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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 14 ČÍSLO 7/2005

Jsou uvedeny základní informace o vzniku a současném
stavu používání metody mezních stavů pro navrhování
nosných konstrukcí. Dále je podrobněji pojednána pro-
blematika diferenciace míry spolehlivosti, mezních stavů
souvisejících s životností konstrukce, ekonomické dů-
sledky a volba či požadavky zadavatele při aplikaci mez-
ních stavů použitelnosti.

Něco z historie mezních stavů
U každé konstrukce, a� již nově navrhované, či existující

konstrukce posuzované, je nutno prokázat dostatečnou
bezpečnost. V minulosti se k tomuto účelu užívaly různé
postupy:  od inženýrského citu a zkušenosti přes dovolená
namáhání a stupeň bezpečnosti až k mezním stavům.

Základy teorie mezních stavů (MS) byly položeny již
v roce 1926 M. Mayerem, ale teprve až v padesátých létech
minulého století začaly být včleňovány do norem – u nás mj.
zásluhou K. Hrubana. Historii těchto snah v Evropě a RVHP
velmi zasvěceně a poutavě popisuje M. Tichý v článku [1]. 

Zatímco předchozí metody byly deterministické, mezní
stavy již zavádějí pravděpodobnostní postupy. Dosažení
mezního stavu (obecně hovoříme o vzniku poruchy) nelze
absolutně vyloučit (z technických i ekonomických důvodů),
a proto se konstrukce snažíme navrhovat tak, aby prav-
děpodobnost Pf vzniku poruchy byla velmi malá. Míru
spolehlivosti pak udává tato pravděpodobnost, ale je nutno
si uvědomit, že skutečnou hodnotu pravděpodobnosti Pf
nejsme schopni zjistit; pracujeme proto jen s její teoretickou
hodnotou, potřebnou pro srovnávání a rozhodování. V praxi
se častěji – pro větší názornost – jako ukazatel spolehlivosti
používá zobecněný index spolehlivosti ββ. Ten je definován
na základě pravděpodobnosti poruchy Pf vztahem 

β = –Φ –1(Pf), (1)

kde Φ označuje distribuční funkci normovaného normálního
rozdělení. Oba tyto ukazatele spolehlivosti Pf i β jsou tedy
ekvivalentní a jsou vztahovány vždy k jisté referenční
době, tj. k časovému úseku, ve kterém má být daná míra
spolehlivosti zachována. Konstrukce se považuje za spo-
lehlivou, jestliže je splněna nerovnost 

β ≥ βd nebo    P ≤ Pfd, (2)

kde βd a Pfd jsou návrhové hodnoty. Protože řada veličin
podílejících se na velikosti pravděpodobnosti poruchy
doznává v průběhu času více či méně výrazné změny (např.

působením prostředí, provozem apod.), je také míra
spolehlivosti v čase proměnná, tj. místo (2) píšeme přesněji

β (t) ≥ βd nebo   Pf(t) ≤ Pfd . (3)

Poznamenejme ještě, že místo zobecněného indexu spo-
lehlivosti (1) se často používá jen elementární (Cornellův)
index spolehlivosti, který představuje případy, kdy rezerva
spolehlivosti má normální rozdělení a hodnota tohoto
indexu je pak jednoduše podílem střední hodnoty µZ a
směrodatné odchylky σZ rezervy spolehlivosti Z

β = µZ / σZ . (4)

Současný stav
Spolehlivost je bezesporu dominantním požadavkem,

který na nosnou konstrukci klademe. Současné zásady
navrhování stavebních konstrukcí obsažené v normách [2],
[3], [4] vycházejí z principu mezních stavů a pravděpodob-
nostního modelování nejistot zatížení, působení prostředí,
odolnosti materiálu a nejistot ve výstižnosti výpočetních
modelů. Mezní stavy jsou tedy dnes součástí norem a dopo-
ručení pro navrhování stavebních konstrukcí ve většině ze-
mí; v nedávné době se však začalo diskutovat o nových
(některých spíše staronových) okolnostech. Patří k nim:

– diferenciace míry spolehlivosti,
– mezní stavy související s životností,
– ekonomické důsledky,
– volba či požadavky klienta,
– spolehlivost, životnost a průkaz shody.

� Míra spolehlivosti
Navrhování nosných stavebních konstrukcí se podle mezi-
národních a také dosud používaných českých norem opírá
o polopravděpodobnostní metodu dílčích součinitelů spoleh-
livosti s využitím metody návrhových hodnot (metoda I. úrov-
ně) a ověřováním mezních stavů. Pozornosti projektantů (ale
i investorů!) přitom uniká, že konkrétní úroveň spolehlivosti
obvykle nebývá přímo projektantem udávána – při běžných
postupech podle současných dokumentů se totiž míra
spolehlivosti explicitně nestanovuje, ověřuje se jen splnění či
nesplnění příslušných podmínek mezních stavů, a to často jen
na úrovni průřezů konstrukčních prvků. Spolehlivost je zde
(zjednodušeně řečeno) obsažena v charakteristických hod-
notách veličin popisujících zatížení a konstrukci a v hodno-
tách příslušných dílčích součinitelů udávaných v předpisech;
diferenciace spolehlivosti není pro inženýra dostatečně
transparentní a vlastně ani není vyžadováno, aby se tím zabý-
val. Přitom se zde skýtá možnost, jak by investor vhodnou
volbou návrhové hodnoty indexu spolehlivosti βd – speci-

Mezní stavy včera, dnes a zítra
prof. Ing. Břetislav TEPLÝ, CSc.

VUT – Fakulta stavební 
Brno
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ficky pro účely konstrukce – mohl ovlivnit své ekonomické
výsledky. 

Poznamenejme, že přímé posouzení vztahu (2) poskytují
plně pravděpodobnostní postupy navrhování konstrukcí;
normy [2], [3], [4] je sice připouštějí jako alternativu
metody dílčích součinitelů spolehlivosti, ale potřebné stati-
stické charakteristiky vstupních veličin projektant obvykle
nemá k dispozici a aplikace jsou zatím jen sporadické. Jde
však o trendy, které bude nutno sledovat. Postupy a metody
jsou rozvedeny v pracích mezinárodní komise [5], softwa-
rové prostředky jsou dostupné také u nás [6], [7]. Otázka
volby βd se ovšem těmito postupy neřeší.

O doporučovaných hodnotách míry spolehlivosti viz od-
díl věnovaný diferenciaci úrovně spolehlivosti.

� Druhy mezních stavů
Připomeňme, že obvykle rozeznáváme mezní stavy:
– únosnosti (ULS), vymezené jako případy ohrožení

osob, popř. bezpečnosti konstrukce – kolapsu či jiné,
obdobné formy porušení konstrukce. Patří sem i speci-
fický případ – porušení v důsledku únavy materiálu.
Rozlišuje se únosnost jednotlivých prvků a celé kon-
strukce (systému);

– použitelnosti (SLS), odpovídající podmínkám, po je-
jichž překročení již nejsou splněny provozní požadavky
na konstrukci či její část, tj. požadavky funkční, vzhle-
dové, pohoda osob. Podle základního dokumentu pro
navrhování konstrukcí ČSN EN 1990 [3] se kritéria pro
SLS mají specifikovat a odsouhlasit s klientem! U SLS
se také rozlišuje, zda jde o vratný, či nevratný stav.

Kromě těchto základních druhů se v poslední době objevují i
další mezní stavy: 
– zastarání, kdy změny požadavků na funkci a vzhled

často vedou k nutnosti stavební objekt přebudovat či od-
stranit. Na to lze nahlížet také jako na jakýsi mezní stav,
který ovšem není doposud začleněn do stávajících před-
pisů. Tato problematika byla diskutována např. v rámci
nedávno ukončeného evropského projektu LIFECON
[8];

– trvanlivosti, vymezující podmínky jistých stadií de-
gradace, kdy sice ještě není dosaženo žádného ze stavů
SLS či ULS, ale je zde vazba na údržbu a životnost.
Takové mezní stavy budou zahrnuty v novém meziná-
rodním fib Model Codu [9]  a také v obecnějším doku-
mentu ISO [10], zaměřeném na pravděpodobnostní na-
vrhování konstrukcí na životnost. Oba tyto dokumenty
se však v současnosti teprve připravují (existují v pra-
covním znění). Také u těchto nových druhů bude vy-
žadováno, aby úroveň spolehlivosti specifikoval klient.
Další možné, resp. potřebné členění, vysvitne z ná-
sledujících odstavců.

� Životnost
Funkční vlastnosti konstrukce a požadovaná úroveň spo-
lehlivosti, tj. podmínka nepřekročení mezních stavů, musí být
zachovány po celou dobu životnosti tL. V tomto samozřej-
mém požadavku se skrývá vazba na hlediska trvanlivosti,
procesy degradace materiálů, únavové jevy apod. Životností
konstrukce (resp. zbytkovou životností) rozumějme časový
úsek od jejího uvedení do provozu (resp. od posuzovaného
okamžiku) do doby, kdy požadované vlastnosti neklesnou
pod minimum považované za podmínku vzniku poruchy.
U nosných konstrukcí se poruchou rozumí nesplnění pod-
mínek spolehlivosti pro bezporuchový provoz, vyjádřených
mezními stavy. Přitom je třeba hodnotit všechny druhy

mezních stavů. V zásadě je  nutno prokázat, který z mezních
stavů povede u hodnocené konstrukce k minimální hodnotě tL
při zachování potřebné spolehlivosti. Každý z možných
mezních stavů se projevuje jinými příznaky a důsledky,
vzniká za rozdílných okolností, může být ovlivněn různými
vnějšími faktory a záviset na odlišných vlastnostech kon-
strukce. Proto je „přijatelná“ hladina pravděpodobnosti
vzniku každého mezního stavu různá – je nutno ji diferenco-
vat. 

V případech, kdy nejistoty vznikají v důsledku procesů,
které mají statisticky nezávislá roční maxima účinků, lze
hodnoty indexu spolehlivosti β pro různé referenční periody
určit ze vztahu (viz odst. C.6 [3])

kde βn je hledaná hodnota indexu spolehlivosti odpovídající n
rokům, β1 je hodnota příslušející období jednoho roku.

� Diferenciace úrovně spolehlivosti
Je nutno si uvědomit, že předepsání relevantních hodnot při-
jatelné/cílové pravděpodobnosti poruchy, resp. hodnoty
indexu spolehlivosti, je komplexní úloha, při které je vhodné
rozhodovat o úrovni spolehlivosti podle:

– druhu a specifické definice mezního stavu;
– možných následků poruchy, tj. rizika ztráty životů, zra-

nění osob a ekonomických ztrát;
– nákladů a opatření nutných k redukci rizika vzniku 

poruchy;
– požadované/plánované životnosti;
– přístupnosti konstrukce či konstrukčního prvku 

pro inspekci, údržbu, popř. opravu; 
– postojů veřejnosti k poruše.

V řadě dokumentů jsou již hodnoty indexu spolehlivosti
pro různé situace navrženy a v následujícím je stručně uvá-
díme. Poznamenejme však, že doposud se nedospělo k jed-
notným hodnotám a ani to důsledně není možné, např. ně-
které případy budou záviset na rozhodnutí klienta. 

a) Minimální, resp. směrné hodnoty indexu spolehlivosti
pro konstrukční prvky třídy spolehlivosti RC2 (běžná úro-
veň spolehlivosti) podle dokumentu [3], jsou shrnuty v tab. 1.
Tentýž dokument v odstavci o managementu spolehlivosti
upozorňuje též na diferenciaci podle možných následků a
úrovně kontroly.

Tab. 1. Směrné hodnoty indexu spolehlivosti [3]

1) Závisí na možnosti kontroly, oprav a na odolnosti vůči porušení.

b) Diferenciace hodnoty β podle dokumentu ISO 2394 [4]
pro životnost 50 let je v závislosti na nákladech a důsledcích
poruchy v rozmezí 0,0 (vratný stav) až 1,5 (nevratný stav)
pro SLS, pro MS únavy 2,3 až 3,1 podle přístupnosti k
prohlídkám a pro ULS od 3,1 do 4,3.

c) V materiálech komise JCSS [5] jsou podobně uvedena
rozmezí pro SLS 1,0 až 2,0 pro celou životnost, pro ULS
pak 3,1 až 4,7 při referenční době 1 rok.

194 STAVEBNÍ OBZOR 7/2005

        [ ]nn )()( 1βΦβΦ = ,                                          (4)

1 rok 50 let

únosnosti 4,7 3,8

únavy – 1,5 – 3,81)

použitelnosti (nevratný) 2,9 1,5

Mezní stav
Směrné hodnoty β
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Diferenciace spolehlivosti v závislosti na typu mezního
stavu je relativně komplexní úloha. Uve�me příklady:

– s ohledem na korozi ocelové výztuže můžeme u železo-
betonové konstrukce za mezní stav považovat několik situa-
cí: (1) depasivaci výztuže, tj. stav, kdy by koroze mohla
začít, (2) vznik viditelných trhlin způsobených expanzí
korozních produktů na výztuži, (3) odlučování betonu krycí
vrstvy a (4) snížení únosnosti či tuhosti zmenšením efek-
tivní plochy nosné výztuže korozí. Přitom případy (1) a (2)
jsou zjevně mezními stavy použitelnosti, případy (3) a (4)
mohou být podle svého rozsahu považovány za SLS nebo
ULS. Kromě toho by mohlo či mělo být u SLS a MS trvanli-
vosti rozhodnuto, jak velká část konstrukce má být degra-
dačním jevem zasažena, aby to bylo považováno za mezní
stav, např. 10 %, 30 %; 

– porušení (ztráta únosnosti) jednoho průřezu u vícená-
sobně staticky neurčité konstrukce a kolaps takové kon-
strukce jsou svými důsledky jistě nesrovnatelné. Přitom
však při postupu podle současných předpisů mohou být oba
případy hodnoceny stejně, tj.  jako mezní stav únosnosti, se
stejnou mírou spolehlivosti;

– odlišnou míru spolehlivosti by měly jistě vykazovat též
případy, kdy konstrukce má rozdílnou životnost, např. má
být provozována 15 let, popř. 50, resp. 70 let.

První dva příklady však současné normy neřeší. Je zřejmé, že
každá ze situací uvedených v těchto příkladech může před-
stavovat odlišný stupeň ohrožení konstrukce s různou vý-
znamností socioekonomických i technických dopadů. Takto
do důsledku diferencovaná spolehlivost by však vedla k vel-
kému množství doporučených/předepsaných hodnot návr-
hového indexu spolehlivosti βd a ke značné komplikovanosti
předpisů, tj. byla by v rozporu s opačnou snahou, se snahou
po zjednodušení předpisů pro projektování, po které se často
oprávněně volá.

Očekávaný vývoj ve využívání mezních stavů
Z toho, co bylo právě zmíněno, a z dalších okolností

vyplývá: 

� Rozhodnutí o míře spolehlivosti v případech, kdy nejde
o ohrožení lidských životů či zdraví, nýbrž převážně o eko-
nomické dopady, které ponese investor/klient, by měl uči-
nit právě on! To jest rozhodnout o vynakládaných prostřed-
cích z dlouhodobého pohledu [11]; normy tedy nemohou
relevantní hodnoty βd udávat. V tomto smyslu by mu měl
být projektant i dodavatel schopen poskytnout kvalifiko-
vanou podporu – to se asi zatím, bohužel, neděje. Přitom
zájem o takový postup by měl být oboustranný: klient opti-
malizuje vynakládané prostředky, projektant i dodavatel do-
káží svou kvalifikaci a konkurenceschopnost, stavby budou
navrhovány a prováděny účelněji. Je to postup odpovídající
trendům, které se prosazují v posledním desetiletí zejména
ve vyspělých zemích. Projevuje se snaha o významné ino-
vace ve stavebnictví: objekty, konstrukce a stavební výrob-
ky se mají navrhovat a vyrábět s ohledem na jejich cílové,
specifické užitné vlastnosti (performance), tedy s větším
ohledem na přání zákazníka a s ohledem na sociologicko-
-ekologicko-ekonomická kritéria. V těchto souvislostech se
hovoří o přístupech Performance-Based Design (PBD), tj.
o navrhování s ohledem na užitné vlastnosti, a prosazuje se
také ještě komplexnější přístup, tzv. integrovaný návrh
[12].

� K tomu, aby projektant i klient mohli rozhodovat ve
specifických případech o míře spolehlivosti (a také o život-
nosti, nákladech apod.), bude nutno vytvořit vhodné po-
stupy a relativně jednoduché nástroje. Jako již existující
příklad uve�me interaktivní webovskou stránku [13] pro
posuzování či navrhování životnosti i spolehlivosti železo-
betonových konstrukcí s ohledem na mezní stavy trvan-
livosti.

Závěry a doporučení
Při úvahách o diferenciaci spolehlivosti je však třeba mít

na paměti:

� příliš nízké hodnoty návrhového indexu spolehlivosti
mají za následek ekonomické i další nepříznivé důsled-
ky v budoucnu;

� příliš přísná kritéria spolehlivosti pro některé materiály
či technologie by mohla ohrozit jejich konkurence-
schopnost;

� příliš podrobné členění předepsaných/doporučených
hodnot návrhového indexu spolehlivosti v normách by
bylo nepraktické.

Odstranění těchto problémů a uvedení popsaných trendů
a postupů do každodenní praxe bude vyžadovat:

� tvorbu nových, uživatelsky méně náročných metod
a pomůcek;

� cílenou výuku na vysokých školách a stavebních 
inženýrů v celoživotním vzdělávání;

� seznámení potenciálních klientů s příznivými 
důsledky moderního náhledu na míru spolehlivosti;

� reflektování dlouhodobého pohledu na účelnost 
a vynakládání prostředků již při vypisování zakázek 
a vyvarování se „syndromu nízké nabídky“. 
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Teplý, B.: Limit State Method of Yesterday, Today and
Tomorrow

Basic information concerning the development and cur-
rent state of the Limit State Method for design of struc-
tures is given. The differentiation of the safety factor
together with the problems of service life, economic con-
sequences and client's requirements for Serviceability
Limit States are discussed.

Teplý, B.: Grenzzustände gestern, heute und morgen 

Es werden grundlegende Informationen über die
Entstehung und den gegenwärtigen Stand der Anwen-
dung des Verfahrens der Grenzzustände für die Be-
messung von Tragwerken angeführt. Des Weiteren wer-
den die Problematik der Differentiation des Tragsicher-
heitsmaßes, der mit der Lebensdauer der Konstruktion
zusammenhängenden Grenzzustände, die wirtschaftli-
'chen Ergebnisse und die Wahl bzw. Anforderungen des
Kunden bei der Anwendung der Grenzzustände der
Gebrauchstauglichkeit ausführlicher behandelt.

Šponar, P. – Vícha, O.

Zákon o geologických pracích a
jeho prováděcí předpisy 

s komentářem
Arch, Praha, 2005, 298 Kč

Zákon o geologických pracích je převážně veřejnopráv-
ním předpisem, je pramenem správního práva. Jako ta-
kový upravuje zejména vztahy mezi orgány státní správy
(ministerstvem životního prostředí, krajskými úřady) a oso-
bami, vůči nimž směřuje výkon státní správy v oblasti pro-
jektování, provádění a vyhodnocování geologických pra-
cí. Obsahuje však také některé soukromoprávní prvky
(vstup na pozemky, náhradu škody) a upravuje i problema-
tiku správního dozoru a správní odpovědnosti. Jde o kon-
trolu plnění povinností stanovených tímto zákonem a před-
pisy vydanými na jeho základě (§ 19) a skutkové podstaty
správních deliktů na úseku geologických prací (§ 20).

Komentář je zpracován nejen k výkladu zaměřenému
na aplikaci zákona o geologických pracích, ale i souvi-
sejících právních předpisů, které se dotýkají projekto-
vání, provádění a vyhodnocování geologických prací. Je
zaměřen i na řešení problémů a nedostatků, které se při
uplatňování platného zákona vyskytují. V nezbytně nut-
né míře jsou uváděny i odkazy na předchozí znění záko-
na, pokud je to nutné k pochopení platné právní úpravy.
V komentáři k jednotlivým ustanovením zákona autoři
odkazují i na významnější soudní rozsudky a správní
rozhodnutí týkající se zákona o geologických pracích. Po-
kud u některých ustanovení komentář není uveden, mají
autoři za to, že text je dostatečně jasný, jeho aplikace ne-
působí v praxi problémy a komentář proto není potřebný.

www.eprodejna.cz

�veletrhy

Veletrh BATIMAT, jehož  25. ročník  se uskuteční počátkem
listopadu na jižním výstavišti Porte de Versailles v Paříži,
bude spojením šesti odborných veletrhů, z nichž každý zau-
jímá vedoucí postavení ve svém oboru. 

� hrubé stavby
� truhlářství a zámečnictví
� dokončovací práce a dekorace
� strojní vybavení a nářadí
� inteligentní budovy
� informatika a telekomunikace

Na ploše 130 tis. m2 představí 2 700 vystavovatelů (průmy-
slových a nedistribučních podniků) návštěvníkům své ex-
pozice. Letošní ročník veletrhu se soustředí na příležitosti,
které nabízí trvalý rozvoj pro obor stavebnictví jak na eko-
nomické a společenské úrovni (rozvoj nových trhů a nových
povolání), tak pokud jde o image oboru. Prostor bude vyhra-
zen i ochraně okolí, hledání kvality, pohodlí, zdraví a bez-
pečnosti. Jednotícím symbolem bude piktogram vyjadřující
závazek stavebnictví ve prospěch trvalého rozvoje: STAVĚT
JINAK. Umožňuje identifikovat hlavní skupiny staveb, tj.
byty, terciární a průmyslový sektor, a zavést pojem  procesu
„ve smyčce“ (ze země do země), tj. dělbu informací, recy-
klování materiálů, synergii aktérů, návaznost procesů, trans-
verzalitu ekonomických komponent atd. Ve spolupráci s agen-
turou pro kvalitu ve stavebnictví ADEME se budou v rámci
Fóra o trvalém rozvoji a Fóra o inteligentních budovách ko-
nat diskuze u kulatého stolu a minikonference, na kterých
vystavovatelé představí nové technologie. Rozvojem techno-
logií a příklady realizace budov se bude zabývat sympozium
Evropské skupiny pro inteligentní budovy a kolokvium orga-
nizované Sdružením pro rozvoj automatizovaných systémů
domácnosti a pro budovy. Úspory energie v souvislosti s no-
vými tepelnými normami budou předmětem diskuze u ku-
latého stolu na téma Budovy s kladnou energií. 

Mezinárodní svaz architektů představí povolání architek-
ta v konceptu trvalého rozvoje, aplikovaného na staveb-
nictví. Požadavek „stavět jinak“ se aplikuje totiž různě,
podle architektonické kultury a ekonomických a demogra-
fických kritérií. Součástí programu budou přednášky zamě-
řené na integraci obnovitelných druhů energie, možnosti
přetváření a organizace středně velkých měst, architekturu
pro všechny a koncept přístupnosti.

Pořadatelem veletrhu BATIMAT je Reed Exhibitions,
která organizuje více než čtyřicet odborných veletrhů z obo-
ru stavebnictví a výstavby ve světě.

Informace:
ACTIVE COMMUNICATION

Anglická 28, 120 00 Praha 2
tel. 222 518 587, e-mail: active telecom.cz
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Uhlíkové vlákna CFRP v betónových nosných
prvkoch

doc. Ing. Sergej PRIGANC, CSc.
TU – Stavebná fakulta, Košice

Eng. Abdulah ALARASHI, PhD.
Thamar University – Faculty of Engineering and Dams, Yemen

prof. Ing. Ladislav FECKO, CSc.
Bratislava

V príspevku sú uvedené výsledky experimentálneho sle-
dovania správania sa zvolenej výstuže CFRP aplikova-
nej na železobetónových ohýbaných prvkoch, a to takých,
ktoré už predtým absolvovali za�aženie spôsobujúce plné
rozvinutie statických trhlín. Ide teda o zosilňovanie už
existujúcich nosníkov. Zis�ovala sa miera zosilnenia a
zvýšenia tuhosti.

Úvod
Rekonštrukcie železobetónových nosných sústav, vyvo-

lané či už zmenou exploatácie (nové väčšie za�aženia), alebo
degradáciou v dôsledku dlhodobého pôsobenia agresívneho
prostredia, majú možnos� výberu z nieko
kých osvedčených
technológií. Pri vo
be sa zoh
adňujú rôzne faktory, ako sú
náklady, časová náročnos�, kolízia s prevádzkou v objekte,
geometrické obmedzenia. Jednou z možných technológií
posledného obdobia je aj zosilňovanie prierezov pridávaním
pásovej výstuže (nalepenej na povrch betónového prvku), a
to nekovovej na báze lamiel s uhlíkovými vláknami CFRP
(Carbon Fiber Reinforced Plastics). Na trhu sú už dodávatelia
potrebných výstuží i lepidiel, skúseností je však už menej.

Na Katedre betónových konštrukcií a mostov Stavebnej
fakulty TU v Košiciach sa vykonalo v spojitosti s doktorand-
ským štúdiom spoluautora tohoto príspevku [1] nieko
ko
experimentálnych overovaní funkčnosti výstuže CFRP v reál-
nych podmienkach [2],[3] [4]. Z analýz vyplynuli závery,
ktoré, doplnené o teoretické úvahy, sú obsahom tohoto prí-
spevku.

Experimentálne boli sledované dve oblasti otázok:
a) spo
ahlivos� spojenia lamely CFRP s betónom pri zvý-

šených teplotách do 100 ˚C;
b) vplyv pridaných lamiel na zvýšenie únosnosti a tuhosti

prvku, ktorý už predtým absolvoval za�aženie spôsobu-
júce plné rozvinutie trhlín (zhruba na hladine normo-
vého za�aženia).

Aj ke� počet vzoriek nebol taký, aby umožnil urobi� zá-
važné závery, bol postačujúci na to, aby naznačil možnosti
a problémy takýchto aplikácií. Evokoval úvahy o vhodnosti
či výhodnosti jednotlivých prvkov sortimentu ponúkaného
trhom a upozorňuje projektantov na nutnos� všestranného
posudzovania.

Vplyv zvýšenej teploty na spo�ahlivos� 
spojenia lamely CFRP s betónom

Zosilňovanie lamelami CFRP sa pravdepodobne rozšíri
najmä na nosných prvkoch v priestoroch objektov výroby

alebo služieb. V niektorých môže by� aj trvale zvýšená
teplota, preto výrobcovia i normy niektorých štátov limitujú
teplotu prostredia s oh
adom na spo
ahlivos� spojenia, a to
obvykle len do 60 ˚C. Vyvstáva preto otázka spo
ahlivosti
po prekročení tejto hranice. Naše výsledky skúšok pri tep-
lotách do 100 ˚C boli publikované v [3] ako aj v predchád-
zajúcom príspevku [2]. Záver bol taký, že aj pri teplotách do
100 ˚C bolo spojenie spo
ahlivé a že teda by bolo prospešné
vykona� potrebný počet skúšok ku štatistickému preukáza-
niu priaznivých výsledkov, aby sa mohla horná hranica
teploty, prípustná pre aplikáciu, primerane zvýši�. Niektoré
firmy poskytujúce výrobky na tieto účely v súčasnosti už
garantujú hornú teplotnú hranicu až 150 ˚C [5].

Zmena statických vlastností betónových
nosných prvkov po zosilnení lamelami
CFRP

Skúmali sme šes� rovnakých železobetónových nosníkov
vystužených klasickým spôsobom. Po statickom za�ažení,
ktoré vyvodilo obvyklý obraz rozvinutých trhlín, sme štyri
nosníky od
ahčili a zosilnili výstužou CFRP. 

Výsledky následnej statickej skúšky až do porušenia sa
porovnávali s výsledkami získanými na dvoch nezosil-
nených nosníkoch. Počet, označenie a vystuženie vzoriek sú
uvedené v tab. 1. Geometria skúšaných nosníkov a ich
vystuženie oce
ovými vložkami sú znázornené na obr. 1. 
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Obr. 1. Vystuženie nosníkov
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Použitý betón mal po 28 dňoch kockovú pevnos� Rbk = 
= 43,7 MPa, výstužné vložky boli z ocele 10 425 (V) pri dol-
nom povrchu priemeru 12 mm, pri hornom 6 mm a strmien-
ky priemeru 6 mm. Na zosilňovanie sme použili CFRP v tva-
re lamiel s prierezom 50 x 1,5 mm na ohyb a prvý spôsob
šmykového vystuženia, resp. 25 x 1,5 mm na druhý spôsob
zosilnenia v šmyku. Výrobca udáva ich pevnos� hodnotou 
2 400 MPa, modul pružnosti 150 GPa a �ažnos� 1,9 %. Dve
alternatívy zosilnenia šmykovou výstužou CFRP sú znázor-
nené na obr. 2. Za�ažovacie schéma a priebeh vnútorných síl

v nosníku sú na obr. 3. Situovanie tenzometrických pások,
ktorými sa sledovali pomerné pretvorenia na hornom i dol-
nom okraji, je znázornené na obr. 4. Z nich sa odvodila aj
poloha neutrálnej osi. Dosiahnuté únosnosti uvádza tab. 2.

Pomerné pretvorenia, polohy neutrálnej osi a priehyby sú
na obr. 5 až obr. 13. Z ich porovnania na lamelách a betóne,
na ktorom sú nalepené (obr. 5, obr. 6), vyplýva, že lamely
pôsobili v celom rozsahu ich pretvorení plnohodnotne. Na
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nosníky B1 B3 B2 B4 B5 B6

sila 
[kN]

80 85 115 120 115 120

priemer 
[kN]

vplyv zosilnenia 
[%]

Ukazovate

Nezosilnené 

nosníky

Zosilnené nosníky

prvá alternatíva druhá alternatíva

82,5 117,5 117,5

100 142,4 142,4

Obr. 2. Alternatívy zosilnenia na šmyk

Tab. 2. Sily, pri ktorých nastalo porušenie nosníkov

Obr. 3. Za�ažovacie schéma a vnútorné sily

Obr. 4. Poloha tenzometrických pások na povrchu nosníka
1 – páska na lamele; 2, 3 – pásky na �ahanom povrchu betónu; 
4, 5 – pásky na tlačenom povrchu betónu

Obr. 5. Porovnanie pomerných pretvorení na lamelách

na ohyb na šmyk

2 B1, B3 – –

2 B2, B4 1 lamela 50 x 1,2 mm 4 lamely 50 x 1,2 mm

2 B5, B6 1 lamela 50 x 1,2 mm 8 lamiel 25 x 1,2 mm

Počet Nosníky
Zosilnenie s CFRP 

Tab. 1. Počet, označenie a vystuženie vzoriek
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obrázku 7 sú znázornené posuny polohy neutrálnej osi v jed-
notlivých nosníkoch v priebehu za�ažovania vo fáze pred
zosilnením, na obr. 8 to isté pre fázu po zosilnení. tieto zme-
ny zoskupené po nosníkoch sú na obr. 9. Zníženie polohy
neutrálnej osi vo druhej fáze skúšky dokumentuje vplyv
zosilnenia na ohybovú tuhos� nosníka. Po zosilnení sa neu-
trálna os pri zvyšovaní už len mierne posúva k tlačenému
okraju, ako to odpovedá postupnej stabilizácii rozvoja trhlín.

Pracovné diagramy všetkých skúšaných nosníkov vidíme
na obr. 10 a obr. 11. U nezosilnených pozorujeme štandard-
né úseky: do vzniku trhlín (tu cca do P = 15 kN), po vzniku
trhlín do začiatku konečného porušovania a konečné poru-
šovanie. U zosilnených pozorujeme úsek po maximálne za-
�aženie pred zosilňovaním, tu už trhliny boli vyvinuté a po
zosilnení je tento úsek lineárny, sklon pracovného diagramu
(t. j. tuhos� prierezu) je však väčší, odpovedá pridanej vý-
stuži (CFRP). Ďalší úsek je podobný ako u nezosilnených,
proces rozvoja trhlín pokračuje, ale stabilizuje sa, tretia fáza
je charakteristická tečením výstuže, ktorá už dosiahla medzu
prie�ažnosti, a teda prakticky sa v nej už sila nezvyšuje, zvý-
šenie pásovej sily v �alšom priebehu za�ažovania preberá už
len prídavná výstuž CFRP. Plné využitie jej kvality je však
limitované vyčerpaním šmykovej únosnosti alebo poruše-
ním tlačeného betónu. V našich nosníkoch dochádzalo k pr-

Obr. 6. Pomerné pretvorenia namerané na lamelách (L)
a na betóne (B)

Obr. 7. Zmena polohy neutrálnej osi pri za�ažovaní pred zosilnením
eh – vzdialenos� neutrálnej osi od horného okraja

Obr. 8. Zmena polohy neutrálnej osi pri za�ažovaní po zosilnení
eh – vzdialenos� neutrálnej osi od horného okraja

Obr. 9. Zmeny polohy neutrálnej osi pri za�ažovaní 
pred zosilnením a po ňom, zvláš� pre každý nosník
eh – vzdialenos� neutrálnej osi od horného okraja

Obr. 10. Namerané hodnoty priehybu v strede rozpätia nosníkov
od sily P pre zosilnené nosníky

Obr. 11. Namerané hodnoty priehybu v strede rozpätia nosníkov
od sily P pre nezosilnené nosníky
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vému prípadu, a to aj napriek pridaniu šmykovej výstuže
CFRP – ako vonkajších „šikmých ohybov“ (
avá čas� obr. 2)
alebo „strmienkov“ (pravá čas� obrázku), pretože na tak
krátkych úsekoch nemohla by� zabezpečená súdržnos� šmy-
kových lamiel s betónom a tým sa nemohla plne vyčerpa�
pevnos� lamiel v �ahu.

Pokia
 ide o hodnotu zvýšenia tuhosti nosníka, je treba si
presne definova�, čo sa pod tým má chápa�. Zosilnený nos-
ník má už svoju históriu (pozri obr. 12): za�aženie, od
ahče-
nie, zosilnenie a nové za�aženie. Po od
ahčení pred zosil-
nením ostala trvalá deformácia (priehyb). Pracovný diagram
zosilnených nosníkov tu kreslíme „od nuly“, t. j.
neuvažujeme túto trvalú deformáciu. Predpokladáme, že sú
možné aj významnejšie trvalé deformácie, ale pri
rekonštrukcii sa ich estetický alebo konštrukčný význam
eliminuje vhodnými stavebnými úpravami (omietkou, pod-
kladovým betónom ap.). Po zosilnení teda nosník pracuje od
nuly so zvýšenou tuhos�ou, prípadne od za�aženia vlastnou
tiažou, ak sa pred zosilnením za�aženie vlastnou tiažou nee-
liminovalo vhodným „protiza�ažením“. Tuhos� po zosilnení
je zvýšená zapojením lamiel do nosného mechanizmu. Tu si
treba uvedomi�, že lamely môžu ma� nižší modul pružnosti
ako oce
ová výstuž (napr. 150 GPa) a ke�že ide o výstuž s
vysokou pevnos�ou, na získanie potrebnej sily na medzi
únosnosti, je treba menšiu prierezovú plochu, a tým príspe-
vok do tuhosti je menší ako zvýšenie ohybovej únosnosti.

Teoretické úvahy
Prídavné lamely CFRP sú iba jednou alternatívou výstuž-

ných prvkov s plastovou matricou a vysokopevnými vlák-
nami. Môžu by� aj zo skla, čadiča a podobne [6]–[9]. Ich
výhodou je hlavne to, že len nepatrne menia pôvodnú hla-
dinu betónového povrchu (sú to iba milimetre). Ich spojenie
s betónom sa dnes dá spo
ahlivo zabezpeči� osvedčenými le-
pidlami a primeranou svedomitos�ou a odbornos�ou prísluš-
ných pracovníkov. Ďalšou výhodou plastových výstuží je
ich odolnos� proti korózii. Niektoré vlákna však môžu ma�
limitujúce nároky na pH prostredia (sklo).

Pre zmeny statických vlastností spôsobené zosilnením sú
rozhodujúce materiálové charakteristiky pridávanej výstuže.
Sú to najmä modul pružnosti E a pevnostné charakteristiky,
resp. pracovný diagram výstužného prvku. Tu treba pozna-
mena�, že trh ponúka širší sortiment výrobkov, uvádza ich
materiálové charakteristiky, ale len niektoré výstuže sa ho-
dia na nami sledované účely. Na zvýšenie tuhosti je vhod-
nejší vysoký modul pružnosti dodatkovej výstuže. Na zvý-
šenie únosnosti je treba dostatočné pevnosti. Ak si však
všimneme údaje o jednotlivých výrobkoch ponúkaných na
trhu, vidíme, že vysoké deklarované pevnosti nie sú vôbec
využite
né v železobetónových nosných prvkoch v plnej mie-
re, lebo by sa dosiahli pre ich nízky modul pružnosti len pri
pretvoreniach neprípustných ako z h
adiska šírky trhlín, tak
aj priehybov.

Pracovné diagramy troch typov výrobkov firmy SIKA
z ocele 10 425 sú znázornené na obr. 13. V grafoch nie sú
znázornené zakrivenia pracovných diagramov pred poruše-
ním súvisiace s �ažnos�ou. Tá je v železobetóne dôležitým
postulátom, ke�že nesmieme vystužova� krehkými telesami.
Pre materiály s malou alebo žiadnou �ažnos�ou je poža-
dovaná miera bezpečnosti podstatne vyššia.

Plocha dodatkovej výstuže CFRP – lamiel – sa vo výpoč-
toch v pružnej oblasti ocele a lamely môže uvažova� preme-
nená na oce
 alebo betón a pomocou pracovného súčinite
a
ωLS = EL · ES, resp. ωLB = EL · EB. Pri výpočte únosnosti pri
navrhovaní (posudzovaní) môžeme v oceli a lamele
uvažova� s napätiami iba s takou čas�ou z pevnosti, aká
odpovedá dosiahnutiu niektorého z limitujúcich stavov
betónového prvku. Preto nevychádzame len z údajov o
pevnosti v �ahu. Pevnosti uvádzané vo firemných mater-
iáloch majú len informatívnu hodnotu, čo by za najpri-
aznivejšej situácie bolo možne využi�. Z trhom ponúkaného
sortimentu treba preferova� tie lamely, ktoré majú najvyššie
moduly pružnosti. 

Iná je situácia pri aplikácii CFRP a podobných výstuž-
ných prvkov vo funkcii predpínacej výstuže. Tu môžeme
využi� plne vysoké pevnosti a nižšími modulmi pružnosti
lamiel dosiahnu� v nich menšie straty predpätia od
zmraš�ovania a dotvarovania betónu. 

Záver
Výsledky skúšok potvrdzujú možnos� zosilňovania žele-

zobetónových nosníkov lamelami CFRP, ale súčasne upo-
zorňujú na nutnos� hlbšej analýzy napätosti a pretvorenia
prvkov v jednotlivých štádiách za�aženia. 
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Obr. 13. Porovnanie pracovných diagramov betonárskej ocele 
a výstuže CFRP
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Priganc, S. – Alarashi, A. – Fecko, L.: CFRP Carbon
Fibres in Structural Concrete Elements

This paper presents results of experimental investigation
of the behaviour of the CFRP selected reinforcement uti-
lized in bended reinforced concrete elements. This inves-
tigation was aimed at elements which had been exposed
to loading causing full development of structural cracks.
The examination focused on the strengthening of exist-
ing beams. The level of strengthening and increase of
rigidity were monitored.

Priganc, S. – Alarashi, A. – Fecko, L.: CFK – Fasern in
tragenden Betonteilen 

Im Beitrag sind die Ergebnisse der experimentellen Beo-
bachtung des Verhaltens einer gewählten CFK-Bewehrung
angeführt, die an auf Biegung beanspruchten Stahl-
betonbauteilen angewandt wurde, und zwar an solchen,
die bereits vorher einer Belastung ausgesetzt wurden,
die eine volle Entwicklung statischer Risse verursachte.
Es handelt sich also um die Verstärkung bereits beste-
hender Träger. Es wurde das Maß der Verstärkung und
der Erhöhung der Steifigkeit festgestellt. 
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K prvním nájemcům moderní ad-
ministrativní budovy Budějovická
alej patří firmy Shell Czech Repu-
blic, SG Equipment Finance a
ANECT. Díky jejímu umístění na
kopci v blízkosti Budějovického
náměstí a na hranici rezidenční čá-

sti je krásný výhled na jižní část Prahy, tři nejvyšší patra
poskytují panoramatický výhled na celé hlavní město. Budo-
va má osm pater, z nichž 1. až 4. mají rozlohu 2 300 m2 a 5. až
8. rozlohu 380 m2. Přízemí o ploše 1 050 m2 počítá s restau-
rací a se dvěmi menšími kancelářskými, popř. maloobchodní-
mi jednotkami. Součástí budovy jsou podzemní parkovací
stání pro 160 vozidel. Flexibilní kancelářské prostory nabíze-
jí nejvyšší standard technického vybavení umožňující bezdrá-
tové instalace rozvodů LAN a IT. Samozřejmostí jsou zvý-
šené podlahy, zavěšené podhledy či ekologicky šetrná klima-
tizace. Přírodní materiály (sklo, dřevo a kámen) zvyšují kvali-
tu a příjemný pocit z vnitřního prostoru. Otevíratelná dřevěná
okna navozují spíše rezidenční než pracovní kancelářskou
atmosféru. Dřevo je výrazným prvkem i u obou recepcí.

Budova zaujme elegantní kombinací bílé a antracitově
šedé fasády. Tu vhodně doplňují masivní dřevěné žaluzie,
zvýrazňující oba hlavní vchody. Na architektonickém návr-
hu budovy pracoval ateliér Loxia. ... „Neutrální studené
barvy fasád příjemně kontrastují s teplými barvami,
použitými v interiéru budovy. Využíváme barvy také k tomu,
abychom pomohli nájemcům i návštěvníkům v lepší ori-
entaci. Proto jsme například barevně odlišili schodiště a
patra pro parkování. V designu budovy jsme vsadili na
dřevo. Jak teaku podobné brazilské dřevo IPE v exteriérech,
tak americký dub užitý v interiérech lze charakterizovat
vysokou kvalitou, odolností, příjemným barevným odstínem

a krásnými proměnami v průběhu zrání. Již při vstupu do
budovy tak díky použití těchto materiálů na každého dýchne
útulnost a vřelost. Právě tím jsme se chtěli odlišit od něk-
terých jiných kancelářských budov, působících snad až
příliš studeně a technicky“, říká švédská architektka a
designérka Eva Gräne. Použité materiály nefigurují na sez-
namu zakázaných substancí a materiálů, které se nesmějí při
stavbě používat. 

Skanska Property Czech Republic, investor a developer stav-
by, je aktivním členem Partnerství pro Budějovické náměstí,
jež bylo založeno v březnu 2004 společnostmi působícími v té-
to lokalitě. Jeho cílem je postupně přeměnit dříve tranzitní
prostor v příjemné, bezpečné a prosperující náměstí, které bude
přitahovat lidi k zastavení a setkávání při nejrůznějších kul-
turních a společenských akcích pod širým nebem.

Tisková informace

�zprávy

Projekt úspěšně dokončen
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Sálavé vlastnosti povrchových vrstev 
stavebních konstrukcí 

Ing. Roman VÁVRA, PhD. 
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku jsou uvedeny výsledky experimentálního sta-
novení sálavých vlastností povrchových vrstev stavebních
konstrukcí tvořených nejen nátěry, které výrobci označu-
jí jako „nátěry reflexní“ s odkazem na patenty vyvinuté
v rámci kosmického výzkumu NASA, ale i vápenným štu-
kem či papírovými tapetami. Měření probíhala v okrajo-
vých podmínkách typických pro interiéry a exteriéry
staveb.

Úvod
Charakteristickými vlastnostmi neprůteplivých staveb-

ních materiálů, vyjadřujícími chování materiálů vůči teplu
sdílenému elektromagnetickým tepelným sáláním, jsou
směrová spektrální odrazivost ρΩλ [–], pohltivost αΩλ [–] a
emisivita εΩλ [–]. Označují se souhrnným názvem „sálavé
vlastnosti“ a vyžívají se v rámci tepelně technických výpočtů
např. pro zjištění tepelného odporu vzduchových mezer R
[m2KW–1]. V současně platné ČSN 73 0540/1, 3 [6] nejsou
sálavé vlastnosti materiálů dostatečně specifikovány, a to
jak z hlediska velikosti či postupů jejich stanovení, tak z hle-
diska okrajových podmínek při jejich stanovení.

����Sálavé vlastnosti materiálů a tepelně technické výpočty
Pro porovnání stavebních materiálů (včetně povrchových
úprav) z hlediska možnosti využití jejich vlastností v rámci
tepelně technických charakteristik konstrukcí se používá
nejčastěji hodnocení podle velikosti součinitele tepelné
vodivosti λ [Wm–1K–1] nebo podle velikosti měrné tepelné
kapacity c [Jkg–1K–1]. Tyto veličiny charakterizují chování
materiálů především z hlediska šíření tepla vedením. U ma-

teriálů pro exteriérové i interiérové povrchové úpravy, které
vytvoří na povrchu stavební konstrukce relativně tenkou
vrstvu, není jejich vliv na velikost výše uvedených materiá-
lových veličin, určujících tepelně izolační vlastnosti kon-
strukčního souvrství, prakticky i výpočtově zcela jasný. Pro-
to je nutné je (resp. povrchově upravené plochy stavebních
konstrukcí) charakterizovat vlastnostmi popisujícími jejich
chování při sdílení tepla sáláním, tj. sálavými vlastnostmi.
Teprve pak lze určit vliv povrchových úprav na energetickou
bilanci stavebního díla.

����Sálavé vlastnosti a nátěrové hmoty
Především u zahraničních výrobců (USA, Německo, Velká
Británie, Itálie aj.) nátěrových hmot se už delší čas setká-
váme se snahou vyrobit interiérovou či exteriérovou nátě-
rovou hmotu, která by tvořila finální povrch stavební kon-
strukce a významně přispěla k jejím tepelně izolačním vlast-
nostem, vyjádřeným např. součinitelem prostupu tepla U
[Wm–2K–1], součiniteli přestupu tepla hi/he [Wm–2K–1], tepel-
ným odporem konstrukcí R [m2KW–1], popř. tepelnou jíma-
vostí b [W2sm–4K–2]. 

Nátěrové hmoty označované jako reflexní či tepelně odra-
zivé se zřejmě dobře uplatnily při konstrukci tepelného štítu
raketoplánu. Svědčí o tom čtyři americké patenty, jejichž
vlastníkem je The United States of America as Represented
by the Administrator of National Aeronautic and Space
Administration, Washington D. C. Nejnovější patent byl
přihlášen v březnu 1994 pod číslem US 005296288A. Jde
o inovaci tří dříve vyvinutých a patentovaných nátěrů (US
004093771, US 00 4381333, US 00 5066330). Stejně jako
předešlé nese označení PCCM (Protective Coatings for Ce-
ramic Materials) a je určen k ochraně speciálních keramic-
kých materiálů, které se používají na tepelných štítech jako
poslední vrstva vnějšího obalu raketoplánů. 

Nátěr Emisshield TM (obr. 1) se vyrábí od roku 1996 na zák-
ladě licence poskytnuté NASA Ames Research Center na
ochranné nátěry keramických materiálů pro Wessex Incor-
porated’s Laboratory (Blacksburg, Virginie), a to pro prů-
myslové (nevesmírné) aplikace, např. v rámci ochrany proti
ohni. Informace o využití nátěru na stavebních konstrukcích
nejsou k dispozici.

I když se výrobci stavebních tepelně odrazivých hmot na
tyto patenty odvolávají, je zřejmé, že teplotní podmínky pa-

Tab. 1. Souhrn jednotlivých intervalů spektra 
elektromagnetického záření 

Záření 
(anglický ekvivalent)

Interval 
vlnových  délek 

λ [µm]

Vznik 
intervalů záření

infračervené (IR – Infra Red) 

– dlouhovlnné

– krátkovlnnné 

viditelné  (VIS – Visible) <0,7 – 0,4 >
přemístěním vnějších 

elektronů atomu

tepelné (Heat Radiation) <100 – 3,0 > převážně rotací molekul

sluneční (Radiation of Sun) <3 – 0,01 > převážně vibrací molekul

ultrafialové 
(UV – Ultra Violet)

přemístěním nebo 
vnitřních elektronů atomu

rotací molekul
vibrací molekul

<1 000 - 0,7 >

<0,01 –  0,4 >

Obr. 1. Laboratorní ověření vlastností nátěru EmisshieldTM

(Wessex Incorporated’s Laboratory)
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nující na tepelném štítu raketoplánu nejsou porovnatelné
s podmínkami v okolí běžné stavební konstrukce. Z toho
také vyplývá, že posouzení možnosti využití jakékoli povr-
chové úpravy stavební konstrukce z hlediska sálavých vlast-
ností upraveného povrchu musí být založeno na měřeních
modelujících reálné podmínky exteriérů a interiérů staveb.

����Funkce reflexních nátěrů 
Ve firemních podkladech výrobců reflexních či tepelně
odrazivých nátěrů je např. uvedeno:

… nátěry jsou řešením problémů s nedostatečnou tepelnou
izolací budov, stěna natřená tímto nátěrem teplo z míst-
ností neodebírá, ale odráží zpět do prostoru …,

… jedná se o vnitřní malbu, která odráží příjemné tepelné zá-
ření …,

… použitím nátěru se zvyšuje povrchová teplota zdí a zvýší
se i tepelná izolace bytů a kanceláří. 

���� Složení nátěrové hmoty
Na základě rozboru hmoty označené výrobcem jako „nátě-
rová hmota pro zhotovení reflexních interiérových nátěrů“,
analýzy plniv rentgenovou difrakcí a infračervenou spek-
troskopií a mikroskopickým průzkumem skleněných částic
plniva bylo možné odvodit její přibližné složení [%]:

pigment (TiO2) a plnivo (CaCO3)  . . . . . . . . . . . . . . . 32,3
plnivo (duté skleněné částice 5–60 µm)  . . . . . . . . . . . . 8,3
pojivo (disperze PVAc) včetně pomocných přísad . . 12,6
voda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,9

Obsah sušiny byl cca 53 %, duté částice plniva měly efektivní
hustotu 0,2 gcm–3 a objemová koncentrace pigmentu byla
vyšší než 80 %. Z výsledků vyplývá, že nátěrová hmota má
poměrně nízký obsah sušiny a dosti vysoký obsah pojiva.
Nátěr, který z této hmoty vznikne, lze označit za otěru-
vzdorný, ale pouze za sucha, za mokra dochází k uvolňování
bílého pigmentu.

Sálavé vlastnosti materiálů
Jak již bylo uvedeno, sálavými vlastnosti materiálů je nut-

né se zabývat u materiálů pro povrchovou úpravu stavebních
konstrukcí a povrchů vzduchových mezer. Tyto vlastnosti
vyjadřují jejich chování z hlediska sdílení tepla sáláním a
jsou jimi směrová spektrální: 

– odrazivost (reflektance, reflexe) ρΩλ [–],  
– pohltivost (absorptance) αΩλ [–],
– propustnost (transmitance) τΩλ [–],
– emisivita (zářivost) εΩλ [–].

Indexy vyjadřují závislost sálavých vlastností na úhlu dopadu
(index Ω) a vlnové délce (index λ).

V technické praxi se lze setkat i s pojmy transreflektance,
transabsorptance nebo transmitance. Vztahují se především
k tenkým povrchovým vrstvám, které část dopadajícího zá-
ření propustí a dále odrazí, resp. je pohltí podkladový mate-
riál. V praxi se např. transreflektance uplatní tehdy, je-li vrst-
va nátěrového systému tenčí než cca 0,1 mm.

����Podmínky stanovení
Pro přesné určení odrazivosti ρΩλ [–], popř. dalších vlastnos-
tí, je nutné stanovit okrajové podmínky, které specifikují
správné vymezení této veličiny. Základní podmínkou je
interval vlnových délek λ [µm] elektromagnetického záření,
který popisuje specifika daného prostředí. Nejvíce je ovliv-
něn velikostí termodynamických teplot T [K] zdrojů tepelné-
ho sálání. Z hlediska stavebních aplikací, resp. experimentál-
ního určení průběhu a odrazivosti povrchů stavebních mater-
iálů, jsou zajímavé tyto intervaly elektromagnetického záření:

– tepelné sálání převážně dlouhovlnné (λ = 2 až 25 µm,
viz obr. 2) se uplatňuje především v interiérech obytných
budov, kde jsou zdroji tepla otopná tělesa sdílející část
tepelného výkonu sáláním podle ČSN EN 442–2 o ter-
modynamické teplotě cca 350 K [7]. Je důležité si uvě-
domit, že v každém ze specifikovaných intervalů nabý-

Obr. 2. Závislost spektrální intenzity záření Iλč [W/m3]
černého tělesa na vlnové délce tepelného záření λ [µm] pro
danou střední teplotu vnitřního zdroje včetně intervalu
vlnových délek typického pro interiérové podmínky obyt-
ných budov – jedna z okrajových podmínek experimentál-

ního stanovení odrazivosti ρΩλ [–] povrchových úprav
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vají sálavé vlastnosti materiálů rozdílných hodnot, a pro-
to je nelze vzájemně zaměňovat;

– tepelné sálání převážně krátkovlnné (λ = 0,8 až 2 µm,
viz obr. 4) se uplatňuje především v exteriérech, kde je
zdrojem tepla slunce (T = 6 000 K). Za zdroj krátko-
vlnného sálání jsou také považovány zdroje tepla s termo-
dynamickou teplotou povrchu vyšší než 800 K (např. ply-
nové zářiče o teplotě povrchu cca 1 300 K);

– viditelné (světelné) elektromagnetické záření (λ = 0,4
až 0,7 µm) se uplatňuje nejčastěji pro vyjádření světelné
odrazivosti barevných odstínů.

����Dlouhovlnné tepelné sálání
Vlastnosti materiálů v oblasti dlouhovlnného tepelného sálání
jsou ovlivněny jeho zdroji (velikostí povrchové teploty, kon-

strukčním řešením apod.), kterými jsou v interiérech obyt-
ných budov nejčastěji otopná tělesa sdílející část tepelného
výkonu sáláním [7]. Přijímajícími povrchy pak jsou vnitřní
povrchy stěn, stropů, podlah apod. Sálavé vlastnosti materiálů
nejsou v čase konstantní, dlouhodobým používáním dochází,
např. vlivem jejich zaprášení, k poklesu odrazivosti.

����Krátkovlnné tepelné sálání 
Zdrojem sálání je zde slunce (sálání oblohy je převážně dlou-
hovlnné, přijímajícími povrchy – venkovní povrchy staveb-
ních konstrukcí). Uvedené vlastnosti nejsou v čase konstant-
ní.

����Měřicí přístroje
Na spektrometrech firmy Nicolet Thermo Electron Cor-
poration byla měřena spektra ve střední infračervené oblasti,
a to na typech Nicolet NEXUS a Nicolet AVATAR, vyba-

Obr. 3. Dílčí výsledek, na jehož základě byly vypočteny tabulkové hodnoty sálavých
vlastností jednotlivých materiálů (průběh závislosti spektrální směrové odrazivosti

na vlnové délce nátěru výrobcem označeného jako reflexní)

Obr. 4. Závislost spektrální intenzity záření Iλč [W/m3] černého těle-
sa na vlnové délce tepelného záření λ [µm] pro danou střední teplotu
vnitřního zdroje záření s označením intervalu vlnových délek typick-
ého pro exteriérové podmínky obytných budov – jedna z okrajových
podmínek experimentálního stanovení odrazivosti ρΩλ [–]

povrchových úprav

vlnová délka [µm]
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kt
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vených optikou z bromidu draselného, která propouští infra-
červené záření až do vlnové délky 25 µm, a nejběžnějším
detektorem DTGS pro střední infračervenou oblast (vlnové
délky elektromagnetického záření λ = 2,5 až 25 µm). Součástí
přístroje Nicolet NEXUS byla proměnná irisová apertura pro
zúžení svazku infračerveného záření, což je důležité pro
reflexní měření na nástavcích s maskami menších rozměrů.

Spektra v blízké infračervené oblasti (λ = 0,8 až 2 µm)
byla měřena na spektrometru Nicolet NEXUS (zdroj bílého
světla, beamsplitter CaF2, detektor termoelektricky chlazený
InGaAs, zeslabovací mřížka). Difúzně reflexní spektra
vybraných vzorků v blízké infračervené oblasti byla pro
porovnání s výsledky z difúzně reflexního nástavce
EzDiffTM změřena také na přístroji Nicolet ANTARIS vyba-
veném integrační sférou se safírovým okénkem a detekto-
rem InGaAs, zdrojem bílého světla a beamsplitterem CaF2
(beamsplittery z fluoridu vápenatého a detektory s čipem
z InGaAs se v blízké infračervené oblasti používají nejběž-
něji).

Závěr
Z výsledků experimentálního stanovení sálavých vlast-

ností materiálů povrchových úprav je zřejmé, že odrazivosti
ρΩλ [–] laboratorně používaných etalonů (např. hliník a zlato)
a materiálů obvyklých pro povrchové úpravy včetně nátě-
rových hmot, které výrobci označují jako reflexní, se zásad-
ně liší. To platí jak pro výsledky měření v intervalu vlno-
vých délek převážně dlouhovlnného tepelného sálání (typic-
kého pro exteriéry budov) i v intervalu převážně krátko-
vlnného tepelné sálání (typického pro interiéry budov).
Největší odrazivosti v obou zmíněných intervalech dosahu-
jí nátěrové hmoty pigmentované částicemi kovů. U nátěro-
vých hmot s plnivem z hliníkového prášku jsou odrazivosti
výrazně nižší než u hliníkového etalonu. Příčinou je přítom-
nost částic plniva na jednotlivých zrnech povrchu. 

Porovnáme-li odrazivost nátěrových hmot s běžným ne-
kovovým plnivem s odrazivostí „zlatěnek a stříbřenek“, zjis-
tíme, že se významně liší. Větší odrazivost „zlatěnek a stříb-

Obr. 5. Umístění vzorku stavebního materiálu při měření difúzně
reflexních spekter s vyznačením jedné "dráhy paprsku 

elektromagnetického záření"

Obr. 6. Integrační sféra FTIR spektrometru Nicolet ANTARIS
1 – vzorek, 2 – safírové okénko (deska, ve které je zabudováno,

je vlastně horní plocha spektrometru), 3 – detektor sbíraného
záření (typ InGaAs), 4 – pohyblivá vnitřní zlatá difuzní reference,

řízená počítačem, 5 – vstup záření

pohltivost odrazivost zářivost
(absorptance) (reflektance) (emisivita)

α Ωλ ,se ρ Ωλ,σε εΩλ,σε

hliníková fólie, tl. 0,095 
mm, s vrstvou plastu 
na povrchu 
(z obou stran)

0,39 0,61 0,39

papírová tapeta 0,94 0,06 0,94

vápenný štuk 
(bez nátěru)

0,98 0,02 0,98

keramika 
(bez glazury)

0,97 0,03 0,97

keramika 
(z glazurou)

0,95 0,05 0,95

cementový beton 
(bez nátěru)

0,99 0,01 0,99

nátěry interiérové 
reflexní, tl. 0,2 mm

0,98 0,02 0,98

nátěr tzv. zlatěnka 
(RAL 0960), tl. 0,1 mm

0,92 0,08 0,92

nátěr tzv. stříbřenka 
(RAL 0910), tl. 0,1 mm

0,8 0,2 0,8

nátěr bílé barvy 
(RAL 9003), tl. 0,1 mm

0,93 0,07 0,93

nátěr barvy uhlově černé
(RAL 9011), tl. 0,1 mm

0,93 0,07 0,93

nekovové materiály povrchových úprav s hrubým a matným 
povrchem, difúzní odraz

Vnitřní prostředí 
 2 až 25 µm

kovy s lesklým hladkým povrchem, úhel dopadu 90o 

– zrcadlový odraz

hliníkový 
laboratorní etalon
(měřeno relativně 
proti zlatu)

zlatý laboratorní 
etalon
(měřeno relativně 
proti hliníku)

1,04

0,04 0,96 0,04

– –

Povrch vnitřní konstrukce 
nebo navazující 

na průteplivý materiál 
(vzduchová mezera)

Tab. 2. Sálavé vlastnosti materiálů pro interiér budov 
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řenek“ způsobují kovová plniva, resp. významné sálavé
vlastnosti kovů, jejichž odůvodněním jsou rozdíly mezi
energetickými dovolenými a zakázanými pásy kovových a
nekovových materiálů (viz pásová teorie, obr. 7). Uplatní-
me-li tuto teorii vůči materiálům plniv nátěrových hmot,
nelze očekávat významnou odrazivost ani u skleněných
mikrokuliček či plniv na bázi keramických mikrogranulí, na
které se mnozí výrobci reflexních nátěrových hmot odvolá-
vají jako na nositele speciálních vlastností.

V intervalu vlnových délek světelného záření je odrazi-
vost nátěrových hmot ovlivněna především barevným od-
stínem (viz světelná odrazivost barevných odstínů podle
Munsel Colour Co.) proti materiálové podstatě součástí ná-
těrových hmot. 

Z článku vyplývá, že sálavé vlastnosti nátěrů, které vý-
robci spojují s výzkumy a patenty NASA, se z hlediska sta-
vebních aplikací od vlastností běžně používaných nátěrů ne-
liší, a proto nelze po jejich aplikaci očekávat snížení nákladů
na vytápění či chlazení obytných budov. Z hlediska tepelné-
ho sálání lze za reflexní označit pouze materiál na bázi kovu. 
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Vávra, R.: Radiant Characteristics of Surface Layers 
of Building Constructions

This article specifies outcomes of experimental determi-
nation of radiant characteristics of surface layers of
building constructions. They are made not only by
paints which producers call "reflexive paints" with refe-
rence to patents developed within the framework of
NASA space research. They can also be made by lime
stucco or wallpaper. Measurements were carried out in
boundary conditions typical of interiors, as well as exte-
riors of constructions. 

Tab. 3. Sálavé vlastnosti materiálů pro exteriér budov

pohltivost odrazivost zářivost
(absorptance) (reflektance) (emisivita)

α Ωλ, se ρ Ωλ, se εΩλ, si

hliníkový laboratorní etalon  
(měřeno relativně proti zlatu)

0,16 0,84 0,16

zlatý laboratorní etalon 
(měřeno relativně proti 
hliníku)

– 1,2 –

hliníková fólie, 
tl. 0,095 mm, s vrstvou 
plastu na povrchu 
(z obou stran)

0,39 0,61 0,39

vápenný štuk 
(bez nátěru)

0,98 0,02 0,98

cementový beton 
(bez nátěru)

0,99 0,01 0,99

keramika 
bez glazury/s glazurou

0,99/0,97 0,01/0,03 0,99/0,97

nátěr exteriérový 
reflexní, tl. 0,1 mm

0,99 0,01 0,99

nátěr tzv. zlatěnka 
(RAL 0960), tl. 0,1 mm

0,91 0,09 0,91

nátěr tzv. stříbřenka 
(RAL 0910), tl. 0,1 mm

0,9 0,1 0,9

nátěr bílé barvy 
(RAL 9003), tl. 0,1 mm

0,93 0,07 0,93

omítky 
tenkovrstvé

0,99 0,01 0,99

nekovové materiály povrchových úprav stěn a střech s hrubým nebo 
matným povrchem, difúzní odraz

Povrch vnější konstrukce

Vnější prostředí 

0,8 až 2 µm

kovy s lesklým hladkým povrchem, úhel dopadu 90o – zrcadlový odraz

Obr. 7. Materiálová podstata reflexních vlastností materiálů v
intervalu vlnových délek tepelného sálaní podle pásové teorie

zakázaných a dovolených energetických pásů
a – energetické pásy kovových materiálů, b – energetické pásy

nekovových materiálů, mezi které patří většina stavebních 
materiálů
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Vávra, R.: Die Strahlungseigenschaften der Ober-
flächenschichten von Bauteilen

Im Artikel werden die Ergebnisse der experimentellen
Bestimmung der Strahlungseigenschaften der Ober-
flächenschichten von Bauteilen aufgeführt, die nicht nur
von Anstrichen, die von den Herstellern mit Verweis auf
im Rahmen der Weltraumforschung der NSA entwi-
ckelte Patente als "Reflexionsanstriche" bezeichnet wer-
den, gebildet werden, sondern auch durch einen
Kalkputz oder Papiertapeten. Die Messungen verliefen
unter Randbedingungen, die typisch für die Innen- und
Außenbereiche von Bauwerken sind.

Koncem května zahájila společnost CTP Invest výstavbu
administrativního komplexu Spielberk Office Centre. Tento
unikátní projekt kombinuje výhody moderního kancelář-
ského areálu s prestižní polohou v centru Brna, které je  jed-
ním z nejrychleji se rozvíjejících obchodních center v Ev-
ropě. Komplex je přímo dostupný z dálnice D1, která spoju-
je Brno s Vídní, Bratislavou, Budapeští a Prahou. Speciálně
navržená lávka jej pak spojí s pěší zónou vedoucí přímo na
Staré Město a na hlavní vlako-
vé nádraží. Mezinárodní tým
předních architektů a krajinářů
zde vytvořil ideální místo pro
reprezentativní kanceláře a re-
gionální ústředí. Budovy pos-
kytnou unikátní prostory k ob-
chodním aktivitám od call cen-
ter, přes centra sdílených slu-
žeb, administrativní zázemí,
výzkum a vývoj. První budou
připraveny k pronájmu od pod-
zimu 2005. K dispozici bude
celkem 60 tis. m2 kance-
lářských prostor nejvyšší kate-
gorie A v objektech různých
typů a velikosti. Nejmenší pro-
najímatelné kancelářské pros-
tory budou mít 150 m2, další
s možností pronájmu až celého
podlaží v rozloze 2 000 m2.
Všechny kancelářské budovy
poskytnou výhled na panorama
brněnského historického centra
a na nedaleký hrad Špilberk.

„Existuje jen málo tak kvalitních míst, která v sobě skrý-
vají takové množství různorodých vlastností a která inspiru-
jí k jednoznačné architektonické rovnováze. Výtvarný kon-
cept usiluje o harmonii s původními krajinářskými hodnota-
mi. V daném grafickém schématu vzniká vyvážená kompo-
zice a plocha objemů v daném čase a v reálném
ekonomickém rámci. Spielberk Office Park má ambice stát
se moderní městskou čtvrtí světových parametrů, a zároveň
nabídnout dynamickou atmosféru harmonické lokality“, ří-
ká Václav Hlaváček, architekt Spielberk Office Centre.

Projekt je specifický tím, jak je zde architektura vyvážena
s okolní krajinou, do které je citlivě včleněna. Pěší dlážděná
zóna propojuje všechny budovy a umožní přístup i
dopravním prostředkům. Přírodní jezero uprostřed areálu,
napájené z nedaleké řeky, přispěje k pocitu příjemného a
zdravého pracovního prostředí. Na centrálním náměstí na-
leznete kavárny a restaurace, autobusovou zastávku i sta-
noviště taxi. Spielberk bude v zásadě pěší zónou, ve které

funguje hlídané podzemní
parkování a regulovaný po-
hyb automobilů.

Výstavba bude probíhat ve
třech etapách – první bude za-
hrnovat pět nízkopodlažních
kancelářských „villas“ s fasá-
dami z holandského cihlo-
vého zdiva a střešními terasa-
mi, druhá čtyři vysokopodlaž-
ní budovy s výjimečnou flexi-
bilitou pro tvorbu pracovního
prostoru a poslední dvě vyso-
kopodlažní multifunkční bu-
dovy umístěné vedle rozsáh-
lého parku v blízkosti řeky.
Ukončení výstavby je pláno-
váno na konec roku 2007.
Prvním nájemcem je přední
světová letecká společnost
Lufthansa, která zde usiluje
o vybudování střediska pro
klientský servis zákazníkům
střední a východní Evropy. 

Spielberk Office Centre je projektem společnosti CTP
Invest, s. r. o., která je jednou z nejvýznamnějších develo-
perských firem v České republice. Byla založena týmem ni-
zozemských odborníků z oboru stavebního inženýrství a již
deset let aktivně působí na českém trhu. Je vlastníkem a
provozovatelem CTPark Network, rozsáhlého systému
obchodních parků ve strategických lokalitách po celé repub-
lice. 

Tisková informace

�zprávy
Spielberk Office Centre

1. ročník specializované stavební výstavy

SERVIS PRO STAVEBNICTVÍ
2. – 4. listopadu 2005

Výstaviště Praha–Holešovice
Průmyslový palác

www. incheba.cz
www.ikas.cz

so7.qxd  8.11.2006  17:53  Stránka 207



208 STAVEBNÍ OBZOR 7/2005

Fraktální geometrie II
Fraktalita cementových gelů

doc. RNDr. Tomáš FICKER, DrSc.
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V článku je pojednáno o fraktální struktuře cemen-
tových C-S-H gelů. Jejich fraktální dimenze je určována
metodou rozptylu pod malými úhly, která dovoluje
rozlišit povrchovou a objemovou fraktalitu struktury.
Měření naznačila, že nejmenší koloidní častice těchto
gelů je nutno hledat na nanometrické škále – jejich
velikost se pohybuje kokem několika nanometrů.

Úvod
Cementové C-S-H gely vykazují vysoce pórovitou

mikrostrukturu, která má fraktální uspořádání. Dimenze této
fraktální mikrostruktury bývá určována moderní experimen-
tální technikou založenou na rozptylu záření pod malými
úhly. Předkládaný článek se zabývá výkladem fraktality
cementových gelů i popisem zmíněné experimentální
metody. Je tematickým pokračováním předešlého sdělení
[1], ve kterém byly vyloženy pojmy „fraktál“, „fraktální
dimenze“, „povrchový“ a „objemový“ fraktál a nastíněna
fraktalita koloidních agregátů včetně jejich počítačových
modelů.

Toto sdělení si klade za cíl informovat o výzkumu frak-
tality cementových koloidních gelů jako jedné z mnoha apli-
kací fraktální geometrie v materiálovém inženýrství. Není
ovšem míněno jako podrobné referativní sdělení o výzkumu
cementové struktury ve všech jejích aspektech, ale naopak,
je zaměřeno pouze na jednu určitou, avšak podstatnou mor-
fologickou vlastnost cementových gelů, a tou je fraktalita
jejich struktur. Pokud jde o současný stav vědomostí o ce-
mentových materiálech, lze odkázat na velmi obsáhlé knižní
publikace, např. [2]–[4], pojednávající detailně o jejich fy-
zikálních a chemických vlastnostech. Zejména [4] obsahuje
v současné době pravděpodobně nejucelenější přehled 
(~1 000 s.) výzkumných technik a jejich principů
používaných při studiu cementových a betonových struktur.
Kromě knižních publikací vychází velké množství prací v
odborných časopisech typu „Cement and Concrete
Research“, „Advanced Cement Based Materials“, „Concrete
Science and Engineering“, „Ceramic Transactions“ a další,
kde jsou prezentovány výsledky výzkumů nejrůznějších
vlastností cementových, betonových a jim podobných struk-
tur. 

Pokud se však v průzkumu odborné literatury zaměříme
pouze na fraktální vlastnosti těchto struktur, zjistíme, že ve
zmíněné záplavě prací je jen velmi omezené množství těch,
které pojednávají o fraktalitě hydratovaného cementu,
přestože se od fraktálního uspořádání cementových gelů
velmi pravděpodobně odvíjí mnoho důležitých „makrosko-
pických“ vlastností včetně tolik sledované mechanické pev-
nosti. Důvodem je zřejmě technická náročnost výzkumu,
nebo� studium mikrostruktury cementového gelu vyžaduje
experimentální techniku, která je schopna pracovat na úrov-
ni nanometrických rozměrů, tedy v oblasti, která se rozmě-
rově blíží jednotlivým molekulám a atomům. Takových

technik ovšem není mnoho a jsou to převážně elektronové
mikroskopy. V poslední době se prosazují speciální „mikro-
skopy“ AFM (Atomic Force Microscop), které nezobrazují
jako klasické elektronové mikroskopy, ale mapují povrcho-
vé nerovnosti (povrchovou morfologii) vzorku – ovšem na
nanometrické úrovni, takže jsou citlivé i na určitá nakupení
molekul. 

Průlomovou prací na poli fraktality cementových gelů by-
lo použití techniky rozptylu neutronového záření pod malý-
mi úhly skupinou výzkumníků z harwellských laboratoří
v Anglii v osmdesátých letech minulého století. Jejich
obsažná první publikovaná práce [5] na tomto poli z roku
1987 je stále základním informačním pramenem ještě i dnes
po téměř dvaceti letech. Proto i tato sta� bude v mnohém
vycházet z výsledků harwellského výzkumu a odvolávat se
na jeho výsledky. V průběhu času našla harwellská skupina
své pokračovatele i na jiných pracovištích [6]. Začátkem
devadesátých let se hlavní aktér harwellské skupiny, dr. A.
J. Allen, přesunul do výzkumného střediska NIST (National
Institute of Standards and Technology) v USA, kde ve
výzkumu pokračuje [7], [8]. Přirozeně, existují i příbuzné
studie fraktality cementového gelu užitím např. techniky
NMR (Nucler Magnetic Resonance) [9]. Také fraktalita
lomových povrchů cementových vzorků je v popředí zájmu
[10], avšak to vše jsou práce zatím jen okrajového významu
ve srovnání s původní prací harwellské skupiny [5].
Významem se snad této práci blíží publikace Winslowa,
Bukowského a Younga [11] z poloviny devadesátých let,
kteří prokázali variabilitu fraktálního uspořádání cemen-
tového gelu v závislosti na obsahu vlhkosti. Avšak základní
prací v této oblasti doposud zůstává publikace pětice har-
wellských autorů, Allena, Oberthura, Pearsona, Schofielda a
Wildinga, kteří položili základy dalším aplikacím rozptylu
neutronových paprsků na fraktálních strukturách cemen-
tových gelů.

Rozptyl pod malými úhly
K experimentálnímu studiu fraktálních vlastností koloid-

ních agregátů, gelů a ostatních pórovitých struktur na dél-
kové škále l µm až l Α° je často používána metoda založená
na měření intenzity vlnění, které je rozptylováno studova-
nou strukturou pod malými úhly. Malými úhly rozumíme
úhly přibližně do 5˚. Podle vlnové délky a povahy použitého
vlnění rozeznáváme tři modifikace této metody: 

– SAXS (Small-Angle X-Ray Scattering), 
– SANS (Small-Angle Neutron Scattering),
– SALS (Small-Angle Light Scattering). 

První dvě modifikace pracují na škále malých délek studo-
vaných objektů (1 Α° až 100 nm), třetí modifikace na škále
délek nad 100 nm. Z uvedeného vyplývá, že má-li být pro-
studována celá délková škála např. koloidních agregátů, je
třeba použít jednak modifikaci SALS, a pak některou ze zbý-
vajících. Většinou se však studují agregáty a gely na sub-
mikronové škále, a proto se nejvíce používají modifikace
SAXS a SANS.
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Princip metody a experimentální zařízení
Experimentální uspořádání metody je zachyceno na obr. 1.

Jde o schéma spektrometru SANS [5]. Neutrony přicháze-
jící z reaktoru jsou vedeny rychlostním separátorem, vy-
tvářejícím monorychlostní svazek neutronů (resp. mono-
chromatickou de Brogliovu vlnu), který je dále veden vlno-
vody ke kadmiové cloně vymezující konečný průměr svaz-
ku (řádově milimetry).

V prostoru za clonou neutrony dopadají na vzorek – oby-
čejně na tenký plátek o tlouš�ce kolem l mm, uzavřený do
speciální optické dózy. Na vzorku dochází k rozptylu do-
padajícího svazku. Intenzita rozptýleného svazku je měřena
na stínítku, jehož vzdálenost od vzorku je plynule měnitelná
ve značném rozsahu 1,68 až 40 m, což umožňuje měřit in-
tenzitu i ve velmi malých rozptylových úhlech. Důležitou
součástí aparatury je stínítko, na kterém se měří rozložení
intenzity rozptýleného proudu částic. Spektrometr D11 má
stínítko o velikosti 64 x 64 cm, které obsahuje drátěnou
čtvercovou mřížku o délce buňky l cm. Drát je z vysoce
rezistivního materiálu a celá mřížka je vnořena do atmosféry
stlačeného plynu BF3. Neutrony jsou v plynu pohlcovány
atomy bóru, které se rozpadají, vzniká emise nabitých částic
a v důsledku toho se objevují v mřížce elektrické pulsy.

Přiřa�me dopadajícímu svazku neutronů vlnový vektor k1
a rozptýlenému svazku do úhlu 2Θ vlnový vektor k2, pak
platí

, (1)

kde k1
o a k2

o jsou jednotkové vektory ve směru dopadajícího
a rozptýleného svazku, λ je de Brogliova vlnová délka neu-
tronů. Rozdílem těchto vektorů je definován vektor rozpty-
lu Q

. (2)

Pro Θ < 5˚ (rozptyl pod malými úhly) můžeme psát

. (3)

Protože k rozptylu dopadajícího svazku dochází hlavně
vlivem mezifázových rozhraní, nelze touto metodou rozlišit
dutiny (póry) od částic látky, resp. od případných kompozit-
ních globulí. Dutiny a globule ve vzorku materiálu jsou prá-
vě pro svůj společný povrch pro rozptylovou metodu ne-
rozlišitelné. Veškeré informace o struktuře materiálu, které
je tato metoda schopna poskytnout, jsou uloženy v registro-
vané intenzitě na stínítku. Měníme-li hodnotu rozptylového
vektoru Q (většinou pomocí změny rozptylového úhlu Θ při

konstantní vlnové délce λ, mění se i hodnota registrované
intenzity. Hodnoty intenzity by měly být polárně symetric-
ké, tj. měly by být stejné pro všechny body kružnice opsané
kolem pomyslného středu, určeného primárním svazkem.
Jedna tato kružnice je naznačena na obr. 1. Ve skutečnosti
se však naměřené hodnoty vlivem fluktuací intenzity
poněkud liší, a proto se hledá průměr těchto hodnot přes
celou kružnici. Výsledkem je jedna střední hodnota (oprave-
ná i na další vlivy) pro danou kružnici, tj. pro daný rozpty-
lový úhel 2Θ, resp. pro příslušný vektor Q. Proměříme-li ce-
lou sérii soustředných kružnic na stínítku, dostáváme tabelo-
vanou funkci I(Θ), resp. I(Q). Pro monodisperzní materiál,
jehož globule mají gyrační poloměr Rg, by průběh intenzity I
vykazoval dvě různé oblasti: 

a) Guinierova pro QRg ≤ 2,5

; (4)

b) Porodova pro QRg ≥ 3,5 

. (5)

Zejména z Porodovy oblasti lze získat cenné informace
o geometrické struktuře materiálu. Bylo ukázáno, že pro
klasická, euklidovsky „hladká“ rozhraní nabývá tento koefi-
cient hodnoty α = –4, zatímco pro fraktální rozhraní jinak
homogenních částic, tj. pro povrchový fraktál, je α ∈ (–3; –4);
pro rozhraní tvořené např. velkým souborem částic rozpro-
střených po fraktálně „deformované“ ploše v objemu vzor-
ku, tj. pro objemový, často nazývaný hmotnostní fraktál,
nabývá rozptylový koeficient hodnot z intervalu α ∈ (–1; –3).
Podle hodnoty rozptylového koeficientu je tedy možné roz-
lišit klasický objekt od povrchového a objemového fraktálu,
a navíc určit dimenze D pro případy:

Dv = – α
objemový                         α ∈ (–1; –3)

, (6)(hmotnostní) fraktál        Dv = (0; 3)

α ∈ (–4; –3)
,povrchový fraktál    Ds = (2; 3)

Ds = 6 + α (7)
α = –4

klasický povrch       Ds = 2

Technika rozptylu pod malými úhly může poskytnout
nejen kvalitativní informace o geometrické struktuře materiá-













Obr. 1. Schéma spektrometru D11 z Ústavu Laue-Langevina v Grenoblu [5]
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lu, ale může nabídnout také kvantitativní údaje o procentním
zastoupení objektů dané škály v jednotce objemu vzorku
nebo velikost specifického povrchu studovaných objektů na
jednotku hmotnosti vzorku apod. 

Interpretace spekter
Zvláštní důležitost popsané techniky spočívá v její schop-

nosti vzájemně rozlišit objemové a povrchové fraktály a
určit jejich dimenze. Následující obrázky doplňují předešlý
výklad o konkrétní měření na různých vzorcích. 

Na obrázku 2 je znázorněn průběh intenzity v závislosti
na rozptylovém vektoru Q v bilogaritmických souřadnicích.
Rozptylujícím vzorkem je koloidní agregát SiO2. Aby bylo
možné agregát prostudovat na celé jeho délkové škále, byl
použit jednak světelný rozptyl (SALS), jednak rentgenov-
ský rozptyl (SAXS).

Graf je tvořen dvěma lineárními úseky, z nichž první má
směrnici –2,1, druhý směrnici –4,0. První úsek představuje
oblast objemového fraktálu Dv = 2,1, druhý oblast klasické-
ho, eukleidovského povrchu Ds = 2. Obě oblasti jsou v bo-
dě Z odděleny zřetelným zlomem, který je vnitřním přeru-
šením pro oblast objemového fraktálu, avšak pro oblast kla-
sického povrchu je vnějším přerušením. Z hraniční hodnoty
QZ je možné odhadnout i velikost kompozitních částic, které
vytvářejí objemový fraktál (Dv = 2,1).

Gyrační poloměr Rg kompozitních částic má hodnotu Rg ≈
≈ 3/QZ ≈ 3/0,04 = 75 Å. Povrch částic je mapován v oblasti
ležící vpravo od bodu Z. Povrch není fraktálně členitý, což
nevylučuje jeho případnou euklidovskou členitost (Ds = 2). 

Na obrázku 3 je zachycena závislost intenzity na rozpty-
lovém úhlu opět v bilogaritmických souřadnicích. Metodou
SAXS je tu studován vzorek pórovitého lignitu. Měření
provedli v roce 1984 H. D. Bale a P. Schmidt [4] a doplnili
jej originálním teoretickým odvozením hodnot rozptylového
exponentu α (7) pro povrchové fraktály. Jejich koncepce
povrchových fraktálů, zahrnutá do teorie rozptylu pod malý-
mi úhly, vysvětlila jednoduchým způsobem v tehdejší době
paradoxní hodnoty tohoto exponentu α ∈ (–3; –4); bez kon-
cepce povrchových fraktálů vedou totiž exponenty z tohoto
intervalu k hodnotám dimenzí Dv > 3, a to není u reálných
objektů možné. Naměřená hodnota α u lignitu byla –3,44,
což odpovídalo dimenzi povrchového fraktálu Ds = 2,56.

Fraktální oblast na grafu intenzity je reprezentována zře-
telným lineárním průběhem, který pokrývá téměř tři řády
rozptylového úhlu. Tento graf bývá uváděn v referujících
statích jako klasická ukázka experimentálně zachyceného
povrchového fraktálu.

Na obrázku 4 je uveden graf závislosti intenzity neutro-
nového svazku (SANS) na rozptylovém vektoru. Měření bylo
prováděno na třech vzorcích pórovitých látek z různých lokalit:
pískovec – Coconino, pískovec – Portland a lupek – Frio. Jde
opět o povrchové fraktály s dimenzemi 2,96, 2,55 a 2,74.

Obr. 2. Průběh intenzity záření rozptýleného vzorkem koloidního
agregátu SiO2 [12] Obr. 3. Průběh intenzity Roentgenova záření rozptýleného

vzorkem pórovitého lignitu[13]

Obr. 4. Průběh intenzity neutronového záření rozptýleného vzorky
pískovců a lupku [14]
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Fraktální mikrostruktura cementových
koloidních agregátů

Hydratační reakce cementových systémů probíhají v ko-
loidních roztocích [1]. Hydratace je velmi široký komplex
chemických a fyzikálních pochodů, které mohou za různých
reakčních podmínek vykazovat i alternativní modifikace.
Častým jevem při koloidních reakcích je tvorba agregátů,
které jsou formovány z výsledných produktů. Koloidní
agregáty mají variabilní strukturu podle typu agregátního
mechanizmu i typu interakcí působících mezi agregátními
částicemi produktů. Vykazují tak rozmanité fyzikálně che-
mické vlastnosti. Agregáty se spojitým rozložením koloid-
ních částic jsou nazývány gely. Tuhé gely jsou hlavním
hydratačním produktem cementových systémů. Jejich mi-
krostruktura silně ovlivňuje výsledné mechanické vlastnosti
hydratovaných cementových směsí. Nezbytným předpokla-
dem k úspěšnému studiu mikrostruktury cementových
agregátních gelů je dobrá znalost všech hydratačních po-
chodů a produktů, jejichž detailní popis ovšem doposud
chybí. 

Hydratační produkty cementových systémů
Mezi koloidní agregáty patří technologicky velmi důležitá

skupina tuhých tobermoritických gelů. Tobermorit je hlavní
složkou hydratovaných cementových systémů a určuje ve
značné míře i jeho mechanické vlastnosti. Tento vápenatý
hydrosilikát se vyskytuje v několika modifikacích: od do-
konalé krystalické formy, přes neúplnou polykrystalickou
až po téměř amorfní formu.

Amorfní tobermorit, tzv. C-S-H gel, je charakteristický
pro cementové systémy. Omezíme-li se na běžné portland-
ské cementy, dalšími hydratačními produkty budou přede-
vším vápenaté hydroalumináty C4AH6, vápenaté hydroalu-
minoferity C6AFH12, hydroxid vápenatý Ca(OH)2, nízký
(mono)síran C3A·CaSO4·H12 vzniklý transformací etringitu
C3A·3CaSO4·H32 a další minoritní látky. Hydratované ce-
mentové systémy jsou tedy složité vícefázové (heterogenní)
soustavy, u kterých lze očekávat i komplikovanou pórovitou
mikrostrukturu, tvořenou kompozitními částicemi přítom-
ných fází. Pórovitost, tj. uspořádání kompozitních částic a
samotný charakter těchto částic hydratované cementové
pasty, je jedním z hlavních faktorů určujících její pevnost.
Výzkum mikrostruktury hydratovaných cementových sys-
témů, a zejména cementových gelů jako její hlavní složky,
je proto v popředí zájmu výzkumných pracoviš�.

Průměr pórů cementových gelů se rozprostírá přes
délkovou škálu přibližně l nm až l µm. Oblast větších pórů
(30 nm až l µm) je přístupná klasickým porozimetrickým
metodám, např. typu rtu�ové intruzimetrie nebo dusíkové
adsorpční metodě, takže byla prostudována nejdříve. Vý-
sledky ukázaly poměrně rovnoměrné, polydisperzní roz-
dělení pórů. Oblast menších, submikronových pórů (l až
30 nm) je však pro klasické porozimetrické metody stěží
dostupná, a proto bylo započato s jejím výzkumem až po
rozšíření novějších, netradičních metod, k nimž patří i
rozptylové metody. Rozptylové metody odhalily nové geo-
metrické vlastnosti mikrostruktury cementových gelů na
submikronové škále. Zasloužila se o to především výzkum-
ná skupina harwellských laboratoří v Anglii [2] svými expe-
rimentálními pracemi publikovanými v průběhu osmdesá-
tých let. Jejich hlavní přínos je v dynamickém zachycení
hydratačního procesu metodou SANS a v následné fraktální
interpretaci naměřených údajů.

Experimentální studium fraktální
mikrostruktury cementových gelů

Výzkumná skupina harwellských laboratoří prováděla
měření na standardních portlandských cementech včetně
různých příměsí. Jejich základním zkoumaným vzorkem byl
však portlandský cement bez příměsí smíchaný s destilo-
vanou vodou. Vzniklá cementová pasta byla vpravena do
optické dózy rozptylového spektrometru a po následných
časových intervalech prováděno měření. V první etapě hy-
dratace (0 až 1 h) bylo prováděno měření s časovým krokem
4 minuty, ve druhé etapě (1 až 24 hodiny) s krokem 1 hodi-
na a ve třetí etapě (24 hodin až 28 dnů) provedli dvě expo-
zice, a to po 2 a 28 dnech od počátku hydratace. Tím vznikl
dosti podrobný, dynamický obrázek hydratačního procesu
zachycený rozptylovou metodou. Vzhledem ke krátkým
intervalům mezi jednotlivými měřeními v první etapě bylo
třeba použít spektrometru s dost intenzivním primárním
svazkem neutronů, aby byla zajištěna co nejkratší expoziční
doba jednotlivých měření, a tím i regulérnost měření v
úvodní etapě hydratace. Uvedenému požadavku vyhovoval
spektrometr Dl l (obr. 1), pomocí kterého byla provedena
většina měření.

Na obrázku 5 je šest vybraných grafů z celé naměřené
kolekce. Graf vyznačený čtverečky přísluší nehydratované-
mu cementovému prášku. Jeho průběh je po celé délce
téměř vodorovný, což odpovídá porodovské směrnici α = –4
(Ds = 2); na straně velkých hodnot Q ovšem prudce narůstá
a jeho směrnice je téměř stejná jako u 28denního hydrato-
vaného cementu (graf tvořený kroužky). Vysvětlení je při-
rozené: následkem atmosférické vlhkosti dochází k částečné
hydrataci menšího podílu cementového prášku (při sklado-
vání apod.), a tento podíl pak vykazuje stejné vlastnosti jako
celkově hydratovaný vzorek.

Další graf (vyznačený trojúhelníky) náleží první hydra-
tační etapě. Je na něm patrné mělké minimum u malých
hodnot Q a mírný nárůst sklonu u větších Q. Tento trend
dramaticky pokračuje u dalších tří grafů, které reprezentují
druhou etapu hydratace (je pro ni charakteristická tvorba
tobermoritického gelu a značné uvolňování hydratačního
tepla). Po skončení druhé etapy dochází na grafech jen k ma-
lým změnám a po 28 dnech dostáváme graf již dosti vyzrálé,
tuhé cementové směsi. Patrná je dlouhá lineární část (α =
= –2,5), která se u větších hodnot Q ohýbá do vodorovného
směru (Porodova oblast), a navíc je patrná také druhá
lineární kratší část (α = –3,2) u menších hodnot Q. Obě
lineární části se liší hodnotou směrnice. První lineární část
grafu odpovídá oblasti objemového fraktálu Dv = 2,5, zatím-
co druhá lineární část povrchovému fraktálu Ds = 2,8.

Obr. 5. Průběh intenzity neutronového záření rozptýleného vzorky
cementu v různých stadiích hydratace [5]
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Překreslíme-li schematicky průběh 28denního grafu, do-
staneme schéma (obr. 6) rozdělené na tři intervaly, přičemž
první interval představuje Porodovu oblast, druhý objemový
fraktál a třetí povrchový fraktál. O objemovém fraktálu har-
wellská skupina předpokládá, že jej tvoří globule tobermori-
tického C-S-H gelu o průměru přibližně 5 nm. Velikost glo-
bulí stanovili rozptylovou metodou, a navíc své tvrzení
opírají o snímky z elektronového mikroskopu [2]. Poloměr
kompozitních globulí by měl odpovídat hodnotě vnějšího
přerušení objemového fraktálu, což je na obr. 6 naznačeno
bodem přechodu Rg

min ~ 2,4 nm. Vnějším přerušením je
druhý bod přechodu Rg

max ~ 17 nm, který odpovídá kore-
lační délce ξ = 2 Rg

max = 34 nm příslušného gelového
agregátu. Harwellská skupina stanovila korelační délku
pomocí numerického proložení naměřeného grafu vícepara-
metrickou funkcí a obdržela srovnatelnou hodnotu 40 nm.

Zatímco druhou oblast popisuje uspořádání kompozitních
globulí v prostoru, první oblast odpovídá rozsahem své škály
popisu jednotlivých globulí, resp. jejich povrchu. Tento po-
vrch není vzhledem k hodnotě rozptylového exponentu α = –4
(Ds = 2) fraktální, ale může být nanejvýše euklidovsky čle-
nitý. Oříškem zůstává třetí oblast, o níž lze zatím předpoklá-
dat, že popisuje opět povrch, tentokrát fraktální, některých
kompozitních částic, jejichž gyrační poloměr je Rg

min ~ 100 nm.
Může jít např. o zbytková nehydratovaná slinková zrna na
povrchu dekorovaná C-S-H gelem (harwellská interpretace
[5]). 

Zajímavá je také otázka mechanizmu růstu agregátního
C-S-H gelu ve formě objemového fraktálu s dimenzí Dv =
= 2,5 (II. oblast na obr. 6). Porovnáním s hodnotami dimen-
zí počítačových agregátů [1] lze zjistit, že se tato naměřená
dimenze rovná fraktální dimenzi třírozměrného modelu DLA
(Diffusion-Limited Aggregation). Ostatní třírozměrné počí-
tačové modely DLCA (Diffusion-Limited Cluster Aggre-
gation) a RLCA (Reaction-Limited Cluster Aggregation)
dávají poněkud odlišné hodnoty dimenzí. Nápadný souhlas
s modelem DLA vnuká myšlenku [5], zda agregace řízená
difúzí není hlavním mechanizmem růstu agregátního C-S-H
gelu. 

Otevřených otázek zůstává ještě celá řada, avšak u tak
složitého heterogenního systému, jakým je hydratovaný ce-
ment, tomu ani jinak být nemůže. Současně lze říci, že stu-
dium mikrostruktury hydratovaných cementů prověřilo funkč-
nost metody rozptylu pod malými úhly i ve velmi složitých
případech a prokázalo užitečnost použité fraktální koncepce.

Závěr
Technika, popsaná v tomto článku ve spojení s koncepcí

objemových a povrchových fraktálů, je schopna poskytnout
cenné informace i o velmi složitých, heterogenních sys-
témech, což bylo ukázáno na příkladu hydratovaného
cementu. Technika rozptylu pod malými úhly – zatím jako
jediná – dokáže rozlišit objemovou a povrchovou fraktalitu
látky.

Z dosavadního vývoje v oblasti výzkumu mikrostruktury
pórovitých látek se zdá, že nastoupená fraktální cesta
společně s vhodnými experimentálními metodami může
přinést řadu cenných informací o geometrickém uspořádání
látek. Využití fraktální geometrie ve výzkumu mikrostruk-
tury látek je jen jednou z velmi dlouhé řady nejrůznějších
aplikací, které tato geometrie až doposud poskytla.
Neobvykle široké aplikační možnosti vyplývají z její
„přírodní“ podstaty. Fraktální geometrie se stala efektivní
pomůckou k hlubšímu pochopení mnoha přírodních jevů.
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Ficker, T. – Němec, P.: Fractal Geometry II – Fractality
of Cement Gels

This paper deals with the fractal structure of cement 
C-S-H gels. Their fractal dimension is determined by the
method of scattering at small angles which makes it pos-
sible to distinguish between surface and volume fractal-
ity of the structure. Measurements have suggested that
the smallest colloidal particles of these gels should be
sought for on the nanometric scale – their size varies
within a range of a few nanometres. 

Ficker, T. – Němec, P.: Fraktale Geometrie II –
Fraktalität von Zementgelen

Im Artikel wird die fraktale Struktur von Zement-C-S-
H-Gelen behandelt. Deren fraktale Dimension wird
durch die Methode der Streuung unter kleinen Winkeln
bestimmt, die es gestattet, die Oberflächen- und Volu-
menfraktalität einer Struktur zu unterscheiden. Die
Messungen haben angedeutet, dass die kleinsten kol-
loiden Teilchen dieser Gele auf der Nanometerskala
gesucht werden müssen, denn ihre Größe bewegt sich
bei einigen Nanometern.
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Úhlová zrcadla Argus Eye pro totální stanice 
Nové možnosti měření v architektuře 

Dipl.-Ing. Matthias FUHRLAND
Prof. Dr.-Ing. habil. Michael MÖSER

Technická univerzita v Dráž�anech
Geodetický ústav

Příspěvek popisuje konstrukci, přesnost a možnosti po-
užití zrcadlové soustavy Argus Eye, vyráběné firmou
Argus GeoTech, GmbH. Při použití totální stanice s lase-
rovým dálkoměrem s pasivním odrazem přípravek do-
voluje vytyčovat, resp. zaměřovat body, které nejsou ze
stanoviska stanice viditelné, měřením po odvěsnách pro-
storového pravoúhlého trojúhelníku. Postup přináší
zjednodušení a zlevnění měřických prací v exteriérech i
interiérech členitých stavebních objektů.

Zrcadla versus hranoly
Klasické geodetické, tzv. vytyčovací (též úhlové) zrcátko

(německy Winkelspiegel), při jehož použití svírají dopada-
jící a vystupující paprsek pravý úhel, téměř ztratilo měřický
význam. Zatímco v optických laboratořích je použití polo-
hově rektifikovatelných zrcadel běžné, v geodezii se
používají v případech, kdy má být dráha optického paprsku
pravoúhle zalomena, pentagonální (pětiboké) hranoly [1].
Podmínku odklonu paprsku přesně o 100 gon při jakémkoli
úhlu dopadu paprsku na čelní plochu splňují jen bezchybně
vybroušené, opticky dokonalé hranoly, které však jsou v běž-
né praxi výjimkou. S ohledem na množství možných zdrojů
chyb [2] udávají výrobci přesnost pentagonu při kolmém
dopadu vstupujícího paprsku na stěnu hranolu hodnotou
1' 30'', výjimečně u nejkvalitnějších hranolů hodnotou 30''. 

Německá firma Argus GeoTech, GmbH, využila klasický
princip a vyvinula vysoce přesnou zrcadlovou sestavu s pra-
voúhlou změnou dráhy paprsku pro použití při elektro-
optickém měření délek. Optické prvky jsou uloženy ve vál-
covém pouzdru, umožňujícím uchycení na lehkých geode-
tických stojanech (výtyčkách), určených např. pro odrazné
hranoly elektronických dálkoměrů. Pro výrobek bylo v lite-
ratuře pro odlišení od funkcí a uspořádáním jiných kon-
strukcí, používaných i mimo geodetický obor, zavedeno no-

vé pojmenování „Orthogonalspiegel“. (Poznámka překlada-
tele: V době korektury zavedl výrobce nový název Argus
Eye.) Tento přípravek dovoluje totální stanici (též univerzál-
nímu elektronickému teodolitu; elektronickému tachymetru)
měřit délky „pravoúhle za roh“ (obr. 1), a určit tak s vyso-
kou přesností souřadnice přímo neviditelných bodů. Pouzdro
s dvojicí vysoce kvalitních zrcadel je na obr. 2. 

Konstrukce má proti pentagonu řadu výhod: 
– poloha zrcadel může být justována s přesností 5 µrad

(1“). Při sériové výrobě hranolů je taková přesnost výji-
mečná a finančně náročná; 

– základem jsou dva samostatné, na povrchu reflexní
skleněné nosiče. Proto zde neexistují jako zdroj chyb optic-
ké vlivy vstupních a výstupních čel hranolu (reflexe a
zakřivení dráhy paprsku) a indexu lomu, významného v sou-
vislosti s nepřesnostmi výbrusu; 

– optická a geometrická dráha paprsku jsou identické.
Naopak u pentagonálního hranolu je optická dráha delší,
protože rychlost šíření světla ve skle je menší než ve
vzduchu; 

– poškození čel nebo těla hranolu vede k tomu, že je dále
nepoužitelný, kdežto jednotlivé díly jsou výměnné. 

Nevýhodou proti pětibokému hranolu je, že při stejné apertuře
je pro zachování funkce (z důvodu odpadnutí lomu paprsku
na čelech hranolu) omezen rozsah stočení vertikálního zrcad-
la horizontovaného přípravku (úhel α na obr. 4) proti dopada-
jícímu paprsku. Tato nevýhoda je částečně potlačena tím, že
se pro různé aplikace nabízejí tvarem a velikostí různá zrcad-
la. Pro dále uvedená použití je tato nevýhoda nedůležitá,
protože α = 0.

Obr. 1. Ukázka měření „za roh"

Argus Eye
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Možnosti použití
Excentrické postavení je při polární metodě výjimečné,

protože volit pro zaměření zakrytých (neviditelných) bodů
nové stanovisko je při použití totální stanice jednoduché a
časově nenáročné. Pokud by však nová stanoviska musela
být opakovaně zřizována pro více bodů, bude velmi výhod-
né zřízení pasivního excentru právě pomocí výrobku firmy
Argus GeoTech (v obr. 3 „přípravek“). 

Pro postavení přípravku lze použít libovolný bod, z něhož
je současně vidět na cíl i na stanovisko totální stanice tak, že
cíl, stanovisko a přípravek leží ve vrcholech pravoúhlého
trojúhelníku. Pravoúhlost zajiš�uje konstrukce válce se
zrcadly. Po zacílení na jeho svislou osu se určí orientační
vodorovný úhel, délka s2 mezi totální stanicí a válcem se
změří pomocí reflexní fólie na spodním obvodu pouzdra
(obr. 2). Zaměřením na cíl s využitím zrcadel přípravku lze
změřit délku, která je součtem dílčích vzdáleností s1, s2 a s3.
Poslední z nich odpovídá hodnotě

svHzs3 = ——– ,
sin ϕ

kterou je nutno číselně určit ze známé konstanty zrcadlo-
vého systému svHz a svislého úhlu ϕ [3]. Pokud od měřené
délky odečteme hodnoty s2/sin ϕ a s3, získáme šikmou délku
s1, kterou opět pomocí výškového úhlu ϕ redukujeme na
délku vodorovnou. Převýšení horizontu totální stanice a
cílového bodu vypočteme vynásobením součtu dílčích délek
hodnotou funkce cosinus svislého úhlu. 

Podstatným rozdílem od běžného měření je to, že zacílení
na zakrytý bod do značné míry závisí na obsluze pomůcky.
Výhodou je použití totální stanice, emitující viditelný lase-
rový paprsek, který signalizuje okamžitou polohu záměrné
přímky. 

Přesnost 
Pro popis odchylek záměrného paprsku je uvedená sousta-

va zrcadel velmi názorná. Předpokladem je, že obě roviny
zrcadel jsou svislé a svírají vzájemně úhel 50 gon (45o).
Nesplněním těchto podmínek vzniká vertikální a horizontální
(δV, δHz) chyba justáže. Ve výrobě jsou omezeny na maxi-
málně 1 obloukovou sekundu, ale nelze vyloučit dodatečnou
dejustáž v důsledku nárazu nebo značných teplotních změn.
Pro každodenní používání je proto vhodné pravidelně ověřo-
vat, popř. justovat speciálně vyvinutými postupy [4]. Výrobní
firma samozřejmě zajiš�uje servisní služby. 

Chybě v určovaných souřadnicích, vyvolané horizontální
excentricitou eHz bodu pravoúhlého křížení paprsků, lze za-

bránit správnou orientací válce vůči totální stanici. Situaci
přibližuje obr. 4. Pokud záměra prochází při přesném zací-
lení svislou osou přípravku, leží v ní při správné orientaci
zrcadel i průsečík paprsků (černý paprsek). Při horizontál-
ním stočení o úhel α se však posune průsečík paprsků o hod-
notu vodorovné excentricity eHz. V případě δHz ≠ 0 je vy-
stupující paprsek posunutý a rovnoběžný s bezchybnou
polohou. 

Přesné zacílení totální stanice na svislou osu zrcadel uleh-
čují dobře viditelné záměrné hroty. Přípravek je správně
orientován, pokud měřič vidí v zorném poli dalekohledu
geodetického přístroje oba hroty na svislici nad sebou. Kro-
mě toho je pouzdro vybaveno dvěma kolimátory, popř. kom-
binací dioptru a pětibokého hranolu, takže obsluha může
snadno vyhledat jeho vhodné postavení. Závit pro uchycení
na stojan nebo na teleskopickou hranolovou výtyčku
(v obou případech s libelou) má rozměr 5/8 palce, k dispo-
zici jsou však i různé redukce [5]. 

Nepřesná horizontace ovlivňuje především svislý úhel
paprsku vycházejícího k cíli. Tím je ovšem ovlivněna i přes-
nost výpočtu převýšení a redukce na vodorovnou šikmé dél-
ky mezi pomůckou a cílem. Při strmých záměrách však není
tento vliv zanedbatelný a při větších vzdálenostech nepo-
stačuje ani horizontace pomocí krabicové libely. Pro tyto
případy výrobce připravuje konstrukci se samočinným ky-
vadlovým urovnáním. 

Příklady aplikací
Možnosti metody ilustrují následující příklady. K nejvý-

znamnějším patří měření v interiérech a vnějších prostorách
stavebních objektů. Rozhodujícím přínosem je snížení počtu
tachymetrických stanovisek. Ukázky pocházejí ze zaměření
dvou budov TU Dresden. 

Šestipodlažní budova Hülsse-Bau je bývalou věznicí.
Skládá se ze čtyř křídel, pojmenovaných po světových stra-
nách, spojených centrální otevřenou částí se schodišti (obr. 5).
Toto uspořádání zaručuje v každém podlaží přímou viditel-
nost mezi konci protilehlých křídel. Při instalaci soupravy
do severo–jižní, případně západo–východní osy byly při
postupném pohybu podélně po chodbě přeneseny dveřními
otvory do všech přilehlých místností orientační body. Ty
byly zajištěny na protější zdi dočasnou samolepicí značkou
s číslem, umístěnou na střed dopadající laserové stopy. Při
měření uvnitř místnosti totální stanicí s dálkoměrem s pa-

Obr. 3. Princip měření

svislá osa

Obr. 4. Vliv orientace

cíl
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sivním odrazem potom postačí zacílit orientační bod a
původní postavení válce. Tímto postupem bylo ušetřeno na
každém podlaží 40 ze 116 původně potřebných postavení
měřického přístroje. Výhodou je vedle časové úspory
zejména možnost odděleného měření orientačních bodů a
detailního měření jednotlivých místností. Kromě toho je
zapotřebí i menší počet stativů. 

Druhé testování posloužilo k pořízení podrobného plánu
přízemí univerzitní budovy, nazývané Schumann-Bau.
Obrázek 6 představuje kompletní půdorys, převzatý do infor-
mačního systému TU Dresden. Budova je zevnitř i z vnějšku
značně členitá, takže měřicko-technické náklady klasického
zaměření by byly enormně vysoké. Stanoviskové a orientační
body byly dány jednak nucenou centrací stanice, jednak do-
časnými samolepicími terči, osazenými opět pomocí
přípravku. Jeho použití v tomto případě přineslo úsporu
třetiny stanovisek. 

Měření s pasivním odrazem (o povrch stěn, tedy bez nut-
nosti použití odrazných fólií či hranolů dálkoměru) mohlo
být v četných případech provedeno z chodby, takže totální
stanice nemusela být uvnitř místnosti postavena. Měření
bodů v rozích bylo nahrazeno zaměřením dvojic vhodných
bodů na stěnách. Roh byl vykreslen a určen při počítačovém
zpracování programem CAD. V exteriéru byla ušetřena také
řada stanovisek, protože např. zakryté rohy, průjezdy, za-
křivené průchody byly účelně zaměřeny pomocí ověřova-
ného přípravku. Na značně strukturované uliční i nádvorní
fasádě byla excentricky zaměřena zhruba polovina bodů
s prokazatelnou úsporou času měření. 

Další možnou aplikací je trvalé sledování zakrytých bodů
stavebních konstrukcí ve spojení s jinými optickými meto-
dami (např. interferometrií) nebo s infračerveným měřením
délek. Systém pro dlouhodobé sledování posunů a přetvo-
ření v Klášterním chrámu (Klosterkirche) v Magdeburku je
založen na použití motorizované totální stanice Leica TCR
2003 s automatickým vyhledáváním cílů. Pro observaci ze
stanoviska neviditelných bodů jsou používány zmíněné pří-
pravky a dvojice hranolů. Dosavadní výsledky jsou přízni-
vé, systém funguje bez problémů. 

Významnou výhodu nabízí použití při měření délek s pa-
sivním odrazem v případě, kdy úhel dopadajícího paprsku a
roviny objektu by byl tupý, povrch objektu tmavý, pohltivý,
vzdálenost u horní hranice dosahu dálkoměru. Pomůckou se
snadno změní úhel dopadu paprsku na objekt na úhel blízký
pravému úhlu. Testy prokázaly značnou účinnost, takže
excentrické postavení má v tomto případě význam, i když
jinak by nebylo potřebné. 

Závěr
Lze konstatovat, že použití tohoto nového výrobku firmy

Argus GeoTech, GmbH, je zejména v oblasti měření staveb-
ních objektů výhodné, šetří čas i náklady a dovoluje flexi-
bilní organizaci pracovního postupu. Proto je již řada soft-
warových produktů pro totální stanice doplněna potřebným
modulem. 

V rámci projektu CTU 0513011 přeložil doc. Ing. Pavel
Hánek, CSc., ČVUT – Fakulta stavební v Praze.
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Fuhrland, M. – Möser, M.: Angular Mirrors for Total
Stations – New Possibilities of Measurements in Archi-
tecture

This article describes the construction, accuracy and
possibilities of exploitation of a mirror system-manufac-
tured by the Argus GeoTech GmbH Company. When a
total station with a laser distance meter with passive
reflection is used, the system facilitates staking out or
surveying points which are invisible from the point of
view of the station by measuring along the cathetuses of
a spatial right-angled triangle. This method makes sur-
veying in both exteriors and interiors of articulated con-
structions easier and more economical. 

Fuhrland, M. – Möser, M.: Winkelspiegel für
Totalstationen – neue Möglichkeiten für Messungen in
der Architektur

Der Beitrag beschreibt die Konstruktion, Genauigkeit und
die Anwendungsmöglichkeiten eines von der Firma Argus
GeoTech GmbH hergestellten Spiegelsystems. Beim
Einsatz einer Totalstation mit Laser-Entfernungsmesser
mit passiver Spiegelung gestattet das Mittel, durch
Messung entlang der Katheten eines räumlichen rechtwin-
kligen Dreiecks Punkte abzustecken bzw. einzumessen, die
die vom Standpunkt der Station aus nicht sichtbar sind.
Das Verfahren bringt eine Vereinfachung und Verbilli-
gung von Messarbeiten in Innen- und Außenbereichen
gegliederter Bauobjekte mit sich.

20. – 24. září

Pražský veletržní areál

Letňany
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH si vybudoval za šest-
náct let své existence patřičnou prestiž mezi evropskými staveb-
ními veletrhy. V souvislosti se vstupem České republiky do
Evropské unie byl zaznamenán zvýšený ohlas nejen tuzemských,
ale i zahraničních firem. Zahraniční vystavovatelé považují Česk-
ou republiku za bránu na trhy východní Evropy, strategická polo-
ha hlavního města Prahy v srdci Evropy je z tohoto pohledu velmi
výhodná. Nárůst je patrný i mezi tuzemskými firmami, celkem
tvoří v porovnání s loňským rokem téměř 12 %. Zájem vystavo-
vatelů souvisí nejen s tradiční velkou oblibou veletrhu mezi náv-
štěvníky, ale pravděpodobně i s růstem českého stavebního trhu. 

Hlavním doprovodným programem je pod záštitou Minis-
terstva průmyslu a obchodu konference „Energetická ná-
ročnost staveb“. Ve výběru konferenčních témat je kladen dů-
raz na zavádění energetické certifikace budov jako nástroje
veřejné informovanosti o energetické kvalitě budov pro by-
dlení a terciární sektor. Cílem je prezentovat změny platné od
ledna 2006 při výpočtech spotřeby primární energie v
budovách a způsob zpracování energetického certifikátu
budovy ve smyslu směrnice 2002/91/ES Energy Performance
in Buildings Directive. 

Stejně jako v předchozích ročnících proběhnou soutěže
Stavba roku, Dopravní stavba roku, GRAND PRIX pro nej-
lepší exponáty, Zlatá peče� a Soutěž učňů stavebních oborů.

www.forarch.cz

�veletrhy

�zprávy
Centrála pro Nestlé 
Modřanský průmyslový areál, kde se ještě nedávno vyráběla
čokoláda, mění nový majitel, největší tuzemská realitní sku-
pina SEKYRA Group, v centrálu koncernu Nestlé pro Čes-
kou a Slovenskou republiku. Administrativní budova za zhru-
ba 500 mil. Kč, kterou potravinářské společnosti pronajme,
začne sloužit v létě příštího roku. V moderním kancelářském
objektu s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími a
téměř 10 tis. m2 využitelných ploch najde zaměstnání přes
300 zaměstnanců. Prosklenému domu ve tvaru U, otevřeného
k Vltavě, bude dominovat atrium s vodní plochou a zelení,
propojené přes všechna patra. Bezbariérové velkoprostorové
kanceláře budou otevřeny do vnitřní části budovy. V podzemí
vznikne přes 140 parkovacích míst, další na povrchu. 

Nevzhledný průmyslový areál se změní v moderní kom-
plex s upraveným okolím. Výstavba centrály potravinářské-
ho koncernu Nestlé je jen první etapou zhodnocení zhruba
sedmihektarového areálu. V příštích letech by zde chtěla spo-
lečnost SEKYRA Group postavit na 250 bytů a další kance-
láře. Budoucí řešení Belárie Office Parku, jak se nový pro-
jekt nazývá, však bude záviset zejména na poptávce trhu. 

Rezidenční výstavba v této lokalitě by měla být podle in-
vestora úspěšná. Areál se nachází poblíž Vltavy s dostatkem
zeleně, spojení do centra je výborné jak MHD, tak vlastním
dopravním prostředkem. Nedaleké golfové hřiště se má
v budoucnu ještě rozšířit. Vede tudy cyklistická stezka a přes
řeku je závodiště v Chuchli. Nové projekty by pomohly na-
startovat revitalizaci celé lokality a přitáhnout další inves-
tory. Cílem projektu, který by měl být podle představ in-
vestora a dlouhodobého nájemce dokončen okolo roku
2010, je toto území zatraktivnit. 

Tisková informace

BBeelláárriiee  OOffffiiccee  PPaarrkkPPaarrkk

Investor: SEKYRA Group, a. s. 
Developer: SG Property, s. r. o., člen skupiny SEKYRA 
Group
Architekt: Ing. arch. Martin Kotík, atelier Omicron K
Generální dodavatel: Metrostav, a. s., Divize 6
Předpokládaná investice: 2 mld. Kč
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Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 
Ing. František KUDA, CSc.

VŠB – Fakulta stavební, Ostrava
Ing. Vladimír NÁVRAT

Ing. Šárka WITTICHOVÁ
UDI Morava, s. r. o., Ostrava

Příspěvek se zabývá záměrem zavést na území Olomouc-
kého kraje jednotný integrovaný dopravní systém po-
stupným rozšířením a prohloubením stávajícího systému.
Uvádí možnosti vytvoření integrovaných dopravních sys-
témů na principu kooperace původně konkurenčních
druhů dopravy.

Úvod
Doprava je jedním z nejvýznamnějších prvků ovlivňují-

cích ekonomickou a sociální úroveň oblasti, ve které působí.
Na jedné straně jsou její vlivy na okolí negativní jak z eko-
logických (emise, hluk, zábor půdy apod.), tak ekonomických
důvodů, kdy náklady na dopravu zvyšují nároky na výrobu
a život obyvatel. Na druhé straně je rozvoj dopravy silně
svázán s růstem životní úrovně v jednotlivých oblastech, a
je tedy nutno efektivně minimalizovat negativní účinky do-
pravy na okolí v souladu s potřebami území a jeho dalším
rozvojem. Nezbytným předpokladem je stanovení správné
strategie dalšího vývoje dopravního systému. Integrované
dopravní systémy se stávají v podmínkách České republiky
fenoménem současnosti. Dlouholeté zkušenosti ze zemí zá-
padní Evropy potvrzují správnost tohoto způsobu organiza-
ce veřejné dopravy, a proto je logické (ale rovněž odpověd-
né) postupovat ověřenou cestou.

Vývoj dospěl do stadia, kdy se ukázala jako nezbytná vol-
ba nové strategie, označovaná někdy jako princip push and
pul. Podstatou je podpora všech opatření, která omezují
automobilovou dopravu (push-effect), např. regulace nabíd-
ky statické dopravy v exponovaných částech městských
center, a současně posilování opatření ke zvýšení atraktiv-
nosti dopravy šetřící životní prostředí – veřejné, osobní, pěší
a cyklistické (pull-effect) tak, aby byla zvýšena konkurence-
schopnost automobilové dopravě, např. kvalitní obsluha
hromadnou dopravou s vazbou na záchytná parkoviště, pre-
ference MHD. Zajištění bezporuchového provozu veřejné
osobní dopravy se neobejde bez aktivní účasti orgánů státní
správy a samosprávy. S přihlédnutím k charakteru území je
nezbytné vytvořit návrh opatření k dosažení vytčených cílů.

Podmínkou pro zvyšování efektivnosti a atraktivnosti ve-
řejné osobní dopravy je budování regionálních integrova-
ných dopravních systémů (IDS). Rozhodující jsou systé-
mová opatření zaměřená na uspořádání dopravní infrastruk-
tury, management a podporu dopravy šetřící životní pro-
středí. Příspěvek se zabývá městskou hromadnou dopravou
i mimo hranice města jako součástí IDS Olomouckého kraje
a možností vytváření těchto systémů na základě kooperace
původně konkurenčních druhů dopravy. 

Integrace veřejné dopravy osob
Po dohodě s orgány státní správy a samosprávy obcí a

krajů je možné v území realizovat integrovaný dopravní sys-

tém. Definují a umožňují to předpisy:
� zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění

posledních předpisů;
� zákon č. 266/1994 Sb., o drahách;
� vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000

Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a osobní
dopravu;

� výměr Ministerstva financí ČR č. 01/2005, kterým se vy-
dává seznam zboží s regulovanými cenami, a to definicí
podmínek plnění přepravní smlouvy více dopravci.

Veřejnou osobní dopravu v rámci systému zajiš�ují auto-
busoví dopravci jednotlivě nebo společně, nebo společně
s dopravci v jiném druhu dopravy, nebo samostatní doprav-
ci provozující více druhů dopravy, pokud se podílejí na
plnění smlouvy podle přepravních a tarifních podmínek. 

Hlavní cíl 
Smyslem vytvoření integrovaného systému hromadné do-

pravy osob v širších městských aglomeracích České repub-
liky je zajištění takového systému, který uspokojí přepravní
potřeby obyvatel a návštěvníků regionu, tj. poskytne do-
statečně kvalitní a cenově přístupnou nabídku potenciálním
zákazníkům. V praxi to znamená nabídku společného jízd-
ního dokladu (přestupních jízdenek) bez ohledu na provozo-
vatele dopravy a vzájemnou časovou i prostorovou koordi-
naci prostředků jednotlivých druhů dopravy participujících
na IDS, tedy optimalizovat dopravní proces. Rozhodujícím
kritériem by měla být efektivní dostupnost cílů cest [5]. Vý-
sledkem musí být vždy zlepšení služeb ve veřejné dopravě,
zejména stabilizace nabídky sítě a zlepšení její kvality pro
cestující, prostorové, časové a tarifní provázání jednotlivých
systémů, stabilizace, popř. zvyšování počtu cestujících, pře-
devším těch, kteří nejsou jednoznačně zaměřeni na využí-
vání individuální automobilové dopravy, optimální stano-
vení ceny za cestu, aby byla konkurenceschopná individuál-
ní dopravě, zjednodušení odbavení cestujících při výrazně
vyšším využívání předplatních jízdenek, dokonalejší infor-
mování cestujících prostřednictvím médií, zprůhlednění a
zjednodušení předpisů i tarifů, podpoření iniciativního pří-
stupu k veřejné dopravě, jednoznačné seznámení veřejnosti
s právy a povinnostmi při cestování veřejnou dopravou, pře-
hlednější a účelnější využívání vkládaných finančních pro-
středků, omezení vlivů na zhoršování životního prostředí.

Prostředky 
Základem IDS je kolejová doprava (popř. trolejbusová),

na kterou navazují autobusové linky obsluhující území bez
kolejové dopravy a sloužící pro návoz do přestupních stanic.
Souběžné vedení kolejové a autobusové dopravy je ome-
zeno. Teoretickým východiskem je jednotný přestupný tarif
pro co největší území, v němž spoje jezdí v pravidelných
(snadno zapamatovatelných) intervalech, preference vozidel
IDS před automobily, samostatné jízdní pruhy, přednost na
řízených křižovatkách atd. Předpokladem vybudování
funkčního IDS je zejména optimalizace provozu s vytvo-
řením jednoduchého dopravního systému vzájemně pro-
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vázaných linek, zajištění dopravních spojení podle navrže-
ných standardů kvality dopravní obslužnosti, sjednocení
smluvních přepravních podmínek v řešené oblasti, sjedno-
cení nebo alespoň sblížení tarifních podmínek a jízdného ve
všech dopravních systémech zapojených do systému, vyu-
žití moderních médií pro odbavení cestujících, jednoduché
provozní označení vozidel do systému začleněných (čísla
linek, logo IDS), jednotný informační systém (knižní jízdní
řád, informační letáky, internetové stránky atd.) doplňkové
služby systémy Park&Ride a Bike&Ride, možnost naku-
pování ve větších stanicích atd. 

Výhody 
Kvalitní systém působí jako velmi účinný prostředek ve

snaze omezit individuální automobilovou dopravu. Pro
větší účinek je vhodné ho kombinovat s dalšími opatřeními
– podporou návazných druhů dopravy (pěší chůze, cyklis-
tiky), restrikcí automobilismu (redukcí parkovacích míst v
centru města, nahrazením vybraných silnic pěšími zónami s
možností vjezdu hromadné dopravy a cyklistů atd.).
Výsledkem je snížení podílu automobilové dopravy na
celkovém objemu dopravy, což znamená zejména menší
zamoření ovzduší exhalacemi, snížení hluku a záboru veře-
jného prostranství, nákladů na budování infrastruktury pro
automobily, zvýšení bezpečnosti a celkové pohody obyva-
tel. 

Zastavení úbytku cestujících a jeho postupného nárůstu
lze dosáhnout změnou přístupu, zejména umožněním cesto-
vat ve všech prostředcích IDS na jeden jízdní doklad včetně
přestupů mezi jednotlivými linkami a dopravními systémy,
sjednocením přepravních a tarifních podmínek na celém
území zařazeném do systému, snížením ceny, především
při kombinaci dopravních systémů, např. linkové auto-
busové dopravy a MHD, zvýhodněním předplatních jízd-
ních dokladů, jejichž využívání vede ke stabilizaci sítě
veřejné osobní dopravy a zmírnění sezónních i denních
výkyvů v počtu přepravených osob, zlepšením infor-
movanosti cestujících.

IDS Olomouckého kraje
Systém byl připravován a budován postupně formou izo-

lovaně fungujících IDS s omezeným počtem zón a linek ve
vybraných samostatných oblastech v tomto časovém sledu:
� 1995 počátek přípravy;
� 1.1.1997 zprovoznění na dvou trasách v Olomouci 

a v jeho nejbližším okolí (IDOS);
� duben 1998 rozšíření (celkem pět tras z Olomouce) 

vč. optimalizace linek MHD v Olomouci;
� 1999 rozšíření do Litovle;
� srpen 2003 začlenění dalších obcí na stávajících linkách

do IDOS.

Dále probíhala příprava a realizace v oblastech Šumperska
(postupně od ledna 2000 do 1.7.2003), Přerovska a Hranicka
(postupně od ledna 2001 do 1.1.2004), Jesenicka (od 1.7.
2003), Olomoucka (transformace IDOS do IDSOK a zbytek
území od 3.4.2004), Prostějovska (postupně od 1.1.2003 do
1.5.2004). Geografická specifika jsou patrná z obr. 1.

V současnosti je systém (obr. 2) realizován ve 103
zónách na území Olomouckého kraje (celkem je plánováno
105 zón a v navazujících zapojených oblastech je 13 zón).
Soustře�uje:

� 289 linek (veřejné linkové dopravy a linek MHD) a 
5 regionálních tratí z celkového počtu 421 linek, tj. 67 %;

Obr. 1. Mapa Olomouckého kraje

Obr. 2. Mapa IDSOK
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� 310 obcí s 600 tis. obyvateli.
� veřejnou linkovou dopravu s charakterem místní/pří-

městské a dálkovou autobusovou dopravu, městskou
hromadnou dopravu ve všech městech kraje (Olo-
mouc, Přerov, Prostějov, Hranice, Lipník nad Beč-
vou, Šumperk, Zábřeh), regionální železnici – Želez-
nice Desná (ve správě Svazku obcí v údolí Desné),
regionální železnice ČD, a. s. (od 1.1.2005 tratě 294,
295, 296 a 292 v úseku Lipová Lázně – Jeseník);

� okresy Olomouc, Šumperk, Jeseník, Přerov,
Prostějov (část území);

� dopravce Connex Morava, a. s. (provozuje auto-
busovou i železniční dopravu), DPMO, a. s., FTL –
First Transport Lines, a. s., OVD, s. r. o., ČD, a. s.

Zónový tarif (obr. 3) je vzhledem ke své variabilitě a de-
mografii řešeného území vhodný nejen pro celé území Olo-
mouckého kraje, ale i pro případné propojení se sousedními
kraji. Volba velikosti, rozmístění a počtu zón vychází zej-
ména ze zvoleného zónového tarifu, demografie území, res-
pektuje ekonomiku systému a dopravní vztahy. Na území
Olomouckého kraje jsou navrženy dopravně tarifní zóny,
vymezující území, ve kterých se cestující mohou pohybovat
za jasně stanovených a přijatelných podmínek (viz Smluvní
a přepravní podmínky IDSOK a Tarif IDSOK (úplné znění
včetně seznamů linek, tarifních zón, zastávek, prodejních míst je
možné vyhledat na internetových stránkách kraje nebo jed-
notlivých dopravců (mimo ČD, a. s.). Ceny pro zóny s provozem
MHD a druhy jízdenek s
vyznačením možnosti jejich
použití uvádí tab. 1. Vozid-
la dopravců začleněných do
systému jsou označena lo-
gem IDSOK.

Hodnocení 
Po zavedení IDSOK byla jednotlivá území vyhodnocována

jak z hlediska ekonomického, tak i vývoje počtu cestujících.
V Olomouckém kraji bylo v systému veřejné dopravy v rám-
ci IDSOK za první pololetí 2004 vykonáno cca 33 341 tis.
cest (PAD Jeseník, PAD Šumperk, PAD Přerov, PAD Olo-
mouc, linky FTL, a.s., PAD Prostějov, Železnice Desná,
MHD Šumperk, Zábřeh, Olomouc, Přerov a Lipník nad Beč-
vou, tzn. mimo MHD Hranice a Prostějov – lze jen velmi
přibližně odhadnout počet cest na MHD v Hranicích a
Prostějově na 1 650 tis. cest za pololetí). Z toho cca 58 %
z celkového počtu cest v IDSOK bylo realizováno na území
zóny 71 Olomouc (obr. 4).

220 STAVEBNÍ OBZOR 7/2005

Obr. 3. Zónový tarif

Obr. 4. Schéma sítě IDSOK
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Současně bylo vyhodnoceno využití jednotlivých druhů
jízdních dokladů. Z analýzy vyplývá, že došlo k častějšímu
využívání předplatních dokladů, především měsíčních. Ten-
to fakt je pozitivní, nebo� podporuje pravidelné cestující a
vede ke stabilizaci systému veřejné dopravy.

Rozvoj systému
Cílem je zlepšení informovanosti cestujících, využití elek-

tronických médií a propojení grafických a datových bází.
Další rozvoj IDSOK je zaměřen na zapojení dalších doprav-
ců, především v okrese Prostějov, a dalších regionálních tra-
tí ČD a zlepšení efektivnosti odbavení cestujících v prostřed-
cích veřejné dopravy.

Závěr
Zavedení integrovaného dopravního systému v nejbliž-

ších letech umožní Olomouckému kraji přispět k řešení jed-
noho z rozhodujících rozvojových úkolů, tedy zásadně posí-
lit flexibilitu olomoucké aglomerace i celého kraje a celkově
prohloubit efektivnost a účinnost vnitroregionálního do-
pravního systému. Úkolem pro další období je hledání vy-
váženého přístupu v souladu s principy udržitelného rozvo-
je a také udržitelné (přijatelné) dopravy, který by měl zajis-
tit přinos v oblasti ekonomické, životního prostředí i celo-
společenské. Dopravu je třeba chápat jako komplex vzájemně
se doplňujících subsystémů, využívajících výhod a mini-
malizujících nevýhody jednotlivých dopravních subsystémů
a prostředků. Pozici veřejné osobní dopravy v Olomouckém
kraji má posílit marketing směřující k realizaci dopravně tech-

nických cílů kraje a přispívat k prezentaci kraje jako celku.
Investiční rozvoj, zejména dopravního skeletu, je vždy

záležitostí dlouhodobou a finančně velmi náročnou. Proto je
pochopitelné, že i Olomoucký kraj preferuje řešení doprav-
ních problémů cestou organizačních změn, nebo� nejsou
zpravidla investičně příliš náročné a řešení lze nalézt v krat-
ších časových horizontech.

Záměr Olomouckého kraje zavést na celém svém území
jednotný integrovaný dopravní systém postupným roz-
šířením a prohloubením stávajícího integrovaného doprav-
ního systému je přes četné proklamace z jiných krajů oje-
dinělý tím, že je jeho naplnění v dohledné době reálné. Mezi
městy, obcemi, dopravci, a především cestujícími, totiž exi-
stuje poměrně významné povědomí o podstatě a smyslu
integrované dopravy, což další rozvoj značně usnadňuje. 
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Kuda, F. – Návratil, V. – Wittichová, Š.: Integrated
Transportation System of the Olomouc Region 

This article deals with the plan of the Olomouc region
authorities to establish a unified integrated transporta-
tion system in the whole region by gradually widening
and broadening the current integrated transportation
system (IDSOK). Furthermore, it discusses the problems
of creating integrated transportation systems that ope-
rate on the principle of cooperation of formerly compet-
itive types of transport in the Olomouc region.

Kuda, F. – Návrat, V. – Wittichová, Š.: Integriertes
Verkehrssystem des Kreises Olomouc

Der Beitrag befasst sich mit der Absicht, schrittweise ein
einheitliches integriertes Verkehrssystem im Kreis
Olomouc durch eine Erweiterung und Intensivierung
des bestehenden Systems einzuführen. Es werden
Möglichkeiten der Gestaltung integrierter Verkehrs-
systeme auf Grund einer Kooperation ursprünglich sich
konkurrierender Verkehrsarten angeführt.
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Sestavování propočtových ukazatelů 
pro rekonstrukce staveb k bydlení

Ing. Alena JANOŠÍKOVÁ
Ing. Dana ČÁPOVÁ

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Propočtové ukazatele jsou důležitou pomůckou pro
dodavatele, projektanty a investory, kterým slouží k co
nejpřesnějšímu odhadu budoucích nákladů stavby ve
stadiu plánování investice, tvorby studií a návrhů, tedy
v době, kdy ještě není rozhodnuto o definitivní podobě
stavebního díla.

Ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou a
účelovou jednotku, které vydává inženýrská a poradenská
organizace ÚRS Praha [1], se týkají převážně novostaveb.
Náklady na rekonstrukce a novostavby se však výrazně liší
jak celkovou výší, tak rozložením do jednotlivých staveb-
ních oddílů a profesí. Samostatné ukazatele pro rekon-
strukce staveb pro laickou veřejnost zatím neexistují.
Všechny uvedené rozbory se týkají pouze posouzení zá-
kladních rozpočtových nákladů staveb. Přitom není
pohlíženo na konkrétní podmínky, ve kterých je objekt
stavěn. Při stanovení celkové ceny stavebního díla je však
nezbytné zakalkulovat i náklady zařazené do ostatních hlav,
např. projektové práce či jiné náklady.

Již při řešení základních koncepcí rekonstrukce chce
investor znát předběžnou cenu díla. Propočet stavby je od-
had nákladů, který se zpracovává ve fázi předprojektové
přípravy (investiční záměr, projektová dokumentace pro
územní řízení) a slouží k tomu, aby mohl ekonomicky
rozhodovat a řídit rozsah budoucí stavby (rekonstrukce)
s ohledem na možnosti a efektivnost jejího financování.
Výpočet nákladů vychází pouze ze zjištění objemových
ukazatelů stavby (obestavěného prostoru, délky trasy, za-
stavěné plochy apod.) a použití technicko-hospodářských,
resp. rozpočtových ukazatelů, popř. vlastních ukazatelů z již
realizovaných staveb. Přesnější ukazatele, které by byly
použitelné pro stanovení orientační ceny díla pro rekon-
strukce, však zatím neexistují. Cenu rekonstrukce stavby je
tedy možné stanovit až v době, kdy už je vypracovaná pro-
jektová dokumentace.

Stávající technicko-hospodářské ukazatele [2] jsou dále
členěny na stavební části (konstrukce) jako procentní podíl
jedné konstrukce na celkové ceně. Z tohoto poměru je
možno zjistit pravděpodobné ceny jednotlivých oddílů a
profesí oceňované stavby. Ceny takto určené jsou průběžně
aktualizovány podle údajů získaných z praxe a zpracovává-
ny v různých cenových úrovních z hlediska času (např. c. ú.
1989). Mezi jednotlivými úrovněmi je možné ceny pře-
počítávat indexy. Cenové indexy [3] jsou koeficienty
vyjadřující pohyb mezi různými cenovými úrovněmi. 

Porovnání skladby nákladů staveb
Výsledky rozborů několika staveb a jejich technicko-

-hospodářských ukazatelů jsou zřejmé z obr. 1 a obr. 2.

U rekonstrukcí jsou náklady na zemní práce a základy velmi
nízké. Pokud nedochází ke změně půdorysu stavby nebo
k sanaci základů, jsou nulové. Velký rozdíl mezi rekon-
strukcemi a novostavbami je v nákladech na svislé nosné
konstrukce, které mají poměrně dlouhou životnost a při
přestavbě objektu se obyčejně jen mírně opravují, popř. se
vyzdí nové příčky, zatímco při výstavbě objektu tvoří jed-
noznačně největší podíl z nákladů hlavní stavební výroby.

Největší podíl těchto nákladů při rekonstrukci tvoří díl 6 –
úpravy povrchů, podlahy. Náklady dílu 9 jsou vyšší u rekon-
strukcí, zvláště vzhledem k velkému podílu bouracích prací.
Náklady na přesun hmot jsou podle očekávání v podstatě
stejné. Skladbu nákladů u rekonstrukcí a novostaveb zná-
zorňuje obr. 3.

Zpracování ukazatelů pro rekonstrukce
Náklady na rekonstrukce mohou být podle rozsahu

prováděných prací natolik rozdílné, že jediný ukazatel na
1 m3 obestavěné plochy by byl nepřesný. Řešením tedy bude
takový ukazatel „součtový“, který bude zohledňovat před-
pokládaný rozsah prací. Základem je ukazatel pro běžnou
rekonstrukci pohybující se od 2 100 do 2 600 Kč/m3. Dále je
třeba definovat otázky – hlavní parametry, které mají pod-
statný vliv na celkovou cenu stavby a podrobněji stanovují

Obr. 1. Porovnání skladby nákladů na rekonstrukci a novostavbu

Obr. 2. Porovnání jednotlivých skupin dílů hlavní stavební výroby
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rozsah prací, čímž upřesňují základní ukazatel na 1 m3

obestavěné plochy:
– mění-li se půdorys objektu/přístavby, náklady na

zemní práce, zakládání, svislé i vodorovné konstrukce
se přiměřeně zvýší, a to o 150–350 Kč/m3;

– zásah do nosných konstrukcí stropu se projeví zvý-
šením nákladů ve všech dílech hlavní stavební výroby
o 600–800 Kč/m3;

– se změnou výšky budovy či zásahu do nosné kon-
strukce krovu, tj. v případě nástavby, vestavby a kom-
pletní rekonstrukce střechy a jejího zateplení, náklady
stoupnou o 450–600 Kč/m3. Stupeň rekonstrukce stře-
chy závisí především na jejím stavu, a také na případ-
ném požadavku podkrovní vestavby, která leckdy mění
tvar krovu. Pokud se vyměňuje jen krytina a latě, jde
o jednoduchou střechu, kterou navíc není třeba zateplo-
vat, pak budou náklady na střešní konstrukci vyšší
o cca 200 Kč/m3;

– nadstandardní vybavení stavby zvýší náklady o 250
až 500 Kč/m3;

– u budov s vysokými stropy se náklady na 1 m3 snižují,
tzn. odečet 200–300 Kč/m3 obestavěné plochy.

Aplikace ukazatelů fiktivní stavby
Příklad výpočtu stavby s nadstandardním vybavením,

která se od průměrné rekonstrukce liší tím, že má složitou
střechu, u které se vyměňují i nosné prvky, uvádí tab. 1.
Ukazatel pro tento objekt by byl 3 200 Kč/m3 obestavěné
plochy.

Takto stanovené ukazatele přesněji vystihují předpoklá-
dané náklady staveb především již ve fázi koncepcí
řešených staveb, tedy při rozhodování o tom, zda rekon-

struovat a v jakém rozsahu. V této fázi může investor ještě
snadno upravit původní záměry a přizpůsobit technické
řešení stavby svým požadavkům a finančním možnostem.
Pokud je zvýšení ceny vyvoláno špatným technickým
stavem některých konstrukcí, zvláště pak stropů či krovu,
může se jim investor jen těžko vyhnout. Má-li objekt sloužit
svému účelu i nadále, není možné tyto konstrukce neo-
pravovat. Cenu rekonstrukce však může ovlivnit i vybavení
stavby. Tady již záleží jen na investorovi, zda zvolí stan-
dardní, nebo nadstandardní provedení

Právě v tomto ohledu je důležité zpracování „součtového“
ukazatele, který ukazuje jak průměrné náklady na základní
rekonstrukci, tak o kolik se náklady změní při značně
odlišném rozsahu rekonstrukce. Investor jasně vidí, o kolik
více ho bude stát nadstandardní provedení, a může
v přípravné fázi kvalifikovaně zvážit, zda je to v jeho
finančních možnostech.
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Janošíková, A. – Čápová, D.: Compilation of Costing
Indicators for Reconstruction of Residential Buildings

Costing indicators are an important tool of contractors,
designers and investors. They are used for most accurate
assessment of future construction costs during the stage
of planning capital costs, creating surveys and designs. It
means at the time when the final appearance of the con-
struction has not been decided yet.

Janošíková, A. – Čápová, D.: Zusammenstellung von
Kalkulationskennziffern für die Erneuerung von
Wohnungsbauten 

Kalkulationskennziffern sind ein wichtiges Hilfsmittel
für Auftragnehmer, Planer und Bauherren, denen sie
zum genauesten Überschlag der künftigen Baukosten im
Stadium der Planung einer Investition, der Erarbeitung
von Studien und Entwürfen, also zu einer Zeit dienen, in
der noch nicht über die endgültige Form des Bauwerks
entschieden ist.

Obr. 3. Podíl prací při výstavbě rodinného domku
a – rekonstrukce, b – novostavba 

a)

b)

základ 2 300
střecha    500
nadstandard    400
celkem 3 200

Konstrukce Náklady [Kč/m3]

Tab. 1. Příklad výpočtu ukazatelů fiktivní stavby

J. Sechterová, J. – Serafín, P. – Vandl, V.

Zadávání staveb
podle zákona č. 40/2004 Sb., 

o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů

Arch, Praha, 2005, 160. s., 171 Kč

Publikace je výkladem zákona č. 40/2004 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před-
pisů, se zaměřením na veřejné zakázky na sta-
vební práce. Zabývá se především pojmem veřej-
ná zakázka na stavební práce, zadávací doku-
mentací stavby, druhy zadávacích řízení a jejich
průběhem, kvalifikací dodavatelů a hodnocením
nabídek. Je určena pro zadavatele veřejných za-

kázek i dodavatelskou sféru.
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�polemika
Politicky proti údajnému zpolitizování povodní

polemika k článku „Povodně a politika“
SO 5/2005

Vyjádření autora článku 

Tak průhledně zaujatou filipiku na obhajobu organizací
spolučinných na řešení situace při průchodu mimořádné po-
vodně v r. 2002 na přehradě Orlík, jakou představuje zmíně-
ný článek prof. Broži, těžko dnes v technicky zaměřených
textech nalézat. Když bychom měli za to, že (přirozené) pro-
sazování zájmu instituce nebo organizace na úkor věcných
zjištění je politickým přístupem, pak článek „Povodně a po-
litika“ prof. Broži přiblížení technickému obsahu problému
správnosti manipulace na uvedené přehradě neprospívá, ný-
brž naopak jej ještě více „politicky“ mlží.

Odhlédnete-li od „Závěru“ článku (kde jsou jen reminis-
cence na jiný článek jiného autora o situaci v povodí horního
Labe před 25 léty, a potom poukaz na nijak blíže specifiko-
vaný přístup A. Danilevského k řešení povodně v Uruguayi),
uvádí prof. Broža souhrn svých tezí nad závěrem v pěti od-
rážkách (dále v uvozovkách zestručnělá jejich citace a ná-
sledně po dvojtečce vlastní komentář):
– „ … naplnění nádrže bylo v souladu s požadavky schvá-

lených manipulačních řádů – možno říci z hlediska povod-
ní dokonce lepším“...: Byly tedy, nebo nebyly, požadavky
oněch manipulačních řádů správné (z hlediska bezpečného
převedení povodní)? 

– „...manipulace na nádržích probíhaly v duchu stanovených
pravidel a v součinnosti s krizovými štáby …“:  V čem a
proč se však vymkly stanoveným pravidlům …?

– „V době kulminace povodně na VD Orlík v důsledku
výpadku elektrárny zaviněného extrémními povodňovými
jevy nebylo možno odtok z nádrže dále řídit, což však mělo
příznivý účinek na maximální povodňový odtok“ (!): Takto
vrcholí rezignace bu� na postup podle závazného provozní
předpisu, jakým je manipulační řád, nebo na dodatečné
vyhodnocení jeho správnosti. Obojí nemohlo současně na-
stat. Výpadek průtoku turbinami v  množství až 600 m3s–1

rozhodně nemohlo znamenat zlepšení podmínek pro ovliv-
nění odtoku z nádrže.

– „Dodatečné podrobné hodnocení manipulačních možností
nádrží na Vltavě za povodně v srpnu 2002 prokázalo, že
na průběh povodně níže na toku nemohly mít patrný vliv“:
Toto tvrzení je pravděpodobně realistický závěr, který měl
být odborným článkem věcně přiblížen a argumentován
namísto politizující sofistiky některých okolností.

– „V průběhu povodně byly sledovány a vyhodnocovány
jevy, které potenciálně mohly ovlivňovat bezpečnost vod-
ních děl – v souladu s fungujícím systémem technic-
kobezpečnostního dohledu …“: Je to pouhá proklamace
základní zákonem určené povinnosti správců vodních děl.
Z čeho je však vyvozováno, že technickobezpečnostní do-
hled byl systémový a fungoval? Vždy� zvýšením maxi-
mální („přípustné“) hladiny v orlické nádrži o 1,6 m  se
snížila spolehlivost ve stabilitě tohoto objektu na spole-
čensky nepřijatelnou míru (protože protržení přehrady by
znamenalo citelné znásobení katastrofy v Praze). Jaká
opatření k zabezpečení přehrady byla tehdy skutečně uči-
něna, to by mohlo být obohacující zkušeností.

Posledně komentované inženýrské činnosti – technicko-
bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly (zkratkou TBD)
– se článek prof. Broži věnuje na obecné úrovni obšírněji,
jakoby právě mimořádná povodeň ukazovala na její zásluhy
o to, že stav přehrad zůstal pod kontrolou. Z článku jsme se
nicméně nedozvěděli nic o zásadním problému – totiž jak
v průběhu monitorování objektů vltavské kaskády se měni-
la jejich aktuální spolehlivost. Jsem dokonce přesvědčen
o tom, že to není známo dosud. Vždy� organizace, která tuto
činnost monopolně zajiš�ovala tehdy jako příspěvková a dnes
jako zprivatizovaná akciová společnost, dosud není vybave-
na současnými prostředky ani organizačními (podle přeja-
tých evropských norem o kvalitě inženýrských služeb třetí
strany), ani technickými (od měření na objektu počínaje,
spolehlivostním vyhodnocením konče). To vše dík tentokrát
výrazně „politickému“ vlivu resortu Ministerstva zeměděl-
ství ČR, který příslušnému podniku – Vodní díla-TBD, a. s.,
dává opakovaně výlučné pověření pro tuto činnost a správci
děl si ji musí objednávat „povinně“. To je skutečně situace,
která ovšem nezbytně vyvolává otazníky „politického“ rázu.
Neměli bychom se však spíše zajímat, jak byly překročeny
ve výsledcích měření stanovené mezní deformace Orlíku
během povodně, než o to (by� v logickém kontextu), o kolik
a komu se zvětšily dividendy z akcií VD-TBD? 

Ing. Milan Štěpánský, CSc. 
aut. inž. pro vodohospodářské stavby

a pro zkoušení a diagnostiku staveb

Mohu místopřísežně prohlásit, že motivace pro můj pří-
spěvek Povodně a politika v č. 5 Stavebního obzoru byla zá-
sadně odlišná od představ vyjádřených v polemice Ing. M.
Štěpánského, CSc.

V podstatě mi šlo o to, že informace o průběhu povodně
v srpnu 2002 na VD Orlík, resp. Kamýk, získané vlastním
průzkumem na místě a výsledky vlastních řešení mě přived-
ly k jednoznačnému závěru, který jsem publikoval. Ten po-
tvrdily další práce v rámci rozsáhlého úkolu pod vedením
Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM (v gesci Mi-
nisterstva životního prostředí ČR). Proto jsem upozornil úřad

Nejvyšší státní zástupkyně, že další zkoumání vlivu mani-
pulací na vltavských vodních dílech za povodně v srpnu
2002 na zaplavení pražského metra nemá smysl.

Pokud jsem v souvislosti s povodněmi ocenil pracovníky
TBD, pak proto, že oni byli iniciátory rozborů, posudků, ná-
vrhu směrnic a dalších prací zaměřených na zvýšení bezpeč-
nosti přehrad za povodní (zhruba od r. 1990).

To je to podstatné, všechno ostatní, co autor polemiky
uvádí, se věcně k mému příspěvku nevztahuje.

prof. Ing. V. Broža, DrSc.
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