vody na vzorcích klasické vápenné
omítky s měnícím se množstvím stearanu zinečnatého jasně
prokázala pozitivní vliv hydrofobizační přísady na omezení
pronikání kapalné vody do omítky. Obdobně tomu bylo i
u vápenné omítky s metakaolinem. S těmito závěry jsou
v souladu i ostatní výsledky. Při použití nejnižší koncen-
trace 0,4 % bylo dosaženo téměř čtyřnásobného snížení
vlhkostního absorpčního součinitele. Pro vyšší koncentrace
by bylo možné dosáhnout ještě většího snížení, ale došlo by
k nežádoucímu poklesu pevností.  

Při zvolené koncentraci 0,4 % stearanu zinečnatého dojde
na vnějším líci omítky k zábraně pronikání kapalné vlhkosti
(např. při hnaném dešti). Nedojde však k negativnímu jevu,
který u nevhodně navržených omítek nastává. Jde o to, aby
vlhkost z místnosti a samotné konstrukce mohla volně
difundovat do exteriéru. Podle získaných výsledků se hod-
nota faktoru difúzního odporu příliš nezmění a pro měřené
koncentrace hydrofobizační složky (0 %, 0,4 % a 0,7 %)  je
téměř stejná. Simulace externích teplotních a vlhkostních
podmínek pro omítku s metakaolinem, provedená v progra-
mu DELPHIN 4, naznačuje, že omítka s metakaolinem je
pro historické zdivo vhodná. Historická konstrukce byla pro
tyto účely v modelu složena z pískovce, pískovce a
vápence, vápence [4]. 

Závěr 
Z výsledků měření vyplývá, že pro vápenné omítky s pří-

měsí metakaolinu je, především s ohledem na mechanické
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Obr. 5. Porovnání průběhu kapilární nasákavosti pro vápennou
omítku v  závislosti na koncentraci stearanu zinečnatého

Obr. 7. Porovnání objemové nasákavosti pro omítku 
s metakaolinem v závislosti na koncentraci stearanu zinečnatého

Obr. 8. Porovnání sorpčních izoterem pro zkoumané materiály 

Obr. 6. Porovnání průběhu kapilární nasákavosti v jednoduchém
experimentu pro omítku s metakaolinem v závislosti 

na koncentraci stearanu zinečnatého



vlastnosti, vhodné použít jako  hydrofobizační přísadu stearan
zinečnatý v koncentraci 0,4 %. Pronikání kapalné vody do
konstrukce se výrazně omezí, ostatní vlhkostní a tepelné
vlastnosti jsou lepší nebo zůstávají nezměněny. Je tedy mož-
né předpokládat, že podobně se budou chovat i omítky, kde
pucolánovou příměs bude tvořit mletý cihelný střep nebo
mleté smaltové sklo. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/02/1081 GA ČR.
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Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Kunca, A. – Zuda, L. – Černý,
R. – Rovnaníková, P.: The Effect of Hydrophobization
on the Properties of Lime Plaster with Metakaoline

This paper deals with the effect of a hydrophobization

admixture on the properties of lime-pozzolana plaster.

The pozzolana admixture is metakaoline of domestic

origin, the hydrophobization admixture is zinc stearate.

Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Kunca, A. – Zuda, L. –
Černý, R. – Rovnaníková, P.: Einfluss der Hydropho-
bierung auf die Eigenschaften von Kalkputz mit
Metakaolin 

Der Artikel behandelt den Einfluss eines hydropho-
bierenden Zusatzmittels auf die Eigenschaften von Kalk-
Puzzolan-Putz. Der Puzzolanzusatzstoff ist Metakaolin
einheimischer Herkunft. Hydrophobierendes Zusatz-
mittel ist Zinkstearat. 

�zprávy
Zemina ze stavby Nového spojení cestuje vlakem

Projekt tunelů pod Vítkovem a jejich napojení na jed-
notlivé železniční koridory patří k nejnáročnějším doprav-
ním stavbám, které kdy byly na území České republiky
uskutečněny. Kromě dvou nových dvojkolejných tunelů,
které tvoří jádro stavby, budou vybudovány čtyři železniční
mosty, tunelový most o délce 130 m a 44 m dlouhý most
Balabenka. Vznikne také 300 m dlouhá silniční estakáda
spojující Krejcárek a Palmovku a
mnoho dalších staveb. Výstavba No-
vého spojení a modernizace přileh-
lých tratí umožní začlenit železniční
dopravu do systému integrované hro-
madné dopravy hlavního města Prahy,
zlepší se také kvalita spojení mezi
Prahou a aglomeracemi Středočeské-
ho kraje.

V průběhu akce bude přemístěno
zhruba 700 tis. m3 zeminy, která bude
z větší části použita v rámci stavby.
Aby se předešlo dopravnímu kolapsu
a omezila zátěž životního prostředí, odvážejí České dráhy
přebytečnou zeminu po železnici na skládky Jeneč a Lužec.
U výhybny Vítkov bylo zřízeno kolejiště a vybudována pra-
covní komunikace ve tvaru smyčky. Doprostřed se hromadí
vytěžený materiál, který se průběžně odváží. 

Současně se připravuje stavební jáma pro ražbu tunelů
pod Vítkovem a pokračuje stavba silniční estakády
Krejcárek, která umožní nové propojení komunikací

Novovysočanská a Švábky. Pro řidiče je důležité, že bude
odstraněn úrovňový přejezd přes vítkovskou tra�, kde dosud
stála auta v kolonách. Proti plánovanému harmonogramu
bude estakáda zprovozněna o rok dříve, tedy v prosinci
2005. 

V prostoru západního portálu tunelů Vítkov se pracuje na
stavbě železničního přemostění Masarykova nádraží –

čtyřkolejné estakády, která je svou
konstrukcí světově ojedinělá. Pokra-
čují práce na rozšíření Husitské ulice,
která bude po dokončení v roce 2006
řešena jako čtyřproudová komuni-
kace se středním dělícím pásem.
Výrazně se tak zvýší bezpečnost a
kapacita ulice i přilehlé křižovatky.
Provoz na komunikacích bude zacho-
ván, práce si vyžádají jen částečné
uzavírky na nezbytně nutnou dobu. 

Zhotovitelem stavby „Nové spojení
Praha Hlavní nádraží, Masarykovo

nádraží – Libeň, Vysočany a Holešovice“ je Sdružení
Pražské spojení, jehož vedoucím členem je Skanska ŽS a
dalšími členy jsou Stavby silnic a železnic, Metrostav a
Subterra. Investorem je Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace. Finanční prostředky na projekt poskytuje
Státní fond dopravní infrastruktury.

Tisková informace
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Podélné nerovnosti vozovek – poznatky 
z rozsáhlých měření in situ

Ing. Oldřich KROPÁČ, DrSc.
Ing. Peter MÚČKA, CSc. 

SAV – Ústav materiálov a mechaniky strojov
Bratislava

V článku jsou vyhodnoceny parametry charakterizující
výkonovou spektrální hustotu nerovnosti povrchu
vozovek, a to parametr nerovnosti C a vlnitost w pro dva
rozsáhlé soubory dat. Bylo zpracováno 286 (z toho 99
podrobněji) charakteristik vozovek v Německu a 400
podélných profilů vozovek v USA. Neprojevily se vý-
znamné rozdíly v parametrech C mezi vozovkami
německými a americkými a mezi živičnými a betonový-
mi. Naproti tomu významné rozdíly byly zjištěny pro
vlnitost mezi vozovkami živičnými a betonovými
v Německu a mezi jejich mediálními hodnotami v obou
porovnávaných státech. Hlavním závěrem je doporučení
vyhodnocovat parametry C a w samostatně a nezávisle
na sobě pro oblasti krátkých a dlouhých vlnových délek.

1. Úvod
Silniční doprava představuje důležitou součást ekono-

miky každého státu. Rozsah silniční sítě a její kvalita je
proto důležitým ukazatelem jeho technicko-ekonomické
úrovně. Mezi ukazateli kvality silnic je rozhodující velikost
podélné nerovnosti vozovek, vyjádřená vhodnými fyzikální-
mi veličinami. Nerovnost ovlivňuje (společně s dalšími uka-
zateli) řadu jevů a procesů vyvolaných jízdou po vozovce,
které jsou převážně nežádoucí. Jde zejména o její namáhání
a únavu, namáhání a únavu vozidla, dynamické zatížení ná-
kladu, zhoršení pohodlí cestujících a bezpečnosti dopravy,
jakož i další nepříznivé vlivy na životní prostředí (hluk,
otřesy v okolí pozemní komunikace).

Způsoby, jakými nerovnosti vozovky ovlivňují uvedené
jevy a procesy, jsou rozmanité a podrobně je studují
odborníci na speciálních pracovištích po celém světě.
Přitom uplatňují nejrůznější ukazatele nerovnosti a jejich
kombinace. V tomto článku uvedeme přehled nejdůležitěj-
ších z nich, jak se jeví podle posledních poznatků. Rozbo-
rem výsledků získaných rozsáhlým měřením na silnicích
dvou technicky vyspělých států si lze učinit přehled o typic-
kých hodnotách zmíněných číselných ukazatelů.

2. Ukazatele nerovnosti vozovek
V historickém vývoji lze sledovat vytváření ukazatelů

nerovnosti vozovek paralelně s měřicími přístroji pro jejich
stanovení.

2.1. Měřicí la�
Nejstarší a nejjednodušší způsob zjiš�ování nerovnosti

vozovky spočívá v položení latě (délky obvykle 3 až 5 m) na
vozovku a změření maximální vůle mezi ní a vozovkou.
Průměrná hodnota stanovená z údajů opakovaných měření
při postupném posouvání latě podél trasy vozovky se
považuje za ukazatel její podélné nerovnosti. V původní
podobě i v různých mechanizovaných obměnách se používá

dodnes, zejména pro přejímku prací na vozovce. Hlavní
nevýhodou této metody, kromě časové náročnosti, je ovšem
skutečnost, že poskytuje údaje o nerovnostech pouze do
vlnové délky vyplývající z délky použité latě.

2.2. Charakteristiky odvozené z teorie náhodných funkcí
Již v padesátých letech minulého století byla rozpracová-

na teorie náhodných funkcí s aplikací na nerovnosti povrchů
vozovek, nejdříve pro letištní plochy [1], a později i pro sil-
niční vozovky. Průběh výškových kót povrchu vozovky
h [m] v závislosti na staničení l [m] podél trasy, tzv. podél-
ný profil vozovky h(l), se považuje za realizaci náhodné
funkce H(l). Za předpokladu, že tato funkce je homogenní s
Gaussovým rozdělením, bez periodických složek a velkých
izolovaných překážek, je funkce H(l) plně určena svou
výkonovou spektrální hustotou (dále VSH) GH(Ω). Měře-
ním velkého počtu vozovek bylo zjištěno, že VSH značné
části vozovek lze aproximovat výrazem 

GH(Ω) = C·Ω –w, (1)

kde Ω [rad/m] je vlnové číslo (délková úhlová frekvence),
někdy je vhodnější použít jako argument délku vlny L [m] =
= 2π/Ω, C [radw–1·m3–w] je parametr nerovnosti a w [1] je
vlnitost. V logaritmickém grafu se zobrazí jako přímka se
směrnicí w procházející bodem C.

2.3. Empiricky zavedené ukazatele 
Pro výpočet VSH podle vztahu (1) bylo ovšem nutno znát

podélný profil vozovky h(l). Ten bylo v padesátých, resp.
šedesátých letech, možno získat jen zdlouhavou a finančně
náročnou nivelací, takže se její zjiš�ování omezilo jen
k výzkumným účelům. Pro praxi se jevil jako žádoucí jed-
nočíslený ukazatel, získaný pomocí jednoduchého zařízení.
Proto se postupně objevila řada empiricky zhotovených
přístrojů, založených převážně na odezvě na přejížděné
nerovnosti, s různými komerčními názvy [2], [3], které
poskytovaly individuální údaje, navzájem i značně rozdílné
a jen obtížně převoditelné.

Do této kategorie lze zařadit i různé ukazatele vyjadřující
subjektivní hodnocení úrovně nerovnosti na základě vizuál-
ního posouzení a/nebo subjektivního ocenění pocitů jízd-
ního pohodlí při jízdě po sledovaném úseku vozovky.
V obou případech je nutno přesně stanovit podmínky, za
nichž hodnocení probíhá. Rovněž je nutno zaškolit k tomu
určený personál a „kalibrovat“ jeho rozlišovací schopnosti,
a to na vozovkách, o nichž jsou známy jejich fyzikálně pod-
ložené ukazatele nerovnosti. 

2.4. International Roughness Index 
Ve snaze odstranit shora uvedenou mnohoznačnost v uka-

zatelích nerovnosti vozovek v důsledku různých principů
konstrukce měřicích přístrojů byl navržen International
Roughness Index (IRI) [4], [5], který je rovněž odezvového
typu, avšak pro zjištění odezvy se nepoužívá speciálně kon-
struované měřicí zařízení, ale výpočetní program odpovída-
jící modelu čtvrtinového vozidla (RQCS – Reference
Quarter-Car Simulation). To ovšem znamená, že musí být



zadán podélný profil vozovky podobně jako pro výpočet
VSH. Vzhledem ke zmíněné náročnosti standardní nivelace
se jeho používání rozšířilo až poté, co byly vyvinuty speciál-
ní měřicí vozy pro zjiš�ování podélného profilu. Pak je
ovšem vhodnější počítat VSH, která poskytuje bohatší
charakterizaci nerovnosti. Názor, že IRI je výhodnější, pro-
tože poskytuje jen jeden, pro praxi údajně postačující ukaza-
tel, je nesprávný. V článku [6] je na několika příkladech
ukázáno, že stejná hodnota může příslušet značně rozdílným
tvarům podélné nerovnosti charakterizovaným i značně
rozdílnými tvary VSH. Pokud se tedy používá, musí být
uveden i parametr vlnitosti w, který lze snadno odhadnout i
pomocí algoritmu pro IRI [7]. 

2.5. Pásmové triády 
Za ukazatel nerovnosti lze samozřejmě použít i rozptyl

DH, popř. směrodatnou odchylku σH podélné nerovnosti
H(l). Velikost těchto charakteristik je závislá na rozmezí
vlnových délek, přes něž probíhá integrace. Vzhledem ke
tvaru předpokládané VSH podle vztahu (1) je nutno obor
vlnových délek omezit shora, vlivem vyhlazovacího účinku
pneumatiky existuje i odůvodněná dolní mez efektivně účin-
ných vlnových délek. V rámci přípravy evropských norem
pro tuto oblast [8] bylo navrženo rozpětí efektivně účinných
vlnových délek pro silniční vozovky (0,78 až 50 m). Zkuše-
nosti s rutinním proměřováním vozovek silničních sítí
vyspělých států, počínaje šedesátými léty minulého století,
ukázaly, že je účelné rozlišovat tři pásma vlnových délek,
z praktických důvodů [9], [10] odstupňovaná ve dvouok-
távových odstupech, tj. s dílčími pásmy 0,78 – krátké –
3,125 – střední – 12,5 – dlouhé – 50 m. Pro jednotlivá pásma
se uvedou dílčí rozptyly DK, DS, DD, popř. ekvivalentní sta-
tistické charakteristiky. Vozovka jako celek je tedy charak-
terizována triádou (TBI – Three-Band Indicators), tj. vekto-
rem tří definičně shodných číselných ukazatelů vztahujících
se k vlnovým pásmům krátkým, středním a dlouhým.
Podrobný rozbor simulovaných profilů se zadanými refe-
renčními charakteristikami však ukázal [10], že odhady
dílčích charakteristik pro dlouhé vlny jsou zatíženy nepři-
měřeně velkými nejistotami (řádově až 100 %), což zna-
mená značné omezení použitelnosti tohoto přístupu. Proto
se zdá účelnější uvažovat pouze dvě pásma vlnových délek,
a to krátké v rozmezí vlnových délek od 0,78 do 6,25 m a
dlouhé v rozmezí od 6,25 do 50 m.

2.6. Vztahy mezi ukazateli nerovnosti
Používání různých ukazatelů podélné nerovnosti má

smysl, jsou-li známy přepočítávací vztahy mezi nimi. Pro
ukazatele, které tím či oním způsobem navazují na VSH
nerovnosti, jsou tyto vztahy deterministické [9], [10], [11].
V článku [10] autoři dokumentovali systematické chyby,
které vznikají při odchylkách VSH od předpokládaného
přímkového tvaru, článek [11] obsahuje podrobný rozbor
neurčitostí, kterými jsou zatíženy odhady jednotlivých
ukazatelů jako podklad pro jejich kvalifikovaný výběr.

3. Přehled obsáhlejších měření 

3.1. Měření z padesátých a šedesátých let minulého století
Tato měření byla vesměs orientačního výzkumného cha-

rakteru, nicméně vyhodnocovaly se VSH, popř. i s přísluš-
nými korelačními funkcemi. První publikované údaje se
týkaly letištních drah [1], později následovaly údaje o sil-
ničních vozovkách. Sumární zpracování v knize Chačaturo-
va [12] je zaměřeno na analytický popis korelačních funkcí

a VSH nerovnosti nejen vozovek, ale i nezpevněných cest
s výraznými periodickými složkami. V článku Wendeborna
[13] jsou navíc uvedeny tyto statistické charakteristiky
v grafické formě pro různě obdělaná pole jako podklad pro
výpočet namáhání zemědělských strojů. Nejobsáhlejší sou-
bor výsledků z tohoto období je v práci Brauna [14], kde je
uvedeno 31 VSH německých vozovek různého konstrukční-
ho provedení a provozního určení v jejich původních (nevy-
hlazených) průbězích a na dalších šesti grafech v jejich přím-
kovém vyrovnání v logaritmickém grafu. Je podáno i
porovnání s dostupnými pracemi jiných autorů. 

3.2. Srovnávací měření organizovaná 
Světovou silniční asociací 

Jak jsme již uvedli, pro rutinní hodnocení nerovnosti
povrchů vozovek bylo postupně vyvinuto a uvedeno do
praxe mnoho různých přístrojů a zařízení ke zjiš�ování
nerovnosti, založených na různých geometrických či fyzi-
kálních úvahách. Ty pochopitelně poskytovaly (jedno)čísel-
né charakteristiky specifické pro určité zařízení. Jak se dalo
očekávat, číselné charakteristiky z různých přístrojů byly
navzájem odlišné a pouze s vágními vazbami. Mezinárodní
silniční asociace pro organizování silničních kongresů
PIARC (Permanent International Association of Road
Congresses, v roce 1995 přejmenovaná na WRA – World
Road Association), která je od roku 1909 celosvětovým
fórem pro otázky silniční dopravy, chápané v nejširším
pojetí, proto v roku 1986 uspořádala v Brazílii srovnávací
měření (International Road Roughness Experiment) s cílem
vyjasnit vztahy mezi zmíněnými empirickými ukazateli
podélné nerovnosti. Byl vybrán soubor vozovek různých
konstrukčních a technologických provedení (včetně štěrko-
vé vozovky a přírodního terénu) a stanoveny ukazatele ne-
rovnosti z jednotlivých měřicích zařízení. Jako porovnávací
„etalon“ bylo zvoleno IRI, které bylo při této příležitosti
prezentováno na veřejnosti a materiál [4] z této akce je zá-
kladním metodickým návodem jak pro organizování měření
nerovnosti, tak pro vyhodnocení IRI. Ukázalo se, že výsled-
ky všech ukazatelů (s výjimkou IRI a HBO navazující na
Analyseur de Profil en Long francouzské konstrukce) jsou
zatíženy nepřijatelnými neurčitostmi a vazby mezi nimi jsou
stochastické povahy s nízkými koeficienty korelace, při-
čemž některé korelační vazby jsou i značně nelineární. Z cel-
kového hodnocení tohoto experimentu vyplynulo doporuče-
ní jako jednotný ukazatel podélné nerovnosti vozovek
používat IRI. 

Konstruktéři zařízení k měření nerovnosti se proto nadále
soustředili na co nejpřesnější zjištění podélného profilu
konkrétní vozovky. K porovnání vlastností a výběru nej-
vhodnějšího zařízení pro zjiš�ování podélného profilu zorga-
nizovala PIARC-WRA v roce 1998 další měření (EVEN –
International Experiment to Harmonise Longitudinal and
Transverse Profile Measurements and Reporting Proce-
dures), a to ve třech světových regionech – v Arizoně, na
ostrově Hokkaido a na silnicích po obou stranách hranice
mezi Nizozemím a Německem (tato část programu dostala
označení FILTER). Pro měření v Arizoně bylo připraveno
20 silničních etalonů, v Japonsku 15 etalonů, v obou se
zúčastnilo jen několik měřicích vozů a vyhodnocoval se
pouze jediný ukazatel, totiž IRI [15]. Naproti tomu na
měření v Evropě (s 11 etalony) se podílelo 17 typů měřicích
vozů [16], vyhodnocovalo se 7 jednočíselných ukazatelů
(z toho IRI a nezávisle na sobě C a w) a 7 pásmových triád
[17]. Výsledky programu FILTER jsou publikovány
podrobně v materiálech WRA [18], stručné přehledy jsou
v [19], [20]. Podobně jako v případě měření v roce 1986
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byly i zde voleny etalonové úseky vozovek tak, aby
rovnoměrně pokryly rozmezí vyskytujících se hodnot
ukazatelů nejen podélné nerovnosti jako přednostní, ale též
příčné včetně hloubky vyjetých kolejí.

3.3. Podrobná měření silničních sítí
Správci silničních sítí ve všech státech si pořizují infor-

mace o stavu vozovek a podle nich plánují a provádějí jejich
údržbu, resp. generální opravy a rekonstrukce. Tyto údaje
jsou interního charakteru a širší veřejnosti nedostupné.
Autorům tohoto pojednání se podařilo objevit pouze dva
publikované soubory dat o podélných nerovnostech vozo-
vek většího rozsahu, a to výsledky měření ve Spolkové re-
publice Německo z let 1979, 1982 a 1984, navazující na mě-
ření v roce 1966, a soubor podélných profilů vozovek v USA
publikovaných na internetu. 

3.3.1. Měření ve Spolkové republice Německo
Základní dokumentaci tvoří soubor interních materiálů

zpracovatele tohoto programu, jímž byl Institut für Fahrzeug-
technik, Technische Universität Braunschweig [21a].
Zpráva obsahuje textový svazek a pět příloh číselných a
grafických údajů (přílohy 1A, 1B, 1C, 2, 3) o celkovém roz-
sahu kolem tisíce stran. Publikační verzi zpracovali stejní
autoři ke stejnému datu a pod stejným názvem pro sbírku
Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik, vydá-
vanou Ministerstvem dopravy SRN. Ještě před jejím
vydáním však byly zjištěny systematické chyby v hlavních
číselných údajích. To vedlo k jejímu pozastavení a doplnění
o část druhou, datovanou v červenci 1990, ve které je pod-
statně doplněna textová část a jsou korigovány číselné
údaje. Ke společnému vydání obou částí došlo v roce 1991
[21b]. (Kromě této úřední publikace někteří její spoluautoři
uveřejnili články v časopisech nebo referáty na konfe-
rencích. Starší z nich, zejména [2], obsahují chybná data,
publikace po roce 1990 uvádějí již data opravená.) Jak z názvu
obou zpráv [21] vyplývá, bylo v prvním předběžném kroku
provedeno vyhodnocení deseti různých přístrojů pro zjiš�o-
vání podélných profilů vozovek. Z nich byl jako nejvhod-
nější vybrán anglický měřicí systém HSRM (High-Speed-
Road-Monitor), s nímž bylo proměřeno 302 úseků o celkové
délce na 1 500 km. Podle rozmístění úseků po celém území
SRN lze výběr úseků považovat za reprezentativní. 

Základní vyhodnocovací jednotkou byly úseky délky 100 m
při vzorkovacím kroku 0,1 m, takže každý obsahoval
posloupnost 1 000 výškových údajů podélného profilu.
Každý se dále dělil v rozmezí od 1 do 245 a byl identifiko-
ván v terénu s uvedením kategorie (dálnice, spolková, zemská,
okresní silnice), technologie krytu (celobetonový, živičný,
několik případů dlážděné vozovky bylo vynecháno), ve
které stopě se měřilo (pravá, levá, uprostřed) a subjektivním
hodnocením kvality podle vizuálního posouzení vozovky
doplněného o subjektivní hodnocení jízdního pohodlí (stup-
ně od 1 – nejlepší po 0,5 do 6 – nejhorší). Vyhodnocení
spočívalo ve výpočtu VSH jednotlivých úseků a jejich
vyrovnání přímkami v logaritmickém grafu a vyhodnocení
průměrné VSH pro celý úsek v grafickém zobrazení bez
vyrovnání. Z nich byly vypočteny parametry C a w podle
modelu VSH (1) se směrodatnými odchylkami σC a σw.
Součástí grafické dokumentace byla i hustota pravděpodob-
nosti fH všech úseků. Byl vyhodnocen průběh C a w podél
jednotlivých částí jako ukazatel nehomogennosti. Tato
dokumentace byla zahrnuta do příloh 1A, 1B a 1C ke zprávě
[21a], z nichž měli autoři k dispozici pouze přílohu 1A. Po
vyloučení vozovek s dlažbami a s neúplnými údaji bylo
využito 286 údajů o C, w a subjektivním hodnocení a 99
grafů VSH, hustoty pravděpodobnosti a korelace mezi C a w

mezi dílčími úseky. Z grafů VSH autoři dodatečně vyhod-
notili (subjektivně graficky) vlnitost pro dlouhé a krátké
vlnové délky, wD a wK, rozdíly v hodnotách C pro jednotlivé
stopy, korelace mezi C a w a mezi C a subjektivním hodno-
cením, dále odhadli periodičnost ve VSH a subjektivně
klasifikovali odchylky od normálního rozdělení nerovnosti. 

3.3.2. Podélné profily v USA
Výzkumný dopravní ústav michigenské univerzity

(UMTRI) v roce 1987 zahájil dvacetiletý program systema-
tického proměřování nerovností silniční (dálniční) sítě
(LTPP-GPS) ve Spojených státech a Kanadě. Opakovaně se
sleduje 780 úseků vybraných vozovek pomocí profilometrů
firmy K. J. Law [22]. Jednotná délka úseků 152,4 m je dána
tisíci výškovými údaji profilu měřenými po 0,1524 m
(0,5 ft). Každý úsek je označen datem měření, místem (stát)
a údajem o konstrukci vozovky (pro porovnání s německý-
mi údaji bylo uvedených osm typů sloučeno do dvou, s be-
tonovým krytem a živičným krytem), s uvedením údaje
z pravé a levé stopy. Z profilů uveřejněných na webu bylo
subjektivně vybráno 200 úseků (v pravé i levé stopě, tedy
celkem 400 souborů), vesměs ze států Unie, a z nich byly
vyhodnoceny jejich VSH. Z přímkově vyrovnaných průbě-
hů byly vypočteny C a w. Podle původního záměru se před-
pokládal výpočet parametrů pásmových triád jako podklad
pro hodnocení tohoto způsobu charakterizace podélné ne-
rovnosti, ale vzhledem k velkým nejistotám v odhadu vlni-
tosti pro dlouhé vlny (viz odst. 2.5) a pro možnost porovnání
s německými údaji bylo od tohoto záměru upuštěno a byla
vyhodnocena pouze vlnitost pro dlouhé a krátké vlnové délky.

3.3.3. Porovnání výsledků 
Vyhodnocení obou rozsáhlých souborů je uvedeno na

obr. 1 až obr. 4, přičemž výsledky ad a) se vztahují na
měření německá, ad b) jsou výsledky ze Spojených států
(pro vizuální porovnatelnost mají shodný formát i rozmezí
stupnic). 

� Na obrázcích 1 a 2 je vynesena hustota pravděpodob-
nosti parametrů C a w, jak vplývá z aproximace funkce VSH
ve tvaru (1). Z obrázku 1 je rovněž zřejmá hustota pravdě-
podobnosti parametru nerovnosti C (v logaritmické stupni-
ci), která by měla objasnit rozdíly mezi živičnými (A) a
betonovými (B) kryty vozovek a dále mezi stopami levými
(L) a pravými (P) [21]. U dat ze Spojených států bylo možné
údaje obou těchto ukazatelů kombinovat, tedy vyhodnotit
varianty AL, AP, BL, BP, avšak u německých dat, kde byl k
dispozici jen malý počet údajů pro betonové vozovky, bylo
provedeno porovnání mezi variantami A, B, (A + B), (A + B)L
a (A + B)P. Před vyhodnocením těchto grafů je nutno uvést,
že odhad parametrů C pro jednotlivé úseky je zatížen
značnými nejistotami (relativní směrodatné odchylky jsou
v průměru 65 %, vyskytly se však i případy s nejistotami přes
100 %). Z toho vyplývá, že významné rozdíly mezi uvažo-
vanými variantami se neprojevily, i když v každém z obou
souborů se po jednom vyskytl dvouvrcholový průběh husto-
ty pravděpodobnosti. U obou souborů lze konstatovat při-
bližně stejné mediánové hodnoty v okolí 0,7·10–6 rad·m,
u německých silnic se vyskytly případy s většími nerovnost-
mi (což odpovídá tomu, že byly zahrnuty i méně kvalitní
okresní silnice), u amerických silnic bylo naopak dosti pří-
padů se značně kvalitnějšími povrchy (patrně nové kryty).
Údaje z USA (s výjimkou případu AL) dosti dobře apro-
ximují normální rozdělení logC, tedy lognormální rozdělení
C. Obrázky 1a a 1b lze porovnávat jen pokud jde o tvary
hustot pravděpodobnosti, avšak (vzhledem k použité loga-
ritmické stupnici pro C) nikoli podle plošných obsahů pod
křivkami hustoty pravděpodobnosti.
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� Na obrázku 2 je znázorněna hustota pravděpodobnosti
vlnitosti w pro případy A + B, A a B. Neurčitost odhadu w
je poměrně nízká (relativní směrodatná odchylka činí kolem
8 %), takže rozdíly ve vlnitosti mezi německými vozovkami
betonovými a živičnými lze považovat za významné, zatím-
co u amerických vozovek tyto rozdíly významné nejsou.
Zřetelné rozdíly mezi oběma soubory spočívají i v tom, že
mediánové hodnoty jsou u německých vozovek kolem 2,2
(u betonových dokonce jen 1,7), zatímco u amerických
kolem 2,6. 

� Na obrázku 3 je zakreslena hustota pravděpodobnosti
parametrů vlnitosti w, wK a wD pro soubory A + B. Rozdíly
mezi obrázky a a b jsou způsobeny zejména tím, že vyhod-
nocení wK a wD z německých měření se dělo vizuálně z VSH,
takže hodnoty blízko w byly zanedbány, zatímco u americ-

kých měření byly odhady všech vlnitostí počítány z VSH
vlastním programem pro analýzu nerovností vozovek
vytvořeném v prostředí Matlab. I tak jsou si výsledky
podobné s tím, že všechna tři uvažovaná rozdělení nejsou až
tak rozdílná (ovšem s výjimkou wD, která vykazuje značné
četnosti pro vysokou vlnitost). Podstatné rozdíly mezi vlni-
tostí pro krátké a dlouhé vlnové délky se projeví, budeme-li
uvažovat rozdíly ∆w = wD – wK (obr. 4). Zúžené rozmezí
hodnot ∆w u německých měření je nutno připsat na vrub již
zmíněnému subjektivnímu odhadování hodnot wD a wK,
jakož i malému počtu dat, u amerických vozovek je toto
rozmezí značně velké, od –1,5 do 2,7. Pokud se týká malých
rozdílů mezi vozovkami živičnými a betonovými, je celková
tendence v obou porovnávaných souborech podobná. 
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Obr. 1. Hustota pravděpodobnosti parametru nerovnosti C (v logaritmické stupnici)
a) A + B – plně, (A + B)L – plně s kroužky, (A + B)P – plně se čtverečky, A – čárkovaně, B – tečkovaně;

b) AL – plně, AP – čárkovaně, BL – čerchovaně, BP – tečkovaně
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Obr. 2. Hustota pravděpodobnosti vlnitosti w
A + B – plně, A – čárkovaně, B – tečkovaně
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Obr. 3.  Hustota pravděpodobnosti vlnitosti w podle pásem vlnových délek
w – plně, wD – čárkovaně, wK – tečkovaně 
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Výrazné korelace mezi C a w [21a] mezi dílčími segmen-
ty se projevily jen v malé míře, nicméně v jednotlivých pří-
padech a malých počtech korelovaných dvojic dosahovaly
hodnoty téměř jedna. Při zpracování této korelační vazby
pro celé měřicí úseky byly pro německé vozovky zjištěny
statisticky významné koeficienty korelace, r = 0,30 pro
betonové kryty a r = 0,50 pro živičné. Ve vyjádření pomocí
regresních vztahů to znamená 

w = 0,169 · logC + 2,20, σw = 0,16 pro vozovky betonové, 
w = 0,324 · logC + 2,53, σw = 0,20 pro vozovky živičné.

Pro vozovky v USA tato korelace byla zcela nevýznamná
(r = 0,15 pro živičné a r = –0,20 pro betonové).

3.3.4. Doplňkové údaje 
Velmi zajímavé jsou poznatky [21] o korelaci mezi sub-

jektivním hodnocením a oběma parametry VSH, tedy C a w.
Výsledky jsou přehledně znázorněny na obr. 5, kde korelace
mezi C a w jsou vyneseny pro úrovně subjektivního hodno-
cení (SH) nad sebou a na obr. 6 po jejich promítnutí přes SH
do roviny C–w. Zde je vykreslena i regresní funkce w =
= 0,262 · logC + 2,084, σw = 0,25. Korelace mezi C a w byly
nejvýraznější jednak pro nízké, jednak pro vysoké hodnoty
SH, zatímco u středních úrovní korelace byla značně nižší
(tab. 1). To zřejmě plyne z toho, že velmi nízké a velmi
vysoké hodnoty SH se odhadují lépe (s menší neurčitostí)
než hodnoty pro střední nerovnosti. I když korelace pro celý
soubor dat zprůměrovaný přes SH není příliš vysoká, je
přesto významná, takže je zřejmé že SH zahrnuje současně
vliv C i w. Vyhodnocení korelace mezi SH a C dalo přibliž-
ně stejné hodnoty r = 0,5 pro vozovky betonové i živičné,
korelace mezi SH a w je však zanedbatelná. Znamená to
dominantní vliv parametru C a doplňkový vliv vlnitosti w. 

Protože měřené úseky vozovky měly různý počet dílčích
částí po 100 m, bylo možné vyhodnotit relativní směrodat-
nou odchylku σC/C v závislosti na jejich počtu (NS) v úseku.
Pro živičné vozovky se tato závislost neprokázala, avšak pro
betonové vozovky byla zjištěna významná korelace r = 0,50.

Z anomálií v průběhu VSH je nutno zmínit častý výskyt
špiček, převážně na vlnové délce 5 m, odpovídající u beto-
nových vozovek délce bloku, ale ovšem i u dalších vlnových
délek, zejména 2 a 10 m. Zhruba u poloviny živičných

vozovek se projevilo značně vypuklé prohnutí VSH v širší
oblasti v okolí vlnových délek 20 m.

Odchylky od normálního rozdělení byly z grafů hustoty
pravděpodobnosti posouzeny vizuálně a hodnoceny stupnicí
od –1 (mírně ploché) přes 0 (normální) ke kladným hod-
notám 1 až 4 vyjadřujícím narůstající špičatost. V procent-
ním vyjádření to bylo –1 (2), 0 (32), 1 (48 ), 2 (11), 3 + 4 (7). 
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Obr. 4. Hustota pravděpodobnosti rozdílu vlnitostí ∆w = wD – wK
A + B – plně, A – čárkovaně, B – tečkovaně
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C [10–6·radw–1·m3–w]

S
H

 [1
]

SH 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Průměr

n 9 32 92 82 40 18 9 3 285

r 0,92 0,81 0,31 0,58 0,47 0,56 0,64 0,96 0,33

r n, α 0,67 0,35 0,17 0,18 0,26 0,4 0,67 0,99 0,12

Tab. 1. Korelace r mezi C a w pro jednotlivé úrovně subjektivního hodnocení 

SH – porovnání s kritickými hodnotami rn,α , n – počet hodnot souboru, a = 0,95

Obr. 5. Korelace mezi C a w pro jednotlivé úrovně subjektivního
hodnocení SH pro německá měření 
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Obr. 6. Korelace mezi C a w celého souboru německých měření
� – 1.5; � – 2; � – 2.5; � – 3; � – 3.5; � – 4; � – 4.5; � – 5



4. Závěry a doporučení
Z rozsáhlých měření vozovek in situ s připomenutím

obecných principů pro zpracování statistických dat lze
vyvodit závěry a doporučení na dvou úrovních. 

� Z hlediska co nejúplnější charakterizace podélné
nerovnosti, která by byla použitelná pro nejrůznější účely,
lze doporučit zejména následující postupy. Při výběru úseků
vozovky určených k vyhodnocení dbát na to, aby byly
(kvazi)homogenní a dostatečně dlouhé (žádoucí by bylo 
500 m se vzorkovacím krokem 0,1 m, při kratší délce značně
narůstá inherentní statistická nejistota odhadu příslušných
parametrů). Rozdíly mezi obvykle vyhodnocovanými dílčí-
mi úseky (o délce 100 m) jsou převážně jen náhodné a při-
spívají ke zvětšení náhodného rozptylu nerovnosti jako
celku. Je žádoucí soustředit se na místa náhlé změny kvality
mezi dvěma sousedními úseky, daná rozdílnými technolo-
giemi výstavby nebo rozdílným dopravním zatížením, a zde
zvolit konec, resp. začátek vyhodnocovaného úseku. Pro
nehomogennost separovatelného typu, pokud se výjimečně
vyskytne, platí pro její VSH vztah GH(Ω, l) = DH(l)·G0(Ω),
takže stačí doplňkově stanovit DH(l). Pro obecně nehomo-
genní VSH byly vypracovány přístupy pomocí wavelets,
popř. pomocí Hilbertovy-Huangovy transformace (jejich
uplatnění se však v současnosti zdá být reálné pouze pro
výzkumné účely). Je rovněž nutno vyřadit úseky s většími
překážkami a v rámci požadavku na obecnou charakteristiku
celé trasy uvést statistiku jejich výskytu. Je-li velkých
náhodných nerovností (jde zejména o výtluky) větší počet,
jak pokud jde o velikost, tak o rozmístění podél trasy, lze
takový úsek chápat jako (kvazi)homogenní „ve velkém“ a
zpracovat ho obvyklými postupy.

Dosavadní způsob charakterizování VSH nerovnosti
dvěma parametry modelu (1), tj. C a w, popř. jinými ekviva-
lentními parametry, je nutno považovat za minimální.
Výsledky hodnocení z obsáhlých souborů podélných profilů
vozovek přesvědčivě prokazují, že model VSH tvaru (1) je
nutno zobecnit alespoň tak, že VSH se v logaritmickém
grafu aproximuje dvěma na sobě nezávislými přímkami
v oblasti vlnových délek krátkých a dlouhých, jimž přísluše-
jí parametry CK, wK a CD, wD. Je-li CK ≠ CD, obě přímky se
protnou mimo empiricky stanovenou hranici mezi krátkými
a dlouhými vlnovými délkami, která je 6,25 m. Výjimečně
se může stát, že sice CK ≠ CD, avšak wK ≈ wD. Pak se obě
přímky nemusí protnout vůbec a je třeba jejich platnost
vymezit na příslušný interval krátkých a dlouhých vlnových
délek s tím, že na délce 6,25 m je přetržitost v průběhu VSH.
Alternativně lze takový případ vyjádřit zjednodušeně jednou
přímkou s parametry C ≈ (CK·CD)1/2 a w ≈ 0,5·(wK + wD). Pro
detekci periodických složek se doporučuje vedle VSH, kde
se periodičnost projeví jako výrazná špička v jejím jinak při-
bližně hladkém průběhu, vyhodnotit i příslušnou korelační
funkci, která umožní přesnější odhad amplitudy. Odezvu na
individuální velkou překážku je nutno řešit jako determinis-
tickou úlohu s uvážením tíhových sil působících na vozidle.
Při studiu kumulativních účinků sil působících v důsledku
nerovnosti konkrétní vozovky jak na vozovku, tak na vozid-
lo, je ovšem nutno vycházet z celého podélného profilu. Úlo-
hy uvedené v předchozích odstavcích jsou metodicky zvlád-
nuté a ověřené (viz citovaná literatura a další odkazy tam
uvedené), takže nic nebrání jejich rutinnímu užívání v praxi.

� Správce pozemních komunikací kromě dosud uve-
dených charakteristik zajímají zejména ukazatele upozorňu-
jící na kritický stav vozovky, vyžadující její opravu či gene-
rální rekonstrukci. Přitom se na nevyhovujícím stavu

vozovky kromě podélné nerovnosti podílejí i další vlastnos-
ti jejího povrchu, jako je příčná nerovnost (vyjeté koleje),
drsnost (mikrotextura) a nejrůznější defekty.

V úvodu jsme naznačili hlavní negativní dopady provozu
na nekvalitních vozovkách. Jednotlivé vlastnosti povrchu se
na nich podílejí diferencovaně a různě složitým způsobem.
Zpravidla se používají různé empiricky zjištěné formální
modely, v nichž jednotlivé složky kvality povrchu reprezen-
tuje jeden číselný parametr. Zejména složitým způsobem se
nedokonalosti povrchu vozovek promítají do zhoršeného
pohodlí cestujících, kde se nové poznatky získávají nároč-
nými experimenty s pokusnými osobami. V této souvislosti
má proto své opodstatnění i subjektivní pocitové hodnocení
úrovně podélné nerovnosti. 

Tato oblast charakterizace stavu vozovky je dosud ve
stavu hledání výstižných ukazatelů a kritérií, a představuje
tedy výzvu zejména mladým adeptům výzkumu.

Literatura
[1] Houbolt, J. C.: Runway Roughness Studies in the Aeronautical

Field. Proc. ASCE – J. Air Transp. Div., 87, 1961, pp. 11–31.
[2] Gerz, U.: Auf dem Wege zu Grenzwerten für Fahrbahnuneben-

heiten. Automobil-Industrie, 32, 1987, Nr. 5, pp. 461–474,
Nr. 6, pp. 649–657.

[3] Wambold, J. C.: State of the Art of Measurement and Analysis
of Road Unevenness. In: Proceedings of the First Czech
Symposium on Road and Airfield Surface Characteristics
ROADSURF’98. Prague, ČSVTS 1998.

[4] Sayers, M. W. – Gillespie, T. D. – Paterson, W. D. O.:
Guidelines for Conducting and Calibrating Road Roughness
Measurements. Tech. Paper, No. 46, World Bank, 1986.

[5] Sayers, M. W.: On the Calculation of IRI from Longitudinal
Road Profile. Transport Research Board, Washington, D.C.,
Paper No. 950842, 1995, 24 p.

[6] Kropáč, O. – Múčka, P.: Be Careful when Using the IRI as an
Indicator of Road Unevenness. Journal of Sound and Vibration
(in print).

[7] Kropáč, O. – Múčka, P.: Estimation of Road Waviness Using
the IRI Algorithm. Strojnícky časopis, 55, 2004, č. 5, s. 308–313.

[8] prEN 13036-5 Road and Airfield Surface Characteristics. Test
Methods, Determination of Longitudinal Unevenness Indices.
CEN/TC 227/WG 5/TG 1, Draft 3.1 on 18. Oct. 2002.

[9] Kropáč, O. – Múčka, P.: Relations between Characteristics of
Longitudinal Unevenness of Roads: A Review. Strojnícky
časopis, 54, 2003, No. 1, pp. 49–64, Erratum and Amendments:
Ibid., No. 3, pp. 188–194.

[10] Kropáč, O. – Múčka, P.: Non-Standard Longitudinal Profiles of
Roads and Indicators for their Characterization. Int. J. Vehicle
Design, 36, 2004, No. 2–3, pp. 149–172.

[11] Kropáč, O. – Múčka, P.: Mostly Used Indicators of Longitu-
dinal Road/Runway Unevenness: Definitions, Attainable
Uncertainties, Mutual Conversions and Basic Reference Data.
J. Transp. Engng. ASCE (submitted for publication). 

[12] Chačaturov, A. A. (red.): Dinamika sistěmy doroga – šina –
avtomobil – voditěl. Moskva, Mašinostrojenije 1976.

[13] Wendeborn, J. O.: Die Unebenheiten landwirtschaftlicher
Fahrbahnen als Schwingungserreger landwirtschaftlicher
Fahrzeuge. Grundlagen der Landtechnik, 15, 1965, pp. 33–46. 

[14] Braun, H.: Untersuchungen über Fahrbahnunebenheiten.
Düsseldorf, Deutsche Kraftfahrtforschung und Strassenver-
kehrstechnik, Heft 186, VDI-Verlag 1966.

[15] Schmidt, B.: International Experiment to Harmonize Longitu-
dinal and Transverse Profile Measurements and Reporting
Procedures EVEN. Routes/Roads, No. 308, 2000, pp. 49–67.

[16] Descornet, G.: Inventory of High-Speed Longitudinal and
Transverse Road Evenness Measuring Equipment in Europe.
Belgian Road Research Centre, Brussels, FEHRL Tech. Note
1999/1. 

[17] Willet, M. – Magnusson, G. – Ferne, B. W.: FILTER Experi-
ment – Theoretical Study of Indices. FEHRL Techn. Note
2000/02, Crowthorne, Berkshire, U. K., Transport Research
Laboratory, VII + 61 + 51 pp.

STAVEBNÍ OBZOR 5/2005 159



[18] Ducros, D. M. – Petkovic, L. et al.: FILTER Experiment –
Longitudinal Analyses. FEHRL Final Report 2001/1, Paris,
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, XIII + 254 p.

[19] Kropáč, O. – Šprinc, J. – Šprinc, M.: Výsledky mezinárodního
harmonizačního experimentu EVEN-FILTER a jejich využití
v praxi: podélné nerovnosti vozovek. Silniční obzor, 64, 2003,
č. 2, s. 37–48.

[20] Kropáč, O. – Šprinc, J. – Šprinc, M.: Pásmové charakteristiky
podélné nerovnosti vozovek. Stavební obzor, 12, 2003, č. 7,
s. 217–222.

[21] Braun, H. – Liesner, W. – Gerz, U. – Ohnemüller, L. –
Altendorfer, D. – Sulten, P. – Hellenbroich, T. – Ueckermann,
A.: Sammlung und Auswertung von Strassenunebenheitsdaten.
Untersuchung und Vergleich verschiedener Meßgeräte und
Auswerteverfahren auf Eignung zur routinemäßigen Erfassung
und Bewertung des Ebenheitszustandes. a) IfF – Bericht Nr.
651 Anhang, Band 1A (Anhang A1 und A2A). Technische
Universität Braunschweig, Institut für Fahrzeugtechnik, 1985;
b) Forschung Straßenbau and Strassenverkehrstechnik, Heft
598, Bundesminister für Verkehr, Bonn-Bad Godesberg 1991.

[22] www.umtri.umich.edu/erd/roughness/ltpp.erd.html

Kropáč, O. – Múčka, P.: Longitudinal Unevenness of
Pavements – Knowledge Gained in Extensive in Situ
Measurements 

In this paper, parameters, which characterize the power
spectral density of road surface unevenness, see the
unevenness index C and waviness w, were evaluated for
two large sets of data. In total, 286 (99 in detail)
characteristics of German roads and 400 longitudinal
profiles of roads in the United States were evaluated. No
distinct differences were found in parameters C between
German and American roads and between asphalt and
cement-concrete surfaces. On the other hand, distinct
differences were detected for waviness values between
asphalt and cement-concrete roads in Germany and
between their median values when compared between
both countries. As the main conclusion, the recommen-
dation was expressed that parameters C and w should be
evaluated separately and independently of each other for
short and long wavelength bands. 

Kropáč, O. – Múčka, P.: Längsunebenheit von Straßen –
Erkenntnisse aus umfangreichen Messungen in situ

In dem Beitrag werden die Parameter, welche die
spektrale Dichte der Unebenheit von Straßenfahr-
bahnen charakterisieren, d.h. das Unebenheitsmaß C
und die Welligkeit w für zwei umfangreiche Komplexe
ausgewertet. Insgesamt wurden 286 Charakteristiken
deutscher Straßen (davon 99 ausführlicher) und 400
Längsprofile von Straßen in den Vereinigten Staaten
ausgewertet. Es wurden keine bedeutenden Unter-
schiede bei den Parametern C zwischen deutschen und
amerikanischen Strassen und zwischen Bitumen- und
Betondecken festgestellt. Dagegen wurden bedeutende
Unterschiede für die Welligkeiten zwischen Bitumen-
und Betondecken in Deutschland und zwischen ihren
Welligkeiten in Bezug zu beiden Staaten festgestellt. Als
wichtigste Schlussfolgerung wurde die Empfehlung
ausgedrückt, dass die Parameter C und w getrennt und
voneinander unabhängig für kurze und lange Wellen-
längen ausgewertet werden sollten.

160 STAVEBNÍ OBZOR 5/2005

�dizertace
Boční přelivy a bezpečnost přehrad
Ing. Martin Králík

Práce určuje maximální kapacitu bočních přelivů přehrad a
její důsledek na jejich bezpečnost. Je zaměřena experimen-
tálně a přispěla k prohloubení znalostí o chování přelivů v ex-
trémních podmínkách.

Numerická analýza odezvy 
železobetonových nosníků s velkými otvory

Ing. Martin Stádník

V práci je pomocí numerického modelu zkoumán vliv
velkých otvorů na chování železobetonových stěn s velkým
rozpětím. Výsledkem jsou ověřené názory na umístění
otvorů a vyztužení okolní oblasti.

Analýza únosnosti pražcového podloží 

Ing. Leoš Horníček

Autor se zabývá reálným chováním železničního spodku a
opírá se o teoretické i experimentální zjištění. Byl vytvořen
databázový systém pro klasifikaci existujících železničních
tratí v ČR.

Vliv tuhosti styčníku na chování 
prostorových prutových konstrukcí 

Ing. Ondřej Lojík

Dizertace se věnuje problematice reálné tuhosti styčníku
prostorové ocelové konstrukce. Pro hodnocení tuhosti
styčníků je vyvinuta nová původní metodika respektující
nelineární geometrické i materiálové chování všech částí
styčníku. Je použit software ANSYS, ale metoda se dá
použít i s jiným softwarem.

Komplexní biomechanické aspekty návrhu
kompozitních kyčelních náhrad

Ing. Josef Hruška

Práce se zabývá mechanickými procesy na rozhraní kosti a
implantátu. Napjatost se zjiš�uje metodou konečných prvků
a výsledky se využijí pro návrh a optimalizaci tvaru kom-
pozitní náhrady kyčelního kloubu. 

Ekvivalentní rozkmit napětí železničních
mostů

Ing. Lenka Žemličková

Cílem dizertace bylo výstižně stanovit ekvivalentní rozkmit
napětí odpovídající aktualizovaným spektrům provozního
zatížení na mostech Českých drah. Výsledky jsou použitel-
né pro kontrolu únavové únosnosti rozhodujících částí
českých železničních mostů.
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