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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 14 ČÍSLO 9/2005

V článku se rozebírají různé možnosti, jak zmenšit dy-
namické účinky na mostech. Popisují se způsoby používa-
né v cizině, a poté se navrhuje spřáhnout mostní nosník
s předpínací výztuží pružnou vrstvou. Ta za určitých pod-
mínek utlumí dynamické účinky od pohybujícího se zatí-
žení. Je to případ předpjatých mostů, které se nejvíce
užívají pro konstrukce malých a středních rozpětí, kde by
se pružná vrstva dala zabudovat mezi nosník a předpínací
lana. To by bylo zvláště výhodné při rekonstrukcích a ze-
silování nevyhovujících mostů.

Úvod
Stavební inženýři se odedávna snažili zmenšit dynamické

účinky na mostech od pohybujících se vozidel, seizmických
otřesů, větru, výbuchů, nerovností a jiných příčin. V seiz-
micky citlivých oblastech, např. ve východní Asii, se navr-
huje pružné uložení mostů, jak je patrné z obr. 1. Vzpěradlo
s pružnými táhly včetně samočinně řízeného útlumu podle
obr. 2 se hodí pro velmi krátká rozpětí. V minulosti se tento
systém používal ovšem bez automatizace útlumu. Rovněž
o zvláštních dynamických tlumičích (pohlcovačích) kmitání
se uvažuje na zavěšených mostech větších rozpětí [3].

V poslední době byly vyvinuty dvojité systémy, tzn. dva
nosné prvky spojené pružnou vrstvou. V první řadě je to
dvojitý nosník podle obr. 3. Tento systém by se hodil pro
malá a střední rozpětí, ale je nákladný zvláště pro větší roz-

pětí. Systém se dvěma soustavami předpínacích lan a
pružnou mezivrstvou podle obr. 4 je velmi měkký. Vznikla
proto myšlenka na vylepšení obou předchozích systémů, tj.
spojit předpjatý nosník a předpínací lana zvláštní tlumicí
pružnou vrstvou, jak naznačuje schéma na obr. 5. Předpjaté
mosty jsou totiž nejužívanějšími typy na mostech malých a střed-
ních rozpětí, a to jak na silnicích, tak i na železnicích. Kromě
toho se dá navrhovaný systém vhodně využít při rekonstrukcích
a zesilování nevyhovujících mostů, zvláště komorových.

Teoretický model předpjatého nosníku 
s pružnou mezivrstvou

V dynamice mostů je nejjednodušší a nejužívanější teo-
retický model Bernoulliho-Eulerova nosníku, zatíženého
pohybující se silou [9]. Výše navrhovaná myšlenka proto
byla idealizována podle obr. 5, kde se síla F pohybuje konstant-
ní rychlostí c zleva doprava po prostě uloženém nosníku
o rozpětí l. Nosník je namáhán osovou silou N1 (obecně
tahem). Struna o témže rozpětí l je tažena silou N2 (v praxi
ovšem N1 = –N2 ) a je rovněž prostě podepřena. Mezi oběma
nosnými prvky je pružná vrstva Winklerova typu s
charakteristikou k [N/mm2].

Soustava parciálních diferenciálních rovnic popisuje
chování nosníku a struny:

Zmenšení dynamických účinků na předpjatých
mostech

prof. Ing. Ladislav FRÝBA, DrSc., dr. h. c.
AV ČR – Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Praha

Obr. 1. Pružné uložení mostů [1]

Obr. 2. Vzpěradlo s táhly a řízeným útlumem [2]

Obr. 3. Systém se dvěma nosníky a pružnou mezivrstvou [4], [5]

Obr. 4. Systém se dvěma soustavami předpjatých lan 
a pružnou mezivrstvou [6]

Obr. 5. Teoretický model nosníku, předpínací struny a pružné
mezivrstvy, který je zatížen pohybující se silou F [7], [8]
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Zde je označeno:
v1(x, t), v2(x, t) – svislý průhyb nosníku, popř. struny 

v místě x a čase t,
E, I – modul pružnosti a moment setrvačnosti

nosníku, 
µ1, µ2 – hmota nosníku, popř. struny na jednotku

délky,
δ(x) – Diracova funkce delta vystihující působení

osamělé síly,

ε (t) = h(t) – h (t – l/c);                           (3)

– funkce, která popisuje, zda se síla nachází na nosníku nebo
ho již opustila,

h(t) = 0 pro t < 0 nebo h(t) = 1 pro t ≥ 0 ;          (4)

– Heavisidova jednotková funkce.

Okrajové a počáteční podmínky soustavy (1) a (2):

v1(0, t) = v1
”(0, t) = v1(l, t) = v1

”(l, t) = v2(0, t) = v2(l, t) = 0, (5)

vi(x, 0) = vi
.
(x, 0) = 0; i = 1, 2,                     (6)

kde čárky a tečky představují derivace podle x, popř. podle t.

Ve spřažené soustavě nosník a struna (1), (2) se vyskytu-
je mnoho vlastních frekvencí, jež charakterizují dynamické
chování jednotlivých prvků a jejich spřažení. Tak vlastní
kruhová frekvence prostého nosníku (bez struny a bez osové
síly) 

s osovou silou (N1 je tahem), ale bez struny

zatímco vlastní kruhová frekvence struny s osovou silou N2 je

Dále zde vystupují frekvence pružné vrstvy

a frekvence vynucená pohybující se silou

takže kruhová vlastní frekvence spřažené soustavy nosník a
struna [8], [9] je konečně

Spřažená soustava parciálních diferenciálních rovnic (1) a
(2) spolu s podmínkami (5) a (6) se řešila metodou integrál-
ních transformací [10] a výsledky byly uveřejněny v [8].

Řešení závisí na pěti bezrozměrných parametrech:

z nichž první, α, je bezrozměrný parametr rychlosti, a další A1
až B2 jsou poměry různých frekvencí k první vlastní frekvenci
samotného nosníku ω1. Celkem 2 816 případů různých para-
metrů (13) až (15) se zkoumalo na počítači. 

Vliv jednotlivých parametrů
V době zvyšujících se rychlostí dopravy je nejdůležitější

bezrozměrný parametr rychlosti α (13). Jeho vliv je znázor-
něn na obr. 6, který byl počítán pro parametry A1

2 = 1; A2
2 =

= 1,2; B1
2 = 0,8; B2

2 = 0,4. Z něj i z dalších podobných grafů
je zřejmé, že dynamické účinky vzrůstají s rostoucí rychlos-
tí. Jsou zde ovšem lokální vrcholy, které závisí na dynamic-
ké soustavě nosník, struna a síla.

Kvazistatický případ, kdy α → 0, byl rovněž řešen v [8]:

Parametr α má u mostů malou absolutní hodnotu, α < 0,2
u silničních mostů, zatímco u železničních až α < 0,5. Proto
se zdá být oprávněno se zabývat i limitním případem α → 0,
kdy se síla pohybuje po mostě kvazistaticky.

Ukazuje se totiž, že grafy pro v1(l/2, t) a v2(l/2, t) počínají
s malými hodnotami a s rostoucí rychlostí vzrůstají. Zhruba
lze říci, že pro α < 0,2 často bývá v1/v0 < 1, kde v0 = Fl3 / (48
EI) ≈ 2F / (µ1lω1

2) je statický průhyb mostu od síly F umístě-
né v x = l/2 (poměr v1/v0 je obdobou dynamického součini-
tele). Účelem je proto zjistit takový okruh parametrů, pro
které může být v1/v0 < 1.

Vlivy dalších parametrů na maximální hodnoty v1(l/2, t)/v0
a v2(l/2, t)/v0 jsou znázorněny na obr. 7 až obr. 10, přičemž
první index patří nosníku, popř. struně, zatímco druhý růz-
ným případům vstupních parametrů podle [7]. Zhruba lze ří-
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Obr. 6. Maximální průhyby nosníku v1(l/2, t)/v0 (plná čára) a struny 
v2(l/2, t)/v0 (čárkovaně) jako funkce bezrozměrné rychlosti α (13)
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ci, že se stoupající hodnotou A1 (obr. 7) dynamické účinky
na nosník klesají. Totéž se ukazuje i na obr. 8 (A2), ale niko-
liv na obr. 9 (B1), zatímco parametr B2 má na odezvu nosní-
ku celkem malý vliv (obr. 10). 

Je velmi obtížné ze všech možných kombinací parametrů
vybrat ty, pro které je dynamická odezva nosníku na pohyb
síly malá. Pokusem o to je obr. 11, který ukazuje třírozměr-
ný prostor parametrů A1, A2 a B1, kde vyšly hodnoty v1(l/2, t)/
/v0 < 1. Bylo to počítáno pro α = 0 a B2 = 0,4 z důvodů, které
již byly popsány. S ohledem na rovnice (16) a (17) lze sou-

dit, že hodnoty v1/v0 a v2/v0 budou malé, jestliže

B1
2 < A1

2 A2
2 (pro v1),                         (18)

B2
2 < A1

2 A2
2 (pro v2).                         (19)

Závěry
Dynamické účinky na mostech všeobecně stoupají se

vzrůstající rychlostí dopravy. Tato závislost má samozřejmě
několik vrcholů, které jsou způsobeny komplexní dynamic-
kou soustavou mostu a vozidel, jejich rychlostí, nerovnost-
mi jízdní dráhy a mnoha dalšími okolnostmi.

V článku je navržena pružná vrstva mezi nosníky a před-
pínací lana, která za určité kombinace vstupních parametrů
může omezit dynamické účinky vozidel nebo zmenšit vy-
tváření nerovností na vozovce. Průzkum vlivu jednotlivých
parametrů byl hlavním účelem. Pružná vrstva by se dala
snadno zabudovat do komorových nosníků, které jsou u nás
běžné. Tento způsob by byl zvláště výhodný u nevyhovují-
cích mostů, které by se daly tímto způsobem zesílit a uzpů-
sobit dnešnímu provozu.

Pro realizaci této myšlenky čeká ještě mnoho práce: další
teoretické výpočty, zkoušky na laboratorním modelu, a hlav-
ně vývoj a konstrukce vhodné pružné mezivrstvy. To by mě-
lo být úkolem konstruktérů, technologů a dalších vývojo-
vých pracovníků.

Článek vznikl za podpory projektů MOSTDYN 1F45D/013,
č. 200710505 GA AV ČR, č. 103/05/2066 GA ČR a výzkum-
ného záměru č. OZ 07207/10524 ÚTAM AV.
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Frýba, L.: Reduktion der dynamischen Einflüsse auf
vorgespannten Brücken

Die Möglichkeiten zur Reduktion der dynamischen
Einflüsse auf Brücken sind analysiert. Verschiedene
benutzten Verfahren sind beschrieben and dann die
Mitwirkung des Brückenbalkens mit den vorgespannten
Seilen mittels eine elastische Schicht ist vorgeschlagen.
Die Schicht kann unter bestimmten Bedingungen die
dynamischen Einflüsse von den sich bewegenden Lasten
dämpfen. Es stellt den Fall der vorgespannten Brücken
vor, die zu kurzen und mittleren Spannweiten am meis-
ten benützt werden. Hier kann man eine elastische
Schicht leicht zwischen Balken und vorgespanntes Seil
einbauen. Es wäre besonders für Rekonstruktion and
Verstärken der alten Brücken vorteilhaft.

Frýba, L.: Reduzierung der dynamischen Einflüsse auf
vorgespannten Brücken

Im Artikel werden verschiedene Möglichkeiten zur
Reduzierung der dynamischen Einflüsse auf Brücken
analysiert. Es werden verschiedene im Ausland ange-
wandte Verfahren beschrieben und dann die Verbund-
wirkung des Brückenbalkens mit der Spannbewehrung
mittels einer elastischen Schicht vorgeschlagen. Diese
Schicht kann unter bestimmten Bedingungen die
dynamischen Einflüsse von den sich bewegenden Lasten
dämpfen. Dies ist der Fall bei vorgespannten Brücken,
die am meisten für Konstruktionen kurzer und mittlerer
Spannweiten benützt werden. Hier kann man eine
elastische Schicht leicht zwischen den Träger und die
Spannseile einbauen. Das wäre besonders für Rekon-
struktionen und Verstärkungen nicht mehr genügend
tragfähiger Brücken vorteilhaft.
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�zprávy

Koncem června byla slavnostně otev-
řena nová budova Výzkumného ústavu
vodohospodářského T. G. Masaryka
v Praze-Podbabě. Činnost ústavu, který
byl založen jako jeden z prvních vědec-

kých ústavů Československé republiky, zaměřená na výzkum
v oblasti hospodaření a nakládání s vodou, byla koncem
devadesátých let minulého století rozšířena na oblast naklá-
dání s odpady. Pro tuto činnost však bylo třeba vybudovat
nezbytné zázemí. Navíc bylo hlavní pracoviště ústavu v Pod-
babě postiženo v roce 2002 katastrofálními povodněmi a jeho
budovy zaplaveny vodou až do výše 5,5 m. 

Architektonické řešení nové budovy D respektuje návrhy
původních budov ústavu ze třicátých let minulého století.
Projektant Ing. Radek Maleček z Atelieru WIK navrhl pěti-
podlažní objekt s 52 laboratořemi a 50 pracovnami s celko-
vou užitnou plochou 2 056 m2. Budova byla navržena a po-
stavena tak, aby splňovala kritéria budoucího akreditované-
ho výzkumného střediska a referenčních laboratoří. Pro-
jektant si musel poradit i s hrozbou možné další povodně.
Právě proto byla na úroveň přízemí umístěna dvě parko-
viště, první pracovní místnosti se nacházejí až v prvním
podlaží.  Dodavatelem byl GEOSAN GROUP, a. s., závod
Praha.

Stavba byla financována hlavně ze zdrojů Ministerstva
životního prostředí ČR. Vybudování pracoven a laboratoří
od prvního poschodí výše umožnil věcný sponzorský dar a. s.
Českomoravský cement. Technologicky byla budova vyba-
vena zejména z fondu PHARE. Je vybavena systémem ge-
nerálního klíče a elektronickým zabezpečovacím systémem,
klimatizace je centrální a počítačově řízená. Stejně tak řídí
počítač venkovní žaluzie na elektrický pohon. 

Tisková informace

Výzkumný ústav vodohospodářský
získal nové prostory

so9.qxp  8.11.2005  19:53  Stránka 260



STAVEBNÍ OBZOR 9/2005 261

Zatížení stavebních konstrukcí vibracemi 
od povrchové a podpovrchové dopravy

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

Praha
Ing. Daniel MAKOVIČKA 

Statika a dynamika konstrukcí 
Kutná Hora 

Vibrace, které vznikají při průjezdu vozidel po vozov-
kách silničních nebo městských komunikací stejně jako
vibrace vznikající při jízdě vlaků povrchové nebo podpo-
vrchové dopravy, ovlivňují kmitání stavebních kon-
strukcí v jejich blízkosti. Při průjezdu vozidel se projevu-
jí akustickými projevy, v nepříznivějším případě zakmi-
táním podlah, které může nepříznivě ovlivnit komfort
uživatelů objektu. Mohou rovněž ohrozit citlivá zařízení
v objektu, např. laboratorní přístroje, promítací kamery
kinosálů, nebo snížit jejich spolehlivost. Článek je věno-
ván odhadu úrovně těchto vibrací a jejich porovnání
v různých lokalitách a od různých zdrojů.

Úvod 
Zdrojem vibrací, které se šíří podložím do základů budov,

jsou dynamické účinky pohybu vozidel po pozemních nebo
podzemních komunikacích. Obvykle se tyto dynamické účin-
ky označují jako technická seizmicita od povrchové nebo
podpovrchové dopravy. V řadě případů může být přenos vi-
brací od dopravy do konstrukce budov usnadněn bezprost-
ředním kontaktem konstrukce vozovky nebo tunelové roury
se základy budovy a navazujícími zdmi objektu. Kontakt
zdroje s ohroženou konstrukcí může rovněž zprostředkovat
vysoká hladina spodní vody, promrzlé vrstvy terénu v zim-
ním období, propojení základů ohrožené konstrukce i tune-
lové konstrukce se skalním podkladem, nepoužívané starší
základy nebo jiné stavby v podloží, potrubní soustavy v pod-
loží, popř. skalní podklad v malých hloubkách pod povr-
chem terénu. 

Charakter vibrací od dopravy je závislý zejména na hmot-
nosti vozidla, rychlosti a způsobu jízdy vozidla, na směru
pohybu vozidla (po přímce nebo v oblouku, po rovině nebo
ve svahu), na brzdění nebo zrychlování vozidla. Dalším
parametrem je rovinnost jízdní dráhy, a� již jde o kvalitu po-
vrchu silniční vozovky nebo směrové a výškové vyrovnání
kolejové dráhy, způsob upevnění kolejnic, skladbu podklad-
ních vrstev vozovky apod. Kromě parametrů vibrací ve
zdroji má na velikost vibrací vliv složení prostředí na cestě
od zdroje k ohrožené konstrukci budovy, tedy zvláště sklad-
ba geologického prostředí a jeho mechanické vlastnosti, te-
dy tuhost, rychlost šíření vlnění, útlum se vzdáleností apod.
Konečně pak může velikost vibrací z podloží zesílit nebo
utlumit provedení vlastní konstrukce budovy a způsobu je-
jího založení, zejména pak frekvenční naladění ohrožené
konstrukce.

Právě pro řadu vlivů, které se podílejí na úrovni vibrací
v daném místě na dané konstrukci, je pro rozvahy o snížení
úrovně vibrací na přípustnou míru vhodné provést jejich
měření. Měření lze realizovat bu	 na hotové konstrukci, ne-

bo v případě její předpokládané výstavby na úrovni zákla-
dové spáry v sondách v blízkosti ohrožené konstrukce nebo
v blízkosti zdroje vibrací, tedy na konstrukci vozovky nebo
konstrukci metra, železnice, tramvajového tělesa. Naměřené
vibrace pak lze využít pro kvalitnější analýzu odezvy celé
konstrukce ohroženého objektu nebo jen jeho částí a návrh
opatření ke snížení vibrací.

I přes uvedené odlišnosti, jež mají vliv na intenzitu a ča-
sový průběh vibrací od dopravy, mají seizmické účinky od
těchto zdrojů jisté společné znaky.

Povrchová silniční doprava
Vibrace, šířící se podložím od účinků povrchové dopravy,

jsou významným zdrojem buzení budov. Pokud mají vozov-
ky v okolí posuzovaných budov kvalitní a rovný povrch,
pak se přejezd vozidel po komunikaci projevuje především
akusticky. Akustické vlny, které se šíří vzduchem, vybudí
v konstrukci vibrace především na úrovni 3. až 7. podlaží a
ve stěnách fasády přivrácené ke komunikaci. Vibrace v niž-
ších a nebo vyšších podlažích mají zpravidla významně
nižší intenzitu. Velikost vibrací konstrukce od akustických
vlivů je možné pozorovat na již dříve vzniklých trhlinách
jako pohyb s nízkou amplitudou. Tyto vibrace jsou však
zpravidla značně menší než amplitudy velmi pomalých po-
hybů odpovídající kolísání povětrnostních vlivů, zejména
venkovní i vnitřní teploty a vlhkosti.

Vibrace šířící se podložím mají zpravidla vyšší intenzitu
než vibrace od akustických jevů. Pro běžné stavby je však
z hlediska bezpečnosti tato úroveň vibrací od běžné dopravy
nevýznamná, s výjimkou historických objektů nebo objektů
v chatrném stavu. Vznik větších trhlin může být vyvolán
přejezdy velmi těžkých vozidel nebo provozem stavebních
strojů (např. vibračních válců) při výstavbě nových kon-
strukcí v blízkosti stávajících. 

Zpravidla se vibrace od běžné dopravy, šířící se podlo-
žím, mohou projevit pouze drobnými trhlinkami a prasklin-
kami ve fasádě, označovanými jako „kosmetické“ škody.
Větší škody může druhotně způsobit sedání objektů a okol-
ního území v blízkosti nezpevněných cest, které jsou využí-
vány pro stavební dopravu nebo vibrace vyvolané při ražení
pilot, trhacích pracích apod. Tyto škody na budovách nema-
jí obvykle nic společného s vibracemi od běžné dopravy po
okolních komunikacích.

Dříve, než se začnou projevovat škody od vibrací od do-
pravy na ohrožené konstrukci, bývá vážnějším problémem
působení vibrací na osoby v těchto konstrukcích. Vibrace
tohoto typu obvykle mnohem dříve přesáhnou bezpečné
limity udávané hygienickými normami (obr. 1), než dojde
k vytvoření trhlin a prasklin v konstrukci. To ostatně vyplý-
vá i ze srovnání limitů pro vibrace podle ČSN 73 0040 [2] a
podle nařízení vlády [5], jež je v současnosti platnou hygie-
nickou normou.
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Na obrázcích 2 až 4 jsou uvedeny naměřené úrovně
kmitání v lokalitě plzeňského předměstí Roudná při průjez-
du plně naloženého nákladního automobilu Tatra rychlostí
20 až 30 km/h po místní asfaltové komunikaci s relativně
malými nerovnostmi (obr. 5). Měření bylo provedeno na
okraji vozovky, dále na podlaze přízemního podlaží nového

nepodsklepeného rodinného domu v těsné blízkosti zdi čelní
fasády, a konečně na úrovni podlahy 1. patra stejného domu,
na vertikále nad stanovištěm v přízemí. Z porovnání jednot-
livých záznamů je vidět, že konstrukce rodinného domu vi-
brace z vozovky zesílí, a to zejména na vlastních frekven-
cích měřeného domu.

V ČSN 73 0040 [2] je v čl. 5.4.1 a tab. 8 uvedeno stano-
visko, že pokud seizmické vibrace nepřesáhnou předepsa-
nou mez (v našem případě konkrétně pro běžné obytné zdě-
né nízkopodlažní budovy jde o 1 mm/s), není nutné se jimi
zabývat. Tato normová mez bývá často mylně zobecňována
na obě skupiny mezních stavů, tedy jak na bezpečnost kon-
strukce podle 1. skupiny mezních stavů, tak na vliv vibrací
na spolehlivost konstrukce podle 2. skupiny mezních stavů.
V citovaném článku normy je však uvedeno, že platí pouze
pro 1. skupinu mezních stavů. Při využití budovy k bydlení
nebo s ohledem na umístění citlivých zařízení v budově je
nutné chápat hygienická kritéria nebo kritéria pro spoleh-
livost instalované technologie v ohrožené konstrukci jako
kritéria v rámci 2. skupiny mezních stavů. 

Argumentem proti použití normového kritéria podle [2] i
na 2. skupinu mezních stavů je skutečnost, že konstrukce
budovy, stejně jako kterákoliv jiná konstrukce, může vibra-
ce od dopravy, šířící se jako seizmický signál podložím, ze-
sílit, a pak i v daleko menším amplitudovém rozsahu mohou
ohrožovat pohodu (ve smyslu nařízení vlády [5] ohrozit
spolehlivost konstrukce) obyvatel domu (obr. 1). Je tedy
nutné se jimi zabývat a vzájemnou interakci vibrací od tech-

Obr. 1. Porovnání mezí pro rušivé vibrace a akustické vlivy 
s normovými limity 

Obr. 2. Záznam a FFT spektrum vertikálních vibrací naměřených na okraji vozovky

Obr. 3. Záznam a FFT spektrum vertikálních vibrací naměřených v přízemí domu
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nické seizmicity od dopravy se stavební konstrukcí podrob-
něji analyzovat, i když pro 1. skupinu mezních stavů je
amplitudová úroveň vibrací od technické seizmicity velmi
nízká.

Obdobné zkušenosti se zesílením vibrací stavebních kon-
strukcí budov byly získány s řadou dalších konstrukcí –
uve	me jako příklad další stanoviště patrového rodinného
domu v obci Úlibice poblíž Jičína. Tento dům se od domu
v Roudné lišil jak odlišným typem konstrukce a skladbou
podloží, tak zejména velmi dobrou kvalitou nové vozovky a
rychlostí projíždějících vozidel po silnici 1. třídy. V tabulce 1
jsou uvedeny mezní hodnoty intervalu naměřených maxi-
málních zrychlení vibrací apeak na různých stanovištích v do-
mě (vstupní schodiště na úrovni přízemí a patro) a před do-
mem při průjezdu několika kamionů různé konstrukce okolo
domu rychlostí cca 40 až 50 km/h. Měření bylo provedeno
jak na chodníku vedle vozovky, tak na podlahách domu
v těsné blízkosti obvodových zdí. Z porovnání naměřených

Obr. 4. Záznam a FFT spektrum vertikálních vibrací naměřených v 1. patře domu

Obr. 5. Nerovnosti vozovky místní komunikace

Tab. 1. Amplitudová úroveň naměřených maximálních zrychlení vibrací apeak na různých stanovištích při přejezdu několika vozidel nebo vlaků

Vzdálenost 
snímače 

od zdroje

[m]

tramvaj Plzeňská, Praha 18 22 12 obrubník chodníku

kamión Plzeňská, Praha 12 13 5 obrubník chodníku

metro Pankrác, Praha 90 120 0 základy objektu nad metrem

metro Radlice, Praha 30 65 0 nástupiště u koleje

metro Radlice, Praha 15 17 0 obezdívka tubusu metra

metro Hůrka, Praha 121 690 15 hlava piloty

kamión Úlibice u Jičína 12 16 3 chodník u cesty

kamión Úlibice u Jičína 13 14 8 schodiště do domu

kamión Úlibice u Jičína 21 23 8 patro domu

Tatra Roudná, Plzeň 14 19 8 přízemí domu

Tatra Roudná, Plzeň 30 36 8 patro domu

Tatra Roudná, Plzeň 19 23 1 obrubník u cesty

Tatra Roudná, Plzeň 12 18 10 schodiště do domu

vlak Zašová u Rožnova 9 9 500 základ na poli

kamión Zašová u Rožnova 2 8 500 základ na poli

autobus Zašová u Rožnova 2 6 500 základ na poli

Umístění snímačeZdroj vibrací Lokalita

Meze intervalu 
zrychlení a peak

[mm/s2]
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úrovní je zřejmé amplitudové zesílení vibrací uvnitř domu.
Zesílení vibrací je na frekvenčních složkách, které odpoví-
dají vlastním frekvencím domu (samozřejmě odlišných od
předchozího případu v Plzni).

Dalším příkladem je interval vibrací naměřených na ob-
rubníku kvalitní asfaltové komunikace na Plzeňské ulici při
výjezdu z Prahy od přejezdu několika nákladních vozidel
rychlostí 50 až 60 km/h (viz možný interval naměřených
maximálních zrychlení apeak v tab. 1). Z tohoto měření je
zřejmé, že amplitudová úroveň vibrací od dopravy na kvalit-
ním povrchu vozovky je srovnatelná s výsledky měření
v Úlibicích.

Pro porovnání se zahraničními zkušenostmi jsou v tab. 2
podle [14] uvedeny výsledky kanadského měření jízdy ka-
miónu a autobusu stejné váhové kategorie po nerovné vo-
zovce. Z evropských podmínek je uveden graf na obr. 6 pro
různé typy přejezdu kamiónů a traktorů po běžných vozov-
kách [8]. Z porovnání obou zahraničních materiálů s našimi
zkušenostmi je zřejmé, že jejich výsledky byly sestaveny
pro nekvalitní a nerovné, popř. nezpevněné povrchy vozo-
vek. I přes tuto skutečnost lze z porovnání výsledků všech
uvedených měření usuzovat na přibližnost a variabilitu od-
hadů účinků dopravy na stavební konstrukce. To je důvod,
proč odhady, zejména pro významnější konstrukce nebo pů-
dorysně či výškově rozsáhlejší objekty, především sídlišt-
ních, hotelových, administrativních komplexů a škol, se do-
poručuje zpřesnit měřením v konkrétních podmínkách lo-
kality.

Obecně lze konstatovat, že vibrace od silniční dopravy,
které se šíří okolním prostředím do blízké zástavby, jsou na
frekvencích v rozsahu přibližně 5 až 25 Hz. Amplitudově
jsou v rozsahu 0,005 až 2 m/s2 ve zrychlení nebo 0,05 až
25 mm/s v rychlostech. Dominantní frekvence a amplitudy
vibrací buzení objektu závisí na mnoha faktorech, přede-
vším na vozovce, hmotnosti, konstrukci a rychlosti vozidla
a způsobu jízdy (např. zastavení); typu, složení, ulehlosti a
vlhkosti podloží vozovky a cesty k objektu, vzdálenosti vo-
zovky od objektu, ročním období (např. zmrzlá horní vrstva
terénu nebo suchá, rozmáčená) atd. Charakter vibrací a tyto
faktory jsou vzájemně závislé, ale nelze jednoduše stanovit
závislosti mezi nimi. Tak například vliv rychlosti vozidla
souvisí s rovinností jízdní dráhy. Obecně, čím nerovnější je
povrch jízdní dráhy, tím více rychlost vozidla ovlivňuje vy-
buzené amplitudy vibrací. Obdobně způsob jízdy vozidla,
např. vibrace při zastavení, závisí na počáteční rychlosti
vozidla a rovinnosti jízdní dráhy. Pro malé rychlosti a kva-
litnější povrch vozovky je způsob zastavení prakticky ne-
významný ve srovnání s rychlostními komunikacemi nebo
nerovnými vozovkami. Z tabulky 2 je zřejmé, že účinky ka-
miónu a autobusu jsou při rychlosti 25 km/h srovnatelné,
zatímco při rychlosti 50 km/h jsou účinky autobusu téměř
dvojnásobné.

Amplitudy budicích vibrací a jejich dominantní frekvence
závisejí také na typu zemin v podloží a jejich ulehlosti. Čím
je podloží tužší a útlum šíření vlnění v něm menší, tím vyš-
ší jsou amplitudy vibrací, které se přenášejí do ohrožené
konstrukce. Pro šíření vibrací podložím jsou pak významné
vlastní frekvence zemin – pokryvných útvarů na skalním
podkladu. V oblasti těchto vlastních frekvencí se vibrace od
dopravy šíří do větších vzdáleností. V našich podmínkách je
obvyklá tlouš�ka zemin na skalním podkladu 2 až 4 m, pak
mohou být vlastní frekvence zeminy na skalním podkladu
blízké vlastním frekvencím budov (jejich stěn a stropů), a
pak je přenos vibrací od dopravy do stavebních konstrukcí
zesílen v důsledku rezonančního efektu.
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Tab. 2. Porovnání efektivní úrovně zrychlení vibrací [mm/s2] způ-
sobené kamiónem a autobusem při jízdě různou rychlostí po nerov-
né vozovce [14]

autobus kamión autobus kamión

terén v blízkosti 
čelní fasády

20,5 19,9 64,5 33,2

vnější ze	 na 
úrovni základu

11,2 10,1 30,9 15,7

střed podlahy 
v 1. podlaží 
(přízemí)

20,3 20,8 62,9 30,1

střed podlahy 
ve 2. podlaží 
(1. patro)

35 37,3 96,2 46,7

Stanoviště

25 km/h 50 km/h

Poznámka: Autobus byl vybaven vzduchovým odpružením, 
kamión měl ocelové listové pružiny.

Obr. 6. Frekvenční a amplitudové charakteristiky vibrací 
od jízdy různých typů vozidel [8]

Tab. 3. Informativní hodnoty konstanty absorpce α pro různé 
základové půdy [2]

základová půda αα   [m–1]

bahnité zeminy 0

jemnozrnné písky a písčité hlíny nasycené vodou 0,03–0,04

písky středně až hrubě zrnité, vlhké hlíny, písčité hlíny 0,04–0,06

jílnaté písky, hlíny a písčité hlíny 0,03–0,05

hlíny a písčité hlíny suché (tvrdé) 0,08–0,10

suché štěrkovité zeminy 0,10–0,15

so9.qxp  8.11.2005  19:53  Stránka 264



STAVEBNÍ OBZOR 9/2005 265

Úroveň budicích vibrací od dopravy klesá exponenciálně
se vzdáleností ohrožené konstrukce od dopravní cesty; na
obr. 7 jsou uvedeny tyto závislosti podle ČSN 73 0040 [2]
pro různé typy pokryvných zemin (tab. 3). Pro velké vzdále-
nosti komunikace od ohrožené konstrukce v řádu stovek met-
rů jsou zpravidla vyšší frekvenční složky vibrací úplně utlu-
meny a amplituda zrychlení vibrací je v řádu pouze jednotek
mm/s2, ale na nízkých frekvencích v řádu jednotek Hz (tab. 1).

Kolejová doprava
Seizmické zatížení od povrchové nebo podpovrchové ko-

lejové dopravy se projevuje, obdobně jako v případě silniční
dopravy, jako kinematické zatížení základových konstrukcí
objektů v blízkosti těchto dopravních cest. Charakteristiky
budicích vibrací v jednotlivých lokalitách v návaznosti na
typ vozidel, jejich jízdní dráhu, způsob jízdy apod., stejně
jako u silniční dopravy, se mohou významně lišit. Charakter
budicích vibrací od kolejové dopravy odpovídá přejezdu
vlaků přes nerovnosti kolejové jízdní dráhy a příčným pohy-
bům vozidel v důsledku vůlí mezi kolem a kolejnicí. Z na-
měřených časových průběhů těchto účinků lze zpravidla
identifikovat počty vagónů vlaků, vlivy počtu náprav, které
se při průjezdu vlaku okolo měřeného stanoviště projeví na

záznamech z měření jednotlivými skupinami výkmitů a
následným dokmitáním.

�� Podpovrchová kolejová doprava 
Míra odlišnosti naměřených vibrací od průjezdu vlaků metra
je zřejmá z porovnání několika typických záznamů a jejich
frekvenčních spekter z pražských podmínek. Na obrázku 8 je
záznam z měření na trase C na Pankráci, na obr. 9 je záznam
z měření na novější trase B v Radlicích. Konečně na obr. 10
je záznam z měření také na trase B poblíž stanice Hůrka ze
stanoviště v blízkosti přejezdu vlaku metra z tunelové trasy do
nadzemní mostní trasy, tedy z místa, kde o velikosti vibrací
rozhoduje i změna tuhosti podkladu. Amplitudy vibrací na
obr. 8 a obr. 9 jsou přibližně v poměru 2 : 1 (tab. 1) a
frekvenční složení je úplně odlišné. Vibrace naměřené na
stanovištích vedle tras metra, které procházejí přibližně ve
stejné hloubce pod povrchem (mělké trasy), se projevují
různými dominantními frekvencemi – pro starší trasu C jde
o frekvence od 35 do 65 Hz, pro novější trasu B od 48 do 80 Hz.
U obou tras jsou na frekvenčních spektrech buzení na
frekvencích nad přibližně 120 Hz zřejmé také vysoko-
frekvenční akustické složky vibrací, které se šíří do okolního
prostředí tuhými kontakty mezi tunelovou trasou a základy
budov. Na frekvenční charakter budicích frekvencí má kon-
strukce tunelové roury a kolejového svršku dominantní vliv. 

Obr. 7. Závislost amplitudy buzení na vzdálenosti od zdroje pro různé velikosti konstanty absorpce [2]

Obr. 8. Záznam a FFT spektrum vertikálních vibrací naměřených na základech objektu nad trasou metra C
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Ve srovnání s obr. 8 a obr. 9 jsou charakteristiky na obr. 10
odlišné, časový průběh záznamu je tvořen impulsem, který
se šíří do okolí. Amplituda impulsů, způsobených přejezdy
vlaků přes tuhostně odlišné rozhraní jízdní dráhy (přejezd
z tunelové části na mostní a obráceně), je až řádově větší.

Při přenosu vibrací z hlubokých tras metra k povrchu te-
rénu dochází zpravidla ke snížení amplitudové úrovně bu-
zení. Tak např. před stavbou hotelu Hilton v Praze proběhlo
měření vibrací na úrovni povrchu obezdívky tunelové trasy
mezi stanicemi Florenc a Vltavská v kopané sondě a také na
volném nezastavěném povrchu terénu na zkušebním zá-
kladu [9]. Příklad frekvenčních spekter naměřených verti-
kálních vibrací je uveden na obr. 11. Z porovnání úrovně
odezvy na tunelové konstrukci metra a na volném povrchu
terénu na zkušebním základu je zřejmé, že frekvenční slo-
žení budicího signálu při průchodu geologickým prostředím
se mění v závislosti na mocnosti vrstev, vzdálenosti od zdro-
je apod. Do frekvenčního spektra z měření na volném po-
vrchu na zkušebním základu se promítnou i frekvence ulo-

žení tohoto základu na podloží na úrovni terénu (na obr. 11
jde o vlastní frekvenci kmitání základu na podloží okolo
69 Hz), které jsou pro hodnocení úrovně buzení budoucí
zástavby nevýznamné.

Na obrázku 12 jsou porovnána naměřená spektra v kole-
jišti a na nosné konstrukci stanice metra Dejvická. Při po-
rovnání způsobu jízdy vlaků metra [10] v této stanici má
zastavení soupravy za důsledek přibližně devítinásobné ze-
sílení amplitud vibrací ve srovnání s hladkým průjezdem

Obr. 9. Záznam a FFT spektrum vertikálních vibrací naměřených na konstrukci metra trasy B

Obr. 10. Impulsní odezva naměřená na hlavě piloty na konstrukci
v blízkosti rozhraní tunelové a mostní části metra trasy B 

Obr. 11. FFT spektrum vertikálních vibrací naměřených 
na volném povrchu terénu a na konstrukci metra trasy C 

před výstavbou hotelu Hilton 

Obr. 12. FFT spektrum vertikálních vibrací naměřených v kolejišti
(plná čára) a na konstrukci  stanice metra Dejvická trasy A

(čárkovaná čára)
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stanicí. Ze spekter je dále zřejmé, že ne vždy, resp. nikoli
v celém uvažovaném spektru frekvencí do 100 Hz, musí být
nutně vibrace v kolejišti větší než vibrace na nosné kon-
strukci tunelu nebo stanice; to závisí na spektru vlastních
frekvencí příslušné tunelové konstrukce (obdobně jako při
přenosu vibrací z vozovky do blízkých objektů u silniční
dopravy), jejichž důsledkem je, že vibrace z kolejiště mohou
být na frekvencích, odpovídajících vlastním frekvencím
tunelu, zesíleny nebo zeslabeny.

Obecně lze konstatovat, že efektivní vibrace (efektivní
zrychlení vibrací) od pojezdu vlaků v metru jsou v praž-
ských podmínkách na úrovni desetin mm/s2, pokud se tyto
vibrace šíří geologickým prostředím na větší vzdálenosti a
z větších hloubek. Okamžité špičkové výkmity zrychlení
z vibrací se pohybují v jednotkách až desítkách mm/s2. Do-
minantní frekvenční složky vibrací leží přibližně na frek-
vencích od 40 Hz výše. U konstrukcí základů budov, které
spojuje se stavbami metra pevný kontakt, např. prostřed-
nictvím železobetonu, proniklé betonové injektáže ze zákla-
dů, skalní horniny, je zřejmý nárůst amplitud budicích vi-
brací proti uváděnému rozmezí.

�� Povrchová kolejová doprava
V městských aglomeracích jsou typickým představitelem
vibrace vznikající při přejezdu tramvají nebo vlaků. Signál od
vlivu kolejové dopravy je amplitudově i frekvenčně obdobný
jako signál od dopravy v metru. Jeho intenzita se liší podle
blízkosti kolejové trasy posuzované konstrukce budovy. In-
tenzita vibrací od povrchové tramvajové dopravy ve srovnání
s vibracemi od hluboce uložených tras metra ve střední části
Prahy je zpravidla vyšší. U okrajových částí města při mělce
vedených trasách metra jsou amplitudy vibrací od podpovr-
chové dopravy v metru naopak vyšší než od povrchové tram-
vajové dopravy. Rovněž délka záznamů vibrací („silné“
složky vibrací, která převyšuje šum prostředí) od tramvajové
dopravy je kratší (vzhledem k počtu vagónů soupravy) než
v případě metra nebo vlakových souprav na železnici. Typic-
ký záznam vibrací od přejezdu tramvaje ve vyhrazeném do-
pravním pruhu, měřený na obrubníku silniční vozovky, je
uveden na obr. 13. 

Vlivy úpravy terénu na přenos vibrací 
do objektů

Podle posledních výzkumů této problematiky se většina
celkové energie z mělce uložených nebo na povrchu situo-

vaných zdrojů přenese do okolních konstrukcí jako povr-
chové vlnění terénu nebo různě hmotných vrstev podloží.
Podle anglických zdrojů mají rozhodující podíl Rayleighovy
povrchové vlny 67 %, zbývajících 26 % připadá na smykové
vlnění a 7 % na podélné vlnění [14].

Díky povrchovému vlnění rozhoduje o přenosu vibrací do
konstrukce způsob připojení jízdní dráhy k ohrožené budově
povrchem zpevněným (vozovka, vybetonované povrchy),
nebo nezpevněným (zatravněné plochy, zahrady). Při zjiš�o-
vání vlivu zpevnění na přenos vibrací z jízdní dráhy do kon-
strukce budovy byly získány výsledky z měření účinků vi-
bračního válce na okolní vícepodlažní konstrukce řadové
obytné zástavby při výstavbě průtahu rychlostní komunika-
ce Libercem. Na obrázku 14 jsou uvedeny vibrace kmitání
stejných typů budov řadové zástavby od pojezdu vibračního
válce rychlostí 20 až 30 km/h s vypnutým vibrováním po
asfaltové vozovce, která se v části řadové zástavby dotýkala
obvodových zdí budov a ve druhé části byla oddělena od
vlastních budov pruhem zatravněné plochy širokým 5 m. Do
obrázku jsou vloženy limity vibrací pro stavby třídy A, B a C.
V podloží pod vozovkou i pod trávníkem (v hloubce cca 1 m)
byly původní štěrkopískové několikametrové vrstvy podloží.

Posuzování vlivu vibrací od dopravy 
na stavební konstrukci

V zásadě je nutné vibrace po interakci se stavební kon-
strukcí posoudit podle obou skupin mezních stavů: 
– z hlediska bezpečnosti vlastní stavební konstrukce podle

normy pro technickou seizmicitu [2] a norem pro navrho-
vání konstrukcí;

– z hlediska spolehlivosti v návaznosti na splnění kritérií na
její využitelnost, jež jsou pro pobyt osob v konstrukci sta-
noveny normou [3], a hygienickými předpisy s povahou
zákona [5], nebo pro citlivá zařízení a stroje národními [4]
nebo mezinárodními normami [6], popř. kritérii výrobců
těchto zařízení [1] nebo ČSN 73 0032 [15].

Vzhledem k rozsahu těchto normativních nebo zákonných
dokumentů není účelné uvádět jejich plné znění. Infor-
mativně lze z obr. 1 porovnat přípustný amplitudový a frek-
venční rozsah vibrací v obytných prostorách, kancelářích ne-
bo dílnách podle hygienických předpisů [5] ve frekvenční
oblasti do 80 Hz s hranicí, kdy tyto vibrace působí na člově-
ka nepříznivě – rušivě. Obdobně lze porovnat meze rušivých
nebo nepříjemných akustických projevů s hranicí slyšitel-
nosti.

Obr. 13. Záznam a FFT spektrum vertikálních vibrací naměřených na obrubníku vozovky 
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Přípustné vibrace z hlediska bezpečnosti konstrukce jsou
v rozmezí rychlosti od 2 do 6 mm/s podle typu konstrukce.
Vibracemi, při kterých mohou vzniknout první poruchy na
konstrukcích, leží nad 10 až 50 mm/s, zase v závislosti na
typu konstrukce, jejím provedení a stavu [2].

Závěr
Cílem článku bylo porovnat vlivy povrchové a podpovr-

chové dopravy na stavební konstrukce v jejich blízkosti a
dát informativní pohled na jejich amplitudovou a frekvenční
charakteristiku včetně případné modifikace těchto budicích
vibrací v důsledku naladění konstrukce. Jde o velmi kom-
plexní problematiku, na kterou v současnosti nelze dát vždy
jednoznačnou odpově	 bez podrobnějších analýz, protože
jak charakter buzení, tak odezva konstrukce závisí na řadě
parametrů jak u zdroje, tj. ohrožené konstrukce, tak na cestě
od zdroje ke konstrukci. Z výše uvedeného a v souladu se
zkušenostmi ze zahraničí je nejvhodnější měřit úroveň
vibrací ve zdroji, na cestě nebo na ohrožené konstrukci.
U konstrukce ve výstavbě lze provést měření na základech
nebo v těsné blízkosti. Následuje posouzení odezvy ohro-
žené konstrukce, popř. návrh opatření pro omezení vibrací
celé konstrukce nebo její části. 

Naměřené hodnoty odezvy nemusí být v jednotlivých
lokalitách významně podobné, naopak, mohou se od sebe i
výrazně lišit. Hodnoty vibrací uvedené v příspěvku lze tedy
použít jako první přiblížení ke skutečným hodnotám na reál-
né konstrukci v konkrétních podmínkách. 

Práce na této problematice je podporována projektem
č. 103/03/0082 GA ČR „Nelineární odezva konstrukcí při
mimořádných zatíženích a zatíženích způsobených po-
hybem člověka“. 
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Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Loading of Building
Structures by Vibrations from Surface and Subsurface
Transport

Vibrations arising from passage of vehicles on roads of
highways and urban streets, as well as vibrations from
passage of trains of surface and subsurface transport
affect vibrations of building structures in their vicinity.
During passage of vehicles, they manifest themselves in

Obr. 14. Vliv zpevnění terénu na odezvu konstrukce při provozu vibračního válce po blízké asfaltové vozovce
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acoustic and vibration effects; under the best of condi-
tions, they lead to floor vibration which may affect com-
fort of the users of the building adversely. Besides, they
may affect sensitive equipment inside the building, such
as laboratory equipment, cinema projectors, or reduce
their reliability. This article seeks to assess the level of
these vibrations and compare different locations and dif-
ferent sources. 

Makovička, D. – Makovička, D. jr.: Belastung von
Bauwerken durch Vibrationen aus dem ober- und
unterirdischen Verkehr 

Vibrationen, die bei der Durchfahrt von Fahrzeugen auf
Fahrbahnen von Landstraßen und Ortsstraßen entste-
hen, ebenso wie beim Fahren von Zügen im ober- und
unterirdischen Verkehr entstehende Vibrationen beein-
flussen das Schwingen von Baukonstruktionen in ihrer
Nähe. Beim Vorbeifahren von Fahrzeugen machen sie
sich durch akustische und Schwingungserscheinungen,
im ungünstigsten Fall durch Vibrieren der Fußböden
bemerkbar, was den Komfort für die Nutzer der
Objekte beeinträchtigen kann. Sie können ebenfalls
empfindliche Einrichtungen im Gebäude, wie z.B.
Laborgeräte, Vorführgeräte in Kinos beeinträchtigen
oder ihre Zuverlässigkeit herabsetzen. Der Artikel ist
der Schätzung des Niveaus dieser Vibrationen und
ihrem Vergleich in verschiedenen Standarten und von
verschiedenen Vibrationsquellen gewidmet.

Česká betonářská společnost ČSSI
ČBS Servis, s. r. o.

pořádají

BETONÁŘSKÉ DNY 2005
30. listopadu – 1. prosince 

Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové

Odbornou úrovní, rozsahem programu i bohatou společenskou stránkou si konference postupně buduje významné
postavení mezi tuzemskými akcemi v oboru stavebnictví. Cílem dvanáctých Betonářských dnů bude seznámit účastníky
s novinkami v oblasti navrhování i provádění betonových konstrukcí. 

Program
� blok vyzvaných přednášek
� významné realizace
� nové projekty a navrhování
� výzkum a nové materiály
� technologie a provádění
� pohledový beton a speciální design betonu
� filmy s tematikou betonu a betonových staveb

Přednášky budou probíhat paralelně ve dvou sálech, ve třetím budou po loňském úspěchu opět promítány odborné filmy a
počítačové prezentace, tentokrát nejen tuzemské provenience, ale i filmy o významných světových stavbách z betonu
zapůjčené ze zahraničí. Součástí odborného programu bude již osvědčená sekce posterů a tradiční dvoudenní výstava. 

www.cbz.cz

Jelínek, V.

Větrání budov a přívod vzduchu 
ke spotřebičům

Gas, Říčany u Prahy, 2005, A5, 200 s., 140 Kč

Publikace shromaž	uje základní kritéria pro větrání
budov, popisuje a vysvětluje principy jednotlivých způ-
sobů. Autor uvádí návrhy a principy výpočtů s grafic-
kým zobrazením průběhu tlaku. Dále se zabývá aplika-
cemi způsobů větrání při používání plynových spotřebi-
čů v budově a současně uvádí jednoduché instruktivní
příklady. Kniha je určena specialistům pro větrání, kteří
zpracovávají návrhy plynových odběrních zařízení a od-
vodů spalin, dále energetickým auditorům, prováděcím
firmám v oboru plynových odběrních zařízení a vzducho-
technice. Nepostradatelnou se může stát i pro instituce
schvalující stavební profese s návazností na větrání bu-
dov, a samozřejmě studenty a učitele se zaměřením na
technická zařízení budov. Užitečnou pomůckou bude při
výpočtech větrání, návrzích opatření pro přívod spalova-
cího vzduchu a odvod spalin od spotřebičů. Současně bu-
de instruktivním podkladem pro začínající odborníky
v příslušných vzduchotechnických a návazných profesích.

www. gasinfo.cz
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Za sucha lisované obkladové prvky 
z druhotných surovin 

Ing. Radomír SOKOLÁŘ, Ph.D.
Ing. Lenka SMETANOVÁ

VUT – Fakulta stavební
Brno

Článek pojednává o výrobě keramických obkladových
prvků lisovaných za sucha výhradně z druhotných suro-
vin – hnědouhelného elektrárenského popílku a kamen-
ných odprašků z těžby amfibolitu. Optimální fyzikálně
mechanické vlastnosti vykazuje směs elektrárenského
popílku a 10 % amfibolitických odprašků zpracovaná
při teplotě výpalu 1 150 ˚C s dobou izotermické výdrže
20 minut.

Úvod
Výzkumu možností využití popílku jako suroviny je vě-

nována stále větší pozornost nejen u nás, ale i v zahraničí,
protože z ekologického i ekonomického hlediska jde o znač-
nou zátěž (nutnost ukládání na skládky). Ověřují se
možnosti jeho uplatnění jako plnohodnotné náhrady přírod-
ních surovin při výrobě obkladových prvků: 
– v Thajsku, s roční produkcí cca 2 mil. t, byla zkoumána

možnost úplné náhrady plastických surovin pro výrobu
cihel [1];

– ve Španělsku se ověřovalo využití pojiv pro lisování ne-
plastických hmot se zaměřením na problémy se změnami
vlhkosti a zajištění bezpečného odplynění střepu při
lisování a snížení teplot výpalu [2];

– v Indii se zkoumala možnost výroby pórovitých cihelných
dlaždic z popílku a mramorového prachu (lisování vzorků
při 15 MPa) s přídavkem jílů. Předmětem bylo pět rozdíl-
ných směsí s 60 až 75 % (hmotnostních) mramorových
prachů, 25 až 35 % popílku a 0 až 10 % jílu. Směsi bez jílu
ukázaly relativně lepší charakteristické vlastnosti [3]; 

– směsné popílko-jílové pálené střepy pro výrobu keramic-
kých obkladových prvků byly laboratorně připravovány i
v našich podmínkách [4].

Vlastnosti vstupních surovin
Základní surovinou pro výrobu lisovaných obkladových

prvků byl vysokoteplotní popílek z Chvaletic (spalování

hnědého uhlí). Příznivá je přítomnost tavicích oxidů, které
vytvářejí taveninu i při nižší teplotě, čímž přispívají ke snaz-
šímu zhutnění střepu a snížení teploty výpalu. Odprašky
z lomu Želešice jsou z mineralogického hlediska (rentge-
nová difrakční analýza) tvořeny především minerály amfi-
bolitu (obecný amfibol, glaukofan, ferroaktinolit, cumming-
tonit) a menším množstvím jílových minerálů (kaolinit,
chlorit). Z chemického složení lze usuzovat na dobrý tavicí
účinek ve směsi, nebo� obsahují velké množství alkálií a
CaO, resp. MgO, jež lze zařadit mezi eutektická taviva.
Také velké množství sloučenin železa dává předpoklad funk-
ce odprašků jako taviva. Nutné je velmi citlivé dávkování,
nebo� při rychlém výpalu hrozí nebezpečí nadýmání střepu,
zejména v redukčním prostředí (tab. 1).

Příprava vzorků
Suroviny lze charakterizovat jako neplastické, tj. zrna

nevytvářejí vazby a nejsou schopna vytvořit plastické těsto.
Požadovaného tvaru a zpevnění je proto u vzorků z popílku
dosaženo zpracováním zavlhlé směsi – granulátu, jehož pří-
prava spočívá v ovlhčení směsi a následném protlačení přes
síto s oky ∅ 1 mm. Pístové lisování výlisku (70 x 70 x 10 mm)
probíhalo tlakem 35 MPa v ocelové formě. Hlavními činiteli
při tomto způsobu zpracování jsou zrnitost, vlhkost směsi,
lisovací tlak, doba lisování a odzvdušnění.

Proctorovou zkouškou zhutnitelnosti zemin [5] byla
stanovena optimální vlhkost pro vytváření vzorků lisováním
18 % hmotnostních vody, při níž dojde k maximálnímu
zhutnění popílkového výlisku (obr. 1). 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 S MnO ZŽ

popílek 56,82 28,93 6,18 1,79 1,31 1,79 0,32 2,02 0,2 0,03 0,74

odprašky 47,7 3,55 10,74 9,77 8,87 2,13 1,16 – – – –

Surovina
Chemické složení [%]

Tab. 1. Chemické složení popílku a odprašků
Obr. 1. Proctorova zkouška zhutnitelnosti popílkové směsi
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V počáteční fázi se sledoval vliv velikosti částic popílku.
Vzorky byly připraveny ze suroviny bez granulometrických
úprav a ze suroviny domílané v kulovém mlýnu (zbytek na
sítu s oky ∅ 0,063 mm do 5 %). Byl prokázán vliv jemnos-
ti zrn na fyzikálně mechanické vlastnosti. Další vzorky s pří-
davkem amfibolitických odprašků byly vytvořeny ze směsi
popílků a odprašků domílaných a současně homogenizo-
vaných v kulovém mlýnu (tab. 2). 

Vzorky byly vypáleny v laboratorní elektrické peci za
teploty odpovídající přibližně rychlovýpalu keramických
obkladových prvků ve válečkové peci. Do 450 ˚C byl nárůst
teploty 8 ˚C/min, v intervalu 450 až 600 ˚C stoupala rych-
lostí 4 ˚C/min, při 600 ˚C byla izotermická výdrž 15 minut,
od 600 ˚C na vypalovací teplotu stoupala rychlostí 4 ˚C/min.
Chlazení bylo samovolné. 

Fyzikálně mechanické vlastnosti
vypálených střepů

Vlastnosti páleného popílkového střepu byly stanoveny
podle zkušební normy řady ČSN EN ISO 10545 [10],
obkladových prvků lisovaných za sucha podle ČSN EN
14411 [11], viz tab. 3. Nasákavost, zdánlivá pórovitost a
hustota byly zjiš�ovány sycením otevřených pórů varem,
který se udržuje 2 hodiny, poté 4 hodiny 15 minut při teplotě
místnosti chladnutí.

Mrazuvzdornost byla z technických důvodů stanovena
(místo 50 použito 100 cyklů) podle modifikované, dnes již
neplatné ČSN EN 202 [12], která umožňuje lépe napodobit

vliv mrazu. Byly použity i nepřímé metody založené na
vlastnostech pórovitého systému střepu (tab. 4):
a) podle velikosti pórů (vysokotlaká rtu�ová porozimetrie),

kde je mrazuvzdornost definována jako faktor mrazu-
vzdornosti F;

b) saturační poměr T [6] stanoví poměr otevřených pórů na-
sycených vodou za atmosférického tlaku (mn,u) a pórů
nasycených ve vakuu 3 kPa (mn,v). Menší hodnota zna-
mená větší podíl nezaplněných pórů, které umožňují zmr-
zlé vodě se rozpínat bez poškození struktury střepu. U těch-
to výrobků lze předpokládat mrazuvzdornost (T = 75 zna-
mená 25 % nezaplněných otevřených pórů).

Distribuce pórů, která mrazuvzdornost střepu podstatně
ovlivňuje, se stanoví rtu�ovým porozimetrem (Thermo Fin-
nigan Pascal 140/240) jako objem pórů v rozsahu kapilár
s průměrem 2,5·10-8 až 5.10–4 m. Pro stanovení nepřímé mra-
zuvzdornosti bylo vytvořeno několik teoretických modelů.
Bentrup [7] a Friese [8] definovali limitní hodnoty pro střed-
ní poloměr pórů r50% (medián poloměru pórů), Maage [9]
definoval mrazuvzdornost podle faktoru 

kde PV je celkový objem pórů [m3·g-1] a P3 podíl pórů o prů-
měru >3 ·10-6 m z PV [%].

Diskuze výsledků
Vlastnosti vypáleného střepu ovlivňuje i granulometrie

surovinové směsi. Zvýšením měrného povrchu popílku (z pů-
vodního zbytku na sítu s oky ∅ 0,063 mm 46 na 5 %) klesla
nasákavost střepu o 7,9 % (při 1 100 ˚C), resp. 10 % (při
1 150 ˚C). Analogicky vzrostla ohybová pevnost střepu.
Proto byla dále surovina za sucha upravována domíláním
(vzorky C a D) v laboratorním kulovém mlýnu (zbytek na
sítu s oky ∅ 0,063 mm do 5 %), kde současně proběhla i
homogenizace s amfibolitickými odprašky. 

Z praktického hlediska je pro výrobu keramických ob-
kladových prvků nutná vypalovací teplota vyšší než 1 100 ˚C.
Při teplotě 1 150 ˚C, kdy již dochází k velmi intenzivnímu
slinování střepu (tab. 5), je možnost výroby pórovitých
obkladaček skupiny BIII z čistě popílkové surovinové
směsi. Přídavkem 10 % amfibolitických odprašků se již
vypálený střep dostává do oblasti keramických dlaždic
skupiny BIb. Pokles zdánlivé hustoty a růst vypalovací
teploty svědčí o vzniku uzavřené pórovitosti vlivem slino-
vacího procesu.

Tab. 2. Směsi a jejich značení

A
bez granulometrické 
úpravy 

46,0  –

B mletí 4,2  –

C 10

D 15

Příměs 

[%]

18

s přídavkem 
amfibolitických 
odprašků 

5

Směs Popílek

Lisovací 
vlhkost 

Zbytek na sítu 
(∅ 0,063 mm)

Tab. 3. Vlastnosti keramických obkladových prvků lisovaných 
za sucha

Ia Ib IIa IIb III

nasákavost [%] průměr ≤ 0,5 0,5 – 3 3 – 6 6 – 10 > 10

ČSN EN ISO 10545-3 jednotlivě max.0,6 max. 3,3 max. 6,5 max. 11 min. 9

pevnost v ohybu
[MPa]

průměr ≥ 35 ≥  30 ≥  22 ≥  18

ČSN EN ISO 10545-4 jednotlivě min. 32 min. 27 min. 20 min. 16

lomové zatížení [N]
(tl. 7,5 mm) 

– 1 300 1 100 1 000 800 600

odolnost proti mrazu 
ČSN EN ISO 10545-12

– ano ano

≥  15

přípustný zkušební postup

Skupina B [11]
Vlastnosti Ukazatel

34,2
2,3

P  
PV

  F  += ,                            (1)

Tab. 4. Nepřímé posuzování mrazuvzdornosti

1 stanovení průměr ze 3 měření 

ano > 1 > 1,65 > 70 do 0,75

nejistá –  0,60 < r 50% < 1,65 50 až 70
0,75 až 

0,85

ne < 1 < 0,60 < 55
více než 

0,85

Friese, Bentrup – r 50% [mm] Faktor 

F

Saturační 
poměr 

T
Mrazuvzdornost
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Při teplotě výpalu 1 100 ˚C se přídavek amfibolitických
odprašků významně neprojevuje, naopak teplota 1 150 ˚C a
nejvyšší dávkování amfibolitických odprašků znamená ne-
bezpečí nadýmání střepu při zvoleném režimu výpalu. 

Velmi výhodná distribuce popílkového střepu je příčinou
jeho vysoké mrazuvzdornosti i při vysoké nasákavosti (obr. 2).
Již nepřímé stanovení na základě dostupných modelů tento
předpoklad dávalo. Přídavek odprašků mírně zhoršuje dis-
tribuci pórů ve vztahu k mrazuvzdornosti, ale rapidní pokles
nasákavosti střepu je zárukou odolnosti proti cyklickému
působení mrazu (tab. 5).

Závěr
Elektrárenský popílek je po zdrobnění na zbytek na sítu s

oky ∅ 0,063 mm do 5 % vhodnou surovinou pro výrobu
mrazuvzdorných keramických obkladových prvků (tab. 6).
Přídavkem taviva – odpadních amfibolitických odprašků –

lze dosáhnout podstatného snížení vypalovacích teplot, resp.
rapidního snížení nasákavosti střepu při teplotách výpalu
vyšších než 1 100 ˚C. Vhodnou kombinací teploty výpalu a
dávkování amfibolitických odprašků, aby nedocházelo k na-
dýmání střepu při rychlovýpalu, lze dosáhnout různé kvali-
ty střepu – od interiérových pórovitých obkladaček skupiny
BIII až po slinuté dlaždice skupiny BI podle požadavků
normy [11]. 

Článek byl zpracován za podpory projektů č. 103/05/H044
GA ČR „Stimulace vědeckého rozvoje doktorandů na
oboru stavebně materiálové inženýrství“ a č. 0021630511
VVZ MSM „Progresivní stavební materiály s využitím
druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“.
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Tab. 5. Vlastnosti vypáleného střepu

Teplota výpalu Pevnost v ohybu Nasákavost Smrštění pálením Zdánlivá pórovitost Zdánlivá hustota

[°C]  [MPa]

A 4,8 28,5 5,9 39,6 2 305

B 13,9 20,4 9,4 34,1 2 540

C 20,1 15,7 9,7 41,9 2 680

D 22,1 15,5 9,1 40,7 2 620

A 5,3 22,6 0,1 34,5 2 330

B 19,6 12,6 13,3 24,0 2 525

C 54,1 1,8 16,5 4,5 2 490

D 47,3 1,5 16,4 3,9 2 590

1 150

1 530

1 920

2 380

2 490

1 100
1 675

1 890

1 860

1 395

Směs
Objemová hmotnost

[%] [kg.m-3]

Obr. 2. Nasákavost vypálených střepů v závislosti 
na teplotě výpalu a složení směsi 

Tab. 6. Mrazuvzdornost vypálených střepů 

C 1 150 100 0,74 103 1,23

1 100 100 0,69 192 1,66

1 150 100 0,71 134 1,74
B

F
[–]

r 50% 

[µm]

vypalovací 
teplota

[˚C] 

ČSN EN 202
 [cykly]

DIN 52251-3

Směs

Mrazuvzdornost
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Sokolář, R. – Smetanová, L.: Dry Pressed Ceramic Tiles
from Waste Raw Materials

This paper is aimed to evaluate and propose the possi-
bility of dry pressed ceramic tiles production by means
of exclusive use of raw mixture based on fly ash. Horn-
blende dust which originates during mining and crush-
ing of hornblende aggregate in the Želešice quarry and
fly ash from lignite were exploited. Optimal physical-
tensile properties (CSN EN 14411) were achieved by 10
% admixture of hornblende dust with fly ash at the fir-
ing temperature of 1,150 ˚C and soaking time 20 minut.

Sokolář, R. – Smetanová, L.: Trocken gepresste Beklei-
dungselemente aus Sekundärrohstoffen 

Der Artikel behandelt die Herstellung ausschließlich aus
Sekundärrohstoffen – Braunkohlen-Kraftwerksasche
und Steinstaubabfällen von der Hornblendegewinnung -
hergestellter trocken gepresster keramischer Beklei-
dungselemente. Optimale physikalisch-mechanische Ei-
genschaften weist ein Gemisch von Kraftwerksasche
und 10 % Hornblendestaubabfällen verarbeitet bei ei-
ner Brenntemperatur von 1 150 ˚C mit einer isothermis-
chen Haltedauer von 20 Minuten auf.

�recenze

�zprávy

Juríček, J. – Bajza, A. – Cesnak, J.

Konštrukcie budov z monolitického betónu
Vydavate�stvo Eurostav, Bratislava, 2005, A4, 156 s., 399 Sk

Shora uvedené slovenské vydavatelství uvedlo v březnu na
trh zajímavou knihu autorů ze Stavební fakulty STU v Bra-
tislavě. Publikace navazuje na výrazný posun ve zprůmysl-
nění stavby těchto budov, ke kterému u nás došlo po roce
1990. Na rozdíl od většiny dosud vydaných prací je tato pub-
likace zaměřena na prezentaci poznatků nezbytných zejména
pro úspěšnou realizaci budov z monolitického betonu. Za-
bývá se složkami, výrobou a zpracováním čerstvého betonu,
přípravou a ukládáním výztuže, moderními způsoby bednění
a odbedňování konstrukcí, základními konstrukčními prvky
budov ze železobetonu, pracovním lešením a stavebními stro-
ji a mechanizmy užívanými při výstavbě takových budov.
Uvádí dále i stanovy Slovenské asociace výrobců transport-
betonu, prezentaci významných budov z monolitického be-
tonu a registr vhodných realizačních firem a  dodavatelů.

Kniha, vyznačující se bohatou fotodokumentací a kvali-
tou tisku, je užitečným pomocníkem zejména odborníkům
zabývajícím se výstavbou objektů ze železobetonu, vhod-
ným doplňkem znalostí projektantů a statiků a vítanou učeb-
nicí pro studenty vysokých a odborných stavebních škol.
Svým obsahem a skladbou informací dobře poslouží i in-
vestorům a marketingovým pracovníkům.

prof. Ing. František Musil, CSc.

Nový rezidenční areál, jehož inspirací
je Hyde Park v Londýně či Central
Park v New Yorku, vzniká v nevyuži-
té proluce městského vnitrobloku praž-
ského Žižkova v blízkosti parku Pa-
rukářka. Do léta 2006 zde na ploše 8 ha
vyroste první část komplexu Central

Park Praha, jenž významně přispěje ke zviditelnění celé měst-
ské části. Součástí bude sportovně relaxační centrum, několik
tenisových kurtů, golfový driving range, sportovní hala pro
TJ Sokol Žižkov a sí� pěších a cyklistických stezek. Investiční
náklady na realizaci první etapy výstavby, kterou spolufinan-
cuje HVB Bank Czech Republic, se odhadují na 800 mil. Kč.

Kvalitní architektura autorů Wertiga, Redčenkova a To-
máška z ateliéru A69, zahrnující atraktivní exteriéry a inov-
ativně řešené interiéry s důrazem na vysoký uživatelský
standard, se v návrhu pojí s ekologickou šetrností a energe-
tickou úsporností jednotlivých budov. Central Park Praha
svou zelenou architekturou dotváří a přirozeně prodlužuje
linii vrchu Parukářka. Ozelenění šikmých stěn a střech jed-
notlivých objektů výrazně zpříjemní kvalitu mikroklimatu v
dané lokalitě. Bude přirozeným způsobem kontrolovat
vlhkost a celkově změkčí akustiku prostředí. Kompozice
celého areálu vytváří bezpečné prostředí, které nabízí mno-
ho variant bydlení. Téměř všechny byty mají výhled na Pa-
rukářku. Vyšší patra nabídnou panoramatický výhled na Sta-
ré Město a dominantu Pražského hradu.

Generálním dodavatelem stavby je Divize Pozemní stavi-
telství Čechy společnosti Skanska CZ, developerem CPP
Development, která je dceřinou společností holandské in-
vestiční skupiny Jaccor BV. 

Tisková informace

Jaký bude žižkovský Central
Park? 

Holubová, V. a kol.
Nový akademický slovník cizích slov A–Ž

Academia, Praha, 2005, 880 s., 495 Kč

Přepracované vydání přináší více než 100 tisíc výrazů,
pojmů, termínů, slovních spojení cizího původu a slov
přejatých ze všech oborů lidské činnosti.

www.academia.cz
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Napätos� vystuženého betónového prvku 
pri zvýšených teplotách

Ing. Slávka ŠIMKOVÁ
doc. Ing. Sergej PRIGANC, CSc.

TU – Stavebná fakulta, Košice
prof. Ing. Ladislav FECKO, CSc.

Bratislava

V príspevku je prezentovaná čas� výsledkov skúšok v oblasti
teplôt do 100 ˚C, t. j. vplyvu zvýšených teplôt na napätos� a
pretvorenie skúšobných vzoriek. Skúšky sa realizovali na
sérii nevystužených a symetricky vystužených vzoriek – trám-
coch. V analýze výsledkov je venovaná pozornos� h�adaniu
funkcie, ktorou sa aproximovali hodnoty modulov pružnosti
a pretvorení nevystužených vzoriek získaných z experimen-
tov. Uvedené aproximačné funkcie boli použité pri odvo-
dení matematických vz�ahov na výpočet výsledných pre-
tvorení a �ahových napätí v betóně vystužených vzoriek
v závislosti na teplote a stupni vystuženia.

Úvod 
Zvýšená teplota môže by� významným za�ažovacím sta-

vom železobetónového nosného prvku, a to nielen pre static-
ký celok, ak sa bráni vo�nej dilatácii jeho prvkov, ale aj pre
prierez, ke	že dnes sa už v normách uvažujú odlišné hodno-
ty súčinite�a teplotnej roz�ažnosti pre oce� a betón. V dôsled-
ku toho môže vzniknú� aj v staticky určitom prvku napätos�,
ktorú treba pri jeho posudzovaní uváži�.

V mnohých prevádzkach môže teplota aspoň časti be-
tónovej konštrukcie dosiahnu� teploty až do 100 ˚C, čo normy
považujú za zvýšenú teplotu a platia pre ňu osobitné úkony pri
statickom posudzovaní. Ešte dôležitejšie pre nosnú konštruk-
ciu je posudzovanie napätosti, ak ide o zvýšenú teplotu nad
100 ˚C, resp. vysokú teplotu, čo je hodnota nad 250 ˚C.

V rámci národného programu VEGA [1] sa na Katedre
železobetónových konštrukcií Stavebnej fakulty TU v Ko-
šiciach riešila problematika vplyvu teploty na železobetó-
nové prvky. V predkladanom príspevku je prezentovaná tá
čas� výsledkov laboratórnych skúšok, uskutočnených v La-
boratórnom centre SvF TU v Košiciach, ktorá sa týka oblasti
teplôt do 100 ˚C, t. j. vplyvu zvýšených teplôt na napätos� a
pretvorenie skúšobných vzoriek. 

Musíme však upozorni�, že sa tu zaoberáme problémom
napätosti iba v pozdĺžnom smere. Ten je totiž dôležitejší,
lebo pozdĺžne napätia sa sčitujú s napätiami od za�ažení
pôsobiacich na nosný prvok. V priečnom smere vznikajú
tiež napätia spôsobené rozdielnymi teplotnými dilatáciami
betónu a ocele a môžu dosiahnu� nezanedbate�né hodnoty.
Ich vplyv je nebezpečný z h�adiska štiepnych účinkov na
betónovú kryciu vrstvu, ale nebol priamo sledovaný na na-
šich skúšobných vzorkách. Závislosti modulu pružnosti be-
tónu Eb a súčinite�a jeho teplotnej roz�ažnosti αb od teplo-
ty T získané v rámci programu skúšok však sú významným
vstupom do teoretického výpočtu napätosti, na ktorom sa
pracuje, a získané poznatky budú podkladom pre 	alší prís-
pevok. 

Program skúšok
Hlavnými skúšobnými telesami boli hranoly s rozmermi

100 x 100 x 400 mm, k tomu sa pridružili štandardné skúšky
na stanovenie statických charakteristík betónu. Vplyv teplo-
ty sa skúšal na 16 hranoloch rozdelených do skupín:

– 4 nevystužené hranoly,
– 4 vystužené hranoly so stupňom vystuženia µ = 1,13 % 

(4 prúty ds 6 mm v rohoch),
– 4 vystužené hranoly so stupňom vystuženia µ = 2,01 % 

(4 prúty ds 8 mm v rohoch),
– 4 vystužené hranoly so stupňom vystuženia µ = 2,80 % 

(4 prúty ds 8 mm v rohoch a jeden ds 10 mm v strede).

Výstuž bola z ocele 10 425 (V). Po 28 dňoch ošetrovania do-
siahol betón na kockách s hranou 150 mm priemernú koc-
kovú pevnos� 54 MPa. Zloženie betónu a ošetrovanie vzoriek
bolo rovnaké ako v ostatných častiach výskumného progra-
mu, a preto sa mohli skúšky mechanických vlastností zatvrd-
nutého betónu robi� tu v zmenšenom rozsahu.

Obr. 1. Poh�ad na spôsob merania vzoriek a klimatizačnú 
komoru Feutron
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Metodika skúšok
Vzorky po vyrobení boli uložené po dobu 30 dní v klima-

tizovanom prostredí pri teplote 20 ˚C a 85–95 % relatívnej
vlhkosti. Počas tohto obdobia sme merali Huggenberge-
rovým príložným deformometrom základne na skúšobných
telesách, ich dĺžkové zmeny boli spôsobené zmraš�ovaním
betónu. Získané časové priebehy zmraš�ovania boli iba ved-
�ajším produktom skúšok a mohli by� užitočné pri sledovaní
vplyvu teploty na objemové zmeny betónu.

K skúškam vplyvu teploty na betón sa použila klimatizač-
ná jednotka FEUTRON, ktorá umožňuje riadený ohrev i
ochladzovanie, ale aj nastavenie a udržiavanie relatívnej
vlhkosti v rozpätí 5 až 95 %. Hornou hranicou využite�nej
teploty v zariadení je 100 ˚C. Teplotné za�aženie, pri ktorom
sa vykonali merania dĺžkových zmien merných základní, sa
volilo na hladine 20, 40, 60, 80 a 100 ˚C. Priebeh teploty bol
na každom z týchto stupňov podobný a pozostával z ply-
nulého zvyšovania o 20 ˚C trvajúceho 1 hodinu, potom sa po
dobu 24 hodín udržiavala konštantná teplota a na konci tejto
doby prebehlo odčítanie prístrojov registrujúcich dĺžkové
zmeny základní na vzorkách (obr. 1). 

Aby sme mohli predpoveda� procesy prebiehajúce v žele-
zobetónovom prvku, potrebujeme pozna� vstupné funkcie.
Oce� v nami sledovanej oblasti teplôt má konštantné vlast-
nosti uvedené v literatúre (normách ap.), u betónu potrebu-
jeme pozna� minimálne závislos� modulu pružnosti a po-
merného predĺženia od teploty. 

Závislos� modulu pružnosti od teploty
K úvahám o napätosti skúšaných vzoriek odvodenej z na-

meraných dĺžkových zmien základní je potrebné pozna�
hodnoty modulu pružnosti pri aktuálnych teplotách. Zo skú-
šok vykonaných v rámci výskumného projektu [1] na betóne
s rôznou teplotou sa mohla odvodi� závislos� modulu pružnosti od
teploty. Merania sa vykonávali pri teplotách 20, 40, 60, 80 a 100 ̊ C. 

Pre tu predkladané experimenty sa robili už len kontrolné
zis�ovania modulu Eb na malom počte vzoriek, ktorými sa ma-
lo potvrdi�, že betón počas celého riešenia výskumnej úlohy
má konštantné vlastnosti a že sa môžu výsledky z čiastko-
vých úloh vzájomne v prípade potreby prepožičiava�. Vý-
sledky sú znázornené na obr. 2. Sú tam vyznačené priemer-
né hodnoty modulov pružnosti Eb pri jednotlivých teplotách
T [1], ako aj z kontrolných meraní, a vynesená je aj aproxi-
movaná funkcia za obe skupiny výsledkov, pričom za plne
uspokojujúce sme považovali lineárny priebeh. Získaný
vz�ah

Eb(T) = –0,175 T + 36,64 [GPa], [˚C].          (1)

Je vidie�, že pokles modulu pružnosti je výrazný, pri 100 ˚C
klesá skoro na polovicu.

Pomerné pretvorenia betónu 
spôsobené teplotou 

Celkové dĺžkové pretvorenie betónu, vyvolané zvýšením
teploty, teoreticky pozostáva z troch zložiek: 

– teplotné dilatácie, 
– teplotného zmraš�ovania, 
– v prípade, že vznikajú v betóne napätia (napr. bránením

vo�nej dilatácie), aj dotvarovania. 

V tomto príspevku sa venujeme prvým dvom zložkám, ktoré
pri skúškach vznikali a boli reálne namerate�né. 

Poznatky známe z fyziky tu potrebujeme doplni� o sku-
točnos�, že súčinite� teplotnej roz�ažnosti nie je u betónu
konštantou, ale funkciou závislou od výšky teploty. Zmraš-
�ovanie tu musíme chápa� v širšom zmysle. Teplotné zmraš-
�ovanie je jav, kedy sa betón skracuje v dôsledku vyparova-
nia vody z pórov urýchleného zvýšenou teplotou. Pri tep-
lotách nad 100 ˚C dochádza k úplnému vysušeniu vzorky,
po jeho ukončení zmraš�ovanie už neexistuje a nastupujú iné
vnútromateriálové procesy, ktoré sa síce prejavujú podobne
ako klasické zmraš�ovanie, ale majú inú fyzikálnu podstatu.
Pri zvýšených teplotách sa urých�uje vyparovanie, čo sa pre-
javuje ako urýchlené zmraš�ovanie. Prebieha nie dni, mesia-
ce, roky, ale nieko�ko hodín, a jeho ve�kos� závisí od obsahu
vody v póroch betónu.

V skúškach sme však merali súčet oboch prvých zložiek
pretvorenia. Čistú teplotnú dilatáciu by sme mohli zis�ova�
iba na dokonale vysušených vzorkách, kde by zmraš�ovací
proces bol anulovaný, to by však chcelo rozšíri� program
o 	alšie náročné skúšky. Výskumný grant bol ale zameraný
na stavy po predpokladaných haváriách (požiaroch), kde vy-
stupujú obe menované zložky súčasne, a preto sme sa uspo-
kojili s meraním súčtu oboch týchto zložiek. Matematicky to
môžeme vyjadri� vz�ahom

εbTc (T) =  εbTr (T) + εbTz (T) ,                     (2)

kde εbTr (T) je zložka pomerného dĺžkového pretvorenia 
betónu definovaná ako roz�ažnos�;

εbTz (T) – zložka pomerného dĺžkového pretvorenia
betónu definovaná ako teplotné zmraš�ovanie;

εbTc (T) – celkové pomerné dĺžkové pretvorenie betó-
nu spôsobené zvýšenou teplotou, t. j. súčet
oboch hodnôt,

Na vzorkách sa príložným deformometrom merali zmeny
dĺžok základní na dvoch pozdĺžnych proti�ahlých stenách
hranola a z nich sa získala priemerná hodnota pre vzorku.
Priemer zo všetkých štyroch vzoriek skupiny na jednotli-
vých hladinách teploty je vynesený na obr. 3 a sú tam aj dveObr. 2. Hodnoty modulu pružnosti betónu na jednotlivých

teplotných stupňoch a ich aproximovaný priebeh

Obr. 3. Experimentálne a aproximované celkové pomerné dĺžkové
pretvorenia εbTc (T) nevystužených vzoriek
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čiary – lomená, spájajúca tieto experimentálne hodnoty, a
parabola 2˚, aproximujúca tieto experimentálne údaje.
Z obrázku je vidie� ve�mi dobrú zhodu aproximovaného
priebehu s nameranými hodnotami. Pri východiskovej tep-
lote T = 20 ˚C je rovnica tejto paraboly

εbTc (T) = –0,046 427.10–6T2 + 12,9313.10–6T – 2,41397.10–4.  (3) 

Súčinite� celkového teplotného 
dĺžkového pretvorenia betónu

Z lineárneho vz�ahu známeho z fyziky pre betón 

∆εbT = αbT . ∆T,                              (4)

resp.                         αbT = ∆εbT /∆T,                               (5)

kde αbT , εbT a T sú známe veličiny – súčinite� teplotnej roz-
�ažnosti betónu, pomerné predĺženie a teplota.

Ak je súčinite� α funkciou teploty, jeho hodnota na hladine T
je definovaná 

αbT (T) = dεbT (T)/dT ,                        (6)

resp. jeho sečnicová hodnota pri prechode z teploty T1 na T2
je daná odpovedajúcim vz�ahom 

αbT (T1, T2) = [εbT (T2) – εbT (T1)] / (T1 – T2).       (7)

Pre celkové pomerné dĺžkové pretvorenie platia analo-
gické vz�ahy, treba iba pri α a ε dosadi� označenia s indexa-
mi b, T, c.

V našich experimentoch sme merali pomerné pretvorenia
od teplotnej roz�ažnosti a teplotného zmraš�ovania spolu, t. j.
merali sme εbT. Zo získaného vz�ahu (3) môžeme deriváciou
pod�a teploty získa� dotýčnicový súčinite� celkového teplot-
ného dĺžkového pretvorenia 

αbTc (T) = dεbT /dT = – 0,092 85.10-6 T + 12,93.10–6.    (8) 

Táto rovnica je odvodená z intervalu teplôt 20 až 100 ˚C, jej
použitie mimo týchto hraníc nemusí by� spo�ahlivé.

Pre praktické výpočty je výhodné zavies� aj sečnicový sú-
činite� celkovej teplotnej roz�ažnosti betónu, ktorý si odvo-
díme nasledovne:

kde sme priemernú hodnotu hraníc intervalu T1 a T2 označili
ako Tp. Z toho vyplýva, že sečnicová hodnota súčinite�a αbTc
je rovná hodnote súčinite�a v strede intervalu, čo platí len ak
je závislos� teplotnej roz�ažnosti definovaná parabolou
druhého stupňa. Priebehy dotyčnicového súčinite�a ako aj
sečnicového pre východziu hodnotu teploty 20 ˚C sú uvedené
na obr. 4.

Pretvorenie vystužených betónových prvkov
Pri odvodení matematického vz�ahu na výpočet výsled-

ných pretvorení vystužených prvkov v závislosti od teploty
a stupňa vystuženia sme vychádzali z pružného stavu a pred-
pokladu dokonalej súdržnosti medzi betónom a výstužou.
Zanedbali sme vplyv dotvarovania betónu od vyvolaných
napätí, ako aj relaxáciu. Modul pružnosti betónu a jeho súči-
nite� teplotnej roz�ažnosti sme považovali za závislé od
teploty T.

Rozdiel týchto pomerných predĺžení je v neporušenom
prvku, kde predpokladáme platnos� Navierovej hypotézy,
anulovaný silovým pôsobením na výstuž i betón. Pri zvýšení
teploty o dT vzniká sila dN, ktorá v betóne vyvoláva taký
�ah, v oceli tlak, aby vzniknuté pretvorenia odpovedali do-
konalému spojeniu betónu a ocele – neporušenej súdržnosti.
Ak 	alej označíme nové veličiny:

dεbN, dεsN diferenciálny prírastok pretvorenia
betónu, resp. ocele, od sily dN,

αs súčinite� teplotnej roz�ažnosti ocele, 
dεsT diferenciálny prírastok pomernej 

teplotnej roz�ažnosti ocele pri zvýšení 
teploty o dT,

Ab, As prierezové plochy betónu a ocele,
Es modul pružnosti ocele,
n(T) = Es/Eb(T) (pracovný súčinite� ocele),
µ = As/Ab stupeň vystuženia prierezu,
dσbT, dσsT diferenciálne prírastky napätí v betóne 

a oceli pri zvýšení teploty o dT, 
dεbT, dεsT odpovedajúce diferenciálne prírastky

pomerných pretvorení betónu a ocele,

geometrickú podmienku vyjadruje vz�ah

dεbTc + dεbN = dεsT + dεsN , (10)

z čoho po úprave vyplýva ve�kos� sily

Napätia od sily dN v betóne a oceli 
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a pomerné pretvorenia

Prírastok pomerného pretvorenia železobetónového prv-
ku pri zvýšení teploty o dT je nakoniec 

Výsledné pretvorenie prvku pri ohriatí z teploty T1 na T2 je
potom dané integrálom

V našich experimentoch sme vyrovnávacím počtom zistili
pre závislos� modulu pružnosti od teploty Eb(T) v tvare li-
neárnej funkcie (1) a súčinite�a celkovej teplotnej roz�až-
nosti αbTc (T) v tvare lineárnej funkcie (8), pozri tiež obr. 2.
a obr. 4. 

Pre oce� sme obe materiálové charakteristiky považovali
v rozsahu nami sledovaných teplôt za konštantné a volili
sme ich pod�a normy hodnotami Es = 210 GPa a αs = 12.10–6.

Vo�né teplotné dilatácie betónu a ocele (obr. 5) 

dεbTc (T) = αbTc (T) . dT = (a.T + b).dT ,        (16)

z našich experimentov je a = –0,092 85.10–6, b = 12,93.10–6, 

pre výstuž                      εsT = αs, dT.                             (17)

Použitím týchto funkcií v integráli môžeme dosta� očakávané
pretvorenie sledovaného vystuženého prvku a porovna� s hod-
notami získanými priamymi meraniami na prvku. To sme aj
urobili a výsledky sú vynesené v obr. 5 až obr. 7.

Z priebehov je vidie�, že do 60 ˚C sú hodnoty pomerných
dĺžkových pretvorení získané z experimentu a teoretické –
vypočítané pod�a rovnice (15) prakticky zhodné, a to pre
každý stupeň vystuženia prierezu. Nad touto teplotou sa roz-
diel medzi experimentálnymi a teoretickými hodnotami
zväčšuje a je tým väčší, čím je teplota i stupeň vystuženia
väčší. Hlavnou príčinou týchto rozdielov je stav v mikro-
štruktúre betónu (mikrotrhliny) narušenej významnými
�ahovými napätiami. V teoretickom výpočte sme zanedbali
splastizovanie betónu pri vyšších teplotách. Presnejšia teória
by mala zoh�adňova� skutočný pracovný diagram betónu v �a-
hu, ktorý má podobný priebeh ako v tlaku, t. j. pri vyšších
napätiach dochádza k splastizovaniu a má aj klesajúcu vetvu. 

Ťahové napätia v betóne
Vplyvom nerovnakého pretvárania sa betónu a ocele pri

zvyšovaní teploty vznikajú v železobetónovom prvku napä-
tia, a to �ahové v betóne a tlakové vo výstuži. Napätie vo vý-
stuži určíme z rozdielu medzi vo�ným predĺžením ocele a
predĺžení železobetónového prvku, vz�ahy platia tak pre
experimenty, ako aj pre akeko�vek teoretické výpočty:

( )[ ] ( )
( ) 1.
.

dd
   Tn

Tn
 .  T T  .  = bTcsbN +

−
µ

µ
ααε ,            (13a)

( )[ ] ( ) 1.
1

dd
   Tn

 . TT  .  = bTcssN +
−

µ
ααε .           (13a)

Obr. 5. Namerané a vypočítané celkové pomerné dĺžkové
pretvorenia vzoriek, stupeň vystuženia 1,13 %

Obr. 7. Namerané a vypočítané celkové pomerné dĺžkové
pretvorenia vzoriek, stupeň vystuženia 2,80 %

Obr. 6. Namerané a vypočítané celkové pomerné dĺžkové
pretvorenia vzoriek, stupeň vystuženia 2,01 %

Obr. 10. Ťahové napätia v betóne σb vplyvom teplôt pre rôzne stupne
vystuženia získané teoretickým výpočtom bez uváženia splastizovania
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Splastizovanie betónu v �ahu
Z porovnania experimentálnych a teoretických hodnôt

pomerných pretvorení vystužených vzoriek pri 80 a 100 ˚C
(pozri obr. 5 až obr. 7) vyplýva, že experimentálne hodnoty
dávajú menšie napätia v oceli, a teda aj v betóne (18) pri
väčšom pomernom pretvorení betónu. Táto skutočnos� jedno-
značne svedčí o odklone od lineárneho pracovného diagra-
mu betónu v �ahu, pozri obr. 10, hoci v hodnotách sa môžu
prejavi� aj iné javy, ako napríklad dotvarovanie, relaxácia.
Z obrázku je zrejmé, že so zvyšovaním teploty a stupňa
vystuženia dochádza k zvyšovaniu ochabovania betónu v �ahu.

Závery
Z hodnôt získaných našimi experimentami na nevystu-

žených hranoloch sme získali vhodné tvary funkcií vyjadru-
júcich závislosti od teploty pre veličiny významné z h�a-
diska stanovenia pretvorenia a napätosti vystužených betó-
nových prvkov pri zvyšovaní ich teploty – modul pružnosti
betónu Eb(T), celkové teplotné pomerné pretvorenie betónu
(súčet teplotnej roz�ažnosti a teplotného zmraš�ovania)
εbTc(T), ako aj z neho odvodený súčinite� celkovej teplotnej
roz�ažnosti betónu αbTc(T). Tieto funkcie sa ako vstupné
aplikovali na riešenie teplotného pretvorenia vystuženého
betónového prvku pod�a teórie pružnosti a dosiahnuté vý-
stupy sa porovnávali s priebehmi získanými priamymi
meraniami na vystužených skúšobných vzorkách. Výsledky
boli v dobrej zhode do teploty 60 ˚C. Nad touto teplotou do-

chádza k rozdielom medzi nameranými a výpočtom sta-
novenými pretvoreniami. Príčinou uvedených rozdielov je
ochabovanie betónu v �ahu. Presnejšia teória by mala zo-
h�adňova� skutočný pracovný diagram betónu v �ahu na rôz-
nych teplotných hladinách. Tento diagram je obdobný ako u
betónu v tlaku, má svoj vrchol a klesajúcu vetvu [4], [5]. 
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Šimková, S. – Priganc, S. – Fecko, L.: State of Stress and
Strain of a Reinforced Concrete Element at Raised
Temperatures

This paper presents part of laboratory tests made in the
laboratory of the Faculty of Civil Engineering in Košice.
Their results concern the range of temperatures up to
100 ˚C, i.e. the influence of elevated temperatures on the
state of stress and strain of the tested samples. The labo-
ratory tests were performed on unreinforced and sym-
metrically reinforced specimens - prisms. In the analysis
of the test results, attention is paid to finding the approx-
imation function to fit the measured modulus of elastici-
ty and strains of unreinforced specimens in dependence
on temperature. The mentioned approximation func-
tions were used in deriving mathematical formulation
for calculation of resulting strains and tensile stresses of
reinforced specimens depended on temperature and
ratio of reinforcement. There is good agreement between
experimental and theoretical values of strain on rein-
forced specimens, especially up to 100 ˚C.

Šimková, S. – Priganc, S. – Fecko, L.: Der Spannungs-
zustand eines bewehrten Betonelements bei erhöhten
Temperaturen 

Im vorliegenden Beitrag wird der Teil der Ergebnisse
von im Laborzentrum der Fakultät Bauwesen der TU
Košice durchgeführten Laborprüfungen vorgestellt,
welche den Temperaturbereich bis 100 ˚C betreffen, d.h.
den Einfluss erhöhter Temperaturen auf den Span-
nungszustand und die Verformung der Prüfelemente.
Die Laborprüfungen wurden an einer Serie unbe-
wehrter und symmetrisch bewehrter Balken durchge-
führt. In der Analyse der Ergebnisse wird die Auf-
merksamkeit der Suche nach einer Funktion gewidmet,
mit der die Werte der Elastizitätsmodule und der
Verformung der unbewehrten Muster aus den Versu-
chen approximiert werden können. 

( )[ ] ssTs  E TT    ., 21εεσ −=

Obr. 9. Ťahové napätia v betóne σb vplyvom teplôt pre rôzne 
stupne vystuženia získané z experimentu
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Obr. 10. Závislos
 medzi pomerným dĺžkovým pretvorením εbN a
napätím σb v betóne – experimentálne hodnoty

,

,

T [˚C]

σ b
 
[M

P
a]

σ b
 
[M

P
a]

εbN [‰]

so9.qxp  8.11.2005  19:53  Stránka 278



STAVEBNÍ OBZOR 9/2005 279

Moderní geodetické technologie a přístroje 
pro měření délek a úhlů

doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc.
Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Příspěvek představuje moderní přístroje pro měření
délek a úhlů, využívané v obrovském spektru činností –
teodolity a totální stanice, s aplikací pro výzkum sesuvů
svahů a výzkum citlivosti jednotlivých staveb na očeká-
vané zvýšené sedání podloží při výstavbě na brownfields.

Úvod
Přístroje pro určování délek a úhlů, tedy dálkoměry a teo-

dolity či jejich kombinace, představují základní a univerzál-
ní nástroj pro geodetické práce, a to i přes velké spektrum
dostupných nových technologií a s tím souvisejících přístro-
jů, jako např. laserové skenování, dálkový průzkum Země či
GPS. Avšak i přístroje pro tyto takřka prastaré geodetické
činnosti prodělávají rozvoj, v poslední době hlavně v sou-
vislosti s elektronizací, miniaturizací a větší dostupností vý-
početní techniky. 

Předmět výzkumné činnosti výzkumného záměru MSM
č. 4 “Udržitelná výstavba”, v jehož rámci byl tento článek
zpracován, je vymezen tematickými okruhy:

– výstavba na brownfields [8] (WP1), 
– udržitelná výstavba budov (WP2),
– využití odpadních hmot, recyklátů ve stavebnictví (WP3),
– přírodní katastrofy (živly, nehody) – optimalizace ochra-

ny, interakce se stavebními konstrukcemi (WP4).

Jednotícím cílem je získání znalostí o základech a podstatě
pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných do-
padů při využití pro zajištění ekonomicky konkurenceschop-
né výstavby s vyšší užitnou hodnotou a nižší energetickou
náročností, menšími nároky na surovinové vstupy a nové
pozemky při současném omezení rizika ohrožení lidského
zdraví a životů při přírodních katastrofách, haváriích,
nehodách.

Moderní geodetické technologie a přístroje pro měření
délek a úhlů se významně uplatní v okruhu WP1 při výzku-
mu citlivosti jednotlivých staveb na očekávané zvýšené
sedání podloží a v okruhu WP4 při výzkumu aktivace sesuvů.

Určování délek
Přesnější měření či lépe určování délek (řádově v milimet-

rech) bylo až do nástupu elektronických dálkoměrů pracné a
nákladné. Byla využívána tuhá měřidla (invarové dráty,
pásma, latě) či délky byly určovány opticky, např. paralak-
ticky (přesné měření na základnovou la�). S příchodem
nejprve rádiových, a posléze elektrooptických dálkoměrů,
se situace začala měnit a v současné době je nejpoužívanější
metodou měření prostorová polární metoda [1]. 

Nejvyužívanější fyzikální principy měření délek
Elektronický dálkoměr funguje podle schématu na obr. 1.

Elektromagnetické vlnění vychází z vysílače, odráží se na

koncovém bodu na odrazném systému a vrací se zpět do při-
jímače umístěného na počátku měřené délky. Podle principu
měření se rozlišují elektronické dálkoměry:
� impulsní, založené na měření tranzitního času, který elek-

tromagnetický impuls potřebuje k projití dvojnásobku mě-
řené délky. Vysílač dálkoměru vyšle impuls, který zá-
roveň spustí elektronické měření času. Impuls se odrazí od
odrazného systému a dopadá na přijímač dálkoměru, čímž
ukončí měření. Ze známé rychlosti šíření impulsu pro-
středím lze určit dvojnásobek měřené vzdálenosti. Jelikož
je rychlost elektromagnetických vln 3.108 m.s-1, je tranzitní
čas malý, např. pro délku 30 m je 0,2 µs (2.10-7 s), jsou
tedy kladeny vysoké nároky na přesnost měření času;

� fázové, založené na měření fázového rozdílu, který vzniká
mezi vysílaným a přijímaným signálem. Z takto zjištěného
fázového rozdílu se pak určí měřená délka; 

� frekvenční, založené na určení zázněje, které vznikají jako
produkt skládání časově posunutých frekvenčně modulo-
vaných vln. 

Je vhodné dodat, že rychlost šíření elektromagnetických vln
je v daném prostředí ovlivněna indexem lomu, který závisí na
použité vlnové délce záření, a vlastnostech prostředí, které lze
v případě měření v atmosféře charakterizovat teplotou, tlakem
a vlhkostí vzduchu, popř. chemickým složením. Při vyšších
požadavcích na přesnost měřené délky může mít zanedbání
takto definované korekce měřené hodnoty podstatný vliv.

Dálkoměry se také liší podle toho, jaký odrazný systém
mohou využít pro měření délek. Některé z rádiových dál-
koměrů vyžadovali umístění aktivního odrazného systému,
což byl v podstatě další vysílač, který v okamžiku přijetí za-
chycený signál zesílil a vyslal zpět k dálkoměru. Důvodem
využití byla potřeba intenzivního signálu k vyhodnocení
dálkoměrem. Posléze začaly být využívány dálkoměry s pa-
sivním odrazným systémem.

Pasivní odrazné systémy 
Úkolem odrazného systému je odrazit dostatečné množ-

ství vyslaného elektromagnetického záření zpět k jednotce
dálkoměru ke zpracování. V současné době jsou jako odraz-

Obr. 1. Obecné schéma principu elektronického měření délky

dálkoměr
vysílač

přijímač

objekt
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né systémy využívány následující prvky:

� koutový hranol, tj. optický prvek, který zabezpečí odraz
dopadajícího signálu v opačném směru téměř nezávisle na
natočení hranolu, pokud signál dopadne do jeho vstupní části.

Na trhu jsou běžně dostupné také všesměrové hranolové
systémy, složené z více koutových hranolů, vyrobených
z optického skla či z plastů (obr. 2), na které je možné
měřit nezávisle na jejich natočení;

� odrazná fólie pracuje na stejném optickém principu jako
koutový hranol, v podstatě se skládá z mnoha malých kou-
tových hranolů uspořádaných do matice (obr. 3). 

Její vlastnosti nedosahují kvalit koutového hranolu. Fólie
nacházejí využití hlavně při trvalé signalizaci opakovaně
měřených bodů, např. při etapových měřeních, vzhledem
k výrazně nižší pořizovací ceně;

� bezhranolové měření, při němž může být odrazným
systémem povrch měřeného objektu. Přibližně od osm-
desátých let dvacátého století jsou komerčně dostupné
dálkoměry, které využívají pro určení délky pouze di-
fúzní odraz, není tedy třeba nic umís�ovat na měřený bod,
a proto nemusí být ani přístupný. Povrch měřeného ob-
jektu ovšem musí vykazovat dostatečnou reflektivitu
v požadovaném směru měření. Další problémy mohou
nastat při měření na hrany a také vzniká nebezpečí více-
násobného odrazu měřicího svazku paprsků, které může
výrazně zkreslit určenou délku [2], [3].

Přístroje pro měření délek 
Přístroje pro geodetická měření délek jsou běžně dostup-

né a lze je rozdělit podle přesnosti, dosahu, typu provedení,
použité vlnové délky elektromagnetického záření a dalších
kritérií. Pro účely tohoto článku je použito dělení podle typu
provedení na samostatně centrovatelné, nasazovací (na teo-
dolit), integrované v totální stanici a ruční. 

Z hlediska historického vývoje byly jako první dostupné
dálkoměry samostatně centrovatelné, a to hlavně vzhledem
k rozměru a hmotnosti těchto přístrojů. Jejich použití má
opodstatnění např. v případě požadované vysoké přesnosti
(např. Kern ME5000 se směrodatnou odchylkou měření

0,2 mm + 0,2 ppm), které běžně dostupné přístroje nejsou
schopny dosáhnout. Miniaturizace umožnila vyrábět nasa-
zovací dálkoměry na teodolity, které byly umístěny excen-
tricky na dalekohledu (záměrná přímka dálkoměru není to-
tožná se záměrnou přímkou teodolitu). Dalším krokem vý-
voje byla konstrukce nasazovacího koaxiálního dálkoměru,
kdy záměrná přímka dálkoměru je ztotožněna se záměrnou
přímkou teodolitu pomocí optických prvků. Posledním kro-
kem je integrace dálkoměru do konstrukce teodolitu a
vytvoření totální stanice. Samostatnou kapitolu tvoří ruční
dálkoměry, které slouží hlavně jako elektronická náhrada
pásma pro měření nejen na krátké vzdálenosti. 

� Ruční dálkoměry slouží, jak již bylo uvedeno, jako ná-
hrada měřidel na krátké vzdálenosti v interiéru nebo pro při-
bližné účely v exteriéru. Přístroj je obvykle tvořen bez-
hranolovým dálkoměrem v kompaktním balení. Funkce
dálkoměru bývá doplněna možnostmi jednoduché kalku-
lačky, např. výpočtem objemu, ukládání měřených hodnot
do paměti, popř. v posledních letech i možností přímého
připojení k počítači nejen pro přenos dat. Příkladem
vyspělého přístroje této kategorie může být Leica
DISTOplus, která kromě funkce dálkoměru (přesnost
1,5 mm, rozsah měření 0,2 až 200 m, viditelný laserový
pointer, velikost stopy 6 mm/10 m) má vestavěný optický
hledáček, libelu pro zajištění měření vodorovných délek,
možnost upevnění na fotostativ a vestavěné bezdrátové spo-
jení BlueTooth pro připojení k počítači či PDA [4]. Jako
další lze uvést např. Topcon EM-30 (přesnost 3 mm, rozsah
měření 0,2 m až více než 100 m, vestavěný hledáček,
viditelná stopa laseru, hmotnost 360 g, datové rozhraní RS
232) nebo HD150 firmy Spektra Precision Laser (přesnost 2
mm, rozsah měření 0,3 m až 150 m, vestavěný hledáček,
viditelná stopa laseru, přídavná libela, hmotnost 430 g).

Tato kategorie dálkoměrů se poměrně hojně využívá
v praxi. Méně časté jsou ruční dálkoměry s velkým dosa-
hem, jako je např. Riegl Lasertape FG21 (přesnost 1 m, roz-
sah měření 20 m až 3 000 m, optický hledáček, datové roz-
hraní RS 232, hmotnost 1,4 kg) či Riegl Lasertape FG21-
HA (dva mody měření – vysoká přesnost a velký dosah, pro
vysokou přesnost dosah 1 000 m, přesnost 0,05 m, pro velký
dosah 2 000 m, přesnost 0,1 m; dále senzor náklonu, datové
rozhraní ASCII či NMEA) nebo podobný dálkoměr s vel-
kým dosahem Bushnell Yardage ProTM 1000 (dosah

Obr. 2. Odrazné koutové hranoly Leica 
a – běžný, b – pro přesná měření, c – všesměrový

a) b) c)

Obr. 3. Odrazná fólie

Obr. 4. Ruční laserové dálkoměry 
a – Leica DISTOplus, b – Topcon EM-30, c – HD150

a) b) c)

so9.qxp  8.11.2005  19:53  Stránka 280



STAVEBNÍ OBZOR 9/2005 281

1 200 m, přesnost 1 m, optický hledáček, hmotnost 383 g).
Tyto přístroje jsou vhodné hlavně pro rekognoskaci terénu
či zjištění přibližné konfigurace před měřením.

Určování směrů a úhlů
Z historického hlediska bylo vždy měření úhlů rychlejší a

přesnější něž určování délek. Byly vypracovány optické pří-
stroje a metody měření umožňující měřit úhly s přesností
v desetinách stupňových vteřin. Optické teodolity byly v po-
slední době nahrazeny přístroji elektronickými, a téměř kaž-
dá firma vyrábějící geodetické přístroje má ve své nabídce i
eletrooptický teodolit, ačkoli jejich uplatnění je proti totál-
ním stanicím v praxi malé.

Optické metody
Čtení optických přístrojů je založeno na skleněných kru-

zích s vyznačeným dělením. Méně přesné přístroje (minuto-
vé) zpřesňovali jednostupňové (jednográdové) dělení
odečítací pomůckou, tzv. mřížkou, přesnější (vteřinové) vy-
užívaly koincidenční odečítání založené na dvou odečíta-
cích pomůckách v protilehlých pozicích na kruhu a mikro-
metrické odečítání. V současné době lze v nabídce světo-
vých výrobců geodetických přístrojů nalézt pouze jednoho
zástupce skupiny vteřinových optických teodolitů, a to 
Sokkia TM1A-41 s přesností 0,3 mgon.

Ačkoli mají tyto přístroje za sebou dlouhý vývoj a jsou
velmi propracované a přesné, nemožnost automatického
odečítání a zápisu měření je diskvalifikuje pro velmi spe-
ciální aplikace či pro výukové účely v geodézii a příbuzných
oborech.

Elektronické metody určování úhlů
Optické přístroje byly postupně nahrazeny elektronický-

mi, důvodem byla automatizace čtení (vyloučení chyb ope-
rátora při čtení), a posléze i možnost připojení k registrační-
mu zařízení. Využívané základní principy elektronického
odečítání měřeného úhlu [5] jsou tři, a to binární s využitím
paralelních stop, přírůstkové s využitím jedné stopy a abso-
lutní s využitím jedné stopy. 

Principy jsou znázorněny na obr. 7 až obr. 9. Skutečné
provedení absolutního kódového kruhu je na obr. 10. Mimo
tyto principy byly využívány také principy založené na
interferenci světla, efektu moiré, měření času a další. Možné
rozdělení elektronických teodolitů dostupných na trhu podle
přesnosti uvádí tab. 1 spolu s příklady typů reprezentujících
danou skupinu.

Obr. 5. Ruční dálkoměry s velkým dosahem 
a – Riegl Lasertape, b – Bushnell Yardage ProTM 1000

a)

b)

Obr. 6. Optický teodolit Sokkia TM1A-41

Obr. 7. Principy elektronického odečítání 
– binární s využitím paralelních stop

1 – vysílač, 2 – přijímač

Obr. 8. Principy elektronického odečítání
– přírůstkové s využitím jedné stopy

Obr. 9. Principy elektronického odečítání 
– absolutní s využitím jedné stopy

1 – vysílač, 2 – přijímač

1

1

2

2
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Přístroje určující délky i úhly
Koncem šedesátých let vznikaly hybridní systémy slo-

žené z optomechanických teodolitů a elektronických
dálkoměrů. Následně byly vyvinuty kompaktní elektronické
teodolity s nasazovacími či integrovanými dálkoměry. Po-
sléze byly k systému doplněny registrační jednotky, popř.
mikropočítač s programovým vybavením. Takto vzniklý ce-
lek se nazývá totální stanice (angl. total station) nebo elek-
tronický tachymetr (něm. elektronisches tachymeter) či uni-
verzální elektronický teodolit [6]. Zde bude dále používán
termín totální stanice. 

Totální stanice
V současné době je totální stanice jednoznačně univerzál-

ním a nejpoužívanějším geodetickým přístrojem, který kro-
mě měření úhlů a délek a jejich registrace obvykle umožňuje
automatické zavádění oprav osových chyb přístroje, auto-
matické opravování měřených hodnot o chyby z nesvislosti
alhidády (jednoosý či dvojosý kompenzátor) a fyzikální
korekce měřených délek. Software obvykle umožňuje práci
se seznamy měření a souřadnic a také řešení běžných geo-
detických úloh, jako je prostorová polární metoda, vytyčo-
vání, určení souřadnic volného stanoviska apod. 

Vyšší a dražší modely poskytují nejen bohatší softwa-
rovou výbavu, ale také další technické možnosti zrychlující
a zpřesňující měření a následné zpracování. Zde může být
jmenována motorizace, automatické vyhledávání a sledová-
ní cíle, možnosti propojení s dalšími přístroji (radiomodem,
Bluetooth, GPS), bezhranolový dálkoměr, laserová olovni-
ce, vytyčovací světla, servoustanovky, propojení k systému
vyhodnocování měření v reálném čase (např. průmyslový
měřicí systém), laserový pointer, jednomužný systém, auto-

matické zavádění korekcí z tlaku a teploty, skenující totální
stanice, zobrazující totální stanice: 

– motorizace je pohyb záměrné přímky dalekohledu
zajiš�ovaný servomotory. Pohyb může být řízen servo-
ustanovkami nebo může jít o automatickou operaci, např.
samočinné prokládání do druhé polohy, nastavení přístro-
je při vytyčování do směru či předcílení při opakovaném
měření;

– servoustanovka je elektronický senzor snímající pohyb to-
čítka ustanovky, na jehož základě je řízen pohyb servomo-
torů zajiš�ujících pohyb záměrné přímky totální stanice;

– nekonečná ustanovka je určena pro jemné cílení; kons-
trukce umožňuje otáčení přístroje bez omezení;

– automatické vyhledání cíle, tj. hrubé zacílení přístroje na
hranol, se realizuje vhodným vyhledávacím algoritmem,
např. v podobě spirály nebo meandru. Jsou k dispozici ta-
ké systémy, v nichž je na hranolu umístěn aktivní vysílací
systém a přístroj pomocí čidel lokalizuje přibližně směr,
odkud přichází naváděcí signál, který pro identifikaci
správného hranolu může být kódován;

– automatické zacílení slouží k zacílení na hranol bez
zásahu operátora. Pracuje na základě porovnání intenzity
přijatého signálu na vhodně uspořádaných senzorech, po-
dle umístění zdroje naváděcího svazku paprsků jsou sys-
témy aktivní (zdroj umístěn v místě cíle) a pasivní (zdroj
umístěn v přístroji);

– automatické sledování cíle – přístroj sleduje hranol, který
je již v jeho zorném poli, a v podstatě opakovaně auto-
maticky cílí. Pokud dojde k přerušení kontaktu přístroje s
hranolem (např. zakrytí hranolu překážkou), spustí se
algoritmus pro automatické vyhledání cíle;

– externí kontroler je oddělený počítač připojený přes da-
tové rozhraní sloužící pro registraci dat a řízení práce totál-
ní stanice;

– laserová olovnice slouží k centraci totální stanice na sta-
novisku, jde o náhradu optického centrovače. Je vytvářena
úzkým viditelným svazkem paprsků laserové diody, osa
tohoto svazku leží ve svislé ose přístroje a na terénu vytváří
viditelnou stopu. Některé laserové olovnice umožňují určit
výšku přístroje nad měřickým bodem na principu dálkoměru;

– vytyčovací světla slouží k přibližnému zařazení figuranta
s výtyčkou/hranolem do směru, většinou na principu dvou
světel, např. z levé strany je vidět pouze zelené světlo a
z pravé pouze červené. Pokud jsou vidět obě, znamená to
správnou polohu ve směru cílení dalekohledu;

– systém měření v reálném čase (průmyslový měřicí sys-
tém) je složen z více přístrojů (lze kombinovat totální
stanice, elektronické teodolity i jiná zařízení) připojených
přes rozhraní k počítači, který registruje měření a v reál-

Obr. 10. Absolutní kódový kruh Elta

Tab. 1. Rozdělení elektronických teodolitů podle přesnosti

(0; 0,6 > (0,6; 1,5> (1,5; 30>

Leica TM5100A (0,15mgon) Leica T105 (1,5 mgon) Trimble ETh 50 (2,0 mgon)

Pentax ETH-302 (0,5 mgon) Nikon NE-200 (1,5 mgon) Nikon NE-100 (2,0 mgon)

Sokkia DT210 (0,6 mgon) Sokkia DT510 (1,5 mgon) Topcon DT-103 (2,0 mgon)

Topcon DT-101 (0,6 mgon) Sokkia LDT50 (1,5 mgon) Sokkia DT610 (2,2 mgon)

Topcon DT-102 (1,5 mgon) Leica T110 (3,0 mgon)

Nikon NE-100 (3,0 mgon) Topcon DT-104 (3,0 mgon)

Topcon DT-105 (3,0 mgon)

Přesnost [mgon]
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ném čase je schopen je zpracovávat, popř. práci měřicích
přístrojů řídit. Využívá se hlavně v přesných aplikacích,
např. ve strojírenství nebo při monitorování důležitých sta-
veb, jako jsou jaderné elektrárny či hráze přehrad;

– laserový pointer je svazek paprsků viditelného záření
koaxiální se záměrnou přímkou přístroje, zdrojem bývá
laser. Lze ho s výhodou využít např. pro signalizaci ne-
přístupných bodů či vytyčování; 

– jednomužný systém byl vyvinut pro úsporu nákladů na
měření. Dvojice měřič – figurant je nahrazena jedním pra-
covníkem, který staví výtyčku s hranolem na měřené body
a prostřednictvím externího kontroleru zadává pokyn
k měření a registraci motorizované totální stanici, která
dokáže automaticky cílit. Kontroler a totální stanice jsou
propojeny např. radiomodemem či jiným komunikačním
zařízením, např. na bázi laserové datové komunikace;

– automatické zavádění korekcí z tlaku a teploty přístro-
jem s integrovanými čidly měřícími atmosférickou teplotu
a tlak a zavádějícími automaticky fyzikální korekce k mě-
řeným délkám; 

– skenující totální stanice motorizovaná s bezhranolovým
dálkoměrem je vybavena speciálním softwarem umož-
ňujícím měření mnoha podrobných bodů, obvykle v pravi-
delném odstupu. Ve výsledku podobné jako pozemní la-
serový skener [7]. Měření je však pomalejší a s menším
množstvím bodů;

– zobrazující totální stanice je vybavena LCD displejem
s velkým rozlišením (320 x 240, TOPCON GPT-7000i),
výkonným mikroprocesorem a digitální kamerou. Přístroj
umožňuje na displeji zobrazit zorné pole dalekohledu, cílit
jeho prostřednictvím a do reálného obrazu zakreslovat mě-
řené body nebo linie, popř. registrovat snímky. 

Tab. 2. Rozdělení totálních stanic podle přesnosti

(0; 0,6 > (0,6; 1,5> (1,5; 30>

Leica TCA2003 (0,15; 1+1) Trimble 3603 DR (0,9; 2+2) Topcon GTS-226 (1,8; 2+2)

Leica TCM2003 (0,15; 1+1) Trimble 3303 (0,9; 2+2) Leica TPS407 (2,0; 2+2)

Leica TM5100A (0,15; 1+2) Nikon DTM-522 (1; 2+2) Topcon GTS-229 (2,7; 3+3)

Leica TDM5005 (0,15; 1+2) Topcon GTS-223 (1; 2+2)

Leica TDA5005 (0,15; 1+2) Leica TPS403 (1; 2+2)

Leica TCA1800 (0,3; 1+2) Leica TC803 (1; 2+2)

Topcon GPT-8201 (0,3; 2+2) Leica TPS1103 (1; 2+2)

Nikon DTM-552 (0,3; 2+2) Trimble 5603 DR (1; 2+2)

Trimble 5601 DR (0,3; 2+2) Sokkia SET3030R3 (1; 2+2)

Sokkia SET1030R3 (0,3; 2+2) Sokkia SET3030R (1; 2+2)

Sokkia SET1030R (0,3; 2+2) Sokkia SET3130R3 (1; 2+2)

Sokkia SET1130R3 (0,3; 2+2) Sokkia SET3130R (1; 2+2)

Sokkia SET1130R (0,3; 2+2) Leica TPS1203 (1; 2+2)

Leica TPS1201 (0,3; 2+2) Topcon GTS-7003 (1; 3+2)

Topcon GTS-7001 (0,3; 3+2) Nikon NPL-362 (1; 3+2)

Trimble S6 (0,3; 3+2) Trimble 5503 DR 200+ (1; 3+3)

Nikon DTM-532 (0,5; 2+2) Topcon GTS-225 (1,5; 2+2)

Leica TPS1101 (0,5; 2+2) Trimble TS315 (1,5; 2+2)

Trimble 5602 DR (0,5; 2+2) Leica TPS405 (1,5; 2+2)

Trimble 3601 DR (0,5; 2+2) Leica TC805 (1,5; 2+2)

Leica TC802 (0,6; 2+2) Leica TPS1105 (1,5; 2+2)

Leica TPS1102 (0,6; 2+2) Trimble 5605 DR (1,5; 2+2)

Trimble 3602 DR (0,6; 2+2) Trimble 3605 DR (1,5; 2+2)

Sokkia SET2030R3 (0,6; 2+2) Trimble 3305 (1,5; 2+2)

Sokkia SET2030R (0,6; 2+2) Trimble 3306 (1,5; 2+2)

Sokkia SET2130R3 (0,6; 2+2) Sokkia SET4130R3 (1,5; 2+2)

Sokkia SET2130R (0,6; 2+2) Sokkia SET4130R (1,5; 2+2)

Leica TPS1202 (0,6; 2+2) Leica TPS1205 (1,5; 2+2)

Pentan R-322NX (0,6; 2+2) Topcon GTS-7004 (1,5; 3+2)

Topcon GTS-7002 (0,6; 3+2) Trimble TS415 (1,5; 3+2)

Topcon GPT-3002 (0,6; 3+2) Nikon NPL-352 (1,5; 3+2)

Nikon NPL-332 (1,5; 3+2)

Přesnost [mgon]
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Třídy a některé dostupné přístroje
Totální stanice mají dvě základní charakteristiky přesnos-

ti, a to směrodatnou odchylku určené délky na hranol a urče-
ného úhlu; stanovení kritérií pro zařazení do skupin proto
není až tak jednoduché. Vzhledem k tomu, že při navrhová-
ní přístroje musí výrobce uvážit možné uplatnění přístroje,
obecně lze říci, že totální stanice jsou vyráběny ve vyvážené
kombinaci přesnosti měření úhlů a délek, a proto pro vyme-
zení tří skupin zde bude využita pouze úhlová přesnost stej-
ně jako u elektronických teodolitů. V tabulce 2 je za jed-
notlivými typy v závorce uvedena úhlová přesnost [mgon] a
délková přesnost ve tvaru X mm + Y ppm. V prvním sloup-
ci tabulky si lze všimnout, že by bylo možné vytvořit ještě
jednu kategorii, totální stanice pro nejpřesnější strojírenská
měření, kam by spadaly přístroje firmy Leica s úhlovou
přesností 0,15 mgon a délkovou přesností 1 mm + 1 ppm.
Z uvedených přístrojů je vhodné se blíže zmínit o třech z nich,
a to totálních stanicích Trimble S6, Topcon GPT-7000i,
Leica TDA/TDM 5005, které jsou unikátní a� už svou přes-
ností, či novými technologiemi.

� Trimble S6 integruje mnohé inovace ve směru základ-
ních principů měření a v konstrukci (obr. 11). Následující
výčet technologií s popisem je dostatečným zdůvodněním,
proč je přístroj považován za unikátní. Je vhodné ještě do-
dat, že přístroj je k dispozici také ve variantě s dálkoměrem
se směrodatnou odchylkou 1 mm + 1 ppm, avšak není
nabízen v České republice. 

MagDrive™ je servotechnologie s využitím magnetic-
kého polštáře, která umožňuje rychlejší pohyb alhidády a
snižuje mechanické opotřebení přístroje.

MultiTrack™ je technologie vyhledávání a sledování
běžného hranolu s jeho jednoznačnou identifikací pomocí
dodatečného infračerveného vysílače umístěného pod hranolem.

SurePoint™ je systém, který udržuje záměrnou přímku
v takové poloze, kam byla nastavena ustanovkami, tzn. při
pohybu (např. vibrace) přístroj sám upravuje polohu alhi-
dády a dalekohledu.

Jako další zajímavé vlastnosti lze uvést např. odnímatel-
nou kontrolní jednotku s barevným dotykovým displejem,
operačním systémem Windows CE, procesorem 400 MHz,
operační pamětí 64 MB, vnitřní pamětí 256 MB, BlueTooth,
využití stejného software kontrolní jednotky pro různé typy
měření a dále také servoostření, a dálkoměr s pasivním
odrazem měřící na velké vzdálenosti [11]. 

� Topcon GPT-7000i je vybavena operačním systémem
Windows CE.NETTM, barevným dotykovým displejem,
rozhraními USB a BlueTooth, slotem pro CompactFlash
pamě�ovou kartu, hlavní inovace však spočívá v integraci
dvou digitálních kamer do systému spolu s jejich všestran-
ným využitím (obr. 12). Z jedné kamery je snímaný obraz
totožný s obrazem viditelným v dalekohledu, druhá slouží
pro širší pohled na oblast měření. Přístroj umožňuje cílení
pomocí displeje nejen při strmých záměrách, zároveň také
zakreslování již zaměřených bodů do obrazu v reálném čase
včetně definování spojnic bodů (vhodné pro kontrolu
úplnosti zaměření), snímaný obraz lze také uložit, a tak
snížit potřebu polních náčrtů. 

� Leica TDA 5005 je výjimečná hlavně svou přesností,
která se uplatňuje především v oblasti strojírenských měření
(obr. 13). Směrodatná odchylka určení úhlu je 0,15 mgon.
Směrodatná odchylka délky je 1 mm + 2 ppm, dále však
výrobce uvádí typickou přesnost na vzdálenost 120 m, která
je 0,2 mm. Přístroj je motorizovaný, obsahuje technologie pro
automatické vyhledání a sledování cíle, ovládání počítačem,
možnost zapojení do průmyslového měřicího systému firmy
Leica Axyz (umožňuje registraci a vyhodnocení měření v reál-
ném čase) a také rozhraní pro propojení s počítačem.

Využití při výzkumu sesuvů svahů 
a citlivosti staveb na sedání podloží

Možnost využití skenující totální stanice je demonstrová-
na na příkladu měření nepřístupné skalní stěny v Brně 
-Králově Poli (GEODIS BRNO, spol. s r. o., 2005). K měření

Obr. 11. Totální stanice Trimble S6

Obr. 12. Totální stanice Topcon GPT-7000i

Obr. 13. Totální stanice Leica TDA 5005
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byla použita totální stanice Topcon GPT-8200 (umožňuje
změřit délku bez použití hranolu až do vzdálenosti 1 200 m),
která ve spojení s kontrolerem FC-100 (vybaveným progra-
mem FIELD SCAN) vytváří skenovací systém.Toto uspo-
řádání dále umožňuje pomocí datové karty přenést do pamě-
ti kontroleru snímek pořízený běžným digitálním foto-
aparátem. Po načtení lze na snímku zvolit identické body a
ty následně zaměřit totální stanicí, což pak umožňuje auto-
matické převedení snímku do souřadnicového systému
totální stanice. Na tomto snímku se pak určí zájmová oblast
skenování a interval rozestupu skenovaných bodů (zde zvo-
len krok 1 m). Na barevném displeji kontroleru se na pozadí
snímku postupně zobrazují změřené body. Zaměření 4 000
bodů v jemném modu trvalo přibližně dvě hodiny. Po pře-
nesení všech dat do počítače byla provedena vizualizace
výsledků.

Pro výzkum citlivosti jednotlivých staveb na očekávané
zvýšené sedání podloží při výstavbě na brownfields je vhod-
né využít zobrazující totální stanici Topcon GPT-7000i,
která umožňuje zobrazit na displeji přístroje obraz, který je
vidět dalekohledem. To nejen usnadňuje zacílení na měřený
objekt, ale kromě tradičního zobrazení měřených bodů na
displeji nyní lze vidět měřené body a linie zobrazené přímo
v reálném zobrazení měřené oblasti. Rovněž lze uložit digi-
tální snímek spolu s naměřenými daty.

Závěr
Totální stanice jsou univerzálním a nejpoužívanějším

nástrojem, který vždy vyplňuje mezery nezvládnutelné po-
mocí jiných, na první pohled vhodnějších a výhodnějších
technologií, jako je např. laserové skenování nebo foto-
grammetrie. Nezřídka se tyto metody neobejdou bez geo-
detických měření, obvykle uskutečňovaných totální sta-
nicí, která slouží jako základ či kostra pro metody hromad-
ného sběru dat. Jak již bylo uvedeno, využití této moderní
techniky, která je v poslední době posouvána kupředu
hlavně integrací počítačů a propojením s počítači a pros-
tředími CAD, urychluje a usnadňuje měření nejen při
výzkumu sesuvů svahů a citlivosti staveb na sedání
podloží.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT:
MSM 6840770005.
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Obr. 14. Totální stanice Topcon GPT-8200 při skenování 
nepřístupné skalní stěny

Obr. 15. Vizualizace výsledků měření

Obr. 16. Totální stanice Topcon GPT-7000i 
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CONECO

Climatherm

RACIOENERGIA

Mezinárodní stavební veletrh Coneco spolu se souběžně
pořádaným veletrhem Racioenergia, zaměřeným na energe-
tickou efektivnost a racionalizaci, a výstavou Climatherm,
věnovanou klimatizaci a vzduchotechnice, se staly v letoš-
ním roce nejrozsáhlejší a nejžádanější výstavní a veletržní
akcí na Slovensku. Tento nejstarší a největší slovenský ve-
letrh, zařazený do kalendáře UFI, označila za evropskou
špičku také zahraniční média. Veletrh Coneco je zařazen do
seznamu českých oficiálních účastí na mezinárodních ve-
letrzích a výstavách opětovně i v roce 2006. Dotace na plo-
chu od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, poskytovaná
firmám v rozsahu až do 100 %, a další zvýhodnění, které
poskytuje Incheba, vytvářejí optimální podmínky a zvyšují
motivaci zástupců z České republiky k účasti na veletrhu. 

www.incheba.sk

4. – 8. dubna
2006 

Bratislava

Pospíšil, J. – Štroner, M.: Modern Geodetical
Technologies and Devices for Measuring Lengths and
Angles

This article presents the latest devices deployed for mea-
suring lengths and angles used in a vast spectrum of
activities. These devices include theodolites and total
stations with applications in the research on slope slides,
as well as the investigation of the sensitivity of construc-
tions to an anticipated settlement of subsoil in the erec-
tion of brownfields. 

Pospíšil, J. – Štroner, M.: Moderne geodätische
Technologien und Geräte zur Längen- und
Winkelmessung

Der Beitrag stellt moderne Geräte zur Messung von
Längen und Winkeln vor, die in einem breiten
Tätigkeitsspektrum angewandt werden: Theodoliten
und Totalstationen, mit der Anwendung für die
Untersuchungen von Hangverschiebungen und die
Untersuchung der Empfindlichkeit einzelner Bauten
gegen eine erwartete erhöhte Setzung des Baugrundes
beim Bauen auf industriellen Altstandorten.

�zprávy

Společnost ŽS Brno dokončila v září rekonstrukci šesti-
podlažní budovy pro Fakultu sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně. Rekonstrukce v hodnotě 189,7 mil. Kč
byla zaměřena na dispoziční úpravy v rámci jednotlivých
podlaží při zachování původního charakteru památkově
chráněného objektu. Unikátním prvkem projektu, jehož rea-
lizace trvala necelé dva roky, bylo přetvoření původního ná-
dvoří na nově zastřešené atrium s pochozí střechou. 

Požadavkem univerzity jako investora bylo vytvoření ta-
kového prostorového řešení, které umožní efektivní roz-
místění rostoucího počtu aktivit fakulty, a to jak pro indivi-
duální aktivity s vysokou koncentrací, tak pro intenzivní
komunikaci a kontakt většího počtu osob. Právě širší disku-
ze a konzultace umožní zastřešené atrium o výšce dvou pod-

laží, které vzniklo na místě původního nádvoří. Sloupy, kte-
ré podporují střechu atria, jsou řešeny jako hrany jehlanů
obrácených špičkami dolů. Stěny jehlanů jsou obloženy ma-
tovým sklem a ve spodní části nerezovým plechem. Vnitřní
prostor jehlanů je využit pro vedení deš�ové kanalizace a
osazen světly, která přisvětlují prostor atria. Ke stejnému
účelu slouží i patnáct pyramidových světlíků nepravidelně
rozmístěných ve stropu dvorany, spolu se šesti požárními
klapkami, které slouží k odvodu tepla a kouře.

Střecha atria je upravena k relaxaci. Její povrch tvoří
z větší části betonová dlažba na terčících, z menší části ve-
getační plochy se zelení, které tvoří ostrůvky s oblázky. Na
střešní terasu lze vstoupit z předsálí před velkou posluchár-
nou, která po rekonstrukci nabízí 198 míst. Další vstup je
možný ze slavnostní auly, která vznikla rekonstrukcí tělo-
cvičny. Terasa bude využívána zejména při společenských
akcích pořádaných v aule.

Rekonstruovaná budova se nachází v bezprostřední
blízkosti historického centra Brna v území zahrnutém do
městské památkové rezervace. Hlavní podmínkou při ge-
nerální opravě a modernizaci objektu bylo proto zachování
fasád. Rovněž okna byla navržena tak, aby nenarušila vzhled
stavby. Dispozičně zachovány byly také nejcennější interié-
rové prvky, jako schodiště, chodba a aula se štukovou výzdo-
bou ve třetím nadzemním podlaží. Generálním projektantem
stavby byla společnost Arch. Design, generálním dodavate-
lem závod Pozemní stavitelství akciové společnosti ŽS Brno.

Tisková informace

Do nového akademického roku s novou dvoranou
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�normalizace

Technická normalizace byla na národní úrovni zorganizo-
vána v začátku dvacátého století. Roku 1919 byla založena
první celostátní společnost Elektrotechnický svaz česko-
slovenský (ESČ) a hned v následujícím roce vydala první
normy jako soubor předpisů a normálií. Československé
elektrotechnické normy se zasloužily o rozvoj elektrotech-
nického průmyslu, firem a živností tím, že vytvořily vše-
obecně uznávanou technickou základnu jak pro výrobu, tak
pro dozorovou činnost. V roce 1922 byla založena celostát-
ní společnost pro všeobecnou normalizaci ČSN, která měla
statut všeobecně prospěšné, neziskové organizace. Tvořily ji
výrobní podniky, profesní svazy, komerční organizace
apod. Platily členské příspěvky a podle svého zájmu a na
své náklady se podílely na činnosti společnosti. Návrhy
technických norem zpracovávali odborníci z průmyslových
podniků, výzkumných ústavů, vysokých škol apod.

Československé normy byly dobrovolné, přesto měly ne-
pochybnou autoritu díky vysoké úrovni technických řešení a
jejich normalizačnímu zpracování. Tvořily základ předpisů
profesních svazů, byly široce využívány v soutěžích o veřej-
né zakázky a významně se uplatňovaly i v pojiš�ovnictví. ČSN
byla jedním z iniciátorů ustavení mezinárodní normalizační
společnosti, která byla pod názvem Mezinárodní federace nor-
malizačních organizací ISA založena v Praze v roce 1928.

Po válce byla na krátkou dobu obnovena činnost ESČ i
ČSN. V roce 1951 bylo zrušeno spolkové uspořádání spolu
s ESČ a ČSN. Řízení technické normalizace převzal stát
prostřednictvím nově založeného Úřadu pro normalizaci.
V roce 1992, se zánikem čs. federace, byl zrušen i Federální
úřad pro normalizaci a měření. Po začlenění technické nor-
malizace do státní správy se změnil i charakter technických
norem. Dobrovolné normy se změnily ve státní a byly ze
zákona závazné. Jejich novou úlohou bylo při neexistenci
tržních principů regulovat jakost výrobků znárodněného
průmyslu, později také nahrazovaly právní předpisy v oblas-
ti bezpečnosti práce. I přes tuto zásadní změnu zůstalo Čes-
koslovensko uznávaným členem mezinárodních normalizač-
ních organizací ISO a IEC a pokračovalo v aktivní spoluprá-
ci při tvorbě mezinárodních norem. Jeho zástupci několikrát
zasedali v Radě ISO a Akčním výboru IEC. Praha hostila
řadu významných akcí, např. v letech 1967 a 1987 generální
zasedání IEC, v roce 1988 generální zasedání ISO. 

Uzavření asociační dohody nejprve ČSFR, a posléze Čes-
ké republiky, s EU znamenalo obrat v zaměření technické
normalizace po roce 1989. Vyplynul z ní závazek přebírat
evropské normy do národní soustavy za současného rušení
konfliktních ustanovení národních norem. Kromě evrop-
ských norem jsou do české soustavy přejímány i navazující
mezinárodní normy. Tvorba národních norem je přitom
omezena na nezbytné minimum. Cílem normalizace se stává
podpora tržního hospodářství a harmonizace národní le-
gislativy s evropskou, odstraňování technických překážek ob-
chodu. Nová právní úprava, stanovená zákonem č. 142/1991
Sb., o československých technických normách, ve znění zá-
kona č. 632/1992 Sb., definuje technické normy jako v zása-
dě dobrovolné dokumenty. Jedinou výjimkou jsou usta-
novení, jejichž závaznost byla stanovena na základě poža-
davku orgánu státní správy s pravomocí vydávat v příslušné
oblasti obecně závazné předpisy. Zmíněný zákon ukončil
platnost oborových norem k 31.12.1993 a závaznost čes-

koslovenských státních norem (schválených před nabytím
účinnosti zákona č. 142/1991 Sb.) k 31.12.1994. 

Se vznikem České republiky v roce 1993 se změnilo i roz-
dělení kompetencí včetně organizačního uspořádání národní
normalizace. Zájem státu a ochranu obecného zájmu v ob-
lasti technické normalizace zabezpečuje Ministerstvo prů-
myslu a obchodu (MPO) prostřednictvím Úřadu pro tech-
nickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
(ÚNMZ), který je orgánem státní správy. Vlastní činnosti
spojené obecně s tvorbou a vydáváním technických norem
vykonává Český normalizační institut. 

Potřeba sblížit českou a evropskou legislativu v oblasti
technických předpisů vedla v polovině devadesátých let ke
zpracování návrhu zákona, který společně řešil problemati-
ku přejímání technických předpisů, postupy posuzování sho-
dy, technické normalizace a akreditace. Zákon č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, umožnil v roce
1997 převod členství v mezinárodních a evropských normali-
začních organizacích z ÚNMZ na ČSNI. Ten se tak stal na
základě rozhodnutí MPO, vydaného podle zmíněného záko-
na, pověřenou organizací k tvorbě a vydávání norem. V roce
1997 bylo, v té době ještě ÚNMZ, uděleno po splnění všech
podmínek plnoprávné členství v evropských normalizačních
organizacích CEN a CENELEC. V období 1999 až 2000 by-
la Česká republika prostřednictvím Českého normalizačního
institutu zastoupena v Radě ISO. V roce 2000 byla uvedena
na trh značka shody s českou technickou normou ČSN-TEST.

I počátek nového století byl ve znamení významných udá-
lostí týkajících se technické normalizace a Českého norma-
lizačního institutu. V roce 2001 se konala v Praze historicky
první ISO Networking konference. Ve stejném roce institut
obdržel na základě výsledků certifikačního auditu certifikát
potvrzující shodu systému řízení jakosti s požadavky ISO
9001:1994, týkající se procesu tvorby norem. Při příležitosti
osmdesátého výročí založení normalizace v Československu
byla založena tradice každoročního udílení Ceny a Čestného
uznání Vladimíra Lista jako ocenění za přínos pro technic-
kou normalizaci. V roce 2003 získal institut certifikát po-
tvrzující shodu systému řízení jakosti ČNI s požadavky nor-
my ISO 9001:2000, týkající se poskytování služeb v oblasti
technické normalizace. V roce 2005 změnil Český normali-
zační institut svůj logotyp a zkratku ČSNI na ČNI.

Nová zkratka i logo
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�veletrhy

Ani tento rok nebyly prostory italské Verony ochuzeny
o mezinárodní veletrh přírodního kamene a technologií jeho
zpracování, který je již několik let považován za vůbec nej-
větší světovou událost věnovanou práci s tímto přírodním
materiálem.

Na přelomu září a října se sem sjeli nejen architekti a de-
signéři, ale také distributoři, dovozci a ostatní podnikatelé
ve stavebním sektoru. Cílem veletrhu není jen poznávání a
propagace nejnovějších technologií a výrobků, ale i nových
trendů a materiálů a navázání nových kontaktů. 

Hlavní událostí letošního ročníku výstavy bylo vyhlášení
vítězů International Stone Architecture Award 2005. Tato
soutěž architektonických počinů z přírodního kamene, pořá-
daná každé dva roky, má tradici již od roku 1987. Jde o pres-
tižních ocenění v mezinárodním měřítku. Mezi porotci byli
Alfonso Acocella (University of Ferrara), Vittorio Magnago
Lampugnani (ETH, Švýcarský federální institut v Zurichu),
Werner Oechslin (ETH, Zurich), Vincenzo Pavan (USA In-
stitut Italy) a Antonio Pizza (Escuela Tecnica Superior de
Arquitectura de Barcelona).

Tisková informace 

Marmomacc 2005
International Stone Architecture Award 2005

� Bostonská veřejná knihovna (Boston, Massachusetts,
USA, 1998–2001), autoři Rodolfo Machalo & Jorge
Silvetti; 

� kanceláře oblastní zdravotní mise (Almería, Anda-
lucía, Španělsko, 1999–2002), autor Alberto Campo
Baeza; 

� hřbitov, kostel Naší Paní Osvícené a Muzeum osvícení
(Aldeja da Luz, Mourao, Portugalsko, 1998–2003),
autoři Pedro Pacheco a Marie Clément; 

� Centrum pro studium hudby (Finca Vista Alegre, San-
tiago de Compostela, Španělsko, 1999–2003), autor
Antón García Abril a studio Ensamble; 

� obchody Giorgia Armaniho (25 měst, např. Paříž,
Milán, Düsseldorf, Moskva, Chicago, Tokio, Dubai,
Barcelona, Hong Kong, Shanghai a další, 1999), autor
Claudio Silvestrin; 

� ocenění získal posmrtně i Franco Albini (1905–1977)
za Treasury Museum (Muzeum státní pokladny) v San
Lorenzu v Janově (1952–1956).

Podle představ irského developera projektu, společnosti
Ballymore Properties, by centrum Bratislavy mělo již brzy
projít velkou proměnou. Přímo na nábřeží Dunaje by na plo-
še 15,3 ha mělo vzniknout nové obchodní a kulturní cen-
trum města. V přímém sousedství se nachází budova Slovens-
kého národního divadla a městské muzeum.

Projekt je nyní v závěrečné etapě územního řízení, které vy-
vrcholí vydáním územního rozhodnutí pro první fázi projek-
tu. Ta zaujme 250 tis. m2 a bude se skládat z obchodního cen-
tra prostupujícího diagonálně celým územím Pribina Galle-
ria, kanceláří Business Centra Eurovea, hotelu s konferenční-
mi prostory, kasina, fitness centra, multikina, zábavního centra
pro celou rodinu Leisure Eurovea, komplexu luxusních bytů
River Place Eurovea, nového centrálního náměstí Republiky,
nábřežní promenády s přístavištěm lodí Riverside Eurovea.

Tisková informace

EUROVEA – budoucí nové
centrum Bratislavy

�dizertace �zprávy
Staticky neurčité prutové konstrukce 
v pružně plastickém stavu

Ing. Ivan Kološ

Práce se zaměřuje na výpočet pružně plastického přetvoření
rovinných prutových konstrukcí. Rozvoj plastických oblastí
po délce prutů je respektován zavedením náhradní ohybové
tuhosti průřezu, statické řešení je provedeno silovou
metodou. Při určování náhradní ohybové tuhosti se využívá
skutečný pracovní diagram oceli získaný tahovou zkouškou.
Navržený výpočtový model byl srovnán s výsledky experi-
mentů. Prokázala se výhodnost aplikace náhradní ohybové
tuhosti ve specializovaném softwaru, např. při řešení rovin-
ného oblouku.

Stavební obzor na CD

Ročníky 

2002, 2003 a 2004
ve formátu pdf si lze objednat u distributora,

popř. v redakci našeho časopisu 

Cena:

1 ročník na CD
včetně krabičky a přebalu  . . . . . . . . . . . . 400 Kč
poštovné + balné (dobírka)  . . . . . . . . . . . 100 Kč

Objednávky:

Ing. Milan Gattringer, MG DTP, Borovanská 3388, 
143 00 Praha 4, tel./fax: 241 770 220, 

e-mail: mgdtp@volny.cz
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