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V devadesátých letech minulého století byla vyvinuta kon-
strukce železobetonového štíhlého stropu betonovaného
do plochých trapézových ocelových oblouků. Nová tech-
nologie výroby trapézových oblouků umožnila překle-
nout rozpětí 6 až 9 m. Autoři článku publikovali výsled-
ky rozsáhlých experimentů s trapézovými oblouky
vyráběnými firmou VIKAM (TR 40/160/1,0) o rozpětí
6 m, s poloměrem oblouku 9,8 m a vzepětím 0,47 m pro
různá zatížení [1]. V tomto příspěvku je uvedeno teore-
tické trojrozměrné (a dvojrozměrné) vyšetřování MKP
pro všechny trapézové oblouky vyráběné firmou VIKAM.
Analyzuje se potřeba zavedení počátečních průhybů a
geometrické, popř. materiálové nelinearity do výpočtů.
Teoretické řešení je kalibrováno podle výsledků experi-
mentů a je stanoven mezní stav pro praktické aplikace.
Rozhodujícím kritériem pro symetrická i nesymetrická
zatížení je pružný průhyb s tím, že nesymetrická zatížení
a hromadění betonu u podpor je vhodné pokud možno
vyloučit. V závěru jsou uvedena doporučení pro
provádění konstrukce i určení mezního stavu. 

Úvod
Idea použít ploché ocelové trapézové oblouky jako ztra-

cené bednění pro štíhlé spřažené stropy vznikla koncem
osmdesátých a začátkem devadesátých let minulého století
[2], [3]. Výhody štíhlých stropů (tj. bezstropnicové kon-
strukce nízké konstrukční výšky) s trapézovými plechy jako
ztraceným bedněním jsou známé: nízká konstrukční výška,
rychlá montáž bez dalšího podepření, spřažené chování nos-
níků bez nutnosti použití spřahovacích prvků, dostatečná po-
žární odolnost. Pro větší rozpětí stropních desek jsou však
nutné speciální zvláš� vysoké plechy [4], [5]. Trapézové oblou-
ky naproti tomu umožňují překlenout rozpětí až 9 m s obvyk-
lou výškou plechu.

V montážním stadiu přenáší tíhu čerstvého betonu (včet-
ně účinku hromadění betonu při betonáži) trapézový oblouk.
Ocelové nosníky mají při tom nepodepřenou horní (tlačenou)
pásnici a mohou ztratit příčnou a torzní stabilitu. Rathbone [3]
proto navrhl zdvojení nosníků (obr. 1), které zlepšuje situaci
i u krajních nosníků, kde je nutné pro přenesení vodorovných
obloukových sil vkládat dočasná, popř. trvalá, táhla.

V provozním stadiu již trapézový oblouk nepůsobí. Za-
tížení přebírá oblouková železobetonová deska s jednodu-
chým vyztužením (při dolním povrchu ve střední polovině
rozpětí a při horním povrchu nad podporami, obvykle ve

formě svařovaných sítí). Nosníky se chovají jako spřažené,
přičemž obalující beton nevyžaduje smykové zarážky, čímž
vzniká velmi efektivní konstrukce. Podrobnou analýzu pro-
vozního stavu provedl Davies [6].

V tomto příspěvku je provedena analýza trapézových ob-
louků v montážním stadiu. V úvodu je uveden stručný popis
provedených experimentů se symetrickým, nesymetrickým
a lokálním zatížením. Následuje podrobné teoretické vyše-
třování a v závěru jsou uvedeny výsledky a praktická dopo-
ručení.

Experimentální vyšetřování
Podrobný popis experimentů a jejich výsledků je uveden

v [1], a proto se uvádí pouze jejich souhrn. Bylo provedeno
9 zkoušek s trapézovými oblouky TR 40/160/1,0 od firmy VI-
KAM (obr. 2), s rozpětím L = 6 000 mm, šířkou b = 960 mm
a vzepětím h = 470 mm. Nominální efektivní průřezové para-
metry oblouku vyrobeného z oceli S320G jsou Aeff = 1 242 mm2;
Ieff = 283 900 mm4; Weff = 14 638 mm3; fy = 320 MPa; fu =
= 390 MPa. 

Podepření oblouků v laboratoři bylo neposuvné, do jedno-
duché svislé zarážky, představující nejjednodušší způsob ulo-
žení do nosníků s dočasnými táhly v úrovni jejich dolních pás-
nic. Pro zamezení vytékání betonu při betonáži lze v praxi
použít speciální bloky (navařené úhelníky, popř. dřevěné klíny).

Zatížení při experimentech reprezentovalo vlastní tíhu, tí-
hu čerstvého betonu, hromadění betonu u podpor při beto-

Trapézové ocelové oblouky pro štíhlé 
železobetonové stropy

Ing. Jiří MAREK, Ph.D.
prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Obr. 1. Stropní konstrukce podle návrhu Rathboneho

Obr. 2. Obloukový trapézový plech a uspořádání při experimentu

so10.qxp  3.12.2005  18:15  Stránka 289



290 STAVEBNÍ OBZOR 10/2005

náži a lokální zatížení od obsluhy podle obr. 3. Pro umístění
zátěže byly zhotoveny dřevěné „schody“. K zamezení lokál-
ního boulení, které se objevilo u pilotních zkoušek, byly
vlny oblouku pod schody vyplněny polystyrénem a slabou
překližkou (obr. 4). Vlastní zátěž tvořily zvážené betonové
bloky, ocelové hranoly a sáčky s broky. Během zatěžování
se sledovaly průhyby podél rozpětí a v důležitých příčných
řezech. Napětí u oblouků měřilo 12 odporových tenzometrů
[1]. 

Důležitým výsledkem zkoušek byl kromě průhybů průkaz
pružného chování oblouků až do jejich kolapsu, který nastal
vždy v důsledku nadměrného průhybu. 

Výsledky experimentálního vyšetřování
Před zahájením zkoušek byla výpočtem stanovena celko-

vá charakteristická tíha Fk mokrého betonu včetně tíhy ob-
louku pro uspořádání podle obr. 1. Pro normální beton činí
Fk = 30,3 kN a pro lehký beton (Liapor® 1 700 kg/m3) Fk =
= 20,6 kN. Pilotní zkoušky ukázaly, že pro praktické použití
je nutné počítat pouze s lehkým betonem, pro který Eurokód 1
dává návrhové zatížení γFFk = 1,35 · 20,6 = 27,8 kN. Z hle-
diska průhybů byly zkoušky relevantní pro mezní průhyb
δmax = L/180 = 33,3 mm (zkoušení však probíhalo pro ná-
sobné hodnoty δmax), při němž byla největší napětí pružná,
hluboko pod mezí kluzu. Hodnoty celkového zatížení při
zkouškách jsou označeny jako Fe [1].

První dvě „základní“ zkoušky byly ukončeny po dosažení
zatížení Fe = 27,1 kN, tedy zhruba na návrhové hodnotě.
Průhyb měl tvar tří polovln (střední směrem vzhůru s prů-
měrnou amplitudou –6,4 mm, krajní směrem dolů s amplitu-
dou +10,7 mm), napjatost uprostřed rozpětí činila +29/–102 MPa
(horní/spodní vlákna profilu) a –125/+84 MPa v šestině
rozpětí (přičemž materiál profilů podle zkoušek vykazoval
mez kluzu fy,aver = 357 MPa, a mez pevnosti fu,aver = 418 MPa).

Další zkouška se zatížením ve tvaru „nahromaděného be-
tonu“ u podpor a s celkovou zátěží Fe = 23,8 kN vedla k vý-

raznějším hodnotám průhybů (–8,3 mm uprostřed rozpětí a
+12,2 mm v krajních částech) i napětí (+54/–168 MPa upro-
střed rozpětí a –187/+170 MPa v šestinách rozpětí). U této
zkoušky nastal prudký nárůst napjatosti po dosažení cel-
kového zatížení 17 kN [1]. Následující zkouška s nesymet-
rickým zatížením byla ukončena po dosažení celkového za-
tížení Fe = 14 kN a vedla k průhybu ve tvaru dvou polovln
s amplitudami +69 mm a –36 mm. Takové zatížení by však
nemělo být při betonáži připuštěno.

Přesto byla provedena další zkouška s nesymetrickým za-
tížením, u níž po dosažení celkové hodnoty 9,9 kN bylo za-
tížení doplněno na symetrické, s celkovou hodnotou 19,8 kN.
Chování konstrukce bylo pružné a vedlo k tvaru průhybů
obdobnému jako u symetrického zatížení, avšak se zvýšený-
mi amplitudami (–11,5 mm uprostřed a +13,0 mm v kraj-
ních oblastech rozpětí).

Další tři zkoušky byly provedeny jako „základní“ symet-
rické, avšak doplněné o lokální břemeno. Po dosažení celko-
vého zatížení Fe = 27,1 kN byl na konstrukci (uprostřed a
postupně v obou třetinách rozpětí) umístěn kalibrovaný vá-
lec jako zatížení 1,2 kN, představující pracovníka při beto-
náži (obr. 5). Při umístění břemene uprostřed rozpětí a ve
vnitřní třetině příčného řezu profilu měl průhyb stále tvar tří
polovln, s amplitudou –0,3 mm směrem vzhůru a +15,8 mm
dolů. Při příčném posunu břemene do vnější třetiny příčného
řezu průhyby výrazně vzrostly (aniž by vedly ke kolapsu).
Takové zatížení by však nemělo v praxi nastat, nebo� profi-
ly jsou příčně spojeny jednostrannými nýty. Podobně se ob-
louk choval při umístění břemene ve třetinách rozpětí, s prů-
hyby až +32 mm.

Poslední zkouška byla podobná zkoušce „základní“, avšak
se zatížením odpovídajícím vyšší tlouš�ce betonové desky
tak, aby bylo dosaženo kolapsu oblouku. Celkové zatížení do-
sáhlo 33,2 kN, průhyby vzhůru –15,3 mm a dolů +26,3 mm,
napětí uprostřed rozpětí +54/–147 MPa a –227/+176 MPa
v šestině rozpětí. V podporách vznikly v důsledku neupra-
veného uložení malé plastické deformace.

Experimentální vyšetřování tak potvrdilo použitelnost těch-
to plochých a nízkých trapézových oblouků pro daný účel.
Při betonáži je přitom vhodné předejít vzniku nesymetric-
kých zatěžovacích stavů a minimalizovat hromadění betonu
v podporách (zejména vzhledem k problémům s uložením
betonářské výztuže do deformované konstrukce). 

Obr. 3. Zatížení aplikované při experimentech

Obr. 4. Zatížení představující hromadění betonu u podpor

Obr. 5. Lokální zatížení vnesené kalibrovaným válcem
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Teoretické vyšetřování
Experimentální vyšetřování potvrdilo pružné chování ob-

louků až do kolapsu, který vždy nastal v důsledku nadměr-
ných průhybů. Při numerickém řešení bylo proto použito pruž-
nostní analýzy, přičemž výsledná napětí při kolapsu, ve shodě
s naměřenými, byla hluboko pod mezí kluzu materiálu.

Po orientačním dvojrozměrném lineárním řešení (LA-2D)
byl jednoduchý oblouk se dvěma klouby řešen geometricky
nelineární analýzou (GNA-2D) pomocí softwaru FEAT©

(MKP). Efektivní průřezové parametry byly zavedeny podle
údajů distributora profilů (pro TR 40/160/1,0 byly uvedeny
výše). Oblouk byl rozdělen na 12 křivočarých prutových
prvků, každý s 10 uzly.

Následná podrobná prostorová analýza byla provedena
softwarem IDA Nexis©. Trapézový oblouk byl modelován
tenkostěnnými prvky podle obr. 6 (90 lineárních částí v příč-
ném řezu, 24 lineárních částí ve směru oblouku), přičemž sí�
tenkostěnných prvků byla generována s délkou 6 mm (obr. 7).
Podél podepření oblouků (v souladu s experimentem) byly
zavedeny liniové klouby ve směru os Z a Y.

Řešení zahrnuje geometricky nelineární trojrozměrnou ana-
lýzu (GNA-3D) a podrobnou studii vlivu globálních počá-
tečních průhybů (GNIA-3D). Lokální počáteční průhyby,
které ovlivňují lokální boulení plechu mezi jeho zalomením,
nebyly zavedeny, nebo� tvar příčného řezu je volen tak, aby

lokální boulení bylo zanedbatelné. Počáteční průhyby ob-
louků byly měřeny před každou zkouškou, přičemž se před-
pokládal jejich kritický tvar (ve tvaru dvou sinusových po-
lovln). Amplitudy těchto průhybů však byly zanedbatelné.
Ke zjištění vlivu počátečních průhybů byly proto pro ana-
lýzu GNIA-3D zavedeny amplitudy doporučené v Euro-
kódu 3 (obr. 8):

Obr. 7. Model ve 3D

Obr. 8. Počáteční průhyby

Obr. 6. Idealizace části příčného řezu trapézového oblouku

α = 0,21 (křivka a).
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Porovnání zkoušek s numerickou analýzou
Všechny experimenty byly numericky ověřeny analýzami

LA-2D, GNA-2D, GNA-3D a GNIA-3D. Nejlepší shodu s ex-
perimenty vykázala GNA-3D (viz obr. 9 a obr. 10 pro symet-
rické zatížení a obr. 11 a obr. 12 pro nesymetrické zatížení).
Takový výsledek byl očekáván, nebo� počáteční průhyby neby-
ly při zkouškách zjištěny. Nicméně vliv počátečních průhybů je
významný (obr. 9, obr. 11) a musí být při návrhu konstrukce
zaveden (bu� analýzou GNIA-3D, nebo GNIA-2D).

Parametrická studie
Parametrická studie zahrnula všechny obloukové trapézo-

vé profily vyráběné v roce 2004 [7]. Šlo o profily TR 40/160,
TR 70/200 a TR 107/250, všechny s tlouš�kou 0,75; 0,88;
1,00; 1,25; 1,50 mm. Rozpětí a vzepětí oblouků (tab. 1) by-
lo určeno vzhledem k výšce podpůrných průvlaků a zabrá-
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Obr. 9. Symetrické zatížení – průhyby δ v L/6

Obr. 10. Symetrické zatížení – průhyby podle testu a numerické
analýzy, tvar zatížení

Obr. 11. Nesymetrická část zatížení – průhyby δ v L/6

Obr. 12. Nesymetrická část zatížení – průhyby podle testů 
a numerické analýzy, tvar zatížení

Tab. 1. Geometrie oblouků v parametrické studii
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nění prolomení oblouků podle vztahu

kde K ∈ 〈35; 23〉 pro h/L ∈ 〈0,05; 0,075〉,
A, Iy jsou plocha a moment setrvačnosti trapézového 
profilu.

Ve studii byla použita analýza GNIA-3D podle odstavce
3.1, s počátečním průhybem podle vztahu (1). Amplitudy
počátečních průhybů v závislosti na rozpětí a parametrech
příčného řezu činí 13 až 45 mm. K ověření vlivu počáteč-
ních průhybů byla provedena i analýza GNA-3D. 

Zatěžovací stavy byly voleny podle předpokládané tech-
nologie provádění, se zatížením pro lehký beton (1 700 kg/m3).
První stav (LC1) odpovídal zabetonování poloviny výšky
oblouku. Stav LC2 odpovídal vybetonování až po spodní
vlákna trapézového oblouku ve středu rozpětí a LC3 vybe-
tonování k horním vláknům oblouku. Další stavy zahrno-
valy vrstvy po 10 mm betonu až do finální tlouš�ky 80 mm
betonové desky nad horními vlákny oblouku pro LC11 (obr.
13). Vliv vylehčovacích otvorů v betonové desce se ukázal
jako nepodstatný (v průhybech činil ve všech případech mé-
ně než 5 %), a proto byla parametrická studie provedena pro
charakteristické zatížení plnou betonovou deskou. 

Průhyb samostatného profilu od uvažovaného rovnoměr-
ného zatížení je v příčném řezu nerovnoměrný (obr. 14). Pro
porovnání s mezní hodnotou L/250 byl vždy použit průhyb
průměrný. Ve skutečné konstrukci stropu jsou však profily po-
délně spojeny jednostrannými nýty zajiš�ujícími spolupůsobení
profilů, takže průměrný průhyb je hodnotou konzervativní. Zvý-
šené průhyby je nutné očekávat pouze u krajů koncových pro-
filů, není-li provedeno např. podélné uložení na nosnících.

Typické průběhy průhybů oblouků s rozpětím 6 m jsou
pro různé profily uvedeny na obr. 15 až obr. 17. Je však nut-
né opět připomenout, že při analýze byly uvažovány počá-
teční průhyby v kritickém tvaru dvou sinusových polovln a
s amplitudou e0,d.

Podobná analýza byla provedena pro rozpětí 7,5 m s pro-
fily TR 70/200 a TR 107/250. Na obrázku 18 jsou uvedeny
souhrnné výsledky pro různou tlouš�ku profilů oblouků. Pro
rozpětí 9 m jsou vhodné pouze profily TR 107/250. Z hle-
diska průhybů přitom vyhověl podmínce mezního průhybu
δmax < L/250 = 36 mm plech tlustý nejméně 1,0 mm, zatímco
z hlediska napětí tlouš�ky pouze 1,5 mm (u tenčích plechů
dochází k plastizaci některých vláken příčného řezu), obr. 19. 

Z porovnání výsledných průhybů, získaných analýzou
GNIA-3D a GNA-3D, plyne, že vliv počátečních průhybů
činí u některých případů až 35 %. Jejich vliv proto nelze za-
nedbat a konstrukci je nutné vždy analyzovat GNIA. 

 K,  
 I
A

  L  
y

>










12
(2)

Obr. 13 Zatěžovací stavy LC1-LC7 (LC11)

Obr. 14. Průhyb příčného řezu trapézového oblouku

Obr. 15. Průhyby oblouku TR 40/160/1.0 s rozpětím 6 m

Obr. 16. Průhyby oblouku TR 70/200/1.0 s rozpětím 6 m

Obr. 17. Průhyby oblouku TR 107/250/1.0 s rozpětím 6 m

Obr. 18. Průhyby oblouků TR 70/200 s rozpětím 7,5 m

Obr. 19. Průhyby oblouků 107/250 s rozpětím 9 m
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Podmínky a doporučení pro návrh
Pro návrhové podmínky byla provedena nová studie s

lehkým betonem o hmotnosti 1 700 kg/m3 (podle EN 206
označovaného D1,8) s dílčím součinitelem spolehlivosti za-
tížení γF = 1,5. Místo doporučeného (evropského) součinitele
s hodnotou 1,35 byla hodnota zvýšena s ohledem na možné
nepříznivé podmínky při betonáži (např. montážní zatížení a
hromadění betonu, analyzované v předcházejících odstav-
cích). Zvýšení zatížení o 50 % bylo provedeno v posledním
zatěžovacím stavu uvedeného u parametrické studie (tzn.
v závislosti na výsledné tlouš�ce železobetonové desky ve
stavech LC7 až LC11). Výsledky studie jsou uvedeny v tab. 2,
kde lze pro dané rozpětí a tlouš�ku betonové desky nad hor-
ními vlákny obloukového profilu stanovit profil zajiš�ující
splnění mezního průhybu L/250 a pružné chování oblouku.
Přitom je nutné upozornit na nepříznivé chování oblouku
pro nesymetrická zatížení a při hromadění betonu, kterému
je nutné při betonáži zabránit.

Nový technologický postup betonáže ve dvou fázích (obr.
20) navrhl Davies se spolupracovníky [6]. V první etapě je
nejprve vybetonována pouze polovina výšky oblouku, která

po zatvrdnutí betonu příčně stabilizuje podpůrné nosníky,
poskytuje podporu pro uložení betonářské výztuže, popř. i
pro uložení forem pro vylehčovací otvory. Teoretická ana-
lýza GNIA-2D této technologie byla provedena pro oblouk
TR 40/160/1,0 a rozpětí L = 6 m. První fáze je obdobná již
uvedenému řešení (obr. 21). Pro druhou fázi je však nutné
použít jiný model, vycházející z deformovaného tvaru ob-
louku první fáze a se zavedením podpor v místech vybeto-
nované části (zatvrdlý beton brání posunu), avšak s vylou-
čením tahu (obr. 22).

Pro symetrické zatížení se dvoufázovou betonáží výsled-
né průhyby zmenšily o cca 20 %. Mnohem výhodnější se
však dvoufázová betonáž ukázala pro nesymetrická zatížení.
Výsledné průhyby pro betonáž v jedné a ve dvou fázích jsou
pro nesymetrické zatížení odpovídající polovině celkového
zatížení ukázány na obr. 23 a obr. 24. Redukce průhybů
u dvoufázové betonáže činí 48 %. Dvoufázová betonáž tak
vede k mnohem příznivějšímu chování trapézových oblouků
a vyšší bezpečnosti práce při montáži.

Závěr
Výsledky zkoušek byly potvrzeny numerickými analýza-

mi a prokázaly použitelnost trapézových oblouků jako ztra-
ceného bednění pro štíhlé stropy a obdobné aplikace. V po-
užitelné oblasti dané mezním průhybem se trapézové profi-
ly chovají pružně. Při praktickém návrhu určuje geometrii
oblouku též potřebná tlouš�ka betonové desky ve vrcholu
oblouku. Při jejím stanovení je nutné pamatovat na defor-
maci trapézového oblouku při betonáži.

Tab. 2. Použitelnost trapézových oblouků (pro lehký beton 
s hmotností 1 700 kg/m3)

40 50 60 60 70 80 60 70 80

0,75

0,88 x

1,00 x x

1,25 x x x

1,50 x x x

0,75 x x x

0,88  x x x

1,00  x x x x x

1,25  x x x  x x x

1,50  x x x  x x x

0,75  x x x

0,88  x x x  x x

1,00  x x x  x x x

1,25  x x x  x x x x

1,50  x x x  x x x x x  x

Tlouš�ka betonové vrstvy nad horními vlákny profilu TR [mm]

L  = 6 000 mm L = 7 500 mm L  = 9 000 mmt  [mm]

TR40/160

TR 70/200

TR107/250

Profil

Obr. 20. Dvoufázová betonáž

Obr. 21. Dvoufázová betonáž – první fáze

Obr. 22. Dvoufázová betonáž – druhá fáze

Obr. 23. Betonáž v jedné etapě – konečný průhyb 
pro nesymetrické zatížení

Obr. 24. Betonáž ve dvou fázích – konečný průhyb 
pro nesymetrické zatížení
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Návrh trapézových oblouků lze provést podle tabulek 1
a 2, které vycházejí z prostorové nelineární analýzy s uváže-
ním počátečních průhybů (GNIA-3D) a zvětšeného návrho-
vého zatížení lehkým betonem (1 700 kg/m3). Zároveň se
však doporučuje použít dvoufázovou technologii, a pokud
možno, zamezit vzniku nesymetrických zatížení, čímž se vý-
razně sníží deformace trapézových oblouků při betonáži. Vlo-
žení vylehčovacích otvorů do cípů betonové desky u podpor
může dále snížit průhyby profilů až o 5 %. Normální beton
dává vyšší zatížení a jeho použití se nedoporučuje. 

Návrh trapézových oblouků musí být geometricky neli-
neární, se zavedením počátečních průhybů v kritickém tvaru
dvou sinusových polovln. Může však být proveden pouze v ro-
vině oblouku (GNIA-2D), nebo� rozdíl proti prostorové ana-
lýze (GNIA-3D) je zanedbatelný. 

Pět let trvající výzkum byl podporován z prostředků GA
ČR, v současnosti projektu č. 103/05/2003. Poděkování
patří firmě Kovové profily, s. r. o., za částečné sponzoro-
vání výzkumu a Ing. M. Lebrovi, CSc., za spolupráci. 
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Marek, J. – Macháček, J.: Arched Trapezoidal Steel
Sheeting for Slim Reinforced Concrete Floors

Slim floors using shallow arched trapezoidal steel sheet-
ing as a permanent formwork for its reinforced concrete
structure were invented in the 1990’s, following intro-
duction of a new production technology of arched sheet-
ing. Such an arrangement makes it possible to span 6–9 m
avoiding the use of special deep profile sheeting. The
authors have published [1] results of their extensive test-
ing of arched sheeting produced by VIKAM Company
(TR 40/160/1.0), spanning 6 m with an arch radius of 9.8 m
and a rise of 0.47 m under various loading conditions. In
this paper, the reported theoretical investigation based
on 3D (and 2D) FEM analysis covers a full range of the
VIKAM produced arched sheeting. Considerations
about the initial deflections and the necessity of geomet-
rically and/or materially non-linear analysis are presented
in detail. Calibration of the theoretical analysis against
the test results is performed and the limit states suitable
for practical use are determined. Elastic deflections
proved to be the decisive criterion for both symmetric
and asymmetric loadings, while the latter, as well as heap-
ing loading should be avoided as much as possible.
Finally, recommendations for practice viewing both the
technology and the limit state are given.

Marek, J. – Macháček, J.: Stahltrapezbögen für schlanke
Stahlbetondecken

In den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
wurde die Konstruktion einer in flache Stahltrapezbögen
betonierten schlanken Decke entwickelt. Ein neues
Verfahren zur Herstellung von Trapezbögen ermöglichte
es, Spannweiten von 6 bis 9 m zu überspannen. Die
Autoren des Artikels haben die Ergebnisse umfangreicher
Experimente mit von der Firma VIKAM hergestellten
Bögen (TR 40/160/1,0) mit der Spannweite 6 m mit einem
Bogenradius von 9,8 m und einer Überhöhung von 0,47 m
für verschiedene Belastungen veröffentlicht [1]. In diesem
Beitrag wird eine theoretische dreidimensionale (und
zweidimensionale) Untersuchung nach der Methode der
finiten Elemente für alle von der Firma VIKAM pro-
duzierten Trapezbögen vorgestellt. Darin wird die
Notwendigkeit der Einführung der anfänglichen
Durchbiegungen und der geometrischen bzw. materialbe-
dingten Nichtlinearität  in die Berechnungen analysiert.
Die theoretische Lösung ist nach den Versuchsergebnissen
kalibriert, und es ist der Grenzzustand für die praktischen
Anwendungen festgelegt. Entscheidendes Kriterium für
symmetrische und asymmetrische Belastungen ist die
elastische Durchbiegung mit der Maßgabe, dass es günstig
ist, asymmetrische Belastungen und eine Anhäufung von
Beton an den Auflagern möglichst zu eliminieren. Im
Resümee werden praktische Empfehlungen für die
Ausführung der Konstruktion und die Bestimmung des
Grenzzustandes gegeben.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR
pořádá

7. konferenci Evropské komise “SAUVEUR”

Zachráněné kulturní dědictví – záruka porozumění a života v rozšířené Evropě
31. května – 3. června 2006, Reprezentační prostory Pražského hradu

Cílem konference je konsolidace a zhodnocení dopadů výsledků evropských výzkumných projektů v oblasti movitého a
nemovitého kulturního dědictví. Konference bude speciálně změřena na využití výsledků výzkumu kulturního dědictví a
prověření ochoty uživatelů, malých a středních podniků, vlastníků, manažerů, restaurátorů a konzervátorů kulturního

dědictví akceptovat nové technologie a nové trvale udržitelné přístupy k ochraně památek. 

www.arcchip.cz/ec-conference
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Využití ortogonálních polynomů u metody 
nejmenších čtverců

Ing. Filip REJMAN
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Článek pojednává o způsobu aproximace měřené řady
polynomem n-tého stupně za použití ortogonálních poly-
nomů vedoucí ke zjednodušení výpočtů při vyrovnání.
Metoda vyrovnání je ukázána na příkladu.

V praxi velmi často nastává situace, kdy jsme nuceni apro-
ximovat diskrétní řadu měřených veličin vhodnou funkcí.
Naměřené hodnoty f(xi) určují vektor f = (f(x0), ..., f(xn)), n + 1
je počet měření, m + 1 je počet základních funkcí při součas-
ném splnění podmínky m ≤ n + 1. Hodnoty xi považujeme za
bezchybné. Tyto hodnoty aproximujeme metodou nejmen-
ších čtverců lineární kombinací 

určených základními funkcemi ϕ0, ..., ϕm; a0, ..., am jsou
násobné koeficienty aproximující funkce, které představují
neznámé. Každá základní funkce je reprezentována funkční-
mi hodnotami, tedy ϕϕj = (ϕj (x0), ..., ϕj (xn)). Při n + 1 bodech
může být lineárně nezávislých funkcí nejvýše n + 1. Jsou-li
hodnoty f(xi) měřeny s chybami, volíme počet základních funk-
cí menší než n + 1. Volíme je tak, aby byl minimální součet
čtverců odchylek funkce f a její aproximace ϕ v uzlech [1], tj. 

kde wi je váhová funkce, kterou volíme v závislosti na kon-
krétní situaci. V geodézii tato funkce nezávisí na velikosti
měření, ale na přesnosti; v případě stejné přesnosti tuto funkci
volíme rovnu jedné. Podmínka (2) je splněna za předpokladu,
že první derivace funkce R(f, ϕ) podle aj bude rovna nule,
jinými slovy, bude-li vektor f – ϕϕ ortogonální k systému vek-
torů ϕϕj, j = 0, ... , n, tj. ((f – ϕϕ) . ϕϕj) = 0. Potom

Symbol závorky zde představuje skalární součin.

Do výpočtu parametrů ak tak vstupuje inverze matice skalár-
ních součinů:

Vzhledem ke složitosti výpočtu inverzní matice je výhod-
nější volit jednotlivé základní funkce tak, aby byla splněna
jejich ortogonalita, tj. aby platilo

(ϕj, ϕk) = 0,   (ϕj, ϕk) ≠ 0,   j, k = 0, 1, ..., m.             (4)

Jednou z možností je volba funkcí ϕj jako reálné polyno-
my j-tého stupně 

ai
(j) zde představuje i-tý koeficient polynomu j-tého stupně. Za

uvedených předpokladů platí, že polynom 0. stupně se rovná
jedné: ϕ0(x) = a0

(0) = 1. Polynom 1. stupně lze potom nalézt
pomocí vztahů, které jsou podrobně odvozeny v [2]

Pro polynom j-tého stupně platí rekurentní vzorec

Za těchto předpokladů je matice skalárních součinů diago-
nální, což přináší několik pozitivních důsledků:

1. výpočet normálních rovnic se znatelně zjednoduší, pro-
tože odpadá inverze matice skalárních součinů;

2. koeficienty aj aproximující funkce lze počítat postupně.
Jejich hodnoty zůstávají stejné bez ohledu na stupeň apro-
ximující funkce. Lze je jednoduše spočítat podle vztahu

Jsou–li hodnoty x ekvidistantní, lze je transformovat např.
na hodnoty x , symetricky rozložené kolem počátku s ekvidis-
tantou rovnou jedné. Transformační vztah

x0, xn jsou krajní hodnoty x. V tomto případě lze použít sou-
stavu ortogonálních Gramových polynomů, daných rekurent-
ním vzorcem

ϕ0(x) = 1,            ϕ0(x) = x,

kde m je nejvyšší stupeň Gramova polynomu. 

Základní postup výpočtu lze tedy shrnout takto:
– v případě ekvidistantních měření provedeme transformaci

xi → xi;

,a   a     a  a  
m

j
jjmm ∑

=

=+++=
0

1100 ... ϕϕϕϕϕ (1)

( ) ( ) ( )[ ] ,    wx   xf     fR i

n

í
ii min,

2

0

=−=∑
=

ϕϕ (2)

( ) ( )kj

m

j
kj  f    a ϕϕϕ ,,

0

=∑
=

,       k = 0, 1, ..., m.               (3)

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

 .

  

 

   

mmm

m



















ϕϕϕϕ

ϕϕ
ϕϕϕϕϕϕ

,......,

.........

......,

,...,,

0

10

00100

( )   ..., m,    ,   j      ,    axa   x j
j

i

ij
ij ,1,01)(

0
0

)( ===∑
=

ϕ (5)

( ) ( ) ( )x      jx      x 0
1

001 .. ϕγϕ −−= ,                       (6)

( ) ( ) ( )  n,    na     a a        x
n

i

==== ∑
=0

2)0(
0

)0(
0

)0(
0000 .., ϕϕγ

( ) ( ) .x    x    x   xj
n

i
i

n

i
ii ∑∑

==

==
00

2
00 . ϕ

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ,x   x     jx        x jjjjjjjj 1
1
1

11
1 .... −

−
−

−−
+ −−= ϕγϕγγγϕ (7)

kde

( ) ( ).  x  x,   j     
n

i
ijijjjj ∑

=

==
0

2., ϕϕϕγkde

( )
( )

( )
  m .                j 

 f
    

 

 f
    a

j

j

jj

j
j ,...,1,0

,

,

,
===

γ
ϕ

ϕϕ
ϕ

(8)

( ) ;1
.2

2
1

1

0  x x,     
xx  

 x xx
     x nn

ii

ni
i +=

−
−−

= −
+

))) (9)

( ) ( )
( )[ ]
( )

( )   , m ,      ,     j  x   
  j

 j  m  j
    x  x    x jjj ...,2,1.

144

1
. 1

2

222

1 =
−

−+
−= −+ ϕϕϕ

(10)

so10.qxp  3.12.2005  18:15  Stránka 296



STAVEBNÍ OBZOR 10/2005 297

– vypočítáme jednotlivé koeficienty ai
(j) pomocí odpovída-

jících ortogonálních polynomů;
– vypočítáme koeficienty aproximující funkce;
– vykonáme zpětnou transformaci xi → xi.

Jako příklad můžeme uvést postupnou aproximaci funk-
cemi prvního až pátého stupně. Předpokládejme ekvidistant-
ní hodnoty x se střední hodnotou v nule a k nim přiřazené
funkční hodnoty f(xi). Nejprve spočítáme funkční hodnoty
Gramových polynomů prvního až pátého (tab. 1) pomocí
rekurentního vzorce (7).

Kontrolou správného výpočtu je hodnota skalárních součinů

Následuje výpočet skalárních součinů (f, ϕj), (ϕj, ϕj) a násob-
ných koeficientů výsledné aproximující funkce (tab. 2),
uvedených v (8).

Určíme jednotlivé členy aproximujícího polynomu (tab. 3).

Postupným přičítáním dílčích členů dostáváme výslednou
aproximující funkci odpovídajícího stupně (tab. 4). Jednot-
livé aproximující funkce jsou zřejmé z grafu na obr. 1.

Závěrem je třeba zdůraznit, že větší počet aproximujících
funkcí pomůže lépe určit, zda měřená data sledují určitý
trend, přičemž vyšší stupeň aproximace může tento trend lé-
pe vystihnout. Je však třeba mít na paměti, že se zvyšujícím
se stupněm aproximace klesá počet nadbytečných měření,
což nepříznivě ovlivňuje podstatu vyrovnání.

Literatura
[1] Matušů, J.: Ortogonální systémy. Praha, SNTL 1982, 91 s.
[2] Korous, J.: Vybrané stati z matematiky: Ortogonální funkce a

ortogonální polynomy. Praha, SNTL 1958, 326 s.
[3] Hampacher, M. – Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet

10. Praha, Vydavatelství ČVUT 1997, 159 s.

Rejman, F.: Exploitation of Orthogonal Polynoms as
Part of the Least Sqaure Method

This paper outlines a method of approximation of a mea-
sured series by a polynom of the n-th power using orthogonal
polynoms aimed at a simplification of calculations in adjust-
ment. The adjustment method is shown in an example.

Rejman, F.: Anwendung orthogonaler Polynome bei der
Methode der kleinsten Quadrate 

Der Artikel behandelt die Art und Weise der Approxi-
mation einer Messreihe mit einem Polynom n-ten Gra-
des unter Verwendung orthogonaler Polynome, was zur
Vereinfachung  der Berechnungen bei der Ausgleichung
führt. Die Ausgleichsmethode wird an einem Beispiel
gezeigt.

Tab. 1. Výpočet funkčních hodnot Gramových polynomů

 j 0 1 2 3 4 5

i x i f (x i ) i ϕ 0(x i ) ϕ 1 (x i ) ϕ 2(x i ) ϕ 3(x i ) ϕ 4(x i ) ϕ 5(x i )

1 –4,5 28 1 1 –4,5 10,25 –11,03 –24,19 182,3

2 –3,5 22 2 1 –3,5 2,25 19,43 –84,19 165,2

3 –2,5 6 3 1 –2,5 –3,75 28,88 –45,19 –79,53

4 –1,5 15 4 1 –1,5 –7,75 23,33 20,81 –186,7

5 –0,5 40 5 1 –0,5 –9,75 8,775 65,81 –91,41

6 0,5 21 6 1 0,5 –9,75 –8,775 65,81 91,41

7 1,5 56 7 1 1,5 –7,75 –23,33 20,81 186,7

8 2,5 32 8 1 2,5 –3,75 –28,88 –45,19 79,53

9 3,5 53 9 1 3,5 2,25 –19,43 –84,19 –165,2

10 4,5 12 10 1 4,5 10,25 11,03 –24,19 –182,3

Zadání

( ) ( )    m .       k  ,   j      ,         jjkj ...,,1,0,0,0, =≠= ϕϕϕϕ

Tab. 2. Výpočet násobných koeficientů aproximující funkce

  j 0 1 2 3 4 5

γ j = (ϕ j , ϕ j ) 10 82,5 558,6 3 907 28 958 2E+05

 (f , ϕ j ) 285 153,5 –708,8 –2 319 –3 506 5784

 a j 28,5 1,861 –1,269 –0,593 –0,121 0,026

Tab. 3. Členy aproximujícího polynomu

 i a 0.ϕ0(x i ) a 1.ϕ1(x i ) a 2.ϕ2(x i ) a 3.ϕ3(x i ) a 4.ϕ4(x i ) a 5.ϕ5(x i )

1 28,5 –8,373 –13,005 6,543 2,929 4,791

2 28,5 –6,512 –2,855 –11,528 10,194 4,34

3 28,5 –4,652 4,758 –17,136 5,472 –2,09

4 28,5 –2,791 9,833 –13,843 –2,52 –4,906

5 28,5 –0,93 12,37 –5,208 –7,969 –2,402

6 28,5 0,93 12,37 5,208 –7,969 2,402

7 28,5 2,791 9,833 13,843 –2,52 4,906

8 28,5 4,652 4,758 17,136 5,472 2,09

9 28,5 6,512 –2,855 11,528 10,194 –4,34

10 28,5 8,373 –13,005 –6,543 2,929 –4,791

Tab. 4. Hodnoty aproximujících funkcí

 i ϕ1 ϕ2 ϕ3 ϕ4 ϕ5

1 20,13 7,123 13,67 16,59 21,39

2 21,99 19,13 7,605 17,8 22,14

3 23,85 28,61 11,47 16,94 14,85

4 25,71 35,54 21,7 19,18 14,27

5 27,57 39,94 34,73 26,76 24,36

6 29,43 41,8 47,01 39,04 41,44

7 31,29 41,12 54,97 52,45 57,35

8 33,15 37,91 55,05 60,52 62,61

9 35,01 32,16 43,69 53,88 49,54

10 36,87 23,87 17,33 20,25 15,46

Obr. 1. Průběh jednotlivých aproximujících funkcí 
f(x) – měřené hodnoty, φi (i = 1, .., 5) – aproximující polynomy i-tého stupně
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Modelování elektrického pole pomocí softwaru
TriComp 5.0

Ing. Zoja GUSCHLOVÁ
Ing. Jindřich MATOUŠEK 

doc. Ing. Václav KURÁŽ, CSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

V článku je nastíněna problematika modelování elek-
trického pole sondy používané pro měření vlhkosti půdy
softwarem TriComp 5.0. Výsledky naznačují směr dal-
šího vývoje z hlediska nejvhodnějšího rozložení poten-
ciálu kolem elektrod.

Úvod
Sledování vlhkosti půdy je velmi důležité nejen z pedolo-

gického hlediska. Umožní nám především lépe pochopit probíha-
jící vodní režim ve sledovaném terénu, a tím napomůže ke zvo-
lení vhodných postupů, např. pro znovuobnovení půdní struk-
tury. Metody zabývající se měřením půdní vlhkosti lze roz-
dělit podle různých kritérií. Nejčastěji se dělí na metody
přímé, kterými se stanovuje obsah vody v půdě, a nepřímé,
u kterých se měří fyzikální veličina funkčně závislá na vlh-
kosti (např. elektrický odpor, relativní permitivita, pohlco-
vání γ-záření). U přímých metod se za základní považuje
gravimetrická metoda, která patří jak u nás, tak v celosvěto-
vém měřítku, k nejpoužívanějším. Navíc je to jediná meto-
da doposud používaná ke kalibraci nepřímých metod měření
vlhkosti půdy. Mezi tzv. nepřímé metody patří elektrické me-
tody měření půdní vlhkosti, které lze dále rozdělit na vodi-
vostní (odporové), dielektrické, neutronové a metodu dál-
kového průzkumu Země (DPZ).

Dielektrická metoda v současnosti patří mezi nejpouží-
vanější. Principem, který se uplatňuje i u některých metod
dálkového průzkumu Země, je funkční závislost relativní
permitivity εr na vlhkosti. Jednou z aplikací je dielektrický
měřič vlhkosti zemin (DSMM) [1] se základním principem
převodu frekvence a kapacity. Elektrody umístěné v plášti
měrné sondy tvoří kondenzátor, jehož kapacita je při měření
proměnná s vlhkostí. Kondenzátor je součástí měrného osci-
lačního obvodu, jehož rezonanční frekvence je proměnná se
změnou kapacity kondenzátoru vlivem změny vlhkosti. Re-
zonanční frekvence měrného oscilátoru je směšována s kon-
stantní frekvencí druhého oscilačního obvodu a rozdílová
frekvence je dále vyhodnocována. Uvedený princip byl po-
užit proto, že závislost relativní permitivity (při dané frek-
venci) je nelineární funkcí vlhkosti. V případě, že rozladění
oscilátorů je dostatečně nízké (do 10 % základní frekvence),
závislost rozdílové frekvence, tedy hodnoty, která je výstu-
pem měření vlhkosti, je přibližně lineární.

Tento princip se běžně používá i u dalších komerčně vy-
ráběných dielektrických vlhkoměrů. Výhodou DSMM je
jednoduché měření a zanedbatelný vliv změny chemického
složení a teploty na výsledky měření. Při měření v novo-
durové přístupové pažnici, pevně osazené v terénu, je mož-
no měřit již od 5 cm pod povrchem v rozmezí 5 až 10 cm a
lze poměrně přesně detekovat výšku hladiny podzemní vody
(při zaslepené pažnici), případně v zimním období je možno

měřit hloubku promrznutí. Kalibrační čára je přibližně li-
neární, mimo přímého odečtu naměřených hodnot z obrazovky
je možno použít k zápisu a dalšímu zpracování dat notebook,
popř. dálkový přenos dat. 

Pro měření se používají tyče o délce Lmin = 15 až 20 cm.
Vzhledem k nutnosti velmi přesného měření postupové do-
by t jde o poměrně komplikované a nákladné zařízení. Vý-
robce většinou udává tovární kalibrační závislost pro běžné
půdní podmínky bez náročnosti přesného měření.

Modelování elektrického pole sondy 
Při modelování elektrického pole umožnil softwar TriComp

5.0 zadávat jak měnící se velikost elektrod, tak vzdálenost
elektrod od sebe, velikost vzduchové mezery mezi elektro-
dou a dielektrikem i měnící se velikost relativní permitivity
měřené půdy. Model obsahoval pět regionů s proměnnými
parametry, zadanými pro každý prvek zvláš�. Jelikož sonda
měla válcovou geometrii a byla osově souměrná podle osy x,
využili jsme tohoto faktu pro zjednodušené modelování
našeho zařízení daným programem a zpracovali jen polovi-
nu sondy. Proměnná vzdálenost elektrod od sebe byla zadá-
vána od 1 do 3 cm, proměnná relativní permitivita εr byla vo-
lena od 1 do 40 a velikost vzduchové mezery mezi elektro-
dou a měřeným médiem od 0 do 10 cm.

Pro jednotlivé sondy byly vytvořeny modely, které svými
parametry odpovídaly reálným hodnotám, ty bylo nutno dá-
le analyzovat. Jako první byl vytvořen model sondy, u ně-
hož byla vzdálenost mezi elektrodami nastavena na 1 cm a
relativní permitivita vzduchu εr = 1. Zároveň byla vzducho-
vá mezera mezi elektrodou a médiem nastavena nejdříve na
0 cm, postupně  se zvětšovala až na 6 cm, vždy po jednom
centimetru. 

U jednotlivých sond byla prozkoumávána závislost ve-
likosti a dosahu potenciálu na vzduchové mezeře mezi elek-
trodou a dielektrikem. Byla vypočítána (tab. 1) celková ener-
gie W, celková kapacita C a dále byla graficky zobrazena změna
kapacity sondy v závislosti na vzduchové mezeře (obr. 1). 

[pF] [%]

VM_01 0,0 1,19E-07 23,76 19,05 100,0

VM_0022 0,2 5,85E-08 11,70 6,99 36,7

VM_0052 0,5 4,12E-08 8,24 3,53 18,5

VM_012 1,0 3,19E-08 6,39 1,68 8,8

VM_02 2,0 2,66E-08 5,32 0,61 3,2

VM_04 4,0 2,43E-08 4,85 0,14 0,7

VM_06 6,0 2,38E-08 4,75 0,04 0,2

VM_1 10,0 2,36E-08 4,71 0,00 0,0

C –C 0

Soubor
Vzduchová

mezera
[cm]

Celková

energie W
[J]

kapacita C
[pF]

Tab. 1. Závislost kapacity kondenzátoru na velikosti vzduchové
mezery
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Následně byla vytvořena grafická závislost pro jednotlivé
vzduchové mezery mezi elektrodou a dielektrikem (tab. 2),
která znázorňuje procentní rozdíl kapacity na velikosti vzdu-
chové mezery (obr. 2). Pro každý model byl zpracován graf
s průběhem potenciálu závislém na vzdálenosti (0 až 10 cm)
od osy x (obr. 3).

Literatura
[1] Kuráž, V. – Matoušek, J.: Dielektrický měřič vlhkosti zemin.

Autorské osvědčení č. 172234. Praha, 1978.
[2] Matoušek, J.: Měření vlhkosti půdy dielektrickou metodou –

modelace dielektrického pole. [Rigorózní práce], ČVUT Praha,
2003.

[3] Kutílek, M. – Kuráž, V. – Císlerová, M.: Hydropedologie 10.
Praha, Vydavatelství ČVUT 2000.

Závěr
Článek objasňuje postup měření vlhkosti dielektrickou

metodou. Pozornost byla zaměřena na modelování elektric-
kého pole kondenzátoru s cílem optimalizovat velikost elek-
trod, jejich vzdálenost a další geometrické uspořádání mě-
řicího zařízení (vliv uspořádání, vzdálenost kondenzátoru
od měřené zeminy apod.). Po zkouškách pomocí softwaru
TriComp 5.0 se hlavním problémem jevil úbytek potenciálu
v závislosti na vzdálenosti od elektrody. Ukázalo se, že
v prvních třech centimetrech od elektrody vykazuje ztráta
již 50% úbytek celkového potenciálu, mezi třetím a čtvrtým
centimetrem okolo 20 %. Za touto hranicí bylo měření již
velmi nepřesné vzhledem k minimálnímu potenciálu. Před-
pokladem přesného měření je co nejpřesnější usazení paž-
nic, aby nevznikaly v jejich okolí kaverny, popř. zhutnělé
části zeminy.

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu cíleného výzku-
mu č. IQS600660505 AV ČR.  

Obr. 1. Změna kapacity sondy v závislosti na vzduchové mezeře

Tab. 2. Závislost procentního rozdílu kapacity na velikosti 
vzduchové mezery

Vzduchová 
mezera  

[cm]
0,00 0,20 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 10,00

C –C 0 

[%]
100,00 36,70 18,50 8,80 3,20 0,70 0,20 0,00

Obr. 2. Rozdíl  kapacity na velikosti vzduchové mezery

Obr. 3. Průběh potenciálu závislého  na vzdálenosti od osy x

Guschlová, Z. – Matoušek, J. – Kuráž, V.: Modelling of
Electrical Field Using TriComp 5.0 Software

This study is mainly aimed at the modelling of the elec-
tric field of the probe used for dielectric soil moisture
content measurement. TriComp 5.0 software was used
for the modelling. Based on the results of the dielectric
field distribution, the conclusions concerning optimiza-
tion of electrodes configuration can be deduced.

Guschlová, Z. – Matoušek, J. – Kuráž, V.: Modellierung eines
elektrischen Feldes mit Hilfe der Software TriComp 5.0

Im Artikel wird die Problematik der Modellierung des
elektrischen Feldes einer bei der Bodenfeuchtigkeits-
messung eingesetzten Sonde angerissen, die mit der Soft-
ware TriComp 5.0 ausgeführt wurde Die Ergebnisse
deuten die weitere Entwicklungsrichtung vom Gesichts-
punkt der geeignetsten Verteilung des Potenzials um die
Elektroden an.
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Návrh skenovacího systému s virtuálními 
binárními značkami

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

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Článek se zabývá návrhem a realizací skenovacího sys-
tému pro dokumentaci menších předmětů zejména v pa-
mátkové péči. Systém využívá promítání virtuálních zna-
ček s binárním kódem na skenovaný předmět, který je
snímán digitální kamerou. V první etapě jeho vývoje byl
vybrán a ověřován základní princip generování a vyhod-
nocování snímaných značek.

Úvod
Využití prostorových skenerů (3D) pro dokumentaci pa-

mátkových objektů dává možnost zrychlit a pozvednout na
vyšší úroveň dokumentaci i velmi složitých předmětů, kte-
rou lze jinými metodami jen obtížně provést. Nejnovějším
způsobem získání velkého množství podrobných bodů je
technologie, která získává bezdotykově prostorové informa-
ce o povrchu těles automaticky a v krátkém čase. Získaná da-
ta umožňují vytvoření prostorového modelu objektu a s vy-
užitím příslušného programového vybavení i virtuální pro-
hlížení a manipulaci. 

Vědecký tým kolem doc. Pospíšila se již delší dobu za-
bývá skenovacími systémy, mimo jiné při řešení projektu
č. 103/02/0357 GA ČR „Moderní optoelektronické metody
topografie ploch“, jejich ověřováním a také návrhem a reali-
zací levných zařízení využitelných pro skenování předmětů
menších rozměrů. V současné době v rámci projektu
č. 205/04/1398 GA ČR „Využití 3D skenerů v geodézii a
památkové péči“ probíhá ověřování a další vývoj laserového
a optického rotačního skeneru (LORS) [1], [2], [3]. Tento
systém umožňuje na jednoduchém principu skenovat před-
měty, které je možné stabilně umístit na rotační platformu a
nechat je otáčet. Je při tom vhodné, aby skenovaný předmět
měl konvexní charakter, nejlépe blízký rotačnímu tělesu.
Zároveň rotaci objektu musí umožnit jeho další vlastnosti,
jako např. hmotnost či konzistence, a musí být při rotaci sta-
bilní. Protože některé objekty těmto podmínkám nevyhovu-
jí, byl v rámci řešení projektu č. 205/04/1398 GA ČR zahá-
jen vývoj digitálního skeneru, jenž je založen na principu,
který nemá tato omezení.

Princip skeneru
V první fázi byl navržen skener využívající dvě vzájemně

stabilně umístěné kamery o známých prvcích vnitřní a vněj-
ší orientace. Totožné body na snímcích měly být určovány
pomocí křížové korelace. Bohužel, tento princip se ukázal
pro účely skenování převážně monomateriálních a nečleni-
tých tvarů jako nespolehlivý. Proto bylo jako další směr
výzkumu zvoleno signalizování virtuálních kódových zna-
ček. Další úpravou původní konfigurace systému je využití
vlícovacích bodů pro určení polohy snímací kamery, což
přináší možnost využít pro měření a následný výpočet libo-

volný počet stanovisek, a tedy zvýšit přesnost měření s vy-
užitím pouze jedné kamery, a zároveň to přináší možnost
zvolit konfiguraci stanovisek podle tvaru a rozměru objektu.
Nevýhodou je pak nutnost určovat prvky orientace kamery
při každém měření a na každém stanovisku. Na obrázku 1 je
pro představu zobrazena možná konfigurace měření. Virtuál-
ní značky jsou na objekt generovány standardním datapro-
jektorem, který umožňuje experimentovat libovolným způ-
sobem s tvarem, barvou a dalšími vlastnostmi signalizo-
vaných bodů.

Je vhodné předeslat, že pro snímání obrazu je k dispozici
digitální kamera připojitelná prostřednictvím portu USB 2.0
k počítači, pomocí něhož lze celý proces řídit. Kamera má
jeden snímač CMOS, pro získání barevného obrazu je vy-
užito systému výpočtu červené, zelené a modré barvy pixelu
s využitím okolních pixelů (kamera zachycuje Bayerovská
data). 

Základní princip generování a dekódování 
náhodných značek 

Klíčovou částí skeneru je generování, a posléze identifi-
kace kódů obsažených ve značkách. Vzhledem k tomu, že
skenovaný objekt má obecně nepravidelný tvar, byly zavr-
ženy tvarové či barevné značky, protože jejich snímaná po-
doba bude obecně zkreslena objektem. Po delším zvažování
dalších možností byla vybrána varianta „binárních“ značek.
Pro každý bod je vytvořen unikátní číselný kód, který převe-
dený do dvojkové soustavy vytváří sekvenci jedniček a nul.
Pokud jedničce přiřadíme určitou barvu a nule jinou, lze ve
vysílaném vzoru z dataprojektoru vytvořit posloupnost ob-
razů jednoznačně identifikující vybrané body. 

Dekódování pak probíhá tak, že ke každému pixelu v po-
sloupnosti snímků jsou podle provedené kalibrace přiřazeny
hodnoty nula a jedna a tyto dále převedeny na číslo v desít-
kové soustavě. Stejná sekvence snímků se sejme z různých
stanovisek a při stejně provedeném vyhodnocení mají iden-
tické body, zaměřené z různých stanovisek, stejný kód. Za

Obr. 1. Uspořádání měření
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podmínky znalosti prvků vnitřní a vnější orientace lze po-
tom určit prostorové souřadnice signalizovaných bodů. 

Takto nastíněný základní princip je kostrou řešení návrhu
skeneru, konkrétní řešení generování, promítání a vyhodno-
cování značek je popsáno dále. 

Generování virtuálních značek
Popsaný skenovací systém je jednoduchý, je však třeba

uvážit několik dalších praktických problémů či nastavení:

� velikost značky volí operátor s přihlédnutím k velikosti
objektu ve vazbě na použitý objektiv snímací kamery. Je
vhodné ji volit při měření a vizuálně kontrolovat při volbě
stanoviska. Ideální využití a maximální počet značek by
bylo možné realizovat v případě, že by značka měla veli-
kost jednoho pixelu snímaného obrazu, ale nejen vzhledem
k Bayerovskému schématu snímaných dat je vhodné ve-
likost značky stanovit přiměřeně větší; 

� tvar značky byl vzhledem k jednoduchosti jejího vykres-
lování zvolen čtvercový;

� celkový počet značek – programové vybavení je tvořeno
pro maximální počet 16 383 bodů (celkem čtrnáct měřic-
kých snímků, tj. 214 – 1 bodů), v závislosti na potřebné ve-
likosti značky a velikosti plochy skenovaného předmětu je
možno zvolit počet libovolně menší, počet je určen počtem
řádků a sloupců. Tomuto počtu bodů odpovídá čtrnáct sním-
ků, k tomu je třeba ještě tří dalších kalibračních snímků;

� rozmístění značek – značky jsou ve vytvořeném progra-
mu rozmístěny ve čtvercovém rastru s volitelným odstu-
pem řádků, resp. sloupců;

� pro barvu značek a pozadí lze ve vytvořeném programo-
vém vybavení určit libovolné dvacetičtyřbitové barvy.

Vyhodnocení a dekódování 
virtuálních značek

Snímání obrazu promítaných značek je prvním krokem
procesu skenování. Dále je třeba provést jeho vyhodnocení.

� Praktické vyhodnocení bodů
Základem úspěšného vyhodnocení je možnost stanovení, zda
je pixel reprezentantem hodnoty „nula“, nebo hodnoty „jed-
na“. Aby bylo možné toto určit, je nutné stanovit nějaké kri-
térium (což bude obsahem dalšího odstavce). Samotný me-
chanizmus hodnocení musí být dán nerovností, vzhledem k to-
mu, že použitá kamera může být barevná, bylo by nutno hod-
notit tři snímané barvy: červenou, modrou, zelenou. V případě,
že zdroj záření by byl monochromatický (např. červený nebo
zelený laser), bylo by vhodné vyhledávat jeho konkrétní bar-
vu. Vzhledem k tomu, že pro signalizování virtuálních značek
se využívá konvenční zdroj bílého světla, které je opticky upra-
vováno, je vhodné využít celou jeho intenzitu, a tedy použít
pro vyhodnocení intenzitu zachyceného záření kamerou. Tím
se zároveň zjednoduší vyhledávací kritérium. Z červené, ze-
lené a modré hodnoty pro daný pixel lze vypočítat intenzitu I
podle jednoduchého vzorce I = 0,30·červená + 0,59·zelená +
0,11·modrá [4]. Vzorec byl určen podle citlivosti lidského oka
na jednotlivé barvy a byl využíván např. u černobílých tele-
vizí.

� Určení, zda je pixel „nula“, nebo „jedna“
Hraniční intenzitu je možno nechat na operátorovi, ale je
vhodné ho co nejvíce vyloučit z procesu vyhodnocování, a
proto byl zvolen systém dvou kalibračních snímků, kdy na
jednom z nich je celá plocha obrazu projektoru osvětlena hod-
notou „nula“, na druhé pak hodnotou „jedna“. Pro možnost
optické kontroly vyhodnocení a další pomocné úlohy je vhod-

né ještě přidat snímek, kde jsou zobrazeny všechny signalizo-
vané body současně. Na základě prvních dvou kalibračních
snímků je možno zvolit hraniční intenzitu individuálně pro
každý pixel.

� Určení kódu bodu
Z kalibračních snímků se určí hraniční intenzita pro každý
pixel. S jejím využitím se každému pixelu 14 měřických
snímků přiřadí kód 0 nebo 1. Nuly a jedničky stejného pixelu
na těchto snímcích vytvoří binární číslo, které se dále převede
do desítkové soustavy a udává kód bodu. 

� Určení snímkových souřadnic bodu
Každý pixel obrazu získá binární, a posléze dekadický číselný
kód. Bodů se stejným kódem bude větší počet, snímkové sou-
řadnice středu zachycené virtuální značky se získají aritme-
tickým průměrem. Nelze vyloučit chybný vznik bodu o stej-
ném kódu, např. u vadného pixelu či jinak, a proto je vhodné
ještě provést další filtraci bodů. 

Výpočet prostorových souřadnic bodů
Zpracování bylo v předchozím textu provedeno tak, že se

doposud vyhodnotilo každé stanovisko samostatně. Za před-
pokladu, že virtuální značky promítané dataprojektorem ne-
mění svou polohu na předmětu a celý systém projektor–sní-
maný objekt je pevný, totožné body získané z jednotlivých
stanovisek získají stejný kód. 

Pro určení prvků vnitřní orientace je třeba signalizovat a
zaměřit vhodný počet vlícovacích bodů. Z kalibračních sním-
ků operátor odečte snímkové souřadnice a provede výpočet
prvků vnitřní a vnější orientace dohromady pomocí direktní
lineární transformace (DLT), jejíž princip a matematické
vztahy byly popsány např. v [3]. Z takto určených parametrů
pro každé stanovisko a snímkových souřadnic lze snadno
s vyrovnáním vypočítat prostorové souřadnice bodů objektu
signalizovaných virtuálními značkami. 

Přístrojové a programové vybavení
Pro realizaci skenovacího systému je k dispozici digitální

kamera Lumenera Lu125C s rozlišením 1,3 megapixelů,
která se připojuje k libovolnému počítači prostřednictvím
portu USB 2.0. Dále je využíván výkonný dataprojektor
Umax Lumens LM136, svítivost 3600 ANSI lumenů, kon-
trastní poměr 400 : 1. Sestava je využívána s notebookem. 

Programové vybavení se skládá ze tří programů. První
s názvem BiMatrikScan slouží současně k promítání značek
a snímání obrazu. Výstup z tohoto programu slouží jako
vstup do programu BiMatrikEval, který s minimálními zá-
sahy operátora zpracuje sérii snímků. Výstupem je seznam
bodů určených označením stanoviska, kódem a snímkovými
souřadnicemi, který bude dále sloužit pro výpočet prostoro-
vých souřadnic. Posledním programem je DLT3k, využí-
vaný již pro určení prvků vnější a vnitřní orientace např.
v systému LORS. Autorem programů je Martin Štroner. 

Závěr
V rámci grantového projektu byl vyvíjen skenovací sys-

tém založený na promítání virtuálních binárních značek na
povrch zkoumaného předmětu. V první etapě byl vybrán a
ověřován základní princip generování a vyhodnocování sní-
maných značek. V dalším roce řešení se předpokládá do-
tvoření a precizování vyhodnocovacích algoritmů a zkom-
pletování skenovacího systému do stadia funkčního prototy-
pu. Součástí budou i zkoušky přesnosti a spolehlivosti včet-
ně ověření možnosti skenování různých barev a povrchů.
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Článek vznikl v rámci řešení projektu č. 205/04/1398 GA
ČR „Využití 3D skenerů v geodézii a památkové péči“.
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Štroner, M. – Pospíšil, J.: Design of a Scanning System
with Virtual Binary Markers

This article reports on the design and construction of a
scanning system for documentation of smaller facilities,
in particular the listed ones. The system makes use of the
projection of virtual markers with a binary code on the
scanned object, which is filmed by a digital camera. In
the initial stage of its development, the basic principle of
generating and evaluating the filmed markers was
selected and tested.

Štroner, M. – Pospíšil, J.: Entwurf eines Scannsystems
mit virtuellen Binärzeichen  

Der Artikel befasst sich mit dem Entwurf und der
Realisierung eines Scannsystems zur Dokumentation
kleinerer Gegenstände insbesondere in der Denkmals-
pflege. Das System nutzt die Projektion virtueller Zei-
chen mit Binärcode auf den aufzuscannenden Gegen-
stand, der mit einer Digitalkamera aufgenommen wird.
In der ersten Entwicklungsetappe wurde das Grund-
prinzip der Generierung und Auswertung der aufge-
nommenen Zeichen ausgewählt und geprüft.

Broža, V. a kol.

Přehrady Čech, Moravy a Slezska

KNIHY 555, Liberec, 2005, vázaná celobarevná publikace,
formát B4, 256 s., 800 fotografií, 590 Kč

Výpravná publikace přináší vůbec poprvé ucelený popis
a charakteristiku nejvýznamnějších vodních děl na úze-
mí České republiky, členěných podle jednotlivých po-
vodí: Labe, Vltava, Ohře, Odra a Morava. Představuje
136 přehrad a jejich historii, od vzniku projektu přes bu-
dování až po současný stav. Bohatý obrazový materiál
dokumentuje výstavbu vodních děl a technologická zaří-
zení přehradních těles, jako jsou uzávěry spodních vý-
pustí, sdružené věžové objekty, bezpečnostní přelivy či
vodní elektrárny. Kromě technického popisu přehrad,
z nichž některé byly vyhlášeny kulturními památkami,
kniha populární formou seznamuje s účelem jednotli-
vých vodních děl a přírodními zajímavostmi v okolí. 

www.knihy555.cz

Mobilita těžkých kovů v prostředí drobných
toků urbanizované oblasti

Mgr. Jana Nábělková

Práce je zaměřena na procesy a faktory ovlivňující pří-
tomnost těžkých kovů v sedimentech vodních toků včetně
podmínek pro jejich imobilizaci a remobilizaci. Původní je
návrh metodiky analýzy vzorků.

Využití suchých nádrží v systému 
protipovodňové ochrany

Ing. Pavel Křivka

Autor shrnuje současné znalosti o suchých nádržích v ČR a
odvozuje metodiku pro porovnání očekávaného účinku
navrhovaných opatření v rámci ucelených povodí. Práce je
přímo využitelná v praxi.

Degradace stavebních materiálů 
ve skladbách plochých střech

Ing. Lenka Hanzalová

Dizertace dokumentuje vybrané skladby plochých střešních
pláš�ů panelových budov z 60. až 90. let minulého století a
podrobuje je komplexní analýze. Na základě konfrontace
výpočtů a laboratorních zkoumání dochází k optimální
metodě jejich rekonstrukcí.

Projektové řízení veřejných zakázek 

Ing. Tomáš Hlaváček

Hlavním přínosem je model pro hodnocení subdodatavtelů ve
vztahu k funkční databázi. Bonita subdodavatele se promítá
do cenové nabídky vyššího dodavatele. Dizertace představu-
je nový pohled na tvorbu cen stavebních prací.

Místo a úloha stavební firmy 
v PPP projektech

Ing. Jindřich Hess

Přínosem práce je původní tzv. komparátor veřejného sek-
toru, jehož význam spočívá ve formulaci kvantifikačního
kritéria hodnocení projektů velkého rozsahu. Komparátor je
použitelný i v soukromé sféře při hodnocení podnikatelských
příležitostí v oblasti projektů PPP. 

�dizertace
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Analýza digitálních katastrálních map 
v katastrálních územích Brna

Ing. Jiří VONDRÁK, Ph.D.
Ing. Zdeněk FIŠER

VUT – Fakulta stavební, Brno

Ing. Vladimíra ŽUFANOVÁ
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Brno

Příspěvek shrnuje výsledky a zkušenosti z analýzy přes-
nosti digitálních katastrálních map na území Brna. Jde
o přehled výsledků získaných v letech 1995 až 2004. Vý-
sledky dokládají, že přesnost map závisí na použitých
podkladech a na technologii přepracování.

Úvod
Závazná koncepce tvorby digitálního katastrálního operá-

tu včetně digitálních katastrálních map existuje v České re-
publice od roku 1993. Digitální mapy vznikají přepracová-
ním starých grafických podkladů, v menší míře na podkladu
novějších číselných dat. Normy ukládají státní správě kon-
trolu přesnosti každé nově vzniklé digitální katastrální mapy
bez ohledu na její původ, ovšem omezeného rozsahu. Státní
správa, tj. katastrální úřady, nemají na důkladné analýzy lidský
ani finanční potenciál. To byl důvod, proč Katastrální úřad
pro Jihomoravský kraj navázal spolupráci s brněnským Vy-
sokým učením technickým. Přesností digitálních map se za-
bývá tým vědeckých pracovníků ve spolupráci s pracovníky
úřadu. Od roku 1995 bylo zpracováno dvacet studií analy-
zujících digitální katastrální mapy, z toho se osm týkalo ka-
tastrálních území v Brně, které je velkou městskou aglome-
rací s dynamickým rozvojem a kvalita katastrálních operátů
je podstatná pro jeho další rozvoj.

� Katastr nemovitostí byl zřízen k 1.1.1993 podle
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (ka-
tastrální zákon). Jeho obsah je uspořádán do katastrálních
operátů vedených samostatně pro každé katastrální území. 

Katastr zahrnuje:
– geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrál-

ních území;
– druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evi-

denční čísla staveb, vybrané údaje o způsobu ochrany
a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostor;

– údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a
jiných oprávněných osobách, údaje o dalších právech
k nemovitostem podle katastrálního zákona;

– údaje o podrobných bodových polohových polích;
– místní a pomístní názvosloví.

Katastrální operát tvoří:
– soubor geodetických informací (SGI), který zahrnuje

katastrální mapu a ve stanovených územích i její
číselné vyjádření;

– soubor popisných informací (SPI) s údaji o katastrál-
ním území, parcelách, stavbách, bytech a nebytových
prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných osobách
a o právních vztazích;

– dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a
obnovu souboru geodetických informací včetně se-
znamu místního a pomístního názvosloví;

– sbírka listin obsahující rozhodnutí státních orgánů,
smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl prove-
den zápis do katastru;

– souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru.

� Při tvorbě digitální katastrální mapy (DKM), která je
závazným státním mapovým dílem, se postupuje jednotně
na celém území republiky. Je spravována podle předpisu
„Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a
souboru popisných informací katastru nemovitostí ČR“. Je
třeba dodržet tyto technické parametry: 

– přesnost bodů obsahu je dána kódem kvality bodu
(tab. 1),

– souřadnicový systém digitální mapy je S-JTSK,
– je uspořádána podle katastrálních území,
– má vektorový charakter,
– neobsahuje žádnou duplicitní kresbu,
– umožňuje standardní grafický výstup,
– čárová kresba umožňuje vytvořit dva typy plošných

objektů, a to parcely reprezentované parcelním číslem
umístěným v definičním bodu a budovy reprezento-
vané uvnitř umístěnou značkou budovy.

Při obnově operátu katastru nemovitostí rozlišuje vyhláška
[1] obnovu:

– novým mapováním podle § 48 až § 56;
– přepracováním souboru geodetických informací

v S-JTSK do číselného vyjádření podle § 57. Tento
způsob je možné používat v územích s platnou katastrál-
ní mapou v S-JTSK, která byla vyhotovena na zá-
kladě metod měření s přesností odpovídající alespoň
4. třídě přesnosti podle dřívějších předpisů;

– na podkladu komplexních pozemkových úprav § 58
vyhlášky. Při pozemkových úpravách dochází k ob-
nově katastrálního operátu jen u té části katastrálního
území, ve které se tyto úpravy provádějí.

� Katastrální mapa digitalizovaná vzniká v případech,
kdy původní mapa nesplňuje podmínky pro přepracování
podle Prozatímního návodu pro obnovu katastrálního operá-

Kód Bod

3 určený se střední souřadnicovou chybou 0,14 m (bývalá 3. třída přesnosti)

4 určený se střední souřadnicovou chybou 0,26 m (bývalá 4. třída přesnosti)

6 digitalizovaný z mapy měřítka 1 : 1 000

7 digitalizovaný z mapy měřítka 1 : 2 000

8 digitalizovaný z mapy měřítka  1 : 5 000

Tab. 1. Kód kvality bodu
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tu přepracováním souboru geodetických informací a pro
jeho vedení [3]. Rozdíl mezi katastrální mapou digitální a
digitalizovanou je hlavně v přesnosti podrobných bodů.
U digitalizované mapy dosahují rozdíly mezi skutečným
stavem a stavem zobrazeným na mapě až několika metrů. 

Při digitalizaci map je nutné využít vždy jen přesné pod-
klady, což jsou originály nebo kopie map bývalého pozem-
kového katastru. Teprve obsah katastrální mapy, který v těch-
to mapách není zachycen, lze přejímat z map pozdějších, a
i to s využitím rozsáhlejších geometrických plánů. V součas-
né době se digitalizované mapy nevytvářejí, nicméně v dří-
vějších letech jich bylo několik desítek až stovek zhotoveno.
Na základě rozhodnutí ČÚZK se má pokračovat v přepraco-
vání map v systému stabilního katastru za podmínek uvede-
ných v metodickém návodu [9]. Podle tohoto pokynu se bu-
dou vytvářet pouze mapy digitální.

Analýza přesnosti
V terénu byl zaměřen kontrolní soubor podrobných bodů

v poli, které bylo do referenčního systému připojeno meto-
dou GPS. Body kontrolního souboru se identifikovaly s pod-
robnými body katastrální mapy. Soubor podrobných iden-
tických bodů byl podroben analýze podle kritérií uvedených
ve vyhlášce. Charakteristikou přesnosti určení souřadnic 
x, y podrobných bodů je základní střední souřadnicová chyba
mxy, daná vztahem mxy = √0,5(mx

2 + my
2), kde mx , my jsou

základní střední chyby určení souřadnic x, y.
Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y

dvojice podrobných bodů je základní střední chyba md délky
d přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtené ze souřadnic.
Souřadnice podrobných bodů musí být určeny tak, aby cha-
rakteristika:

– mxy nepřesáhla kritérium uxy = 0,14 m;
– md nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro každou

délku [m] ze vztahu ud = 0,21 [(d + 12)/(d + 20)].

Přesnost určení podrobných bodů se ověřuje:
– oměrnými mírami nebo kontrolním měřením délek

přímých spojnic jiných vybraných dvojic podrobných
bodů a jejich porovnáním s délkami vypočtenými ze
souřadnic; 

– nezávislým kontrolním měřením a výpočtem souřad-
nic výběru podrobných bodů a jejich porovnáním
s určenými souřadnicemi.

� Pro porovnání dvojic identických bodů se vypočtou
rozdíly souřadnic ∆x = xm – xk, ∆y = ym – yk, kde xm, ym jsou
souřadnice podrobného bodu a xk, yk jsou souřadnice téhož
bodu z kontrolního určení. Dosažení stanovené přesnosti se
ověřuje pomocí výběrové střední souřadnicové chyby sxy,
vypočtené jako kvadratický průměr středních chyb souřad-
nic sx, sy, které se určí ve výběru N bodů ze vztahů 

N ∆xj
2                               N ∆yj

2

sx =√Σ –––– ,       sy =√Σ –––– .
j=1 k . N                    j=1 k . N

Hodnota koeficientu k = 2, má-li kontrolní určení stejnou
přesnost jako podrobné měření, nebo k = 1, má-li kontrolní
určení přesnost podstatně vyšší, tj. mxy < 0,10 m.

Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když
výběrová střední souřadnicová chyba sxy, vypočtená ze vzta-
hu sxy = √0,5(sx

2 + sy
2), vyhovuje kritériu sxy ≤ 0,15 pro výběr

N od 100 do 300 bodů a  pro výběr větší než 300 bodů.

� Při posuzování jednotlivých bodů se přesnost určení
souřadnic pokládá za vyhovující, když střední odchylka v po-

loze up, vypočtená ze vztahu mxy = √0,5(∆x2 + ∆x2), 
nepřekročí mezní odchylku 2uxy = 0,28 m, a přitom alespoň
60 % posuzovaných odchylek nepřekročí hodnotu uxy = 0,14 m.

� Posouzení přesnosti délek mezi podrobnými body se
posuzuje podle rozdílu délek, daného vztahem ∆d = dm – dk,
kde dm je délka spojnice vypočtená z daných souřadnic a dk
je přímo určená délka. Přesnost je vyhovující, jestliže:

– absolutní hodnoty všech rozdílů délek vyhovují krité-
riu ¦∆d¦ ≤ 2ud . k[m];

– kritérium ¦∆d¦ ≤ ud . k [m] je splněno pro 60 % délek d,
přičemž ud se vypočte ze vztahu ud = 0,21 [(d + 12)/
/(d + 20)] a k má hodnotu 1.

Výsledky zkoušek
� Digitální mapa v katastrálním území Líšeň vznikla

obnovou katastrálního operátu přepracováním v roce 2003.
Podklady byly v letech 1944 až 1947 vyhotoveny podle
Instrukce A v systému S-JTSK. Kontrolní měření realizoval
Ústav geodézie VUT v Brně v letech 2003 a 2004. V zájmo-
vé lokalitě byly kontrolně určeny souřadnice 575 podrob-
ných bodů a z nich 545 identifikováno s body zobrazenými
v digitální mapě. Z těchto identických bodů má 30 v DKM
kód kvality 6, ostatní kód 3. Bylo zjištěno že kontrolní mě-
ření splňuje parametry pro kód kvality 3. Pro každý iden-
tický bod byla vypočítána střední odchylka v poloze up (tab. 2).
Dále bylo pásmem kontrolně změřeno 230 délek mezi iden-
tickými body. Pro každou délku byla vypočtena hodnota ∆d
a kritérium ud a tyto hodnoty porovnány (tab. 3). Podle vy-
hlášky musíme prohlásit podrobné body DKM v k. ú. Líšeň
za nevyhovující kódu kvality 3.

Při druhé nezávislé studii byl posuzován kontrolní soubor
436 identických bodů a 350 délek. Výsledky analýzy jsou ve
shodě s předchozí studií. Výběrová střední souřadnicová
chyba vyhověla kritériu pro kód kvality podrobných bodů 3.
Hodnoty střední odchylky v poloze však podmínku pro kód
kvality 3 nesplnily. Mezní odchylka 2uxy byla překročena
u 3 % délek. Podobně soubor ověřovaných délek nesplnil
podmínku pro kód kvality 3, protože u 4 % délek je překro-
čena mezní odchylka 2ud. Kritéria stanovená pro kód kvali-
ty bodů 3 je překročena jen velmi těsně. Je však třeba kon-
statovat, že jde o body s kódem kvality 4. K témuž výsled-

Tab. 2. KÚ Líšeň – porovnání kvality

počet [%] počet [%]

u p  d u xy 452 83 442 81 10 2

u xy  < u p  d 2u xy 78 14 66 12 12 2

u p  > 2u xy 15 3 7 1 8 2

celkem 545 100 515 94 30 6

Kritérium
Počet 
bodů

[%]

Kód kvality

3 6

Tab. 3. KÚ Líšeň – porovnání délek

Kritérium Počet délek [%]

|∆d | ≤ u d k 219 95

u d k  < |∆d | ≤ 2u d k 11 5

|∆d | > 2u d .k 0 0
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ku dospěl i katastrální úřad na základě ověření přesnosti v
rámci přepracování na DKM.

� Původní novoměřické mapování v KÚ Jundrov probí-
halo v letech 1935 až 1936 metodou ortogonální. Před-
mětem analýzy byly podklady pro připravovanou digitální
mapu – novoměřické náčrty. Vybraný soubor 150 identic-
kých podrobných bodů nevyhovuje kritériu přesnosti, které
je stanoveno pro body s kódem kvality 3. Hodnota up by
neměla překročit mezní odchylku 2uxy = 0,28 m. Zde od-
chylku překračují tři body, což jsou 2 %. Kritérium 60 %
bodů ležících v intervalu <0,00; 0,14> je splněno. V tomto
intervalu leží 132 bodů, což je 88 % (tab. 4). Soubor 150
podrobných bodů musí splnit kritérium pro výběrovou střed-
ní chybu uxy ≤ 0,15 m. Vypočtené hodnoty středních chyb
souřadnic sx = 0,18 m, sy = 0,09 m a výběrové střední sou-
řadnicové chyby sxy = 0,14 m kritérium splňují.

V zájmové lokalitě bylo dále pásmem kontrolně změřeno
145 délek mezi identickými body. Pro každou délku byla
vypočtena hodnota ∆d a kritérium ud a tyto hodnoty porov-
nány. Výsledky vyhověly kritériu pro kód kvality 3 (tab. 5).

Celkově ovšem podklady pro tvorbu DKM nevyhověly. Byla
překročena mezní odchylka u ověřování souřadnic. V rozporu
s neuspokojivým výsledkem katastrální úřad přistoupil k tvor-
bě DKM.

� Digitální mapa v KÚ Husovice vznikla převodem ZMVM
z roku 1990 do DKM v roce 2000. Pro analýzu bylo využito
449 bodů v kódech kvality 3 (421 bodů), 4 (7 bodů) a 6 (21
bodů). Je zřejmé, že mezní odchylku 2uxy = 0,28 překročila
velká část bodů s kódem kvality 3. Soubory pro kódy kvali-
ty 4 a 6 také nesplňují kritérium. Jde o velmi malé soubory
bez statistické významnosti. Druhé kritérium 60 % z testo-
vaných bodů je v intervalu <0,00; uxy>. V případě bodů s
kódem kvality 3 leží v intervalu <0,00; 0,14> pouze 136
bodů (tj. 32 %), takže podmínka není splněna (tab. 6).

K porovnání DKM a kontrolního měření pomocí výbě-
rové střední chyby bylo použito 453 bodů s kódem kvality
3. Vypočtené hodnoty sx = 0,32 m, sy = 0,33 m, sxy = 0,32 m
nesplňují kritérium pro soubor více než 300 bodů sxy ≤ 0,14 m.

Pro ověřování pomocí délek bylo použito 214 kontrolních
délek. Kritérium, aby se všechny odchylky vešly do inter-
valu <0,00; 2ud>, není splněno pro 49 délek. Kritérium, aby
60 % délek z celého souboru leželo v intervalu <0,00; ud>,
není splněno. Ke splnění chybí 5 %, tj. 11 délek (tab. 7).
Soubor v žádné ze zkoušek nevyhověl kritériím.

� Digitální mapa v KÚ Nový Lískovec vznikla v roce
2004 na základě revize a přepracování výsledků mapování
podle Instrukce A. Původní mapování bylo realizováno v le-
tech 1937 až 1938 převážně ortogonální metodou. Pro ana-
lýzu chyby v poloze bodů DKM bylo využito 381 bodů (tab. 8).
Kritéria stanovená vyhláškou byla překročena v 0,3 % pří-
padů. Pro celý soubor identických bodů byla vypočtena
výběrová střední souřadnicová chyba sxy = 0,07 m, splňuje
tedy podmínku sxy ≤ 0,14 m pro kód kvality 3. Soubor kon-
trolních délek měl rozsah 288 délek (tab. 9). Je zřejmé, že
v tomto případě nevyhověl kritériu pro kód kvality bodu 3.
Ve dvou ze tří kritérií tedy nesplnil podmínky pro zařazení
do kódu kvality bodu 3. I když je toto nesplnění velmi těsné,
musí být body souboru označeny za body s kódem kvality 4.
Byla ověřena i kvalita měření prostřednictvím uvedených
288 kontrolních délek mezi identickými body. Rozdíly mezi
délkami vypočtenými ze souřadnic z kontrolního měření a
měřenými délkami v 7 % případů překročily hodnotu ud.
V žádném případě nepřekročily hodnotu 2ud. Kontrolní
měření tedy vyhovuje kritériu pro kvalitu bodu 3.

� Lokalita dnešního KÚ Štýřice patřila v minulosti ke
katastrům Staré Brno a Vídeňka. Podklady pro tvorbu digi-
tální mapy tvoří mapování podle Instrukce A z roku 1942.
V letech 1966 až 1970 proběhla reambulace, která však ne-
změnila polohopisný obsah původní katastrální mapy. Vel-
mi podstatné je, že vznikla kartometrickou digitalizací pů-

Tab. 4. KÚ Jundrov – porovnání kvality

u p  ≤ u xy 132 88

u xy  < u p ≤ 2u xy 15 10

u p  > 2u xy 3 2

Kritérium Počet bodů [%]

Tab. 5. KÚ Jundrov – porovnání délek

Kritérium Počet délek [%]

|∆d | ≤ u d k 136 94

u d k  < |∆d | ≤ 2u d k 9 6

|∆d | > 2u d k 0 0

Tab. 6. KÚ Husovice – porovnání kvality

počet [%] počet [%] počet [%]

u p  ≤ u xy 156 35 136 32 5 71 15 68

u xy  < u p  ≤ 2u xy 155 35 151 36 0 0 4 18

u p  > 2u xy 138 30 134 32 2 29 2 14

celkem 449 100 421 95 7 1 21 4

6

Kód kvality

Kritérium
Počet 
bodů

[%]
3 4

Tab. 7. KÚ Husovice – porovnání délek

Kritérium Počet délek [%]

|∆d | ≤ u d 118 55

u d k  < |∆d | ≤ 2u d 47 22

|∆d | > 2u d 49 23

Tab. 8. KÚ Nový Lískovec – porovnání kvality

u p  ≤ u xy 335 87,9

u xy  < u p ≤ 2u xy 45 11,8

u p  > 2u xy 1 0,3

Kritérium Počet bodů [%]

Tab. 9. KÚ Nový Lískovec – porovnání délek

Kritérium Počet délek [%]

|∆d | ≤ u d 249 87

u d k  < |∆d | ≤ 2u d 35 12

|∆d | > 2u d 4 1

so10.qxp  3.12.2005  18:15  Stránka 305



306 STAVEBNÍ OBZOR 10/2005

vodní mapy bez využití původního měření (měřických náčr-
tů ortogonální metody). Proto byla ověřena nejen shoda me-
zi souřadnicemi bodů DKM a souřadnicemi z kontrolního
měření. Analyzována byla i shoda mezi souřadnicemi vy-
počtenými na základě původních měřických podkladů a
souřadnicemi bodů DKM. 

Pro porovnání souřadnic získaných z původního měření
v roce 1942 a souřadnic bodů DKM byl použit soubor 123
bodů (tab. 10). Střední souřadnicová chyba z tohoto porov-
nání sxy = 0,13 m vyhovuje kritériu sxy ≤ 0,14 m. Pro
porovnání souřadnic bodů DKM a souřadnic z kontrolního
zaměření bylo použito 97 identických bodů. Výsledky
analýzy přesnosti polohy shrnuje tab. 11. Střední souřadni-
cová chyba z tohoto porovnání sxy = 0,14 m je na hranici
kritéria.

K porovnání délek mezi podrobnými body digitální mapy a
body kontrolního měření byl využit soubor 105 délek (tab. 12).
Dále byly porovnány souřadnice získané z původních měřic-
kých podkladů (měřických náčrtů ortogonální metody) a z kon-
trolního měření. Soubor byl tvořen 80 body. Získané výsled-
ky jsou až překvapivě pozitivní (tab. 13) a dokládají kvalitu
původního měření.

Souřadnice získané z kartometrické digitalizace tedy ne-
splňují požadovaná kritéria pro body s kódem kvality 3.
Přesnějších výsledků by bylo zřejmě dosaženo využitím původ-

ních měřických náčrtů z roku 1942. V době svého vzniku ta-
to digitální mapa představovala prvotinu svého druhu. Ne-
existovaly závazné předpisy pro jejich tvorbu. Současné před-
pisy již stanoví jako prioritní podklady výsledky původního
mapování, pokud mají odpovídající přesnost.

� V katastrálním území Bosonohy vznikla DKM karto-
metrickou digitalizací map z THM z roku 1970 a jejich
doplněním o pozemky ve zjednodušené evidenci. Pro první
analýzu byl použit soubor 641 kontrolních identických bo-
dů. Výběrová střední chyba sxy = 0,12 m, získaná z analýzy,
vyhovuje kritériu pro kód kvality. Výsledky analýzy přes-
nosti polohy obsahuje tab. 14, výsledky souboru 101 délek
mezi identickými body tab. 15. Soubor nevyhověl kritériím
pro body s kódem kvality 3.

Ve druhé nezávislé studii byl zaměřen soubor 459 iden-
tických bodů a zjištěna vyhovující výběrová střední souřad-
nicová chyba sxy = 0,11 m. Při ověřování přesnosti polohy
byla hodnota 2uxy překročena v 7 % případů (tab. 14). Při
porovnávání 210 identických délek jsme konstatovali
překročení kritéria 2ud v 1 % případů (tab. 15). Ve druhých
dvou testech soubor nevyhověl kritériím pro kód kvality 3.

Obě nezávislé zkoušky ve shodě ukazují, že podrobné bo-
dy DKM v katastrálním území Bosonohy by měly mít kód
kvality 4. Pro úplnost je třeba uvést, že při ověření přesnos-
ti provedené katastrálním úřadem v rámci komplexních po-
zemkových úprav i v rámci přepracování na DKM vyšla
přesnost odpovídající kódu kvality 3.

Závěr
Z analýzy tedy vyplývá, že kód kvality 3 neodpovídá pro

většinu digitálních katastrálních map vzniklých přepraco-
váním. Kartometrická digitalizace na základě grafických
podkladů se jeví jako nejproblematičtější postup. Podle po-
psaných zjištění nemůže vést k uspokojivým výsledkům
v žádném případě. Takový závěr byl očekáván. Přepracování
a využití (výpočet souřadnic) původních měřických podkla-
dů v některých případech splňuje požadavky pro body s kó-
dem kvality 3. Je však třeba důsledně analyzovat kvalitu
podkladů kontrolním měřením v terénu. Výběrová střední
chyba obvykle odpovídá požadavkům, kdežto další kritéria
nejsou splněna. Podle autorů je to způsobeno tím, že rezort-

Tab. 10. KÚ Štýřice – porovnání kvality

u p  ≤ u xy 84 68

u xy  < u p ≤ 2u xy 29 24

u p  > 2u xy 10 8

Kritérium Počet bodů [%]

u p  ≤ u xy 65 67

u xy  < u p ≤ 2u xy 22 23

u p  > 2u xy 10 10

Kritérium Počet bodů [%]

Tab. 11. KÚ Štýřice – porovnání délek

Tab. 12. KÚ Štýřice – porovnání délek mezi podrobnými body
DKM a body kontrolního měření

Kritérium Počet délek [%]

|∆d | ≤ u d 80 76

u d k  < |∆d | ≤ 2u d 23 22

|∆d | > 2u d 2 2

Tab. 13. KÚ Štýřice – porovnání souřadnic z původních měřických
podkladů a z kontrolního měření

u p  ≤ u xy 66 82

u xy  < u p ≤ 2u xy 14 18

u p  > 2u xy 0 0

Kritérium Počet bodů [%]

Tab. 14. KÚ Bosonohy – porovnání kvality

u p  ≤ u xy 381 320 60 69

u xy  < u p ≤ 2u xy 213 109 33 24

u p  > 2u xy 48 30 7 7

Kritérium

Studie 

1. 2. 1. 2.

počet bodů [%]

Tab. 15. KÚ Bosonohy – porovnání délek

1. 2. 1. 2.

|∆d | ≤ u d 90 180 89 86

u d k  < |∆d | ≤ 2u d 8 27 8 13

|∆d | > 2u d 3 3 3 1

Kritérium

Studie 

počet délek [%]
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ní předpisy pro ověřování přesnosti neodpovídají pravidlům
zákona hromadění chyb a teorii matematické statistiky.
Důsledkem je, že pokud jediná hodnota z celého souboru
překročí mezní kritérium, vyřadí soubor z příslušného kódu
kvality. Přitom, na základě standardního statistického testu
na hladině významnosti a = 5 %, je možné ve většině pří-
padů tvrdit, že soubor splňuje s 95% pravděpodobností para-
metry kódu kvality 3. Rozpor vyplývá z matematické nedo-
konalosti vyhlášky. Netroufáme si posoudit, zda jde o záměr,
nebo omyl tvůrců norem a předpisů.

Zobecněním výsledků studií je konstatování, že pro do-
držení stávajících předpisů je jedinou spolehlivou metodou
tvorby digitální katastrální mapy nové mapování. Evidence
a údržba souboru geodetických informací v digitální podobě
a deklarované kvalitě je tak zatím v České republice značně
vzdálená. 
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Vondrák, J. – Fišer, Z. – Žufanová, V.: Analysis of
Digital Cadastral Maps in Brno Cadastral Area – Czech
Republic

This paper summarizes results and experience from
accuracy analysis of digital cadastre maps from the area
of the city of Brno. It is an overview of results gained
from 1995 to 2004. The results suggest that map accura-
cy depends on fundamental data rather than the tech-
nologies applied during the remake.

Vondrák, J. – Fišer, Z. – Žufanová, V.: Analyse digitaler
Katasterkarten in den Katastergebieten von Brünn 

Der Beitrag fasst die Ergebnisse und Erfahrungen von
einer Analyse der Genauigkeit digitaler Katasterkarten
auf dem Gebiet von Brünn zusammen. Es handelt sich
um eine Übersicht der in den Jahren 1995 bis 2004 ge-
wonnenen Ergebnisse. Die Ergebnisse belegen, dass die
Genauigkeit der Karten von den benutzten Unterlagen
abhängt und weniger von der Technologie der Überarbeitung.

Sedmý ročník mezinárodní výstavy zařízení a techniky pro veřejné práce, stavebnictví a průmysl vyrábějící materiály se
bude konat v dubnu příštího roku na pařížském výstavišti Nord Villepinte ve Francii. Na hrubé výstavní ploše více než
350 tis. m2 představí své produkty na 1 500 vystavovatelů, z nichž 75 % bude ze zahraničí, a� již jde o firmy s kompletní
výrobní nabídkou, výrobce polyvalentních zařízení nebo dodavatele techniky a stavebních zařízení. Pořadatelé očekávají na
200 tis. odborných návštěvníků z celého světa.
Tradiční sektory, od zemních prací, přes sondážní a vrtné práce, zpracování materiálů, komponenty, zařízení a příslušen-
ství, dopravu, pronájem, stavebnictví, stavbu silnic a recyklaci až k novým technologiím budou mít silné zastoupení,
zdůrazněna však bude zvedací a manipulační technika, výstavba silnic a stavebnictví.
Akce Inovační žebříček opět ocení nejmodernější zařízení, techniku a služby, které vybírá porota evropských odborníků.
Výsledky budou oznámeny v průběhu prvního dne veletrhu. V roce 2003 představovaly světové novinky 50 % všech inovací.
Podniky, profesní organizace z oboru výstavby, veřejných prací a průmyslu budou organizovat řadu konferencí a akcí
s cílem zlepšit image profesí, které jsou neprávem podhodnocovány. Týká se to především lomů a výroby granulátů,
zvedací a manipulační techniky a materiálového průmyslu.

Informace:
Active Communication

Anglická 2, 120 00 Praha 2
tel.: 222 518 587, active@telecom.cz

Zdraví, bezpečnost, prevence a vzdělávání
pracujících na stavbách
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Riziká developmentu nehnute�ností
Ing. Viera SOMOROVÁ, Ph.D.

STU – Stavebná fakulta 
Bratislava

Development nehnute�ností predstavuje odbornú, multi-
disciplinárnu a organizačne náročnú činnos	. Vo svojej
podstate je to developerský proces, ktorého cie�om je
vytvorenie stavebného objektu pre trh nehnute�ností. Je-
ho prioritným cie�om je zisk za jeho predaj alebo pre-
nájom. Development nehnute�ností, tak ako každý iný
druh podnikania, je spojený s rizikami. 

Development nehnute�ností
Požiadavky spoločnosti, ale aj individuálne preferencie

jednotlivcov, podmieňujú vytváranie nového životného pro-
stredia alebo pretvorenie stávajúceho výstavbou bytových
domov, kancelárskych komplexov, hypermarketov at�. Me-
niace sa požiadavky spoločnosti sú ovplyvňované predo-
všetkým zmenami ekonomických podmienok, ale i vývojom
rôznych technológií. Mení sa životný štýl a vkus populácie.
Úspešnos� developerského projektu na trhu nehnute�ností,
kde ponúka stavebný objekt ako tovar, je daná flexibilitou
reagova� na meniace sa požiadavky spoločnosti pri dôklad-

nom poznaní jestvujúcich trhových podmienok a analýzy
ich vývoja. Je to dynamický a interdisciplinárny proces. De-
veloperský proces sleduje ako každý iný druh podnikania
návratnos� vložených investícií a maximalizáciu zisku.

Prieskum trhu
Základom developerského projektu je spoločenský dopyt

podporený podrobnou analýzou trhu. Rozhodnutiu develo-
pera zača� s developerským procesom predchádzajú mar-
ketingové štúdie (prieskum trhu). Na ich základe rozhodne,
či daná realizácia developerského projektu bude úspešná.
Zistí, aká je konkurencia na danom segmente trhu, koho zo
zákazníkov vie realizáciou projektu oslovi�, ako rýchlo bude
schopný ho preda� alebo prenaja�. Pomocou marketin-
gových štúdií si vie stanovi� predpokladané výnosy, ktorých

poznanie je nosným momentom ekonomických analýz pred-
kladaného projektu [1].

Dôležitos� následného vypracovania podnikate�ského plá-
nu spočíva hlavne v informácii o cie�och a finančnej analýze
kapitálových výdavkov a očakávaných peňažných príjmoch
z fungovania realizovanej investície. Pri ich odhade je nutné
počíta� s faktorom času a s rizikom odlišného vývoja. Pod-
nikate�ský plán špecifikuje štruktúru finančných nákladov,
ktorú ovplyvňujú dva základné faktory – finančná stabilita a
ekonomická efektívnos�. Vlastné finančné zdroje, ktoré sa
použijú pri realizácii projektu, sú drahšie než cudzie. Zvy-
šujú však stabilitu projektu, ale znižujú jeho efektívnos�.
Pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi by sa mal pohy-
bova� medzi 20–40 % vlastných zdrojov a 80–60 % cudzích
zdrojov. 

Stavebné objekty, ktoré sú výsledkom developerskeho
procesu, majú dlhodobý dopad na životné prostredie a spo-
ločnos�, či už pozitívny, alebo negatívny. Preto verejný sek-
tor rovnako ako pre iné podnikate�ské subjekty je jedným
z podmieňujúcich faktorov v každom developerskom proce-
se. Verejný sektor participuje na developerskom procese ne-
priamo, vytváraním jeho ekonomického prostredia. Makro-
ekonomické podmienky sú faktormi, ktoré významne zasa-
hujú do celého developerského procesu. Sú to predovšet-
kým legislatívne podmienky podnikania. 

Developerský proces
Development nehnute�ností je v podstate developerský

proces, ktorý prebieha počas životného cyklu stavebného
objektu. V štádiu obstarania, ktorá zahŕňa prípravnú fázu in-
vestičného procesu a fázu realizácie stavebného objektu, je to:

– vznik myšlienky uplatnite�nej na trhu nehnute�ností
(prieskum trhu, podnikate�ský plán),

– získanie nehnute�nosti,
– financovanie,
– vypracovanie projektovej dokumentácie,
– realizácia stavebného objektu. 

V štádiu používania je to prevádzkovanie stavebného ob-
jektu (za predpokladu, že developerská firma objekt prena-
jíma).
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V prípravnej fáze je na začiatku rozhodnutie developer-
skej organizácie investova� financie do realizácie staveb-
ného objektu. Na základe marketingových štúdií sa develo-
per oboznámi s požiadavkami trhu s nehnute�nos�ami. De-
veloperský proces sa začína po vyhodnotení marketingo-
vých štúdií výberom lokality, ktorá by mala by� zaujímavá
pre budúcich užívate�ov, napr. dostupnos�ou miestnou alebo
osobnou dopravou pre stavebné objekty, ktoré budú posky-
tova� služby bežnému spotrebite�ovi, alebo atraktívnos�ou
lokality pre obchodné firmy. Významná je ve�kos�, cena
pozemku a urbanistické podmienky zástavby. Cie�om deve-
loperskej firmy je maximálna vy�ažite�nos� pozemku, t. j.
aby stavebný objekt bol navrhnutý s maximom využite�nej –
úžitkovej plochy v rámci urbanistických a architektonických
limitov územia [7]. Pre zaistenie návratnosti investícií ako i
zaistenie maximalizácie zisku je potrebné vypracova� štúdiu
uskutočnite�nosti. 

Po obstaraní nehnute�nosti developer na základe spraco-
vaného podnikate�ského plánu požiada o bankový úver na
realizáciu stavebného objektu. Nasleduje fáza vypracovania
projektovej dokumentácie, jej priebežné prerokovanie a
overovanie, či riešenia, obsiahnuté v spracovávanej projek-
tovej dokumentácii, zodpovedajú požiadavkám developera.
Cie�om tejto etapy je získa� legislatívne povolenie k začatiu
stavby na základe spracovanej projektovej dokumentácie.

Nasleduje výber dodávate�a stavebného objektu, ktorý ho
realizuje pri dodržaní požadovanej kvality a výšky nákla-
dov. Sú dva spôsoby výberu vhodného dodávate�a – pria-
mym zadaním a výberovým konaním, pre ktoré je potrebné
vyhotovi� podrobnejšiu projektovú dokumentáciu. Pri
výberovom konaní si kritériá na výber dodávate�a stanovuje
pod�a svojich priorít developer (napr. rozhoduje rýchlos�
výstavby – developeri komerčného centra, alebo kvalita
dokončeného diela – developeri administratívnych centier
zameraní na náročnejších nájomníkov) [2].

Hotový stavebný objekt developer alebo predá na trhu
nehnute�ností, alebo ho na základe zmlúv, ktoré uzavrel už
v prípravnej fáze developerského procesu, odovzdá do
prenájmu nájomcom – finálnym užívate�om.

Účastníci developerského procesu 
Pre úspešný priebeh developerského procesu je potrebné

vytvori� development tím. Developer ako tímový lídr deve-
loperského procesu riadi realizáciu stavebného objektu od
začiatku investičného procesu až po uvedenie stavebného
objektu do prevádzky. Je postupne tvorcom, promotérom,
sprostredkovate�om, risk manažérom, aj investorom. Jeho
cie�om je vytvori� majetok, udrža� solventnos� firmy a by�
konkurencieschopný. Dôležitou črtou developera je jeho
flexibilnos� a kreativita.

� Už pri počiatočnej analýze si musí položi� otázku, aký
štartovací kapitál je potrebný a kde si ho zadováži. Jedná sa
o štruktúru financovania developerského procesu – vlastné
zdroje a cudzie zdroje. Pre získanie cudzích zdrojov musí
predloži� bankám a investičným partnerom vhodný projekt,
ktorý má jednoznačne preukázate�nú finančnú návratnos�,
tzn. že je schopný generova� dostatočné cash-flow i na
splátky prípadného úveru. Je nevyhnutné dokáza�, že o pro-
jekt na trhu existuje reálny záujem (u bytových domov sa
dokladá mierou predpredajnosti, u komerčných projektov
mierou predprenájmov budúcich plôch. Ekonomické para-
metre projektu musia zoh�adňova� prognózu cenového
vývoja po dobu realizácie stavby. O úver sa môže uchádza�
developer, ktorý má okolo 30 % vlastného kapitálu z cel-
kového objemu investície. Zálohy budúcich kupcov nie sú
považované za vlastný kapitál. 

K �alším nevyhnutným podmienkam patrí zaobstaranie
nehnute�nosti, ktorá má by� predmetom rozvoja, zaistenie
kompletnej projektovej prípravy až po vydanie stavebného
povolenia pre začatie výstavby – z vlastných zdrojov. Tento
model dáva podstatne väčšiu istotu nielen bankám pri pro-
jektovom financovaní, ale i kupujúcim. 

Dôležitým posudzovaným faktorom je samozrejme
celková bonita klienta a jeho skúsenosti s podobnými pro-
jektmi. Developer ručí pozemkom a celou svojou nehnu-
te�nos�ou. Ak má zaujímavý projekt, vlastní vhodnú nehnu-
te�nos�, disponuje dostatkom vlastných prostriedkov a má
v dostatočnej miere zaistené budúce výnosy, môže získa� od
bánk ich produkty – formou hypotekárnych úverov, klasic-
kých investičných úverov po projektové financovanie, ktoré
je v podstate úverom po dobu trvania výstavby. Pri projek-
tovom financovaní po skončení výstavby a v závislosti od
predaja nehnute�nosti je úver alebo plne zaplatený, alebo
následne nahradený iným hypotekárnym úverom. Druhá
možnos� sa uplatňuje najmä u komerčných projektov, kto-
rého výnosy sú realizované formou dlhodobých prenájmov
[3]. 

� Konzultant marketingu a public relation – ak chce by�
developerský projekt úspešný, t. j. presadi� sa na trhu, je
potrebné ešte pred započatím výstavby zača� s propagáciou
projektu (public relation). Pre úspešnos� celého projektu je
dôležité pokračova� v propagácii projektu počas jeho rea-
lizácie, ale i po ukončení projektu. Aby stavebný objekt
mohol plni� svoju funkciu, pre ktorú bol realizovaný, je
potrebné, aby aspoň 50 až 75 % priestorov bolo vopred pre-
najatých alebo kúpených. Nemenej dôležité je ma� prime-
ranú marketingovú stratégiu. 

� Architekt/projektant má v developerskom procese vý-
znamné postavenie ako partner developera. Spolupracova�
začína už v prípravnej fáze. Stvárnenie myšlienky deve-
lopera do konkrétnej podoby stavebného objektu je zdĺhavý
proces. Developer, ale i budúci užívatelia, majú svoje pred-
stavy a očakávania o budúcom stavebnom diele, o jeho
funkcii, o tom, ako by malo vyzera�. Predstavy budúcich –
konečných užívate�ov sú sústredené hlavne na vnútorný
priestor, ktorý by mal spĺňa� v plnej miere ich požiadavky
ako i na budúce prevádzkové náklady, ktoré by mali by�
primerane nízke. Je tu �alej požiadavka verejného sektora,
aby design budúceho stavebného objektu bol interaktívny
prostrediu, v ktorom bude situovaný [4].

Architekt je centrálnou postavou v developerskom pro-
cese z h�adiska osadenia stavebného objektu v teréne, funk-
čného riešenia a estetického stvárnenia stavebného objektu.
Vypracováva viaceré varianty riešení. Jeho partnerom v tej-
to fáze je projektant. O konečnom architektonickom výraze
stavebného diela rozhodne developer. 
Architekt a projektant majú za úlohu vypracovanie: 

– architektonického návrhu pre územné konanie,
– projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
– projektovej dokumentácie pre konkurzné konanie 

na výber dodávate�a stavby, 
�alej asistenciu pri výbere dodávate�a, pri uzatváraní zmluvy
s dodávate�om a �alšie služby spojené s realizáciou stavby,
napr. autorský dozor. 

� Dodávatelia – stavebné firmy realizujú stavebné objek-
ty na základe spracovanej projektovej dokumentácie. Sú
zodpovední za kvalitu objektu z h�adiska garancií za zabu-
dované materiály a zariadenia v stavebnom objekte, za kva-
litu uskutočnených prác, za dodržanie zmluvne dojednaných
nákladov výstavby a termínu ukončenia stavebného objektu.
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� Práca manažéra majetku (facility manažéra) začína po
ukončení a odovzdaní stavebného objektu do užívania. Je
potrebná počas celej fázy užívania (prevádzky) stavebného
objektu a spočíva v podstate v spravovaní majetku. Môže
však developerovi poskytnú� aj iné služby na riadenie pod-
porných činností. Manažment môže by� vnútorný vtedy, ke�
developerská organizácia má vo svojej organizačnej štruk-
túre oddelenie spravovania majetku (facility manažment).
Ďalšou formou je outsourcing, t. j. spravovanie majetku
inou firmou. Ve�a developerských firiem požíva kombiná-
ciu obidvoch foriem. Rozhodnutie firmy o spôsobe spravo-
vania majetku – stavebného objektu závisí od viacerých fak-
torov, ako je situovanie stavebného objektu, ve�kos� deve-
loperskej firmy, možnosti ma� klasifikovaný vlastný facility
manažment. 

� Finálni užívatelia sú definovaní ako priami užívatelia
už realizovaného stavebného objektu. Oni určujú, či develo-
perský projekt bol úspešný prijatím alebo odmietnutím
finálneho produktu. Užívatelia, ktorí sú budúcimi prenají-
mate�mi, si často predprenajímajú priestory ešte pred zapo-
čatím výstavby. Pôsobia interaktívne v spolupráci s mar-
ketingovými konzultantmi a developerom tak, aby výsledok
ich spolupráce plne uspokojoval ich potreby. 

Riziká developérskeho procesu
Developerské organizácie realizujú stavebné objekty

značného finančného rozsahu, ktoré sú určené na dlhodobé
využívanie. Podstupujú ove�a väčšie riziko ako iné podni-
kate�ské subjekty, pretože riadia rozsiahle investície. Zlé
rozhodnutie v štádiu prípravy investovania, nerešpektujúce
požiadavky trhu, sa môžu prejavi� vo fáze používania sta-
vebného objektu až s odstupom času [5]. 

Pre developerské firmy vznikajú v prípravnej fáze (v štá-
diu obstarania stavebného objektu) najmä finančné riziká,
vyplývajúce zo štruktúry financovania. Jedná sa o zdroje: 

– vlastné,
– cudzie, a s ním riziko spojené s fixovaním na úrokové

sadzby, ktoré sú ovplyvnené rizikom zmien. 

Úrok pri získavaní cudzích zdrojov má významnú úlohu
najmä z časového h�adiska, kde jeho výška nie je nemenná a
v maximálnej miere závisí od poskytovate�a, ktorý je zase
závislý, ak sa jedná napr. o bankový sektor, od makroeko-
nomického prostredia. Platí, že pri raste úrokovej miery by

developerská organizácia nemala realizova� investičné pro-
jekty s nízkou mierou výnosu, a naopak, pri poklese úrokovej
miery je možné realizova� aj projekty s menšími výnosmi [6].
Práve pri rozhodovaní o cudzích zdrojoch, a teda za�ažení
budúcich nákladov úrokmi, dvojnásobne platí riziko neistoty
úrokovej miery, vyplývajúce z faktoru času.

Ďalšie riziká neúspešnosti developerského projektu v prí-
pravnom procese developerského projektu vznikajú ne-
správnym vyhodnotením marketingových štúdií, výberom
nevhodného staveniska, výberom architekta nerešpektujúce-
ho požiadavky developera a v neposlednom rade nestabil-
ným trhom nehnute�ností. 

Časovým sklzom vo výstavbe vzniká pre developerskú
organizáciu riziko z neplnenia už uzavretých zmlúv na pre-
nájom objektu s pevným termínom odovzdania priestorov
v objekte nájomcovi. Výška penalizácie rastie úmerne s ča-
sovým oneskorením ukončenia výstavby stavebného diela.
Akéko�vek oneskorenie ukončenia výstavby môže oddiali�
príjmy plynúce či už z predaja, alebo z prenájmu objektu, a
teda významne ovplyvni� aj jeho výnosnos�.

Pri samotnej realizácii je potrebné kalkulova� so zmenou cien
stavebných prác a stavebných materiálov (napr. zmena výšky
DPH, inflácia), ktoré sú dané makroekonomickou politikou štátu.

Vo fáze používania stavebného objektu hovoríme o trho-
vých rizikách, akými môžu by�:

– nevyrovnaná platobná bilancia nájomcov (oneskorova-
nie platieb za nájom),

– strata nájomcov,
– prebytok prenajímaných plôch na trhu nehnute�ností,
– pokles ceny nájmov,
– schopnos� prenaja� priestory,
– zmena finančného prostredia (dane, ceny energií, médií).

Všeobecne riziká vo fáze používania stavebného objektu cha-
rakterizujeme v dvoch polohách, ako zmeny:

– dopytu a ponuky prenajímaných plôch,
– makroekonomickej a hospodárskej politiky štátu.

Dané riziká developerská organizácia nemôže ovplyvni�,
ale v každom prípade by ich mala s určitým časovým pred-
stihom predvída� [7]. Hlavné riziko spočíva hlavne v tom, že
skutočné hospodárske výsledky sa môžu odchy�ova� od
predpokladaných, hlavne smerom k strate. Rizikám možno
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predchádza� hlavne vypracovaním štúdie uskutočnite�nosti,
ktorá definuje možné riziká:

– spojené s kúpou nehnute�nosti pre výstavbu stavebného
objektu,

– mieru inflácie, následné zvýšenie cien materiálov = pri
neprekročite�nom limite investičných nákladov zníženie
kvality projektu, 

– zvýšenie úrokov, 
– politickú stabilitu, z nej možnos� narušenia stability trhu

nehnute�ností.

Záver 
Každý developerský projekt, ktorý developerská organi-

zácia realizuje s cie�om vytvorenia nehnute�nosti, je spojený
s rizikami. Včasným poznaním, definovaním a analýzou ri-
zík je možné minimalizova� ich počet a účinok.
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Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej výskumnej
úlohy VEGA 1/2573/05 „Optimalizácia nákladov spra-
vovania stavebných objektov metódou Facility manage-
mentu“ komisie VEGA pre stavebníctvo, architektúru,
baníctvo a geotechniku.

Somorová, V.: Risks of Real Estate Development

Real estate development represents a professional, mul-
tidisciplinary and, organizationally, difficult activity. In
its essence, it is a development process, aimed at the cre-
ation of building structures for the real estate market.
Its main goal is to earn a profit on its sale or leasing.
Real estate development involves risks as any other
types of business do. 

Somorová, V.: Risiken der Immobilien-Entwicklung

Die Entwicklung von Immobilien stellt eine fachliche,
multidisziplinäre und organisatorisch aufwendige
Tätigkeit dar. Im Wesentlichen handelt es sich um einen
Entwicklungsprozess, dessen Ziel die Bereitstellung
eines Bauobjekts für den Immobilienmarkt ist. Das vor-
rangige Ziel ist dabei die Erzielung von Gewinn aus dem
Verkauf oder der Verpachtung der Immobilie. Wie jede
andere Unternehmenstätigkeit ist auch das Facility
Management mit Risiken verbunden.

Koncem října byla na úseku dálnice D8 u hranic s Německem
dokončena ojedinělá technická operace – pracovníci
Metrostavu ve spolupráci s firmou VSL Systémy (CZ), s. r. o.,
zde vysunuli poslední segment 356 m dlouhé příčně i podélně
předpjaté železobetonové mostní konstrukce, která údolí
Rybného potoka přechází místy až ve výšce 50 m. Při této
poslední etapě vysouvání bylo nutné uvést do pohybu kolos o
hmotnosti více než 19 tis. t a jeho dráhu řídit s milimetrovou
přesností. Ojedinělý postup výstavby byl zvolen především
proto, že bylo nutné najít časové úspory. Stavba mostu přes
Rybný potok byla totiž zpožděna řadou odvolání jejích odpůr-
ců a původní projekt dvou samostatných mostů pro každý jízd-
ní směr nebylo možné realizovat v termínu vázaném mezivlád-
ní dohodou. 

Metrostav ve spolupráci s projektantem (SHP Brno) navrhl
spojit obě mostovky do jednoho tělesa, které bylo betonováno
a vysouváno postupně po segmentech o rozměrech 31,1 x 30 m.
Tyto parametry řadí projekt k naprostým unikátům. Manipu-
lace s tak těžkým a konstrukčně složitým břemenem se blíží
hranici technických možností.

Vůbec poprvé od vzniku samostatné České republiky byla
v případě této dopravní stavby použita také technologie po-
suvného bednění na mostní pilíře. Ta umožnila postavit 189
běžných metrů pilířů za pouhých 52 dnů v kvalitě požadované
investorem. Posuvné bednění dodala firma Omega Teplo-
techna, a. s., ve spolupráci s firmou Gleitbau Salzburg, GmbH.
Tato metoda se ve světě používá na mostech s vysokými pilíři,
postup vyžaduje nejen velkou přesnost, ale i speciálně
upravené betonové směsi a perfektně sehrané pracovní týmy. 

Díky zvoleným technologiím uplynulo od první betonáže zá-
kladové konstrukce do posledního výsunu nosné konstrukce toho-
to dálničního mostu jen sedm měsíců. Stavbu se podařilo urychlit,
aniž by to znamenalo navýšení investičních nákladů. 

Metrostav má s technologií vysouvání poměrně bohaté
zkušenosti. Podobný postup výstavby zvolila firma například v
případě nedávno dokončeného železničního mostu v Kar-
lových Varech. Zcela unikátním způsobem byly mezi
Holešovicemi a Trojou postaveny dva tunely metra pod
Vltavou. Oba tubusy byly nejprve vybetonovány v suchém
doku na břehu, a potom vysunuty do předem vyhloubené rýhy
ve dně řeky. 

Tisková informace

�zprávy
Dálniční most překlenul údolí
Rybného potoka
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Može controller nahradi� prácu manažéra firmy?
Ing. Zuzana CHODASOVÁ, Ph.D.

STU – Stavebná fakulta
Bratislava

Článok pojednáva o otázkach controllingu a jeho potre-
be pre stavebné podniky ako nepostrádate�nej metóde
používanej v manažmente podniku. Controlling je pre
manažérov vysokokvalifikovaným zdrojom informácií
za účelom dosiahnutia požadovaných cie�ov.

Controlling je živá záležitos�, ktorá u nás nie je nová,
pretože nadväzuje na najlepšie skúsenosti z podnikovej
praxe z rokov predvojnových, a predovšetkým z podnikovej
praxe zo začiatkov nášho vývoja po druhej svetovej vojne.
Vtedy sa rozvíjala naša podniková teória i prax ve�mi rých-
lym tempom a priniesla cenné a dodnes platné poznatky. A práve
controlling, ako progresívna metóda riadenia uplatňovaná
po celom svete, sa na tieto poznatky môže odvola�.

Controlling, nazývaný aj podsystémom systému riadenia,
pomáha dosiahnu� podnikové ciele, zabraňuje prekvape-
niam a včas upozorňuje, ak sa objaví nebezpečenstvo. Pred-
stavuje špecifickú formu práce s informáciami, ktorej úlo-
hou nie je riadi�, ale pomáha� pri riadení podniku prostred-
níctvom informácií o reálnych procesoch [6]. 

Hlavné úlohy 
K základným úlohám controllingu môžeme priradi�: 

� porovnávanie plánu so skutočnos�ou a kontrolu rozpočtu,
� strategické porovnávanie plánu so skutočnos�ou,
� používanie nákladového účtovníctva,
� finančné plánovanie,
� reporting,
� analýzu odchýliek a ich príčin,
� interpretáciu správ,
� včasné varovanie na úzke miesta,
� vedenie pri rozpočtovaní,
� vedenie pri plánovaní investícií,
� spoluprácu pri plánovaní stratégie,
� bilancovanie,
� interné poradenstvo v rozhodovacom procese.

K tomu, aby mohol controlling plni� tieto úlohy, je potrebné:
� plánovanie,
� koordinácia činností,
� sprostredkovanie kontrolných a riadiacich informácií.

Činnos� controllingu má funkčne prierezový charakter a
ako nástroj riadenia podporuje podnikate�ské procesy roz-
hodovania a riadenia [7]. Obsahuje aj kontrolnú funkciu, ale
iba popri iných dôležitých funkciách. Pripravuje informácie
pre riešenie plánovacích, rozhodovacích, implementačných
a kontrolných úloh. Možno ho považova� za subsystém
riadenia podniku (obr. 1).

K informačnej činnosti využíva predovšetkým dáta, ktoré
sú k dispozícii v rámci základných systémov [3]. Kvalitu
informácií, ktoré vytvára, určuje kvalitatívna úroveň východ-
zích informácií a spolupôsobiace faktory. Preto pri zavádza-
ní controllingu do praxe musíme na spomínané skutočnosti

klás� ve�ký význam, informácie pre rôzne stupne riadenia sa
musia špecifikova� pod�a potrieb manažmentu a tu zohráva
dôležitú úlohu pracovník controllingu – controller.

Personálne zabezpečenie 
Už spomenuté úlohy controllingu musí plni� osoba, ktorá

dokáže svojimi schopnos�ami, vedomos�ami a skúsenos�ami
zabezpeči� bezchybný prenos informácií v podniku. V ne-
mecky hovoriacich krajinách sa tento pracovník označuje
ako „controller“, v anglicky hovoriacich krajinách „control-
lour“. U nás sa najčastejšie používa označenie controller.
Svojimi skúsenos�ami a vedomos�ami o podniku zabezpeču-
je bezporuchové fungovanie informačného toku v podniku
[2].

Nároky kladené na �udí, ktorí v controllingu pracujú, sú
vysoké [5]. Analytické schopnosti by mali ma� spojené so
znalos�ami plánovania, prognózovania, organizovania, spra-
covávania informácií a pod. Ve�kou chybou sa v podnikoch
stáva, že sa zamieňa funkcia controllera a manažéra, na-
ko�ko každá z daných funkcií má svoje pracovné povinnos-
ti, ktoré na seba nadväzujú, nie je vhodné ich zlučova�.

Obr. 1. Subsystémy riadenia podniku

Obr. 2. Okruh úloh controllera
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Dôležité je vymedzi� aj vz�ah medzi manažmentom a con-
trollerom v podniku. Manažment rozhoduje, má zodpoved-
nos�, controlling inšpiruje, hodnotí, analyzuje, kontroluje a
dáva doporučenia. Controlling v podniku je vysoko kvali-
fikovaným poradenstvom manažérov, v dôsledku toho ne-
môžeme tieto funkcie v podniku spája� [4]. Danú skutočnos�
charakterizuje aj obr. 2, ktorý poukazuje na rozdiel medzi
manažérom a controllerom.

Obaja by mali úzko spolupracova�, manažér by sa nemal
obáva� o svoju pozíciu vo firme a nemal by bra� controllera
ako protivníka, ale ako partnera. Tabu�ka 1 zjednodušene
ukazuje postavenie manažéra a controllera v podniku a
vymedzuje ich úlohy a funkcie v podniku [2].

V dôsledku, ak sa pozrieme na úlohy controllingu a jeho
zameranie, je potom pochopite�né, že s ním by sa mali za-
obera� nielen pracovníci ekonomického zamerania, ale aj
technicky orientovaní odborníci. Je zrejmé, že controlling
neurobí zo dňa na deň zázraky, ale ak dostane priestor, vý-
znamne podporí rozhodnutia manažérov na všetkých stup-
ňoch riadenia. Preto by sa mali aj súčasní manažéri s danou
problematikou oboznámi� a pochopi� nevyhnutnos� zavede-
nie controllingu do praxe [1]. Na Slovensku sa stretávame
už s podnikate�skými jednotkami, ktoré považujú takúto
prácu za opodstatnenú, však ešte je ve�a firiem, ktoré o con-
trolling nemajú záujem, lebo nepoznajú ani jeho prednosti. 

Záver
Na základe spomínaných opodstatnených predpokladov

uplatnenia controllingu v praxi uskutočňujeme na našej Ka-
tedre ekonomiky a riadenia stavebníctva už od roku 2000
prieskum v stavebných podnikoch na danú problematiku.

Na základe spolupráce so Zväzom stavebných podnikate�ov
SR začala táto analýza manažérskej a controllerskej práce
v praxi a �alej pokračuje pravidelným prieskumom na ná-
hodne vybranej zložke stavebných podnikoch na Slovensku.
Z výsledkov vyplýva, že ve�mi často podnikatelia nevedia
o rozdie�nom postavení týchto funkcií a často sa spája funk-
cia manažéra a controllera aj z h�adiska zjednodušenia orga-
nizačnej štruktúry, čo v konečnom dôsledku neprispieva ku
kvalite v riadiacej práci. 

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej výskumnej
úlohy 1/2588/05 „Zvyšovanie konkurenčnej schopnosti a
meranie výkonnosti podnikov“.
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Chodasová, Z.: Can a Controller Replace a Company
Manager?

This paper deals with the question of controlling as an
indispensable method used in the management of enter-
prises and its importance for building enterprises. For
managers, controlling is a highly qualified source of
information, helping them to achieve the goals set. 

Chodasová, Z.: Kann ein Kontrolleur die Arbeit des
Managers der Firma ersetzen?

Der Artikel behandelt Fragen des Controllings und sei-
ner Notwendigkeit für Bauunternehmen als im Mana-
gement des Unternehmens angewandte unverzichtbare
Methode. Das Controlling ist für Manager eine hoch
qualifizierte Quelle von Informationen zum Zwecke der
Erreichung der gestellten Ziele.

Tab. 1. Funkcie manažéra a controllera v podniku

Controller Manažér

pripravuje podklady pre 
plánovanie a rozhodovanie

plánuje a robí rozhodnutia

informuje o zistených 
odchýlkach medzi plánom 
a skutočnos�ou a navrhuje 
ich odstránenie

robí opatrenia na odstránenie 
odchýlok

poskytuje 
podnikovohopodárske 
poradenstvo

získava odborné rady, aby 
robil racionálne opatrenia

zdokona�uje metodiku 
kalkulovania, rozpočtovania

presadzuje controllingom 
podporované systémy 
kalkulovania, rozpočtovania

informuje o zmenách 
v podnikovom okolí

reaguje, aby udržal 
kontinuálnu rovnováhu 
s okolím

podnecuje podnikový rozvoj 
ako stimulátor (brzda)

stanovuje rozvojové ciele, 
základom je plánovanie 
a kontrola

je partnerom manažéra
akceptuje controllera 
v procese riadenia

Eschenbach, R.

Controlling

ASPI, Praha, 2005, 816 s., 1 200 Kč

Druhé vydání rozsáhlé publikace systematicky shrnuje
vědecky fundované koncepční základy s praktickým
know-how pro uživatele. Autoři ve svém výkladu vždy
odkazují na příklady použití pocházející z běžné praxe
controllera a manažera. Zvláštní pozornost věnují od-
povědnosti controllerů.
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vápenné omítky s metakaolinem, 5/150
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Mechanické namáhání vápenných omítek s pucolánový-
mi přísadami vyvolané změnami teploty a vlhkosti, 2/45

Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Kunca, A. – Černý, R. –
Rovnaníková, P.: Vliv mletého cihelného střepu jako
pucolánové příměsi na vlastnosti vápenné omítky, 8/244

Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Kunca, A. – Friedlová, L. –
Černý, R. – Rovnaníková, P.: Tepelné a vlhkostní vlast-
nosti vápenné omítky s přísadou metakaolinů – 2. část,
1/16

Vávra, R.: Sálavé vlastnosti povrchových vrstev stavebních
konstrukcí, 7/202

Vedralová, A. – Horvathová, V. – Kos, Z.: Vodohospo-
dářské dopady změny klimatu a Kjótský protokol, 8/239

Veverková, J. – Korbelář, J. – Očadlík, P. – Ryjáček, P. –
Schindler, J. – Malý, Z. – Citta, M.: Zaplavování mostu
Košická v Bratislavě, 1/1

Vodák, F. – Klokočníková, H. – Zadražil, T.: Změny struk-
tury a pevnosti betonu vyvolané tepelným namáháním,
5/141

Vondrák, J. – Fišer, Z. – Žufanová, V.: Analýza digitálních
katastrálních map v katastrálních územích Brna, 10/303

Vraný, T. – Musílek, J.: Zatížení jeřábové dráhy způsobené
příčením mostového jeřábu, 5/129

Wasserbauer, R. – Witzany, J. – Mencl, V. – Gregerová, M.
– Pospíšil, P. – Čejka, T. – Zigler, R. – Burgetová, E.:
Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního
výzkumu Karlova mostu v letech 1994 až 2004 – 1. část,
3/65

Wasserbauer, R. – Witzany, J. – Mencl, V. – Gregerová, M.
– Pospíšil, P. – Čejka, T. – Zigler, R. – Materna, A. –
Cikrle, P. – Brožovský, J.: Souhrnné hodnocení teore-
tického a experimentálního výzkumu Karlova mostu
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Witzany, J. – Wasserbauer, R. – Mencl, V. – Gregerová, M.
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Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního vý-
zkumu Karlova mostu v letech 1994 až 2004 – 1. část, 3/65

Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer, R. – Gregerová, M.
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Cikrle, P. – Brožovský, J.: Souhrnné hodnocení teore-
tického a experimentálního výzkumu Karlova mostu
v letech 1994 až 2004 – 2. část, 4/97

Wittichová, Š. – Návrat, V. – Kuda, F.: Integrovaný
dopravní systém Olomouckého kraje, 7/218

Zadražil, T. – Vodák, F. – Klokočníková, H.: Změny struk-
tury a pevnosti betonu vyvolané tepelným namáháním,
5/141

Zigler, R. – Čejka, T. – Witzany, J. – Mencl, V. –
Wasserbauer, R. – Gregerová, M. – Pospíšil, P. –
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1994 až 2004 – 1. část, 3/65

Zigler, R. – Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer, R. –
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Zuda, L. – Černý, R. – Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Kunca, A.
– Rovnaníková, P.: Vliv hydrofobizace na vlastnosti
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Žufanová, V. – Fišer, Z. – Vondrák, J.: Analýza digitálních
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� matematika

Využití ortogonálních polynomů u metody nejmenších
čtverců (Rejman, F.), 10/296

� stavební hmoty

Experimentální a počítačová analýza kombinovaného trans-
portu vlhkosti a chloridů v cementové maltě (Pavlík, Z.
– Jiřičková, M. – Rovnaníková, P. – Černý, R.), 2/50

Fraktalita koloidních agregátů a pórovitých látek (Ficker, T.
– Němec, P.), 6/178

Fraktalita cementových gelů (Ficker, T. – Němec, P.), 7/208

Mechanické namáhání vápenných omítek s pucolánovými
přísadami vyvolané změnami teploty a vlhkosti (Kunca,
A. – Černý, R. – Tydlitát, V. – Rovnaníková, P.), 2/45

Ověření plošných elektrod pro dielektrické měření vlhkosti
porézních materiálů (Kuráž, V. – Matoušek, J.), 4/107

Porovnání kapacitní metody a mikrovlnné impulsní metody
při určení součinitele vlhkostní vodivosti (Tesárek, P. –
Pavlík, J. – Černý, R.), 3/88

Sálavé vlastnosti povrchových vrstev stavebních konstrukcí
(Vávra, R.), 7/202

Sledování průběhu nasákavosti porézních stavebních mate-
riálů metodou TDR (Pavlík, Z. – Fiala, L. – Černý, R. –
Sobczuk, H. – Suchorab, Z.), 6/167

Tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenné omítky s přísadou
metakaolinů – 2. část (Tydlitát, V. – Tesárek, P. –
Kunca, A. – Friedlová, L. – Černý, R. – Rovnaníková,
P.), 1/16

Tepelné a vhkostní vlastnosti kompozitního materiálu na
bázi alkalicky aktivované strusky (Friedlová, L. –
Němečková, J. – Tesárek, P. – Černý, R. – Rovnaníková,
P.), 2/40

Vazebné izotermy solí ve stavebních materiálech (Jiřičková,
M. – Stoklasová, D. – Černý, R.), 6/164

Vliv hydrofobizace na vlastnosti vápenné omítky s meta-
kaolinem (Tydlitát, V. – Tesárek, P. – Kunca, A. – Zuda,
L. – Černý, R. – Rovnaníková, P.), 5/150

Vliv mletého cihelného střepu jako pucolánové příměsi na
vlastnosti vápenné omítky (Tydlitát, V. – Tesárek, P. –
Kunca, A. – Černý, R. – Rovnaníková, P.), 8/244

Za sucha lisované obkladové prvky z druhotných surovin
(Sokolář, R. – Smetanová, L.), 9/270

� konstrukce pozemních staveb

Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního
výzkumu Karlova mostu v letech 1994 až 2004
– 1. část (Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer, R. –

Gregerová, M. – Pospíšil, P. – Čejka, T. – Zigler, R.
– Burgetová, E.), 3/65

– 2. část (Witzany, J. – Mencl, V. – Wasserbauer, R. –
Gregerová, M. – Pospíšil, P. – Čejka, T. – Zigler, R.
– Materna, A. – Cikrle, P. – Brožovský, J.), 4/97

Stanovení tepelně vlhkostní funkce obvodové konstrukce na
bázi vysokohodnotného betonu (Pavlík, Z. – Jiřičková,
M. – Černý, R.), 6/187

� ekonomika a řízení ve stavebnictví

Riziká developmentu nehnute�ností (Somorová, V.), 10/308

Može controller nahradi� prácu manažéra firmy? (Choda-
sová, Z.), 10/312

Riziko – spolehlivost – jakost (Tichý, M.), 2/33

Sestavování propočtových ukazatelů pro rekonstrukce
staveb pro bydlení (Janošíková, A. – Čápová, D.), 7/222

Vícekriteriální optimalizace ve znalecké činnosti 
(Chovanec, J.), 4/114

� inženýrská informatika

Délka vět v češtině a angličtině (s přihlédnutím k jiným
jazykům) (Malinovský, M.), 6/183

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (Kuda, F.
– Návrat, V. – Wittichová, Š.), 7/218

� stavební mechanika

Izolace budov proti nadměrným vibracím od provozu metra
(Makovička, D. – Makovička, D. jr.), 1/8

Mezní stavy včera, dnes a zítra (Teplý, B.), 7/193

Zatížení stavebních konstrukcí vibracemi od povrchové a
podpovrchové dopravy (Makovička, D. – Makovička, D.
jr.), 9/261

� betonové konstrukce a mosty

Monolitická stropní konstrukce s rovným podhledem vyleh-
čená ve spodní části svého objemu (Jasaň, P.), 6/161

Napätos� vystuženého betónového prvku pri zvýšených
teplotách (Šimková, S. – Priganc, S. – Fecko, L.), 9/274

Uhlíkové vlákna CFRP v betónových nosných prvkoch
(Priganc, S. – Alarashi, A. – Fecko, L.), 7/197

Základní mechanické, tepelné a vlhkostní parametry vyso-
kohodnotného betonu (Jiřičková, M. – Mňahončáková,
E. – Padevět, P. – Černý, R.), 5/144

Zmenšení dynamických účinků na předpjatých mostech
(Frýba, L.), 9/257

Změny struktury a pevnosti betonu vyvolané tepelným na-
máháním (Zadražil, T. – Vodák, F. – Klokočníková, H.), 5/141

� ocelové konstrukce

Dostavba centrálního dvorce Národního tenisového centra
Morava (Lemák, D. – Koiš, R. – Kolba, J.), 3/84

Chování spřažených ocelobetonových nosníků z vysoko-
pevnostních materiálů (Dolejš, J.), 8/225

Posuzování ocelových konstrukcí z hlediska křehkého lomu
(Lubas, A. – Rotter, T.), 2/36

Riziko – spolehlivost – jakost (Tichý, M.), 2/33

Trapézové ocelové oblouky pro štíhlé železobetonové
stropy (Marek, J. – Macháček, J.), 10/289

Vliv tuhosti uložení na chování ocelového rámu (Lemák, D.
– Koiš, R. – Studnička, J.), 8/230

Zaplavování mostu Košická v Bratislavě (Korbelář, J. –
Očadlík, P. – Ryjáček, P. – Schindler, J. – Veverková, J.
– Malý, Z. – Citta, M.), 1/1

Zatížení jeřábové dráhy způsobené příčením mostového je-
řábu (Musílek, J. – Vraný, T.), 5/129
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� silniční stavby

Podélné nerovnosti vozovek – poznatky z rozsáhlých měře-
ní in situ (Kropáč, O. – Múčka, P.), 5/154

� hydraulika a hydrologie

Boční přelivy a bezpečnost přehrad (Králík, M.), 6/172

Vodohospodářské dopady změny klimatu a Kjótský proto-
kol (Vedralová, A. – Horvathová, V. – Kos, Z.), 8/239

Výpočet vzdutí hladiny při tlakovém proudění mostním
otvorem (Picek, T. – Havlík, A.), 6/174

� hydrotechnika

Katastrofální povodeň na Rio Negro (Danilevsky, A.), 5/138
Povodně a politika (Broža, V.), 5/135

� hydromeliorace a krajinné inženýrství

Metoda odhadu ochranného potenciálu pro hodnocení sys-
témů protipovodňových opatření v ucelených povodích
(Křivka, P.), 8/234

� geodezie a pozemkové úpravy

Analýza digitálních katastrálních map v katastrálních územích
Brna (Vondrák, J. – Fišer, Z. – Žufanová, V.), 10/303

Geodetická měření pro určení svahových sesuvů v lokální
prostorové síti Rabenov (Hánek, P. – Janžurová, I. –
Hánek, P. jr.), 1/21

Jednoduché potlačení vlivu vad objektivu neměřických ko-
mor (Pavelka, K. – Štroner, M.), 1/26

Laserový skenovací systém LORS – vývoj a ověřování přes-
nosti (Koska, B. – Štroner, M. – Pospíšil, J.), 4/123

Moderní geodetické technologie a přístroje pro laserové
skenování (Pospíšil, J. – Štroner, M.), 8/249

Moderní geodetické technologie a přístroje pro měření délek
a úhlů (Pospíšil, J. – Štroner, M.), 9/279

Návrh skenovacího systému s virtuálními binárními značka-
mi (Štroner, M. – Pospíšil, J.), 10/300

Ověřování průmyslové stanice Leica TDA 5005 (Silovský, T.), 2/57

Snížení vlivu refrakce na měřené zenitové úhly Sanche-
zovou metodou (Blažek, R. – Skořepa, Z.), 2/54

Úhlová zrcadla pro totální stanice – nové možnosti měření
v architektuře (Fuhrland, M. – Möser, M.), 7/214

Zkoušky ručního laserového dálkoměru DISTOpro2 (Chlup,
J.), 4/117

� software

Modelování elektrického pole pomocí softwaru TriComp
5.0 (Guschlová, Z. – Matoušek, J. – Kuráž, V.), 10/298

� bienále

Industriální stopy 2005 (– r –), 4/106, 6/166

� ČVUT

Otevření Laboratoře nukleární magnetické rezonance (– r –),
2/60

� dizertace 2/44, 2/56, 3/94, 3/95, 4/113, 4/122,
5/160, 6/177, 7/213, 8/253, 8/256, 9/288, 10/302

� konference

Spolehlivost konstrukcí (– r –), 2/63
Vyztužené plasty 2005 (– r –), 4/113
Sídliště pro život (– r –), 5/128
GCG 2005 (– r –), 6/182
Betonářské dny 2005 (– r –), 7/213, 8/229, 9/269
Zachráněné kulturní dědictví (– r –), 10/295

� literatura

Tichá, T. a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního
prostředí (– r –), 5/137

Skopec, J.: Bezbariérové řešení staveb (– r –), 5/140
Víchová, J.: Povolání architektů, stavebních inženýrů a

techniků  po vstupu do Evropské unie (– r –), 4/126
Jareš, J. – Lichtenbergová, A.: Právní úprava technických

požadavků na stavební výrobky (– r –), 4/122
Technický slovník naučný 

R – Š (– r –), 4/127
T – Ž (– r –), 7/221

Šponar, P. – Vícha, O.: Zákon o geologických pracích a jeho
prováděcí předpisy s komentářem (– r –), 7/196

Sechterová, J. – Serafin, P. – Vandl, V.: Zadávání staveb
podle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (– r –), 7/223

Jelínek, V.: Větrání budov a přívod vzduchu ke spotřebičům
(– r –), 9/269

Broža, V. a kol.: Přehrady Čech, Moravy a Slezska (– r –), 10/302

� materiály

Sanační systém pro obnovu narušených železobetonových
staveb a konstrukcí (– r –), 3/93

Trápí vás grafitti? (– r –), 4/126

� osobní zprávy

Vzpomínka na profesora Karla Rektoryse (Černý, J.), 1/7

� polemika

Politicky proti údajnému zpolitizování povodní (Štěpánský,
M.), 7/224

Vyjádření autora článku (SO 5/2005, Broža, V.), 7/224

� recenze

Agócs, Z. – Ziolko, J. – Vičan, J. – Brodniansky, J.: Asses-
ment and Refurbishment of Steel Structures (Studnička,
J.), 5/143

Juríček, J. a kol.: Konštrukcie budov z monolitického be-
tónu (Musil, F.), 9/273

� soutěže

Nejlepší diplomová práce ve školním roce 2004/2005 (– r –), 2/62
Hala roku (– r –), 3/83

O nejlepší dům z cihlového systému Porotherm 2005 (– r –), 3/93
Holcimawards (– r –), 3/94
Energetický projekt (– r –), 9/3. s. obálky

� sympozia
Sympozium Mosty a IBF 2005 společně oslaví 10. výročí 

(– r –), 2/63
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� technologie

Stavba komplexu Palladium (– r –), 8/256

� veletrhy

I.H.M. – Řemesla pro každého (– r –), 2/64

Aquatherm 2004 (– r –), 3/92

AMI/AMITEC (– r –), 3/96

Batimat 2005 (– r –), 7/196, 8/248

For Arch 2005 (– r –), 7/217

Aquatherm 2005 (– r –), 8/238

CONECO 2006 (– r –), 9/286

Marmomacc 2005 (– r –), 9/288

Intermat 2006 (– r –), 10/307

� výročí

prof. Ing. Antonín Schindler, DrSc. – 85 let (Rotter, T.), 5/137

ČSVTS (– r –), 6/191

� výstava

Lo� je jako dům (– r –), 3/94

Servis pro stavebnictví (– r –), 7/207, 8/3. s.obálky,

� zprávy

Nové muzeum hudby (– r –), 1/15

Avenir Business Park (– r –), 1/20

Železniční mosty nad Seifertovou ulicí dokončeny (– r –), 1/25

Pavilon Indonéská džungle (– r –), 1/31

Workshop 2005 (– r –), 1/32

Mají-li zůstat zdraví, musí začít brzy (– r –), 2/44

Největší oblouk na světě (Studnička, J.), 2/61

Hliněné omítky – tradice, zdraví i ekologie (– r –), 2/64

Nejrozsáhlejší bytový projekt na území Brna (– r –), 3/95

Neobvyklé bydlení v neobvyklé lokalitě (– r –), 3/96

Víte, kde je The Forum? (– r –), 4/127

Zemina ze stavby Nového spojení cestuje vlakem (– r –), 5/153

Office Park Nové Butovice (– r –), 6/163

Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně (– r –), 6/171

Výstavba Centra Chodov pokračuje (– r –), 6/177

Unikátní klášter v Kadani v nových barvách (– r –), 6/182

Systém řízení PRO MANAGEMENT (– r –), 6/192

Projekt úspěšně dokončen (– r –), 7/201

Spielberk Office Centre (– r –), 7/207

Centrála pro Nestlé (– r –), 7/217

Nová Brumlovka (– r –), 8/233

Rekonstrukce unikátní kubistické vily (– r –), 8/238

Slunečný vršek (– r –), 8/253

Budeme se na nádraží cítit lépe? (– r –), 8/254

Praha bude mít novou čtvr� (– r –), 8/255

Rekonstrukce kostela ve Fulneku (– r –), 8/256

Výzkumný ústav vodohospodářský získal nové prostory 
(– r –), 9/260

Jaký bude žižkovský Central Park? (– r –), 9/273

Do nového školního roku s novou dvoranou (– r –), 9/286

ČNI – Nová zkratka i logo (– r –), 9/287

EUROVEA – budoucí nové centrum Bratislavy 
(– r –), 9/288

Dálniční most překlenul údolí Rybného potoka (– r –),
10/311

Po Francouzovi Claude Cohenu-Tannoudjim, nositeli Nobelovy ceny, který byl účastníkem první mezinárodní konference
v rámci „Evropského fóra vědy a techniky“ v Praze, potvrdil účast na druhém ročníku její další nositel Tim Hunt z Velké
Británie. Tématem letošní konference bylo „Budování mostů mezi výzkumem a trhem“. Praha se tak v rámci projektu
Česká hlava stála středem diskusí o vědě a technice na nejvyšší úrovni. Tento unikátní projekt sestává z odborné konfe-
rence a doprovodného programu „Věda v ulicích“ s aktivitami pro širokou veřejnost.

V loňském roce bylo fórum součástí programu Researchers in Europe, který vyhlásila Komise Evropské unie. Na téma
„Věda a technika – budoucnost Evropy“ přednášeli politici, vědci a průmyslníci z České republiky, zástupci Evropské unie
a několika evropských zemí se zaměřením na úlohu vlád ve vědě a technice a vztahy mezi vědou, technikou a průmyslem.
Účastníci se shodli na tom, že pokud Evropa neurychlí vědeckotechnický rozvoj, nebude mít odbyt pro své výrobky a
hrozí jí vleklé problémy s nezaměstnaností. Každý rok převyšuje dovoz špičkových výrobků a technologií do Evropy 
o 25 mld. euro jejich vývoz. Japonci i Američané investují do výzkumu o třetinu více prostředků než Evropané, kterým
nezbývá nic jiného, než patenty od nich kupovat. Na milion obyvatel připadá v USA 322 patentů, v Japonsku 265 a
v Evropě jen 80. Každý druhý Evropan, který odjíždí za studiem do USA, se již do Evropy nevrátí. Podle odhadů EU v ro-
ce 2010 může v Evropě chybět až milión pracovníků ve výzkumu a vývoji.

www.ceskahlava.cz

Evropské fórum vědy a techniky
22. – 24. června 2006, Praha
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