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Článek obsahuje základní rozbor výpočtu metodou ko-
nečných prvků. Výpočty byly porovnávány s výsledky ze
zkušebních vzorků.

Úvod 
Optimální údržba a využívání stávající dopravní infra-

struktury má velký ekonomický význam. Její podstatnou
součástí jsou zděné klenbové mosty a propustky pozemních
komunikací, jejichž stáří je kolem sta let a tomu odpovídá
velmi různý stav. Při odhadovaném počtu několika tisíc
objektů není pochyb o ekonomickém významu jejich dal-
šího používání. K tomu má rozhodným způsobem přispět
určení zatížitelnosti v souladu s ČSN 73 6220, TP 149
Ministerstva dopravy [3], [8], [11]. Regionální správci těch-
to objektů nutně potřebují pomůcku, která umožní statikům
odhad zatížitelnosti bez speciálních znalostí a nástrojů. V sou-
časnosti je z domácích zdrojů k dispozici jen ČSN 73 1101
a ČSN 73 6213 [8], [9], podle kterých vycházejí odhady příliš
konzervativní podobně jako podle Eurokódu 6. Podobné
problémy mají všechny rozvinuté země [3], [6], [10], [12].
Zatím je asi nejlepším podkladem britská směrnice MEXE
[4]. Nelze ji ovšem převzít bez úprav vzhledem k historic-
kým a geografickým rozdílům. Kromě toho se v praxi vy-
skytuje mnoho případů, kdy pomůcka pro konzervativní od-
had nestačí. Jde zejména o důležité mosty, pro které se vy-
platí přesnější ocenění. Pro tyto případy je třeba mocnější
nástroj; v kontextu dnešní teorie konstrukcí se tím rozumí
analytické řešení s respektováním skutečného nelineárního
chování materiálu.

Byla publikována řada analytických řešení, částečný pře-
hled viz např. v [9], [10]. Důležitým kritériem jejich kvality
je spolupůsobení násypu s klenbou. Většina řešení postihu-
je toto spolupůsobení velmi přibližně, nosným prvkem je
pouze klenba, zásyp se považuje za pasivní. Výstižnější jsou
řešení metodou konečných prvků [3], která spolupůsobení i
roznášení zatížení postihují inherentně. Pro toto řešení exis-
tují na Fakultě stavební ČVUT k dispozici dva vlastní vý-
počtové programy s prakticky neomezenou možností úprav,
a dále nejméně dva komerční programové balíky.

Základní koncepce řešení projektu spočívá v odvození
přibližné metody, podobné MEXE, založené na poloempi-
rických vzorcích. Pro kalibraci těchto vzorců použijeme dva
výpočtové programy založené na metodě konečných prvků.

Jeden je vlastní [13], druhý komerční software ADINA [1],
[2]. Ani jeden z nich se však nehodí k rutinnímu použití. V
prvním kroku je třeba ověřit, zda uvedené programy mohou
s dostatečnou přesností simulovat zatěžování a porušování
zděných klenbových mostů. V ideálním případě se tyto
metody ověří porovnáním s experimenty. Až na výjimky je
třeba spoléhat na zahraniční pokusy. Kromě toho se uvažuje
o porovnání s jinými publikovanými analytickými výsledky. 

Výjimečnou příležitostí k částečnému ověření byly poku-
sy s klenbovými pasy rozpětí 3 m a vzepětí 0,75 m, 1 m a
1,2 m, provedené na stavební fakultě v letech 2004/2005
v rámci doktorandského grantu [5].

Experimenty
Klenbové pasy byly postaveny z cihel formátu M15 290 x

x 140 x 65. Jako plnivo mezi cihlami byla použita malta jme-
novité pevnosti 2,5 MPa v tlaku. Modul pružnosti materiálu
oblouku byl odhadnut na 3 000 MPa a pevnost malty v tahu
80 kPa. Tlouš�ka spáry mezi jednotlivými cihlami je 15 mm
na vnitřní straně líce a 20 mm na vnější straně líce. Oblouky
byly postaveny pomocí bednění. Způsob stavění oblouků u
každého vzepětí je znázorněn na obr. 1. Veškeré zkoušky
byly provedeny minimálně 28 dnů po zhotovení oblouků,
aby malta měla patřičnou pevnost podle normy. Odbednění
proběhlo druhý den po postavení oblouku.

Oblouky byly zatěžovány v jedné čtvrtině rozpětí, jak je
znázorněno na obr. 1, pomocí lisu a betonového zatěžovací-
ho bloku. Zatěžování silou lisu bylo postupné, ručně řízené
s přírůstky 0,1 kN. Při silou řízeném zatěžování nelze postih-
nout přechodný pokles síly při praskání malty v tahu. Na
každý oblouk bylo připojeno 9 tenzometrů a 16 potencio-
metrů. Pro nedostatečnou citlivost potenciometrů byly v mís-
tě působiště síly pro přesnější měření umístěny 2 indukční

Mezní únosnost zděných klenbových pasů
prof. Ing. Petr ŘEŘICHA, DrSc.

Ing. Marek ČMEJLA
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Obr. 1. Umístění snímačů na obloucích
tenzometr, potenciometr, indukční snímač
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snímače průhybu. Jejich výsledek je použit ve všech násle-
dujících porovnáních. 

Výpočtové modely
V mezní únosnosti zděných kleneb má porušení tlakem

malou roli. Ve všech známých případech selhání klenby jde
o porušení vytvořením mechanismu v důsledku porušení
materiálu v tahu. Omezíme se proto na popis chování mate-
riálu v tahu. Výsledky měření se porovnávaly s nelineární-
mi pružně plastickými výpočty metodou konečných prvků. 

Výpočtový model [13]
Předpokládá se stav rovinné deformace v oblouku, který

je modelován jako vrstvičkový model nosníku s pěti vrstva-
mi. Materiál vrstev je pružně plastický s Rankinovou pod-
mínkou plasticity a s lineárním změkčením [7], [13], [14]. 

Materiálové konstanty modelu: 
– hustota ρ = 2 000 kg/m3, 
– Poissonovo číslo ν = 0,15, 
– pevnost zdiva v tlaku (nadsazená, aby se zabránilo

porušení tlakem) fc´= 9 MPa, 
– charakteristická délka materiálu je určena délkou prvku

(vzdálenosti tahových trhlin) lchar = 0,15 m, 
– lomová energie malty Gf, 
– modul pružnosti zdiva (cihly + malta) E0, 
– pevnost zdiva v tahu (rovna pevnosti malty ft).

Poslední tři konstanty, jejichž hodnoty nejsou uvedeny, se
určují fitováním výsledků výpočtu podle jednotlivých poku-
sů. Tak byla určena i hodnota E, která je pro všechny pokusy
stejná. Podle obr. 2 definují tyto konstanty chování materiálu
při porušení jednoosým tahem. Výpočtová pevnost v tahu
malty za ohybu je ft´= 0,08 MPa podle norem. Lomová

energie Gf je odhadnuta pro maltu, předpokládá se že trhliny
vzniknou v maltě. Lomová energie betonu je kolem 40 N/m.
Charakteristická délka lchar je přibližně rovna délce prvku
podle koncepce pásu trhliny (crack-band concept). Pro mezní
plastickou deformaci platí 

εlim = 2Gf / ft´lchar.

Vlastní tíha se zavádí břemeny v uzlech. Pro klenbu o vze-
pětí 1 m je středový úhel jednoho prvku ϕ1 = 134/26 = 5,35˚,
délka jednoho prvku je l1 = Rϕ1π/180 = 0,152 m, tíha jed-
noho prvku je G1 = m1g = l1 · 0,14 · 0,29 = 0,109 kN. 

Materiálový model programu ADINA [1]
V zásadě jde o pružně plastický materiál se změkčením.

Po porušení v tahu je materiál uvažován jako ortotropní se
směrem ortotropie i, určeným směrem hlavního napětí tσpi

v okamžiku porušení. Tento směr ortotropie si ponechává
stále stejnou orientaci po celý další výpočet. 

Ke zjištění, zda je materiál porušen, jsou užita hlavní na-
pětí, tj. modifikovaná Rankinova podmínka. Tahová pev-
nost materiálu v jednom hlavním směru není závislá na ta-
hových napětích v jiných hlavních směrech, ale na tlako-
vých napětích v jiných směrech, viz obr. 3, který znázorňu-
je obálku tahové pevnosti pro tříosou napjatost.

Předpokládáme-li, že první hlavní napětí tσp1 dosáhne hod-
noty mezního tahového napětí, nová tečná materiálová ma-
tice tuhosti má tvar

kde ν je Poissonova konstanta, E0 je modul pružnosti mate-
riálu.

Konstanty ηn a ηs jsou redukční faktory matice tuhosti.
Ideálně je ηn = 0, tj. tuhost ve směru kolmém k rovině
trhliny vymizí. Obvykle ηn = 0,0001 a ηs = 0,5. Faktor ηn

není přesně roven nule, aby se vyloučila singularita matice
tuhosti. Faktor smyku ηs závisí na mnoha fyzikálních fakto-
rech. V programu ADINA je zabudována zjednodušená zá-
vislost na normálové poměrné deformaci ε k rovině poru-
šení podle obr. 5.

Ve standardních algoritmech nelineárních řešení je třeba
kromě matice tuhosti materiálu také vypočíst přírůstek na-
pětí pro známý přírůstek poměrné deformace. Pro výpočet
tahového normálového napětí k rovině porušení tσ1 a pro
výpočet smykových napětí tσ12, tσ13 v této rovině se použije
totální deformace tεij podle rovnice (2), obr. 4 a obr. 5.

Obr. 2. Pracovní diagram malty v jednoosém tahu

Obr. 3. Rankinova podmínka porušení s klesající pevností v tahu

, (10)

(2)
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Parametr Ef je okamžitá sečnová tuhost porušeného ma-
teriálu, naznačená v obr. 4. Na ose relativního protažení zde
vystupuje parametr ξ, nutná vstupní hodnota programu, kte-
rá definuje změkčení v oblasti tahového porušení. 

Lomová energie Gf je číselně rovna ploše pod křivkou
v tahové oblasti v obr. 4, násobené vzdáleností trhlin. V ko-
nečném prvku je minimální vzdálenost trhlin rovna vzdá-
lenosti integračních bodů h2 (obr. 6). Pro maltu předpoklá-
dáme ftp = ft, pracovním diagramem bude tedy trojúhelník.
Protože parametr změkčení ξ znamená, kolikrát je celková
deformace v tahovém porušení εm větší než tahová defor-
mace εt odpovídající tahové pevnosti ft, snadno získáme
vztah mezi lomovou energií a parametrem změkčení

ADINA poskytuje možnost volby bu� parametru ξ, nebo
lomové energie Gf. V případě volby ξ závisí lomová energie
na hustotě sítě. Při volbě Gf je pracovní diagram v tahu
podle obr. 4 obecně jiný pro každý prvek v závislosti na h2.

Porovnání výpočtů a měření 
Pro stručnost zde uvádíme porovnání výsledků jen pro

oblouk o vzepětí 1 m. Pro ostatní vzepětí jsou výsledky po-
dobné.

Zatěžování oblouku v programu ADINA probíhalo po
krocích metodou LDC – zatěžování kontrolovaným posu-
nem s použitou iterační metodou BFGS. Materiálové kon-
stanty výpočtového modelu v programu ADINA i program
Katedry mechaniky FSv byly fitovány podle výsledků po-
kusu. Oba programy shodně nafitovaly E = 5 GPa, ft = 140 kN.
V programu [13] bylo zadáno εm = 0,001, => Gf = 0,010 kN/m.
V programu ADINA bylo zadáno Gf = 0,015 kN/m. Vý-
počty obou programů zahrnují počáteční průhyb (obr. 9) a
napětí od vlastní tíhy, které dává oblouku tlakové předpětí,
bez něhož je únosnost podstatně menší. 

Výpočet v našem programu vykazuje značný přechodný
pokles síly po dosažení pevnosti zdiva v tahu při průhybu
cca 0,15 mm. Tento pokles nemůže silou řízený pokus
ukázat. Po dosažení mezního zatížení nastává u takového
pokusu neřízený pokles síly a další průběh zkoušky nemá
význam. Proto jsou v obr. 9 záznamy indukčních snímačů po
dosažení maxima ukončeny. Ke sledování skutečné závis-
losti síly na průhybu je třeba použít deformací řízený stroj
(LDC), tak jak je deformací řízen výpočet. Výpočty u obou
programů vykazují náhlý pokles pevnosti při průhybu cca
0,22 mm odpovídající přibližně vzniku čtvrtého kloubu. 

Obr. 4. Pracovní diagram kvazikřehkého materiálu v jednoosém tahu,
kde na ose x je normálová proměnná deformace k rovině porušení

Obr. 5. Závislost faktoru smyku ηs na normálové proměnné 
deformaci k rovině porušení
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Obr. 6. Souvislost skutečného porušení trhlinami a vzdálenosti
integračních bodů h2 (v tomto případě zastupuje h2 charakteris-

tickou délku materiálu)

Obr. 7. Tvar oblouku před deformací a po deformaci

Obr. 8. První hlavní napětí při dosažení mezního zatížení

Obr. 9. Graf závislosti zatěžovací síly na deformaci ve svislém
směru v místě zatěžování

fyzikální stav s mnoha
trhlinami element              integrační bod
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Závěr 
Z porovnání výpočtů a měření vyplývá, že výpočtové pro-

gramy jsou použitelné ke zjiš�ování materiálových para-
metrů oblouků a lze jimi případně i určit únosnost neporuše-
ných oblouků, pokud budou známy jejich materiálové para-
metry. Naměřené výsledky experimentálních zkoušek na
obloucích prováděných na stavební fakultě nebyly dostateč-
ně přesné a reprodukovatelné. Pro každé ze tří rozpětí ob-
louků byly provedeny tři zkoušky, avšak výsledky měření
měly velký rozptyl. Poměrně nejlepších výsledků bylo do-
saženo u oblouku o rozpětí 1 m (obr. 9). Ani pro toto vzepě-
tí nejsou ovšem dostatečným podkladem pro průměrování či
jiné statistické vyhodnocení. Pro určení únosnosti oblouku
by bylo zapotřebí provést více zkoušek za stejných počá-
tečních podmínek.

Článek vznikl za podpory projektu č. 1F55A1005/120
MD ČR „Spolehlivost a zatížitelnost zděných klen-
bových mostů“.
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Vliv opakovaných extrémních zatížení 
na ohybovou únosnost zdiva 

doc. Ing. Daniel MAKOVIČKA, DrSc. 
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Praha 

Ing. Daniel MAKOVIČKA, jr. 
Statika a dynamika konstrukcí

Kutná Hora

Článek je věnován opakovanému zatížení od výbuchu na
stěnu z cihelného zdiva. Při extrémních zatíženích, o dél-
ce trvání několika sekund a velikosti zpravidla přesahu-
jící normovou únosnost, dochází k viditelným poruchám
zdiva, které se projevují trhlinami ve zdicích prvcích a
ve výplni spár. Důsledkem je snižování zbytkové únos-
nosti zdiva a změna jeho mechanických vlastností; pře-
devším jde o pokles modulu přetvárnosti zděné kons-
trukce a tomu odpovídající nárůst průhybů a změnu
spektra vlastních frekvencí. Dále jsou porovnány výsled-
ky experimentů provedených na skutečné konstrukci a
výpočtů konstrukce modelované na počítači. Cílem je
prognóza změn mechanických vlastností zdiva opakova-
ně zatěžované konstrukce až do okamžiku její havárie.

Úvod 
Při zatížení budov tlakovou vlnou jsou zděné konstrukce

stěn a příček namáhány především ohybem. U tlakových vln
s délkou trvání v řádu sekund lze očekávat odezvu konstruk-
ce přibližně jako kvazistatickou – tedy pokud je doba půso-
bení tlakové vlny dostatečně dlouhá v porovnání s periodou
nejnižší vlastní frekvence ohybového kmitání. Dynamická
složka odezvy, kterou představuje kmitání konstrukce na
nejnižších vlastních tvarech, je pak relativně malá. 

Kromě ohybu od působení tlakové vlny je zděná stěno-
desková konstrukce také předepnuta zatížením od své vlast-
ní tíhy a od případného stálého zatížení z vyšších podlaží.
I přes toto statické přitížení je však rozhodujícím normovým
kritériem pro posouzení bezpečnosti konstrukce pevnost
zdiva v tahu za ohybu [1]. 

Překročení normové návrhové pevnosti zdiva podle [1]
nemusí nutně vést k celkové havárii konstrukce, a dokonce
přetvoření takto „přetížené“ konstrukce mohou být stále
v lineárně pružné oblasti bez zbytkových trvalých přetvo-
ření. To ovšem znamená, že normová pevnost zdiva podle
[1] není skutečnou pevností, ale smluvenou hodnotou s jis-
tou dostatečně vysokou bezpečností. Článek je zaměřen na
odvození charakteristik degradace materiálu konstrukce při
opakovaných zatíženích až do okamžiku porušení konstruk-
ce, a to na základě porovnání experimentálně získaných vý-
sledků s výpočty odezvy výpočetního modelu. 

Konstrukce a její charakteristiky 
Experimentální část práce probíhala ve spolupráci s Vě-

deckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvani-
cích. Do pokusné štoly ve Štramberku byla vestavěna opěr-
ná železobetonová přehradní konstrukce, která umožnila po-

stupně provádět zkoušky na zděných příčkových kon-
strukcích různé tlouš�ky [4], [7]. Zdi byly postaveny z pl-
ných cihel formátu 290 × 140 × 65 mm pevnostního ozna-
čení P10 a vápenocementové malty značky 4 pro ze� 65 mm
a značky 10 pro ze� 290 mm. 

Pro výpočtovou část práce byl vytvořen model konstruk-
ce, který zahrnoval opěrnou železobetonovou přehradní
konstrukci štoly, zděnou příčku a válcované ocelové profi-
ly, do kterých byla zděná příčka vetknuta (obr. 1). Příčka
o rozměrech 2 200 × 2 575 mm byla uvažována jako vetknu-
tá do ocelového rámu z válcovaných profilů U. Tlouš�ka
modelované příčky byla variantně 65 mm nebo 290 mm. 

Materiálové charakteristiky zděných příček podle [1]: 
– pro ze� o tlouš�ce 65 mm z cihel P10 a malty značky 4: 
pevnost v dostředném 
a mimostředném tlaku Rd = 0,90 MPa 

pevnost v tahu za ohybu 
v rovné spáře Rtfd = 0,02 MPa

sečnový modul přetvárnosti pro α = 500 a km = 2,1: 
pro nezatíženou ze� Edef1 = 945 MPa 
pro napětí na mezi pevnosti Edef1 = 720 MPa 
pro napětí odpovídající 
dvojnásobku pevnosti Edef1 = 414 MPa

tečnový modul přetvárnosti 
pronapětí na mezi pevnosti Edef2 = 536 MPa 

Poissonovo číslo ν = 0,15 

– pro ze� o tlouš�ce 290 mm z cihel P10 a malty značky 10: 
pevnost v dostředném 
a mimostředném tlaku Rd = 1,00 MPa 

pevnost v tahu za ohybu 
v rovné spáře Rtfd = 0,04 MPa 

sečnový modul přetvárnosti pro α = 750 a km = 2,1: 
pro nezatíženou ze� Edef1 = 1 575 MPa 
pro napětí na mezi pevnosti Edef1 = 1 200 MPa 
pro napětí odpovídající 
dvojnásobku pevnosti Edef1 = 690 MPa 

tečnový modul přetvárnosti 
pro napětí na mezi pevnosti Edef2 = 893 MPa 

Poissonovo číslo ν = 0,15 

Zatížení a odezva konstrukce 
Experimentální konstrukce byla opakovaně zatěžována

výbuchy metanovzdušné směsi v komoře za rubem přehrad-
ní stěny [7]. Na obrázku 2 je uveden časový průběh při jed-
notlivých zkouškách, hodnoty jsou zaznamenány po pře-
počtení na stejnou intenzitu. Podobnost tvaru zatěžovacích
křivek, a tedy i velmi podobný způsob zatížení konstrukce,
jsou zřejmé. Průběh zkoušky 7 je atypický, protože došlo
k destrukci zděné příčky. 
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Tab. 1. Maximální charakteristiky zatížení a odezvy cihelné zdi tlouš�ky 65 mm

p max y max y* max E def σc σ t σ s r tfd ψ ψ *

[kPa] [MPa] [–] [deg] [%]

2 6,23

3 2,09 4,821 2,3064 732 412 664 807 40 0,552 18

4 2,41 6,506 2,7007 629 475 765 930 46 0,746 25

5 6,76 22,640 3,3470 512 1 333 2 149 2 611 131 2,594 86

6 6,72 23,952 3,5645 494 1 324 2 135 2 594 130 2,744 91

7 5,79

1 5,23 12,859 2,4573 693 1 031 1 662 2 020 101 1,473 49

2 4,30 9,618 2,2378 750 847 1 365 1 659 83 1,102 37

3 3,75 9,144 2,4377 698 739 1 192 1 448 72 1,048 35

4 7,06

A 1,00 2,145 2,1450 774 197 325 389 19 0,246 8

B 1,00 3,058 3,0580 536 194 316 391 20 0,350 12

C 1,00 6,252 6,2524 268 200 312 378 19 0,716 24

výpočet

neměřen

destrukce

měření č. 5, zkouška

destrukce

Číslo
[mm] [kPa]

měření č. 4, zkouška

Edef – modul přetvárnosti
pmax – maximální přetlak zatížení
ymax – maximální průhyb
y*max – průhyb přepočtený pro maximální přetlak 1 kPa
σc – maximální tahové napětí ve středu zdi

σt – maximální tahové napětí u horního okraje zdi
σs – maximální tahové napětí u bočního okraje zdi
rtfd – násobek překročení návrhové pevnosti v tahu za ohybu
ψ – natočení středu stěny
ψ* – dosažení úhlu lomu ve středu stěny (3 deg)

Veličiny pro tab. 1 a tab. 2

Tab. 2. Maximální charakteristiky zatížení a odezvy cihelné zdi tlouš�ky 290 mm

p max y max y* max E def σc σ t σ s r tfd ψ ψ *

[kPa] [MPa] [–] [deg] [%]

1 20,50 0,183 0,0089 2 016 201 349 386 10 0,021 0,7

2 42,00 0,450 0,0107 1 841 412 714 791 20 0,052 1,7

3 38,00 0,396 0,0104 1 869 372 646 716 18 0,045 1,5

4 52,00 0,580 0,0112 1 796 510 884 980 24 0,066 2,2

5 93,00 1,381 0,0149 1 432 911 1 581 1 752 44 0,158 5,3

6 39,09 0,452 0,0116 1 757 383 665 736 18 0,052 1,7

7 67,08 0,922 0,0137 1 541 657 1 140 1 264 32 0,106 3,5

8 109,25 1,980 0,0181 1 153 1 071 1 857 2 058 51 0,227 7,6

9 51,08 0,808 0,0158 1 337 501 868 962 24 0,093 3,1

A 1,00 0,013 0,0134 1 575 9,8 17,1 18,4 0,5 0,002 0,1

B 1,00 0,017 0,0172 1 200 9,8 17,1 18,4 0,5 0,002 0,1

C 1,00 0,026 0,0257 774 9,8 16,9 19,1 0,5 0,003 0,1

D 1,00 0,036 0,0363 536 9,8 170 18,8 0,5 0,004 0,1

E 1,00 0,071 0,0709 268 9,8 16,9 19,5 0,5 0,008 0,3

výpočet

Číslo
[mm] [kPa]

měření č. 3, zkouška
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Odezva zděné konstrukce na zatížení byla měřena v prů-
hybech a ve zrychlení kmitání. Příklady časových průběhů
zatížení a odpovídajících průhybů jsou uvedeny na obr. 3.
Maximální dosažené průhyby jsou spolu se zatížením a dal-
šími charakteristikami uvedeny v tab. 1 (pro ze� tl. 65 mm)
a v tab. 2 (pro ze� tl. 290 mm). 

Výpočty byly provedeny variantně pro rozmezí modulu
přetvárnosti zdiva Edef stanovené v předchozím oddíle. Růz-

Obr. 1. Výpočtový model tvaru přehradní stěny s vestavěnou 
zděnou příčkou

a – celkový pohled na přehradní konstrukci, b – rozdělení na
konečné prvky, c – tvar opěrné železobetonové konstrukce s
výstužnými rámy, d – okrajové podmínky: umístění 4 snímačů
zrychlení směr působení zatížení

a)

b)

c)

d)

Obr. 2. Časový průběh zatížení přepočtený na amplitudu 1 kPa,
měření č. 4 na zdi tl. 65 mm

a)

b)

Obr. 3. Časový průběh zatížení a průhybu ve středu stěny
a – měření č. 4 na zdi tl. 65 mm, 3. zkouška; b – měření č. 3

na zdi tl. 290 mm, 8. zkouška

Obr. 4. Tři nejnižší vlastní tvary kmitání zděných příček 
v přehradní konstrukci
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né moduly přetvárnosti byly použity jak při výpočtu vlast-
ního kmitání, tak u odezvy konstrukce na časový průběh za-
tížení. Tři nejnižší vlastní frekvence jsou uvedeny v tab. 3 a
jim odpovídající vlastní tvary na obr. 4. Časový průběh
odezvy (v průhybech) při buzení naměřeným časovým prů-
během zatížení uvádí obr. 5. Použita byla zatěžovací křivka
z měření č. 4 a ze zkoušky 6. Jako další charakteristiky
odezvy, jako napětí a pootočení, jsou uvedeny pouze jejich
maximální hodnoty (tab. 1, tab. 2). 

Průběh odezvy zděných příček v poměrných průhybech
ve středu stěny při jednotlivých zkouškách je seřazen na
obr. 6; velikost průhybů byla přepočtena pro „normalizo-
vaný“ průběh zatížení s amplitudou přetlaku 1 kPa. Pokud
tedy například při měření č. 4 a zkoušce 3 byl průhyb středu
zdi ve skutečnosti 4,82 mm při tlaku 2,09 kPa, pak pro „nor-
malizovanou“ časovou funkci zatížení je poměrný průhyb
4,82/2,09 = 2,306 mm.

Trhliny v konstrukci a její odezva 
V průběhu experimentu byly po přestálém zatížení

výbuchem zjištěny v konstrukci zdiva trhliny. Jsou jimi
porušeny samotné zdicí prvky (cihly), ale také některé spáry
mezi cihlami. Na obrázku 7 jsou fotografie poškozené části
zdiva se zvýrazněnými trhlinami. Nepravidelně rozmístěné
svislé trhliny jsou důsledkem ohybové napjatosti ve zdivu,
tedy tahu ve směru kratšího rozpětí. 

V dalším postupu byl učiněn pokus modelovat trhliny ve
výpočetním modelu a stanovit jejich vliv na odezvu konstruk-
ce. Ve spojité deskové konstrukci zdiva o tlouš�ce 65 mm a
290 mm byla vytvořena zeslabená místa s tlouš�kou pouze
10 mm. Takový model zajiš�uje spojitost vnitřních sil a de-
formací i přes „umělé“ trhliny, a zároveň tyto trhliny fungu-
jí jako vložený kloub, resp. kloubová linie. Model takto umě-
le porušené zdi se 60 trhlinami o rozměrech 10 x 70 mm je
na obr. 8. Výpočtem byla sledována změna nejnižších vlast-

Tab. 3. Posun nejnižších tří vlastních frekvencí cihelných příček 
s klesajícím modulem přetvárnosti Edef

f (1) f (2) f (3) f (1) f (2) f (3)

1 575 – – – 77,46 223,22 223,60

1 200 – – – 68,52 195,53 208,21

774 12,92 22,96 29,43 55,89 157,67 168,77

536 10,77 19,14 24,52 45,67 128,01 137,44

268 7,64 13,58 17,39 33,52 93,26 100,46

E def 

[MPa]

Ze� tl. 65 mm Ze� tl. 290 mm

vlastní frekvence [Hz]

Obr. 5. Průhyby ve středu konstrukce pro variantní moduly
přetvárnosti Edef

a – ze� tl. 65 mm, b – ze� tl. 290 mm

a)

b)

Obr. 6. Průhyby pro opakované zatížení přepočtené na amplitudu
zatížení 1 kPa

a – měření č. 4 na zdi tl. 65 mm, b – měření č. 5 na zdi tl. 65 mm,
c – měření č. 3 na zdi tl. 290 mm

a)

b)

c)
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ních frekvencí. Z hodnot uvedených v tab. 4 je zřejmé, že
změna vlastních frekvencí v důsledku uměle vytvořených
trhlin není podstatná. Vlastní tvary kmitání se pro takto
upravený model nezměnily. 

Lze tedy říct, že dominantní vliv na změnu ohybové tuhosti
konstrukce jako celku mají při opakovaném zatížení pře-
devším mikrozměny ve vlastním materiálu konstrukce;
především degradace jeho materiálových charakteristik. Tyto
změny nejsou na rozdíl od trhlin pozorovatelné a při výpočtu
je nutné je zohlednit změnou použitého modulu přetvárnosti.

Mikrozměny při opakujícím se zatížení 
Při opakovaném zatěžování se u obou zděných konstrukcí

projevuje nárůst průhybů (obr. 6). V oblasti lineárně pruž-
ných deformací a po odeznění výbuchového zatížení se u
většiny zkoušek vrací do původní nulové pozice, bez zbyt-
kového trvalého přetvoření. Pouze v několika případech zů-
stala u zdi tlouš�ky 290 mm v místě připojení snímače prů-
hybu trvalá naměřená deformace v řádu zlomku milimetrů,
způsobená zřejmě smykovým posuvem cihly ve spáře.
U citlivější tenké zdi tlouš�ky 65 mm se tento zbytkový
trvalý průhyb prakticky neprojevil. 

Narůstající pružný průhyb zděné konstrukce ve směru pů-
sobení ohybového zatížení lze vysvětlit změnou pevnost-
ních charakteristik zdiva, tedy především jeho integrální ve-
ličiny modulu přetvárnosti Edef. Podle ČSN 73 1101 [1] je
sečnový modul přetvárnosti Edef udáván ve dvou intervalech
v závislosti na velikosti poměru skutečného napětí ve zdivu σ
a výpočtové pevnosti zdiva v tlaku Rd, a sice pro intervaly

0 < σ < 2/3 . km . Rd a      2/3 . km . Rd < σ <  km . Rd .

To znamená, že norma umožňuje stanovit pro konstrukci
modul přetvárnosti až do km-násobku výpočtové pevnosti
zdiva v tlaku Rd. Z experimentálního ověřování odezvy obou
zděných konstrukcí různé tlouš�ky vyplynulo, že modul Edef
pro počáteční dvoutřetinový interval lze použít pouze pro po-
čáteční (první) zatížení konstrukce. Při opakovaném zatížení
tento modul razantně klesá až na přibližně dvoutřetinové hod-
noty (obr. 10), nikoli však níže, než je uvedeno v normě [1]
pro zatížení v blízkosti dvojnásobku překročení meze pevnos-
ti v tlaku.

Dalším výsledkem ověřování vlastností ohybově namáha-
ného zdiva je skutečnost, že normová mez pevnosti zdiva

Obr. 7. Zděné příčky v přehradní konstrukci
a – část tl. 65 mm se zvýrazněnými trhlinami, b – část tl. 290 mm
se zvýrazněnými trhlinami, c – havarovaná ze� tl. 65 mm 

a)

b)

c)

f (1) f (2) f (3)

60 10,67 19,02 24,23 3,12

0 10,77 19,14 24,52 3,06

Průhyb
y max

[mm]

Vlastní frekvence [Hz]Počet 
trhlin

Tab. 4. Posun tří nejnižších vlastních frekvencí a průhybu ve stře-
du zdi tl. 65 mm při modelování trhlin pro modul přetvárnosti 
Edef = 536 MPa 

Obr. 8. Výpočtový model zdi tl. 65 mm s trhlinami
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v tahu za ohybu Rtfd je stanovena s více než řádovou bez-
pečností. V tabulkách 1 a 2 jsou přibližně dopočteny hod-
noty násobku překročení pevnosti zdiva v tahu za ohybu Rtfd
při experimentálním zatížení. O způsobu porušení zdiva
však tato mez pevnosti v tahu za ohybu Rtfd nerozhoduje.
Překročení meze pevnosti Rtfd, a� již zdiva jako celku, nebo
jeho jednotlivých prvků (cihel a maltové výplně spár), sice
vede ke vzniku trhlin, ale trhliny samy ztrátu stability zdiva
a jeho celkovou havárii nezpůsobují. 

Způsob celkové destrukce 
příčkové konstrukce 

Při ohybovém zatížení zděné konstrukce rozhoduje o je-
jím porušení především vliv nadměrného průhybu. Krité-
riem porušení je mezní pootočení (úhel lomu), které je defi-
nováno jako úhel, který svírají dvě tuhé desky po vytvoření
plastických kloubů ve středu a na okrajích rozpětí konstruk-
ce v době těsně před porušením. Podle výsledků experimen-
tů je tento úhel pro zdivo přibližně 3˚. V literatuře [9] je udá-
vána tato veličina pro železobeton hodnotou od 2,3˚~3,4˚
(podle A. A. Gvozdeva) až po 5,7˚ (podle R. Saligera a E.
Bittnera). V našem případě je úhel ψ mezního pootočení
definován

ψ = 2 arctg (2y/l) ,

kde y je maximální dosažený průhyb desky (ve středu rozpětí)
a l rozpětí konstrukce v kratším směru.

Pokud bychom celkové porušení konstrukce odvozovali
z normové pevnosti zdiva v tahu za ohybu, pak její bezpeč-
nost před celkovou havárií je více než stonásobná. Dosažené
natočení ψ a velikost překročení pevnosti zdiva v tahu za
ohybu jsou zřejmé z tab. 1 a tab. 2. U zdi tlouš�ky 65 mm se
podařilo její zatěžování až do okamžiku celkové havárie. U
zdi tlouš�ky 290 mm k celkové havárii nedošlo – vzhledem
k vybavení a možnostem pokusné štoly nebylo dále možné
intenzitu výbuchového zatížení zvyšovat.

Pro danou geometrickou konfiguraci zkoušených zdí bylo
rozhodující mezní natočení zdiva ve směru kratšího (vodo-
rovného) rozpětí ve střední části konstrukce. To dokumen-
tuje i fotografie na obr. 7c, ze které je zřejmé, že při destruk-
ci příčky se uvolnila přibližně čtvercová část zdiva ve střed-
ní části a oddělila se od nepoškozené části ve vodorovných
spárách horní a dolní části konstrukce. 

Změny vlastností při opakujícím se zatížení 
Průhyby zděné konstrukce zjištěné v průběhu zkoušky

umožňují porovnat předpokládaný vypočtený průhyb při za-
vedení do výpočtů variantně jednotlivých možných rozmezí
modulu přetvárnosti. Z porovnání výsledků variant výpočtů
A až E a  naměřených maximálně dosažených průhybů bylo
možné stanovit hodnoty modulu přetvárnosti pro jednotlivá
zatížení. 

Výsledky jsou uvedeny pro obě varianty zdiva na obr. 9.
Z obrázků je zřejmé, že modul přetvárnosti Edef při opako-
vaném zatížení konstrukce v blízkosti výpočtové meze pev-
nosti nebo nad ní klesá přibližně lineárně. Protože moment
setrvačnosti průřezu se v průběhu jednotlivých zatížení nemě-
ní, platí odvozený trend závislosti pro modul přetvárnosti i pro
ohybovou tuhost průřezu. Podrobnější údaje o napjatosti v kon-
strukci při jednotlivých zkouškách jsou zřejmé z tab. 1 a tab. 2. 

Závěr 
Článek je zaměřen na analýzu odezvy zděné cihelné kon-

strukce při kvazistatickém namáhání ohybem v důsledku
působení tlakové vlny výbuchu v délce trvání několika se-
kund. Odvozené závěry vyplývají z porovnání numerické
analýzy problému s výsledky experimentů provedených na
zdech o tlouš�kách 65 mm a 290 mm. Na charakter pře-
tváření konstrukce, a tedy i na její správné modelování, má
rozhodující vliv historie zatížení. U zděné konstrukce vy-
stavené opakujícímu se zatížení je dominantní změnou její
odezvy nárůst průhybu. Zvětšování průhybu je způsobeno
především postupnou degradací materiálových vlastností
zdiva, které se projevuje snižováním ohybové tuhosti. 

Ohybovou tuhost materiálu popisuje modul přetvárnosti
Edef, který pro opakované namáhání v blízkosti meze pev-
nosti postupně klesá přibližně až na dvě třetiny počáteční
hodnoty. V porovnání s hodnotami stanovenými podle ČSN
73 1101 [1] lze konstatovat, že normové moduly přetvárnos-
ti jsou celkově nižší než experimentálně naměřené, v řádu
jednotek až desítek procent. Rovněž lze doporučit pro
namáhání blízké pevnosti zdiva použít sečnové hodnoty
modulu přetvárnosti. 

Pro rychlost poklesu modulu přetvárnosti je rozhodující
opakování zatížení, při nichž je dosažena nebo překročena
mez pevnosti materiálu v tlaku. Při jednotlivých zatíženích
v okolí nebo nad mezí pevnosti dochází ke vzniku trhlin ve
zdicích prvcích i v maltové výplni spár. I při značném roz-
voji trhlin a poklesu ohybové tuhosti však konstrukce jako
celek nehavaruje.

a) b)

Obr. 9. Degradace modulu přetvárnosti Edef při opakovaném zatížení
a – výpočty a měření na zdi tl. 65 mm, b – na zdi tl. 290 mm

so2_2006.qxp  3.2.2006  17:36  Stránka 42



STAVEBNÍ OBZOR 2/2006 43

Pro posouzení okamžiku celkové havárie konstrukce je
rozhodující dosažení mezního průhybu, který odpovídá na-
točení střednice konstrukce a dosažení úhlu lomu. S opaku-
jícím se zatížením klesá ohybová tuhost a průhyb konstruk-
ce roste, takže mezního průhybu může být později dosaže-
no i při menším zatížení, než jaké konstrukce předtím již pře-
stála.

Z měření a výpočtů lze závěrem shrnout, že po zatížení
zděné stěny na mezi její pevnosti nelze z pevnosti zdiva v ta-
hu za ohybu usuzovat na rozsah poškození konstrukce. Zdi-
vo i při výrazném, a dokonce řádovém překročení této taho-
vé pevnosti, se sice poruší trhlinami, ale přetváří se dále bez
výrazných trvalých deformací. Při opakovaném zatížení na
mezi pevnosti však může degradace ohybové pevnosti mate-
riálu způsobit dosažení mezního průhybu, při kterém se kon-
strukce poruší. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/03/0082 GA
ČR „Nelineární odezva konstrukcí při mimořádných
zatíženích a zatíženích způsobených pohybem člověka“. 
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Makovička, D. – Makovička, D.: Effects of Repeated
Extreme Loads on Bending Capacity of Masonry

This paper reports on investigation of repeated explo-
sion-generated loading of a brick wall. Under extreme
loading extending over several seconds and commonly
exceeding the standard capacity, visible failures of ma-
sonry occur. These failures appear in the form of cracks
in masonry elements and the filling of joints. As a result,
the residual bearing capacity of masonry decreases and
its mechanical properties change. In particular, the
modulus of deformation of the masonry structure falls,
corresponding deflections grow and natural frequencies
change. Further, the article compares results of experi-
ments conducted on a real structure and computer-
modelled calculations. It is aimed at making a prognosis
of changes of mechanical properties of masonry of a
repeatedly loaded structure up to the point of its col-
lapse.

Makovička, D. – Makovička, D.: Der Einfluss wiederholter
Extrembelastungen auf die Biegefestigkeit von Mauerwerk 

Der Artikel behandelt die wiederholte Belastung einer
Wand aus Ziegelmauerwerk durch eine Explosion. Bei
extremen Belastungen von der Dauer einiger Sekunden
und einer Größe, die in der Regel die Normtragfähigkeit
übersteigt, kommt es zu sichtbaren Beschädigungen des
Mauerwerks die sich durch Risse in den Mauersteinen
und im Fugenmörtel bemerkbar macht. Die Folge ist
eine Verringerung der Resttragfähigkeit des Mauer-
werks und eine Änderung seiner mechanischen Eigen-
schaften. Es handelt sich vor allem um die Verkleine-
rung des Formänderungsmoduls des gemauerten Bau-
teils und einer dementsprechenden Anstieg der Durch-
biegungen sowie eine Änderung des Spektrums der
Eigenfrequenzen. Des Weiteren werden die Ergebnisse
von an wirklichen Bauteilen durchgeführten Versuchen
mit am Computer modellierten Berechnungen vergli-
chen. Ziel ist eine Prognose der Änderungen der mecha-
nischen Eigenschaften des Mauerwerks eines wiederholt
belasteten Bauteils bis zum Moment seines Einsturzes.
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Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních
materiálů se struskovým pojivem – II. část
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V článku je prezentováno ověřování základních tepel-
ných, vlhkostních a mechanických vlastností materiálu
na bázi alkalicky aktivované strusky po zatížení vysoký-
mi teplotami. Měřené vlastnosti zahrnují součinitel vlh-
kostní vodivosti, faktor difúzního odporu vodní páry,
sorpční a desorpční izotermy, součinitel tepelné vodivos-
ti a měrnou tepelnou kapacitu, pevnosti v tahu za ohybu
a pevnosti v tlaku.

Úvod
Mezi největší problémy stavebního průmyslu patří enorm-

ní požadavky na rozvoj infrastruktury rychle se urbanizují-
cího světa a nedostatečná dlouhodobá stálost většiny mate-
riálů. S tím souvisí hledání souladu mezi materiálními a
ekologickými potřebami společnosti a zpracováním či bez-
pečným ukládáním odpadů, z nichž značná část může být ve
stavebnictví využita v pojivových směsích či v betonech. 

Ve stavebnictví budou ještě dlouho převažovat pojiva na
bázi portlandského slínku, jehož výroba přispívá ke zvyšo-
vání objemu emitovaného CO2. K dalším nevýhodám patří
vysoká energetická náročnost jeho výroby, malá odolnost
proti působení agresivních látek a nestabilita za vyšších tep-
lot. Vysoké spotřebě slínku se dá předejít vhodným zařa-
zením odpadních surovin. Nové stavební materiály, často
netradičního složení s využitím druhotných surovin, činí sta-
vební průmysl méně závislým na přírodních surovinách.
Vznikají i materiály pro speciální použití, žádány jsou
materiály „šité na míru“ pro konkrétní aplikace. Jednou
z možností rozšíření sortimentu maltovin o druhy, které
splňují požadovaná kritéria pro pojiva a v mnohých směrech
předčí portlandský cement, je využití strusek. K dobrému
využití latentně hydraulických vlastností vysokopecní gra-
nulované strusky přispívá její alkalická aktivace [1]–[5].
Lze pro ni použít jakýkoliv aluminosilikátový materiál s puco-
lánovými, hydraulickými nebo latentně hydraulickými vlast-
nostmi. Nejvhodnější a nejvíce prostudovanou variantou je
alkalická aktivace vodním sklem [6].

Alkalicky aktivované materiály mají v praxi mnoho vý-
hod. Patří k nim vysoká pevnost, korozivzdornost a částečná
odolnost proti vysokým teplotám, mohou být proto využity
pro konstrukce nebo jejich části při namáhání do teploty
1 200 ˚C. Je možno též uvažovat o ochranných vrstvách na
stávajících železobetonových konstrukcích, které zvýší po-
žární odolnost konstrukce z portlandského cementu, u něhož
dochází za vyšších teplot k totální degradaci cementového
tmelu, a tím k jeho rozpadu.

V první fázi výzkumu byly studovány vlhkostní a tepelné
parametry referenční sady nezatížené vysokými teplotami
[7]. Ve druhé fázi experimentů, které jsou popsány v tomto
článku, se ověřovaly vlhkostní a tepelné parametry za poko-
jové teploty po zatížení teplotami 200 ˚C, 400 ˚C, 600 ˚C,
800 ˚C, 1 000 ˚C, 1 200 ˚C. Následně byly porovnány namě-
řené a referenční hodnoty.

Materiály a vzorky
Pro výrobu vzorků byla použita jemně mletá struska od

společnosti Kotouč Štramberk. Chemický rozbor obsahuje
tab. 1, jemnost mletí tab. 2. Pro přípravu alkalického aktivá-
toru byl použit roztok vodního skla. Silikát SiO2 PORTIL-A
dodala firma Cognis Iberia, normalizovaný písek podle EN
196-1(druhy PG1, PG2, PG3) firma Filtrační písky, Dubá. 

Do homogenizované směsi strusky s pískem byl zamí-
chán roztok silikátu s vodou (tab. 3). Aby se předešlo tvor-
bě pórů, plnily se formy do 2/3, vibrováním se směs setřás-
la, doplnila do požadované výšky a opět setřásla. Po 24 ho-
dinách byly vzorky z forem vyjmuty a uloženy na 27 dnů do
vodní lázně. Pro jednotlivé zatěžovací stavy byly použity
vzorky:

� součinitel vlhkostní vodivosti pomocí sorpčního experi-
mentu, otevřená pórovitost a objemová hmotnost 
– 3 vzorky 50 x 50 x 23 mm;

� součinitel vlhkostní vodivosti pomocí kapacitní metody
– 3 vzorky 20 x 40 x 300 mm;

� součinitel difúzního odporu vodní páry 
– 3 vzorky o průměru 108 mm a tlouš�ce 10–22 mm;

Tab. 1. Chemické složení strusky [%]

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO MnO Cl- Na2O K2O SO3

38,6 0,52 7,22 38,8 12,9 0,5 0,1 0,21 0,38 0,36

Měrný povrch

0,045 mm 0,09 mm [m2kg–1]

12,4 1,9 392

Zbytek na sítu [% hm.]

Tab. 2. Jemnost mletí strusky

Tab. 3. Složení směsi pro výrobu vzorků

Struska Silikát
Záměsová 

voda

PG1 PG2 PG3 [ml]

450 450 450 450 90 190

Filtrační písky [g]

[g]
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� sorpční a desorpční izotermy 
– 27 vzorků 20 x 20 x 10 mm;

� součinitel tepelné vodivosti a objemová měrná tepelná
kapacita 
– 3 vzorky 70 x 70 x 70 mm;

� pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku 
– 3 vzorky 40 x 40 x 160 mm.

Experimentální metody

Součinitel vlhkostní vodivosti
� Pro stanovení průměrného součinitele vlhkostní vodi-

vosti byl použit experiment založený na kapilárním sání vo-
dy z volné hladiny do vzorku ve vertikální poloze. Vzorek,
umístěný pomocí kovové konstrukce nad nádobu s vodou
tak, aby jeho spodní čelo bylo ponořeno 2 mm pod hladinou,
byl izolován proti vodě na čtyřech stěnách pláště. Kon-
strukce byla položena na vahách umožňujících automatickou
registraci dat. Závislost celkového množství vody ve vzorku
na odmocnině času od počátku měření byla využita ke
stanovení koeficientu absorpce vody, který je roven směrnici
její lineární části. Pro výpočet průměrné hodnoty součinitele
vlhkostní vodivosti κ [m2s–1] byla použita rovnice

kde A je koeficient absorpce vody [kgm–2s–1/2], wc nasycená
vlhkost [kgm–3].

Vzorky byly ponechány volně v laboratorním prostředí až
do ustálení hmotnosti. Měření se provádělo při teplotě 25 ˚C
a relativní vlhkosti okolo 50 %.

� Pro stanovení součinitele vlhkostní vodivosti na zákla-
dě vlhkostních profilů byla použita jedna z běžně používa-
ných nestacionárních metod. Jako všechny inverzní metody
vychází Matanova metoda [8] z jednorozměrného řešení
difúzní rovnice (2), která popisuje přenos vlhkosti v kapi-
lárně porézních látkách za izotermních podmínek

Hmotnostní vlhkost u je dána vztahem 

kde mv je hmotnost vlhkého a ms hmotnost suchého vzorku.

Experiment spočívá v určení vlhkostních profilů, tj. vlh-
kosti podél osy vzorku ve specifikovaných časových inter-
valech u (x, t). Vzorek ve tvaru tyče (jeho délka je v porov-
nání se dvěma ostatními rozměry řádově větší) je na jednom
konci napájen vodou, druhý konec je vystaven působení
vzduchu stejné relativní vlhkosti, jaká je v jeho pórech na
počátku experimentu. Při přenosu vlhkosti pouze v jednom
směru je nutné zabránit odpařování vody na zbývajících
stěnách, což je zajištěno parotěsnou a vodotěsnou izolací po
všech stranách kromě čel.

Matanova metoda vychází ze znalosti jedné křivky na-
vlhání a času od počátku experimentu odpovídajícího této
křivce. Využívá Boltzmannovy transformace, kterou je
možno použít v případě krátkých časů, kdy se ještě neuplat-
ňuje okrajová podmínka na suchém konci vzorku. Výhoda

této transformace spočívá v tom, že převádí řešení parciální
diferenciální rovnice (2) na řešení obyčejné diferenciální rov-
nice. Pokud známe rozložení vlhkosti u (x) v jistém čase t,
můžeme součinitel vlhkostní vodivosti vypočítat ze vztahu

kde u'(x) je derivace vlhkosti podle prostorové souřadnice.

Vzorky byly ponechány volně v laboratorním prostředí až
do ustálení hmotnosti při teplotě 25 ˚C a relativní vlhkosti
okolo 50 %. Za těchto podmínek probíhalo také měření.

Transportní parametry vodní páry
Pro měření byla použita jedna ze standardních stacionár-

ních metod – misková metoda [9]. Součinitel difúze vodní
páry D [m2s–1] byl vypočten podle rovnice

kde ∆m je množství vodní páry prošlé vzorkem [kg], 
d tlouš�ka vzorku [m], S plocha vzorku, která je v kontaktu
s vodní párou [m2], τ čas odpovídající hmotnosti prošlé vodní
páry ∆m [s], ∆pp rozdíl parciálních tlaků v nádobě pod vzor-
kem a prostředím nad vzorkem [Pa], R univerzální plynová
konstanta [Jmol–1K–1], M molární hmotnost vody [kgmol–1], 
T absolutní teplota [K].

Na základě výpočtu součinitele difúze vodní páry D
[m2s–1] byl určen faktor difúzního odporu µ [–] podle vztahu

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2s–1].

Součinitel difúzní propustnosti vodní páry δ [s] byl pak
vypočítán na základě vztahu

Při měření metodou dry cup byla miska se vzorkem, na-
plněná silikagelem, umístěna v laboratorním prostředí s prů-
měrnou relativní vlhkostí 30 %. Při měření metodou wet cup
byla naplněna vodou a umístěna také v laboratorním pro-
středí s průměrnou relativní vlhkostí 30 %. Hmotnost misky
se vzorkem se zjiš�ovala dvakrát denně po dobu dvou týdnů,
teplota v laboratoři se pohybovala okolo 25 ˚C. Konstantní
úbytek (wet cup) nebo přírůstek (dry cup) byl stanoven
z ustálených hodnot lineární regresí.

Sorpční a desorpční izotermy
Sorpční izotermy materiálů schopných přijímat vlhkost

jsou graficky vyjádřené závislosti rovnovážných stavů mezi
vlhkostí tohoto materiálu a relativní vlhkostí vzduchu při
konstantní teplotě. Desorpce je opačný jev, při němž kapi-
lárně nasycený vzorek je umístěn do prostředí s nižší relativ-
ní vlhkostí a dochází k uvolňování vlhkosti ze vzorku. Hod-
noty vlhkosti desorpční izotermy jsou vždy vyšší než sorpční
izotermy. Rozdíl mezi průběhem obou se nazývá hystereze
sorpce.

Měření probíhalo v laboratorních podmínkách s teplotou
25 ˚C. Vzorky byly umístěny do exsikátorů s roztoky solí,
které simulují různou relativní vlhkost [10]. Experimenty
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probíhaly paralelně ve všech exsikátorech. Hmotnost vzor-
ků se měřila periodicky do dosažení rovnovážného stavu.

Součinitel tepelné vodivosti a měrná tepelná kapacita
K ověření tepelných vlastností sloužil přístroj ISOMET

2104 (Applied Precision, Ltd., SK). Zařízení měří součinitel
tepelné vodivosti λ [Wm–1K–1], měrnou objemovou tepelnou
kapacitu cρ [Jm–3K–1] a teplotu [˚C]. Součinitel teplotní
vodivosti a [m2s–1] počítá přístroj podle vztahu

Měření se provádělo plošnou sondou na vzorcích ponecha-
ných v laboratorním prostředí s teplotou 25 ˚C a relativní
vlhkostí okolo 30 %. Vzorky byly přirozeně vlhké.

Pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku
Z mechanických vlastností se zjiš�ovala pevnost v tahu za

ohybu a v tlaku. Pevnost v tahu za ohybu se měřila v uspo-
řádání klasického tříbodového ohybu na lisu KN 500, pev-
nost v tlaku následně na zlomcích zkušebních tělísek, která
zůstala po zkoušce pevnosti tříbodovým ohybem. Zkoušky
trámců standardních rozměrů se prováděly a vyhodnocovaly
podle norem.

Výsledky a diskuze
Tabulka 4 uvádí porovnání základních fyzikálních vlast-

ností mezi referenční sadou 25 ˚C a zatíženými sadami
200 ˚C, 400 ˚C, 600 ˚C, 800 ˚C, 1 000 ˚C, 1 200 ˚C. Je pa-
trné, že při zvýšení teploty dochází k poklesu objemové
hmotnosti asi o 5 %, hustota matrice se naopak nezmění.
Zároveň dochází ke zvyšování pórovitosti proti referenční

sadě. V tabulce 5 jsou porovnány vlhkostní vlastnosti. Hod-
noty průměrného součinitele vlhkostní vodivosti se po za-
tížení vysokými teplotami proti referenční sadě výrazně
zvyšují až od zatížení teplotou 600 ˚C, kdy dochází k něko-
likanásobnému nárůstu κ vzhledem k hodnotám po zatížení
nižšími teplotami. Po zatížení 800 ˚C dochází k dalšímu ná-
růstu κ, který již dosahuje vzhledem k referenční hodnotě
více než jednoho řádu, ale při dalším zatěžování vyššími
teplotami již κ výrazně neroste. Tyto výsledky korespondu-
jí se změnami hodnot otevřené pórovitosti po zatížení vyso-
kými teplotami (tab. 4). 

Faktor difúzního odporu vodní páry, určený metodou dry
cup (mezi prostředím s 5 % a 30 % relativní vlhkosti) a
metodou wet cup (mezi prostředím s 95 % a 30 % relativní
vlhkosti) vykazuje se zvyšováním zatěžovací teploty podob-
ný trend jako součinitel vlhkostní vodivosti. I zde je za-
těžovací teplota 800 ˚C mezní teplotou, za níž dochází zhru-
ba ke trojnásobnému poklesu faktoru difúzního odporu vzhle-
dem k referenční hodnotě, ale při vyšších teplotách již sni-
žování faktoru difúzního odporu (a tedy zvyšování
součinitele difúze vodní páry) nepokračuje.

Porovnání součinitele vlhkostní vodivosti κ v závislosti
na vlhkosti, určeného na základě vlhkostních profilů Mata-
novou metodou, uvádí obr. 1. Je zřejmé, že podobně jako u
řady jiných materiálů je závislost κ na vlhkosti velmi pod-
statná, rozdíly pro nejnižší a nejvyšší vlhkost dosahují zhru-
ba jednoho řádu. 

Nárůst κ (u) se zatěžovací teplotou je v dobrém souladu
s nárůstem průměrného součinitele vlhkostní vodivosti v tab. 5
pro zatěžovací teploty do 800 ˚C. Porovnání hodnot sou-
činitele vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti s hodno-
tami průměrného součinitele vlhkostní vodivosti ukazuje, že
průměrný součinitel vlhkostní vodivosti pro zatěžovací te-

ρ
λ
c

  a  = .                                           (8)

Tab. 4. Porovnání základních fyzikálních vlastností

25 2 167 2 658 0,18

200 2 104 2 707 0,22

400 2 166 2 598 0,17

600 2 078 2 670 0,22

800 2 035 2 667 0,24

 1 000 2 046 2 680 0,24

 1 200 2 050 2 660 0,23

Zatěžovací 
stav
 [˚C]

Otevřená pórovitost

[m3m–3]

Objemová 
hmotnost

Hustota 
matrice

[kgm–3]

Obr. 1. Porovnání součinitele vlhkostní vodivosti pro jednotlivé zatěžovací stavy v závislosti na hmotnostní vlhkosti

Tab. 5. Porovnání vlhkostních vlastností

Součinitel teplotní 
vodivosti

dry cup wet cup [10–6m2s–1]

25 47 17 0,18

200 33 14 0,13

400 25 14 0,16

600 22 10 0,85

800 17 5 6,40

 1 000 19 6 4,60

 1 200 19 6 6,50

Zatěžovací 
stav
[˚C]

Faktor difúzního odporu [–]
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ploty do 800 ˚C zhruba odpovídá součiniteli vlhkostní vo-
divosti pro vyšší vlhkost, což je vlastnost pozorovaná i pro
jiné materiály. 

Hodnoty κ (u) pro zatěžovací teploty vyšší než 800 ˚C
jsou výrazně vyšší (až o jeden řád) než hodnoty průměrného
součinitele vlhkostní vodivosti. Pravděpodobným důvodem
je rozdílná prostorová orientace experimentů v obou přípa-
dech. Zatímco vlhkostní absorpční experiment, jehož vý-
sledkem byla hodnota průměrného součinitele vlhkostní vo-
divosti, probíhal ve vertikální poloze, vlhkostní profily,
z nichž byl určen vlhkostně závislý součinitel vlhkostní
vodivosti, byly ověřovány v horizontální poloze. Při měření
transportu vody ve vertikální poloze se tedy zřejmě vý-
znamně projevoval vliv gravitace. Tomu by nasvědčovaly i
velmi vysoké hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti pro
vyšší zatěžovací teploty na obr. 1, které např. po zatížení
1 200 ˚C dosahovaly až 10–5m2/s. Takto vysokých hodnot κ
je možné dosáhnout v podstatě jen tehdy, pokud materiál
obsahuje významné množství velkých pórů, typicky v řádu
10 až 100 µm. V těchto pórech již může být vliv gravi-
tačních sil na přenos vlhkosti významný.

Sledováním hmotnosti vzorků při sorpci a desorpci vodní
páry v prostředí s definovanou relativní vlhkostí nad nasy-
ceným roztokem anorganické soli do ustálení byly získány
sorpční a desorpční izotermy pro jednotlivé zatěžovací sta-
vy. Výsledky měření (obr. 2, obr. 3) ukazují, že do zatěžo-
vací teploty 800 ˚C sorpční vlastnosti materiálu pro vodní
páru výrazně klesaly, dokonce až pod 0,01 kg/kg. Pro vyšší

zatěžovací teploty však množství adsorbované vodní páry
začalo opět růst, takže po zatížení teplotou 1 200 ˚C bylo té-
měř stejné jako pro nezatížený referenční materiál.

Je zřejmé, že nepříznivé změny struktury materiálu, které
způsobují nárůst transportních parametrů vody i vodní páry,
a jsou tedy jistým příznakem degradace a částečné ztráty
funkčních vlastností, probíhají pouze v rozmezí od 600 do
800 ˚C. Tomu odpovídá i výrazný pokles množství adsorbo-
vané vodní páry v tomto rozmezí zatěžovacích teplot, který
svědčí o určitém zborcení porézní struktury. Na rozdíl např.
od materiálů na bázi portlandského cementu však u mate-
riálu s příměsí alkalicky aktivované strusky nedochází za
teplot vyšších než 800 ˚C k další degradaci a postupné ztrátě
integrity vzorku, ale naopak k jistému zpevnění struktury,
protože ani po zahřátí na 1 200 ˚C nejsou na vzorcích patrné
významné trhliny. Výrazný nárůst sorpce vodní páry pro
zatěžovací teploty vyšší než 800 ˚C svědčí o tom, že se vy-
tvoří materiál s novou porézní strukturou na jiné bázi, než
byla původní struktura. Změny struktury po zatížení vyso-
kými teplotami doprovázené zvýšením otevřené pórovitosti
tak u materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky

pravděpodobně nevedou k významnému poklesu mechanic-
kých vlastností. Dochází však zřejmě k výrazným změnám
ve skladbě pórů, projevujícím se zejména vznikem větších
pórů.

V tabulce 6 jsou uvedeny tepelné vlastnosti při nulové
vlhkosti. Měrná tepelná kapacita materiálu nebyla zřejmě
teplotním zatížením ovlivněna, rozdíly jsou v rámci chyby

Obr. 2. Sorpční a desorpční izotermy pro zatěžovací stavy 25 ˚C, 200 ˚C, 400 ˚C, 600 ˚C

Obr. 3. Sorpční a desorpční izotermy pro zatěžovací stavy 800 ˚C, 1 000 ˚C, 1 200 ˚C
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měření. Součinitel tepelné vodivosti ovšem po zatížení tep-
lotami vyššími než 400 ˚C významně klesl, což odpovídá
zvýšení pórovitosti v tab. 4. 

Na obrázku 4 je uveden součinitel tepelné vodivosti v zá-
vislosti na vlhkosti a na zatěžovací teplotě. Pro všechny
zatěžovací stavy podle očekávání rostl s nárůstem vlhkosti.
Tvar jeho závislosti na vlhkosti byl ovšem pro různé zatě-
žovací stavy rozdílný. Pro teplotní zatížení do 400 ˚C byla
tato závislost téměř přímková, pro zatěžovací teplotu 600 ˚C
výrazně konvexní, pro 800 ˚C a vyšší výrazně konkávní.
Tyto změny jsou zřejmě, podobně jako u změn vlhkostních
vlastností, důsledkem změn obsahu a distribuce pórů po
zatížení vysokými teplotami.

Podle tabulky 7 není závislost mechanických vlastností na
zatěžovací teplotě monotónní, jak je obvyklé pro mnoho ji-
ných stavebních materiálů. Pevnost v tahu za ohybu i pev-
nost v tlaku dosahuje maximální hodnoty u referenční sady
při teplotě 25 ˚C, minimální hodnoty pak po zatížení 800 ˚C,

kdy pevnost v ohybu je 2,5krát a pevnost v tlaku pětkrát
menší v porovnání s referenční sadou. S růstem teploty nad
800 ˚C pak dochází k růstu pevnosti a po zatížení teplotou
1 200 ˚C je pevnost v ohybu jen o 18 % nižší a pevnost
v tlaku o 12 % nižší než u referenční sady.

Závěr
Měření tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností

analyzovaného materiálu na bázi alkalicky aktivované strus-
ky po zatížení vysokými teplotami do 1 200 ˚C ukázalo, že
jeho odolnost vůči jejich působení je výrazně vyšší než u
materiálů na bázi cementu. Zatímco pro zatěžovací teploty
do 800 ˚C zřejmě dochází k degradaci materiálu doprová-
zené nárůstem transportních parametrů vlhkosti, poklesem
adsorpce vodní páry a také poklesem pevnosti jak v tlaku,
tak i za ohybu, pro zatěžovací teploty vyšší než 800 ˚C de-
gradace dále nepokračuje, naopak dochází ke zřetelnému
zpevnění. Výrazný nárůst adsorpce vodní páry a nárůst pev-
nosti jak v tlaku, tak i v ohybu pro zatěžovací teploty vyšší
než 800 ˚C, svědčí o tom, že výpalem se vytvoří materiál
s porézní strukturou na jiné bázi, než byla původní struktu-
ra, a ani po zahřátí na 1 200 ˚C nejsou na vzorcích patrné
významné trhliny. 

Článek byl vytvořen za podpory projektu č. 103/04/0139
GA ČR.
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stav

Součinitel tepelné 
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400 3,8 45,6

600 2,6 31,4

800 1,7 9,9

 1 000 2,2 14,8

 1 200 3,6 48,7

Pevnost [MPa]Zatěžovací stav
[˚C]

Obr. 4. Porovnání součinitele tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti
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Posouzení svislé únosnosti základové půdy
metodou Monte Carlo a porovnání 
s výpočtem podle ČSN 73 1001

Ing. Tomáš PARÁK
IKP Consulting Engineers, s. r. o.

Praha

Cílem příspěvku je ukázat rozdíl mezi deterministickým
(podle normy) a pravděpodobnostním (metodou Monte
Carlo) postupem výpočtu geotechnických konstrukcí.
Vše je diskutováno na jednoduchém početním příkladu.

Úvod
Při deterministickém výpočtu podle ČSN 73 1001 [1]

musí být projektant často hodně konzervativní. Naproti to-
mu pravděpodobnostní přístup umožňuje vzít v úvahu všech-
ny zatěžovací stavy, které mohou nastat v době životnosti
konstrukce, i zohlednit nejistotu vstupních parametrů
podzákladí. Výsledkem pak je nejen odpově�, zda navržená
konstrukce vyhoví, ale i pravděpodobnost, s jakou se tak
stane. Tato pravděpodobnost poruchy, resp. spolehlivosti, je
důležitá pro určení rizika dané konstrukce. Celý problém je
diskutován na příkladu posouzení svislé únosnosti zá-
kladové půdy Rd při daných vstupních parametrech.

Základní pojmy
Připomeňme si, že spolehlivost ps je schopnost systému

(konstrukce) zachovávat požadované vlastnosti po celou do-
bu životnosti. Jinými slovy, je to pravděpodobnost, že poža-
dované vlastnosti budou zachovány. Platí

ps = 1 – pf,                                    (1)

kde pf je pravděpodobnost poruchy. Riziko H (hazard) lze
vyjádřit vztahem 

H = pf · Cf ,                                    (2)

kde Cf je průměrná očekávaná hmotná škoda, ke které by
došlo při vzniku poruchy.

Deterministicky formulovaná podmínka spolehlivosti má
tvar (obr. 1)

Pravděpodobnostní přístup k problému vyžaduje tvar (funk-
ce spolehlivosti)

kde R (odpor konstrukce, v našem případě půjde o svislou
únosnost základové půdy Rd) a E (vnější zatížení, v našem
případě velikost kontaktního napětí v základové spáře od při-
tížení) jsou náhodné veličiny s hustotou pravděpodobnosti
fR(r) a fE(e), viz obr. 1. Levá strana nerovnosti (4) bývá ozna-
čována jako rezerva spolehlivosti Z. Mezní stav nastane (resp.

podmínka spolehlivosti není splněna = funkce poruchy),
jestliže bude platit

R – E = Z < 0.                                  (5)

Metoda Monte Carlo pracuje na principu numerické si-
mulace, která používá náhodné realizace vstupních náhod-
ných veličin. Náhodné veličiny je třeba generovat podle je-
jich teoretického modelu rozdělení pravděpodobnosti. Ta-
kové generování náhodných veličin vyžaduje nejprve gene-
rování náhodných čísel rovnoměrně rozložených v intervalu
0 – 1.

Generátory náhodných čísel v intervalu 0 a 1 je možné na-
lézt jako standardní funkce řady programovacích jazyků.
Většina z nich jsou lineární kongruenční generátory, které
závisí na způsobu zobrazování čísel v počítači a sekvence
náhodných čísel se po určitém intervalu (řádově miliony a
více) opakuje. Proto jsou obecně nazývány generátory pseu-
donáhodných čísel z intervalu 0 a 1.

Na základě generovaných pseudonáhodných čísel z inter-
valu 0 – 1 je možné generovat realizace náhodných čísel
s určitým rozdělením pravděpodobnosti, jenž má být gene-
rována. Její distribuční funkci označme ΦXi

(xi). Nejprve je
generováno pseudonáhodné číslo ui,j, index i označuje ná-
hodnou veličinu a index j označuje číslo simulace. Reali-
zace náhodné veličiny Xi v j-té simulaci je získána podle
vztahu

xi,j = ΦXi
–1(ui,j),                                  (6)

ve kterém  je inverzní distribuční funkce náhodné veličiny Xi.
Postup generování touto metodou je patrný z obr. 2. Jinými
slovy, postup metody spočívá v numerické simulaci řešeného
problému – v opakovaném řešení funkce poruchy g(X) vždy
s jiným náhodně generovaným vektorem vstupních náhod-
ných veličin X.

NN ER ≥ .                                      (3)

0≥− ER ,                                      (4)

Obr. 1. Klasický přístup – odpor konstrukce R a účinek zatížení E
(dvě náhodné veličiny)
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Jednotlivé kroky (popisujeme obecně j-tou simulaci, j =
= 1, 2, ..., N, kde N je celkový počet simulací):

� nejdříve se generují jednotlivé realizace vektoru X – rea-
lizace náhodných veličin x1, x2,j, ..., xi,j, ..., xn,j podle vzta-
hu (7), podle příslušných rozdělení pravděpodobnosti;

� pomocí nich se vypočte funkce poruchy g(X1, X2, ..., Xn),
a získá se tak hodnota rezervy spolehlivosti pro j-tou si-
mulaci

zj = g(x1j, x2,j, ..., xi,j, ..., xn,j);                     (7)

� po provedení všech simulací máme statistický soubor ve-
ličiny Z(z1, z2, ..., z j, ..., zN). Tento soubor je možno statis-
ticky vyhodnotit. V řadě případů nezjiš�ujeme přímo prav-
děpodobnost poruchy, nebo� funkci poruchy nelze uspo-
kojivě definovat. Funkce g(X1, X2, ..., Xn) pak nepředsta-
vuje funkci poruchy, ale funkci odezvy. Bu� jde o odpor
konstrukce R, nebo o účinek zatížení E. Tyto náhodné ve-
ličiny jsou však vyšetřovány metodou Monte Carlo od-
děleně;

� v případě, že z j ≤ 0, nastává porucha a celkový počet těch-
to případů v průběhu všech N simulací označíme Nf. Pak
podle základní definice teoretické pravděpodobnosti poru-
chy lze pravděpodobnost poruchy odhadnout jako podíl

Nfpf = –––– ,                                 (8)
N

� následně spolehlivost celého systému

ps = 1 – pf .                                 (9)

Příklad

Posu�me svislou únosnost základové půdy pro rámovou
konstrukci založenou na patkách s tím, že přihlédneme
k historii zatížení po požadovanou dobu její životnosti. Zá-
kladová spára patek, o velikosti 0,5 x 2 x 2 m, je v hloubce
1 m. Výpočtová velikost jednotlivých zatížení:

– horizontální složka zatížení
H = 20 – 250 kN nejčastější hodnota 100 kN

– normálová složka zatížení
N = 350 – 650 kN nejčastější hodnota 500 kN

– výsledný moment
M = 20 – 120 kNm nejčastější hodnota 80 kNm

V podloží stavby se nachází vrstva písčitého jílu (F4 CS)
měkké až tuhé konzistence s normovými charakteristikami
uvedenými v tab. 1. 

Tab. 1. Normové charakteristiky podloží

� Pro zeminy se výpočtová únosnost základu Rd s vodo-
rovnou základovou spárou stanoví podle vzorce

� Deterministicky [1] byl výpočet proveden ve dvou varian-
tách. V první za použití nejnepříznivějšího účinku zatížení
(a) a ve druhé při uvažování nejčastějších (nejpravděpo-
dobnějších po dobu životnosti) hodnot zatížení (b).

(a) Běžný postup spočívá v tom, že vezmeme v úvahu
nejnepříznivější účinky zatížení a průměrné hodnoty vlast-
ností zemin a s těmito vstupními parametry posuzujeme
celou konstrukci, resp. svislou únosnost základové půdy.
Mohli bychom také určovat různé kombinace zatížení, což
by jistě vedlo k realističtějším výsledkům, pro porovnání
však jistě postačí použití maximálních účinků u všech slo-
žek zatížení: 
– zatížení: 

H = 250 kN, N = 650 kN, M = 120 kNm;

– vlastnosti podloží:
cef = 14 kPa, ϕef = 24,5˚, γ = 18,5 kN/m3.

Po provedení výpočtu patka nevyhovuje, tzn. musíme např.
zvětšit její rozměr.

(b) Jak již bylo řečeno, na konstrukci nejčastěji působí
jiné než maximální účinky zatížení. Můžeme je nazvat
jakýmsi váženým průměrem zatížení v čase. V našem pří-
padě tedy: 

H = 100 kN, N = 500 kN, M = 80 kNm.

Pro podloží platí stejné vstupní parametry jako v předchozím
případě. Po provedení výpočtu patka vyhovuje. Ovšem, s ja-
kým rizikem pracujeme, s jakou pravděpodobností tento
rozměr patky vyhoví? Pokud neznáme odpovědi, nemůžeme
výpočet pokládat za směrodatný a musíme se vrátit k původ-
nímu, což mimo jiné povede ke zdražení celé konstrukce. 

� Vlastní výpočet byl proveden programem Anthill, který
počítá s použitím metody Monte Carlo. Program umožňuje
zadávat vstupní parametry jako konstanty, veličiny se spo-
jitým náhodným rozdělením i s diskrétním náhodným roz-
dělením. Rozdělení lze podle potřeby editovat, případně
z naměřených hodnot sestavovat rozdělení vlastní.

Postup výpočtu je naprosto shodný s výpočtem podle rov-
nice (10) z normy [1]. Rozdělení hustoty pravděpodobnosti
vstupních veličin jsou znázorněna na obr. 3, na kterém je
vidět nejen samotné rozdělení, střední hodnoty, maximální i
minimální hodnoty, ale i některé kvantily.

� Výsledky výpočtu pomocí metody Monte Carlo, při
N = 106 simulacích, velice dobře korespondují svými prů-
měrnými hodnotami s výpočtem ad (b). Porovnejme výpoč-
tovou únosnost Rd (obr. 4) a kontaktní napětí od zatížení σk

(obr. 5), což dokazuje i správnost výpočtu v programu Anthill:

Rd,prům = 222,3 kPa proti Rd(b) = 227,5 kPa,
σk,prům = 148,6 kPa proti σ k(b) = 157,2 kPa.

Obr. 2. Generování náhodné veličiny inverzní transformací 
distribuční funkce

Zemina
c ef

 [kPa]
ϕ ef 

[˚]

γ 

[kN/m3]

jíl písčitý – F4 CS 10 – 18 22 – 27 18,5

 .idsN
b

idsNdidsNcR bbbbddddccccdd ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=
221 γγ (10)
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Z výsledků pravděpodobnostní analýzy (obr. 4, obr. 5) lze
vyvodit několik zajímavých postřehů. V porovnání s analy-
tickým výpočtem za použití maximálních účinků zatížení,
kde jsme obdrželi Rd(a) = 137,83 kPa a σk(a) = 207,55 kPa,
pravděpodobnostní model ukazuje skutečnost, že zmiňova-
né pevnosti dosahuje celých 96,78 % (100 – 3,22 %, z obr. 4)
případů. Naopak, takové kontaktní napětí jako v determinis-

tickém výpočtu v modelu pravděpodobnostním vůbec nena-
stane (viz kvantily na obr. 5). Je tedy zřejmé, že postup (a)
je velmi konzervativní a tento stav ve skutečnosti nemůže na-
stat. Lépe řečeno, pravděpodobnost, že tento stav nastane, je
velice malá, a tudíž zanedbatelná. K ošetření takovéto
pravděpodobnosti by bylo zapotřebí vynaložit velké finanč-
ní náklady, což by bylo v mnoha případech neekonomické.

Obr. 3. Rozdělení hustoty pravděpodobnosti vstupních veličin
a – H,  b – N,  c – M,  d – cef,  e – ϕef,  f – γ

Obr. 4. Výsledné rozdělení svislé únosnosti základové půdy Rd

a)                                                                                                  b)

c)                                                                                                  d)

e)                                                                                                  f)
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Jak již bylo uvedeno, průměrné hodnoty získané metodou
Monte Carlo dobře korespondují s postupem ad (b), ale na
rozdíl od něj známe přesnou hodnotu rizika, které nastává.
Program Anthill totiž umožňuje vypočítat rezervu spo-
lehlivosti, resp. pravděpodobnost poruchy. Z obrázku 6, kde
v dolní části je vidět podmínka spolehlivosti, lze zjistit zmí-
něnou rezervu spolehlivosti (1 – pf), resp. pravděpodobnost
poruchy pf, která činí

pf = (1 – 0,9513) . 100 % = 4,87 %.              (11)

Závěry 
Pravděpodobnostní postup výpočtu dává řešiteli možnost

samostatněji rozhodovat o vstupních parametrech a jejich
rozdělení. Také se ukazuje, že analytický postup výpočtu je
konzervativnější, viz použití nejnepříznivějších účinků za-
tížení ad (a). V pravděpodobnostním výpočtu lze lépe zo-
hlednit kombinace zatížení, které vznikají za celou dobu ži-

votnosti konstrukce, což vede i k lepší optimalizaci nákladů.
Další nemalou výhodou je jistě to, že jsme schopni stanovit
riziko pro danou konstrukci. Je však třeba zdůraznit, že do-
sud není žádné doporučení ohledně rozdělení pravděpodob-
nosti vstupních parametrů, což by při nezkušenosti uživatelů
mohlo vést ke špatnému určení pravděpodobnosti poruchy. 

Příspěvek vznikl za podpory projektu 1ET410430516
„Spolehlivostní analýza geotechnických konstrukcí
pomocí MKP“ programu Informační společnost.
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Obr. 5. Výsledné rozdělení kontaktního napětí v základové spáře σk

Obr. 6. Výsledná spolehlivost

Parák, T.: Examination of Vertical Capacity of Subsoil
by Monte Carlo Method and Comparison with
Calculation according to  ČSN 73 1001 Standard

This article shows probabilistic calculation of geotechni-

cal constructions which yields better conception of the

results than a deterministic procedure.

Parák, T.: Beurteilung der vertikalen Tragfähigkeit des
Baugrundes mit der Monte-Carlo-Methode und
Vergleich mit der Berechnung nach ČSN 73 1001

Ziel des Artikels ist es, die Differenz zwischen der
deterministischen (nach der Norm) und mit der Wahrscheinlich-
keitsrechnung (der Monte-Carlo-Methode) durchgefüh-
rten Berechnung geotechnischer Konstruktionen auf-
zuzeigen. Alles wird an einem einfachen Rechenbeispiel
diskutiert.
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Analýza teplot a proudění ve vytápěné místnosti
doc. Ing. Bohumil TARABA, CSc.

RNDr. Maria BEHÚLOVÁ, CSc.
STU – Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

doc. RNDr. Ing. Stanislav ŠŤASTNÍK, CSc.
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VUT – Fakulta stavební, Brno

Článek se zabývá numerickou analýzou teplotních polí a
pole proudění tekutiny ve vytápěné místnosti s ohledem
na výsledky experimentálního měření. Zdrojem tepelné
energie v místnosti je těleso ústředního vytápění. Přenos
tepla do okolního vzduchu se realizuje na okně. Okra-
jové podmínky pro numerickou analýzu byly získány
pomocí termografické kamery pro povrch okna. Nume-
rická analýza byla provedena metodou konečných prv-
ků v prostředí výpočetního systému ANSYS-Flotran.
V závěru jsou porovnávány výsledky experimentálního
měření a numerického výpočtu.

Úvod
Vývojová činnost v oblasti tepelně technického chování

budov se v současnosti soustře�uje na snížení tepelných
ztrát v budovách – ztráty tepla vedením a prouděním – a
zvýšení účinnosti využití dodávané tepelné energie za sou-
časného udržení nebo zlepšení mikroklimatických podmí-
nek vnitřního prostředí. Tomuto trendu odpovídají současné
požadavky tepelně technických norem, které jsou pro na-
vrhování dílčích stavebních konstrukcí i budov závazné.

Okna bývají citlivým konstrukčním prvkem, na nichž se
většinou v zimním období realizuje největší podíl tepelných
ztrát z místností. Jejich vnitřní povrch bývá obtékán teplým
vzduchem z tepelného zdroje (radiátoru), který se umís�uje
pod okny. Ta se stávají z vnitřní strany místnosti plochou,
na níž může za nepříznivých podmínek kondenzovat povr-
chová vodní pára. Kondenzační projevy se nepodaří vždy
potlačit, nebo� povrch okna nebývá teplým vzduchem od
radiátoru obtékán souvisle po celé výšce. V důsledku tak jde
o fragment ve stavební konstrukci, na němž se uplatňuje
řada protichůdných požadavků. Z hlediska fyzikální formu-
lace se na okně soustře�uje několik poměrně kompliko-
vaných pochodů vzájemně vázaných několika současně
probíhajícími fyzikálními procesy. Výsledkem bývají:

– silně nehomogenní plošná teplotní pole na okně;
– lokálně rozdílné podmínky proudění vnitřního

vzduchu vyvolaného přítomností tepelného zdroje;
– lokální povrchová kondenzace vzdušné vlhkosti 

z okolního prostředí.

Za jistých klimatických podmínek k tomu přistupuje další
jev. V současnosti se v odborné literatuře cituje jev, který
souvisí s ochlazením vnějších povrchů stavebních konstruk-
cí účinkem sálavé schopnosti vůči otevřené bezoblačné
atmosféře. Jeho účinnost lze pozorovat zvláště u dobře te-
pelně izolovaných konstrukcí.

Řada zmiňovaných jevů se neuplatní jen z tepelně tech-
nického hlediska jako zdroj tepelných ztrát, závažněji se
projeví materiálovou degradací. Většinou nemusí jít o bez-
prostřední kondenzaci, na materiálovou degradaci má vliv

sorpce nebo vlhnutí staviv, což souvisí s pórovitostí většiny
stavebních materiálů. 

Pro exaktní řešení úprav konkrétní okenní konstrukce při
rekonstrukci budovy, úpravy geometrie nebo zateplení ostě-
ní nevystačíme s obvyklým rozsahem poznatků, nepostačí
ani zjednodušené výpočetní předpoklady. Jeví se účelné
využít takového modelu, který adekvátně využívá aparátu se
vzájemnou interakcí probíhajících procesů. Velmi dobré
užitné vlastnosti moderních oken mohou být plně využity
jen tehdy, existuje-li z geometrického hlediska a kompozice
ostění, parapetu či nadpraží předpoklad jejich využití.

Cílem příspěvku je vymezit pomocí numerické analýzy
teplotní, rychlostní a tlaková pole ve vytápěné místnosti, a
porovnat teploty na vnitřním povrchu okna s experimentál-
ním měřením získaným termovizní kamerou. Zdrojem tepla
v místnosti je podokenní těleso ústředního vytápění. Do
vnějšího prostředí se teplo odvádí hlavně oknem.

Simulační model
Problém řešení teplotních, rychlostních a tlakových polí

je možné definovat [1] jako dynamický tepelný a fluidní
systém, v němž se sledované fyzikální veličiny mění v pros-
toru, přičemž limitní je jeho ustálený stav. Po uvážení dal-
ších hledisek předložené úlohy lze modelovou úlohu označit
za deterministický, spojitý a nelineární systém. Stochastické
jevy nejsou uvažovány. Asymptotický matematický model,
pod který spadají dynamické tepelné úlohy s okrajovými
podmínkami, vyžaduje definování podmínek jednoznačnos-
ti, a to geometrických, okrajových, počátečních a tepelně
fyzikálních vlastností materiálů (obr. 1).

Obr. 1. Schéma modelování numerického experimentu
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Simulační počítačový model má charakter informačního
experimentu analyzovaného deterministickou metodou s nu-
merickou analýzou, modelové řešení probíhá číslicovou si-
mulací. Výsledek by měl velmi těsně odpovídat reálnému
fyzikálnímu procesu a být věrohodným obrazem hledaného
stavu modelovaných fyzikálních procesů [2].

� Teoretická východiska
Proudící suchý vzduch v procesu přenosu energie teplem je
považován za kontinuum a proudění je časově ustálené. Pro
modelovou úlohu je zákon o zachovaní hmotnosti vyjádřen
ve formě rovnice kontinuity pro stlačitelnou tekutinu ve vek-
torovém tvaru [3]

w grad ρ + ρ div w = 0  [kg.m–3.s–1] .              (1)

� Navierova–Stokesova věta, vyjadřující rovnováhu jed-
notkových sil působících na hmotnostní prvek proudící te-
kutiny, má při neizotermickém turbulentním proudění
viskózní a stlačitelné tekutiny tvar [3]

kde w je vektor rychlosti [m.s–1], g gravitační zrychlení [m.s –2],
p tlak [Pa], ν kinematická viskozita [m2.s–1] a αv teplotní
součinitel objemové roztažnosti [K–1].

� Fourierova–Kirchhoffova diferenciální rovnice vedení
tepla je uvažována pro stacionární stav izotropní stlačitelné
látky ve tvaru [3], [4]

kde Wt

.
je práce třecích sil [W.m–3], Ek

.
kinetická energie

[W.m–3], Qt

.
generace energie v jednotce objemu za jednotku

času [W.m–3], λ(T) součinitel tepelné vodivosti [W.m–1.K–1],
cp(T) specifická tepelná kapacita [J.kg–1.K–1] a ρ (T) objemová
hmotnost [kg.m–3].

� Pro řešení tepelných úloh se nejčastěji používá okrajová
podmínka 1. druhu (Dirichletova) ve tvaru

T (rs) = T,                       [K]        (4)

resp. okrajová podmínka 3. druhu (Fourierova), která je daná
rovností hustoty tepelného toku vedením a konvekcí na
povrchu

–λ (T) grad T = h(Ts – Tr),             [W.m–2]  (5)

kde h je součinitel přestupu tepla volnou konvekcí [W.m–2.K–1],
Ts teplota povrchu [K] a Tr teplota okolního prostředí [K].

� Výsledný efektivní zářivý tok Φe,12 mezi šedými tělesy
všeobecně situovanými v prostoru je vyjádřený Stefano-
vým–Boltzmannovým zákonem ve tvaru [3]

Φe,12 = ε12 σ0 Aref (Ts1
4 – Ts2

4 ) ϕ12,          [W]  (6)

kde Aref je referenční plocha (A1 anebo A2), ε12 emisivita vy-
zařujících ploch [–], σ0 Stefanova–Boltzmannova konstanta
[W.m–2.K–4] a ϕ12 úhlový koeficient ozáření (tvarový koefi-
cient) [3]

Analýza rychlostních a tlakových polí zpravidla požaduje
zadání okrajové podmínky 1. druhu ve tvaru

p(rs) = p a     w(rs) = w.

� Geometrický model
Ve sledované oblasti jej představuje svislý řez místností délky
7,5 m a výšky 3,9 m bez zařízení (obr. 2). Okno je modelo-
vané na základě jeho tepelného odporu R = 0,625 m2.K.W–1,
přičemž pro tlouš�ku 0,04 m je ekvivalentní hodnota koefi-
cientu tepelné vodivosti λekv = 0,064 W.m–1.K–1.

� Tepelně fyzikální vlastnosti suchého vzduchu
Za proudící tekutinu je ve sledované oblasti považován suchý
vzduch (tab. 1) při tlaku 101 325 Pa. 

� Okrajové podmínky
Stěny místnosti jsou zatíženy okrajovou podmínkou prv-
ního druhu. Jejich teplota se v čase nemění a má stálou hod-
notu 20 ˚C (293,15 K). Teplotní pole povrchu otopného těle-
sa (obr. 3) a vnější plochy okna (obr. 4) byla zaměřena ter-

( ) ( ),div grad  
3

1
          grad 

1
      1grad      ef

2 wwgww       p T     νν
ρ

ρα +∇+−∆+=
v

[m.s–2]  (2)

( ) ( ) ( ) ,grad tk
2

p QEWT T  T    T Tc t
&&& +++∇= λρ w [W.m–3] (3)

22

21
1

ref
12  d

coscos
d
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21
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A

A
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π
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ϕ .              [–]  (7)

Obr. 2. Základní rozměry dvojrozměrného modelu

Tab. 1. Fyzikální parametry suchého vzduchu při tlaku 101 325 Pa [5]

T ρ c p λ ν .106

[K] [kg.m–3] [J.kg–1.K–1] [W.m–1.K–1] [m2.s–1]

263,15 1,3420 1009 0,0236 12,42

283,15 1,2474 1004 0,0248 14,16

303,15 1,1649 1004 0,0264 16,00

323,15 1,0929 1009 0,0276 17,95

343,15 1,0290 1009 0,0291 20,02

Obr. 3. Teplotní pole povrchu otopného tělesa
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movizní kamerou FLIR typu E4 a po vyhodnocení zadána
jako okrajová podmínka pro modelovou úlohu. Teplota spod-
ní plochy otopného tělesa je 20 ˚C (293,15 K), vrchní plochy
46 ˚C (319,15 K), u svislých stěn je lineárně rozložena od
20 ˚C (293,15 K) do 46 ˚C (319,15 K). Emisivita povrchu
radiátoru je uvažována 0,98, emisivita vnitřního povrchu stěn
místnosti 0,9 [6].

Absolutní tlak vzduchu ve sledované oblasti činí 101 325
Pa. Výpočtem se získá přírůstek tlaku v uzlech generované
sítě. Rychlost proudění vzduchu je na stěnách místnosti,
vnitřní ploše okna a teplosměnné ploše otopného tělesa nu-
lová, tj. wx = 0, wy = 0. 

� Počáteční podmínka není definovaná z důvodu reali-
zace kvazistacionární analýzy. 

� Atributy řešení simulačního modelu
Modelová úloha je definovaná jako uzavřený termodyna-
mický systém, ve kterém nedochází k výměně pracovní látky
s okolím. Pracovní plynná látka je stlačitelná a předpokládá se
její turbulentní proudění. Součástí simulačního modelu je
přenos energie radiací. Výpočetní procedura programem
ANSYS-Flotran je stacionární a nelineární.

Výsledky numerické simulace
Ze širokého spektra výsledků, které poskytuje numerická

simulace, jsou uvedeny jen důležité výsledky s cílem po-
ukázat na charakter řešeného procesu. Na obrázku 5 je zná-

zorněno rychlostní pole proudění vzduchu okolo stěn otop-
ného tělesa a spodní části okna. Obrázek 6 ukazuje ustálené
teplotní pole v oblasti ohřevu a ve spodní části okna. Roz-
ložení přírůstků tlaku ve svislém průřezu místností je na
obr. 7. Charakter proudění vzduchu v horní části okna uka-
zuje obr. 8. Ustálené teplotní pole v přední části místnosti je
na obr. 9.

Obr. 4. Teplotní pole povrchu vnější plochy okna

Obr. 5. Rychlostní pole [m.s–1] v oblasti ohřevu a spodní části okna

Obr. 6. Teplotní pole [K] v oblasti ohřevu a spodní části okna

Obr. 7. Tlakové pole [Pa]

Obr. 8. Rychlostní pole [m.s–1] v horní části okna
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Porovnání výsledků 
Mezi výsledky z experimentu a numerické analýzy byla

jako kontrolní zvolena vnitřní plocha okna. Snímek z termo-
grafické kamery je na obr. 10. Zachycuje i závislost teplot
v řezu LI01 po výšce okna získané termovizí a z numerické
analýzy. 

Diskuze výsledků a závěr
Předložený příspěvek má verifikační charakter. Cílem je

spojit aktuální metody analýzy teplotních polí – experimen-
tální metodu snímání teplotních polí termovizní kamerou
FLIR typu E4 a numerickou simulaci založenou na MKP
(program ANSYS-Flotran) a porovnat teploty na kontrolní
ploše. Důraz je kladen na numerickou simulaci, metodiku
tvorby simulačního modelu a jeho aplikaci pro  dvojrozměr-
nou sdruženou úlohu v případě potřeby současného řešení
tepelných a fluidních rovnic.

Souhrnně se použitým metodickým postupem prokazuje
těsná korelace mezi procesem vzdušného proudění, který je
vyvolán přítomností tepelného zdroje, a teplotním stavem
okenní konstrukce vůči výsledku zachycenému termovizní
kamerou, jež odráží reálný fyzikální proces na stavebním
díle. I když je okno osazeno kvalitním izolačním dvojsklem
s koeficientem prostupu tepla U = 1,1 W.m–2.K–1, velikost
tepelných ztrát je větší než údaj zjištěný obvyklým výpoč-
tem z teplotního rozdílu mezi vnitřním a vnějším prostředím.

Výsledky numerické analýzy poukazují na fyzikální reál-
nost procesu ohřevu vzduchu a jeho proudění v důsledku
působení vztlakových sil. Taktéž porovnání teplotního prů-
běhu na vnitřní ploše okna poukazuje na dobrou shodu na-
měřených a vypočítaných teplot.

Příspěvek byl vypracován v rámci česko-slovenského
projektu č. 086 mezi Materiálově technologickou fakul-
tou STU v Trnavě a Fakultou stavební VUT Brno a sou-
visejících projektů č. 103/03/0839 GA ČR a č. 1/2101/05
VEGA SR.
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Obr. 9. Teplotní pole [K] v přední části místnosti

Obr. 10. a – snímek vnitřního povrchu okna z termovizní kamery,
b – porovnání změřené a vypočtené závislosti teploty [˚C] po výšce

okna

Taraba, B. – Behúlová, M. – Š�astník, S. – Kmínová, H.:
Analysis of Temperature and Air Flow in a Heated
Room 

This article describes the numerical analysis of tempera-
ture and fluid fields in a heated room supported by
experimental measurement. A central heating body acts
as an energy source in the room. The heat transfer into
ambient air occurs through the window. The boundary
condition for the numerical analysis on the external side
of the window has been obtained by the thermo camera.
The numerical analysis was carried out using the finite
element code ANSYS-Flotran. The results of the experi-
mental measurement and the numerical solution were
compared.

Taraba, B. – Behúlová, M. – Š�astník, S. – Kmínová, H.:
Analyse der Temperaturen und der Strömungen in
einem beheiztem Raum 

Der Aufsatz befasst sich mit der numerischen Analyse
der Temperatur- und Strömungsfelder im beheizten
Raum mit Unterstützung einer experimentellen Mes-
sung. Die Wärmequelle in einem geschlossenen Raum ist
ein Heizkörper der Zentralheizung, und der Wärme-
verlust wird durch das Fenster nach außen abgegeben.
Die Randbedingungen für die mit der Methode der
finiten Elemente mit dem ANSYS-Flotran-Programmpakett
durchgeführten numerischen Analyse wurden durch
thermografische Messung gewonnen. Die Ergebnisse der
experimentellen Messungen werden mit den Ergebnis-
sen der numerischen Lösung verglichen.
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Systém ZHIS a iteračné výpočty podprvkov
ko�ajového zhlavia

Ing. Stanislav HODAS, Ph. D.
Žilinská univerzita – Stavebná fakulta

V článku sú uvedené iteračné výpočty zložitých kon-
štrukčných prvkov a skupín v ko�ajovom zhlaví v rámci
systému geodetických informácií ZHIS za účelom vy-
hodnotenia a analyzovania skutočnej priestorovej polo-
hy výhybkových objektov v železničnom zhlaví v závis-
losti na registrovanom modelovom stave v informačnom
systéme vlastníka ko�ajiska. Softvérové riešenie systému
je čas�ou celého technologického procesu „ko�ajisko →→
ZHIS →→ ko�ajisko“.

Úvod 
Ko�ajové zhlavie, zložené z množstva jednoduchých ob-

lúkových výhybiek jednostranných a obojstranných, križo-
vatkových výhybiek polovičných a celých, križovatiek a
oblúkov rôznych typov s prechodnicami ako kubická
parabola, Blossová alebo klotoidická, prípadne prechodnice
iných železníc, patria k ve�mi dôležitým častiam želez-
ničného ko�ajiska, ktoré podstupujú značné bezpečnostné
riziko. Bezpečnos� a plynulos� osobnej a nákladnej dopravy
patria k prvoradým úlohám železničného stavite�stva, pri-
tom sa účastníci dopravy musia spo�ahnú� na vybudované
objekty v ko�ajisku, t. j. musia zodpoveda� platným normám
a predpisom príslušnej oblasti. Uvedenú skutočnos� môže-
me ovplyvni� pravidelnou kontrolou a údržbou smerovej a
výškovej polohy objektov, v našom prípade sa budeme hlav-
ne venova� železničným výhybkám v častiach, kde sú naj-
viac zoskupené – ko�ajovým zhlaviam.

Priestorová poloha je daná bodmi výhybkových objektov
so svojimi súradnicami a výškami, ktoré sú v skutočnosti
ovplyvňované rôznymi nežiadúcimi vplyvmi: prejazdom,
brzdením, rozbiehaním vlakových súprav, bočnými a zvis-
lými rázmi kolies o objekty, tepelnou roz�ažnos�ou mate-
riálov, kvalitou podložia alebo železničného zvršku. Na zis-
tenie skutočnej polohy objektov v ko�ajisku sú určené geo-
detické merania, ktorých výsledky sú porovnávané s poža-
dovanými hodnotami ich priestorovej polohy. Určitým
softvérovým riešením je systém geodetických informácií
ZHIS [2], ktorý slúži ako stredný článok ucelenej techno-
lógie „ko�ajisko →→ ZHIS →→ ko�ajisko“, čo predstavuje
„geodetické merania →→ vyhodnotenie a analýzu posunov
v ZHIS →→ údržbu priestorovej polohy výhybiek automatic-
kými strojnými podbíjačkami (ASP)“.

Systém geodetických informácií ZHIS je riešený ako
blokový výpočtový model zhlavia, ktorý je možné v rámci
informačného systému aj upravova� (adaptabilnos� modelu).
Pri definovaní ZHIS sú využívané klasické vzorce použí-
vané na výpočty inžinierskej geodézie železničného stavi-
te�stva, ale ak nastane komplikovaná konštrukčná záležitos�,
sú využívané iteračné spôsoby výpočtu, ktoré sú vysvetlené
na praktickom príklade iteratívneho postupu oblúkovej
ko�ajovej spojky v ZHIS.

Iteračné metódy patria dnes k ob�úbenému získavaniu vý-
sledných hodnôt, hlavne pri konštruovaní zložitých zosku-
pení prvkov, kde je vzh�adom na množstvo medzivýsledkov
a komplikovaných vzorcov a ich odvodení závislých medzi
sebou a na seba jednoduchšie vytvori� komplet zostavy
výpočtov (tab. 1), nasadi� objekty do ko�ajiska a postupným

Tab. 1. Ukážka iterácií oblúkovej spojky pre mOBL = 6000 m 3) pri rôznych r1/r2
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približovaním dosiahnu� rovnaký výsledok v rámci poža-
dovanej strednej chyby určovanej hodnoty.

Systém ZHIS je zabudovaný v rámci informačného systé-
mu správcu ko�ajiska, stanice, tra�ového úseku alebo množ-
stva zhlaví na vlečkách a vo firmách. Geodet vyhodnotí svo-
je merania vzh�adom na registrovaný model daného výhyb-
kového zhlavia v ZHIS a odovzdá údaje po ich analýze na
realizáciu vykonania smerových a výškových úprav výhybiek.

ZHIS v rámci informačného systému
Systém ZHIS pristupuje ku ko�ajovému zhlaviu ako ku

komplexnému prvku železničnej infraštruktúry, nako�ko jed-
notlivé konštrukcie sú zoskupené v celku a vzájomne sa
ovplyvňujú. Výhybkové objekty sú zviazané medzi sebou a
zmena jedného z nich ovplyvní predchádzajúce a nasledu-
júce objekty.

Model ko�ajového zhlavia v ZHIS, registrovaný v infor-
mačnom systéme, je definovaný ako stromová štruktúra uz-
lami od svojho kmeňa systémom „predchodca – nasledov-
ník“ [2], model 2601-55-007 na obr. 1. Pritom sú využívané
databázy súborov so súradnicami a výškami hlavných
bodov stromu, zhlavia a jednotlivých objektov. Regis-
trované body stromovej štruktúry sú vždy zadané, nie všetky
body musia by� v databázach, ale sa dopočítajú automaticky
od hlavných bodov stromu ko�ajového zhlavia a objektov.

Systém ZHIS (obr. 2) pracuje v troch úrovniach. Prvá,
MODEL I, vykoná po načítaní dát z projektu doplnenie 
dĺžok medzi uzlami stromu, skontroluje smerníky σZi od
nasadenia kmeňa stromu (prípadne viac kmeňov v danom
zhlaví), pomocou uhlov odbočení výhybiek a oblúkov (µKVHi
a µKVOi – uhly odbočenia hlavnej a odbočnej vetvy, αi –
stredové uhly výhybiek a oblúkov) až po smerníky σKi všet-
kých koncových napojení zhlavia do ko�ají, t. j. kontrolo-
vaný je celý projekt ko�ajového zhlavia, aby jednotlivé prvky
modelu boli správne v informačnom systéme registrované.

Ak projekt neexistuje, je potrebné ho po základnom geo-
detickom meraní vytvori� pod�a skutočného zhlavia v ko-
�ajisku (nový návrh alebo optimalizácia stavu). Systém
ZHIS neslúži na projektovanie železničných zhlaví, ale na
základe projektu je vytvorený ako systém geodetických in-
formácií v informačnom systéme správcu ko�ajiska na vy-
hodnocovanie a analyzovanie následných kontrolných geo-
detických meraní. V dnešnej dobe sa dáva prednos� pri vy-
hodnocovaní priestorovej polohy k absolútnemu stavu, t. j.
projektovanému, hlavne pre rýchlostné pásma RP3 až RP5
pod�a STN 73 6360 [9] alebo vyššie rýchlostí, aby bola
poloha stála počas mnohých rokoch prevádzky. 

Úroveň systému MODEL II umožňuje editáciu (zmenu)
všetkých parametrov stromovej štruktúry zhlavia, zabez-
pečuje to jeho definícia (adaptabilnos�). Spustením MODEL II
sa prepočíta celé zhlavie opakovane pri každej zmene,
napríklad stredových uhlov konštrukcií, typu výhybky alebo
iných objektov.

V prípade, že je model vypracovaný a skontrolovaný,
úroveň MODEL III vloží tento model zhlavia do informač-
ného systému a k tomuto modelu budú analyzované geode-
tické merania. Ak je model ko�ajového zhlavia vytvorený,
považuje sa za nemenný (len ak by nastala zmena konštrukč-
ných prvkov), geodet sa mu nemusí venova�, ale je len
porovnávaná skutočná poloha objektov v ko�ajisku s mode-
lom v informačnom systému.

Iteratívne výpočty podprvkov 
V niektorých prípadoch zložitejších konštrukčných prv-

kov výhybkových zhlaví je vhodné využi� iteračné postupy
výpočtov, nako�ko vo výpočtoch sa stretnú zložité výpoč-
tové schémy v rámci mozaiky zhlavia. Pri výpočtoch, kde
výsledné hodnoty sú určené vzorcami klasicky [2], [6], by
vzniklo množstvo medzivýsledkov s kladnými a zápornými
hodnotami pod�a umiestnenia podprvkov, ktoré by bolo
potrebné ošetri� v množstve variantov. Uvedenú skutočnos�
vylúči vhodné využitie iterácie s kontrolou výsledných hod-
nôt s požadovanou strednou chybou ich určenia ±DmOBL
(obr. 5). Iteračné postupy sú ilustrované na oblúkovej ko�a-
jovej spojke (zložené oblúky typu „oblúk/L-priama-ob-
lúk/P-oblúk/P“), kde nastane komplikácia napríklad po vlo-
žení obojstrannej výhybky, čím vzniknú oblúky opačných
smerov, medzi ktoré je potrebné pod�a normy [9] vloži� pria-
my úsek mOBL. 

Klasické výpočty podprvkov zhlaví
Pri konštrukcií, kde je možné použi� jednoznačnú vzor-

covú štruktúru (obr. 3), nebudú využívané iteračné postupy

Obr. 1. Ko�ajové zhlavie rozpúš�acej skupiny – CAD 2601-55-007

Obr. 2. Bloková definícia stromovej štruktúry zhlavia v ZHIS
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[8]. Štruktúra výpočtov je daná a po výpočte sú získané pria-
mo jednoznačne hodnoty výsledkov, napríklad ak do ko�a-
jovej spojky namiesto oblúkovej obojstrannej výhybky je
vložená jednostranná. V postupe ZHIS sa použije položka
„Výpočet(rOBL)“, čím sú priamo  zobrazené výsledné hod-
noty prvkov oblúkovej ko�ajovej spojky bez medzipriamej.
Pritom sa môže použi� aj iteratívny postup procedúrou
„Výpočet(mOBL)“ s tým, že je možné porovnanie obidvoch
výsledkov pri mOBL = 0.

Iteratívne výpočty konštrukcií
Iteračné výpočty predstavujú doplnok komplexného

riešenia ZHIS ako praktickej aplikácie, ktorá musí splňova�
parametre a podmienky normy [9]. V prípade iteračného
výpočtu je v prvom rade potrebný návrh blokovej schémy
výpočtu, t. j. návrh matematických vzorcov, akoby bola
obecne vypočítaná celá požadovaná konštrukčná činnos�
(tab. 1), v našom prípade zostaneme pri príklade oblúkovej
spojky umiestnenej do sústredených kružníc osí ko�ají r1/r2
(prípadne nesústredených), obr. 4 s návrhom nasadenia bo-
du ZV2 výhybky č. 2 v pri�ahlej ko�aji, napríklad s uhlom jej
nasadenia alfaKS. 

Vnútorné konštrukčné vz�ahy výhybiek č. 1 a č. 2 (uhol αi
alebo pomer 1 : ni) a uhlov vetiev závislých od ve�kostí polo-
merov r1 a r2 (transformácie rKVHi, rKVOi, µKVHi, µKVOi) sú
dané samotnou štruktúrou objektov, pričom je potrebný skú-
maný bod VBOBL', t. j. kde sa pretnú odbočné vetvy tSV1' a
tSV2' obidvoch dotyčníc.

Úlohou výpočtu je urči� medzipriamu mOBL' (po odčítaní
ramien t oboch výhybiek a dĺžky dotyčnice oblúka tOBL
medzi výhybkami a VBOBL), ktorá je porovnávaná s po-
žadovanou hodnotou mOBL±DmOBL (z praktického h�adiska
je použitá len +DmOBL, aby bola hodnota väčšia než
požadovaná). Ak je iteračné mOBL' > mOBL, nastane prvý
krok iterácie krokKS, až kým nebude splnená daná pod-
mienka, potom sa vráti o jeden krok spä� a nasleduje �alšia
iterácia s menším krokom s delite�om krokKS = krokKS/
/delitelKS. Vzorce iterácie jednotlivých prvkov boli prezen-
tované v [1], [6], [7] a tab. 1.

Základom ucelenej konštrukcie je výpočtový polygón
ZV1–S1(S2)–ZV2'–SV2'–VBOBL'–SV1–ZV1 (obr. 4), pričom
všetky hodnoty označené „' “ sa v iterácií menia. Jednotlivé
body sú prepočítavané polárnou metódou až po body SV1 a
SV2' a bod VBOBL' je určený metódou pretínania napred
z uhlov αSV1' a αSV2' v rámci kroku iterácie až po poža-
dovanú hodnotu mOBL, ktorá patrí ku k�účovým prvkom
výpočtu, okrem určenia základných charakteristík oblú-
kovej ko�ajovej spojky (obr. 6).

Na ukážku princípu využitia iterácie v ZHIS je zobrazená
priebežná tab. 1, pričom postačuje len jedno nastavenie, ale
na ukážku sú vykonané viaceré, napríklad pri rôznych ná-
hodne vybraných polomeroch ko�ají r1/r2, počte iterácií I až
VI a presnosti výsledku ±DmOBL (má to zmysel len na mate-
matickú ukážku iteračných výpočtov, pod�a normy [9] by
tieto prvky v niektorých prípadoch nebolo možné použi�).
Všetky prvky vložených konštrukcií musia vyhovova� kri-
tériám normy.

Výsledné hodnoty iterácie prezentuje obr. 6, ktoré sú
vztiahnuté k počiatku miestnej súradnicovej sústavy bodu

Obr. 3. Oblúková ko�ajová spojka – CAD 2601-55-012

Obr. 4. Schéma iteratívneho výpočtu

Obr. 5. Nastavenie parametrov iterácie v ZHIS

Obr. 6. Výsledné hodnoty po iterácií
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ZV1(0,0,0), a orientované smerníkom σZV1-SV1 = 200g rame-
na výhybky č. 1 v smere dotyčnice pri r1 k danému bodu
ZV1. Následne je vykonaná transformácia súradnicovej sú-
stavy do štátneho systému súradníc S-JTSK a výšok Bpv po
výbere bodu počiatku systému zo schránky ZHIS „M*.TRA“
alebo �ubovo�ného dátového súboru „M*.yxh“ (* – kódové
označenie v informačnom systéme vrátane tra�ového, defi-
ničného a čiastkového úseku). 

Iteračné výpočty je vhodné využi� nielen pri uvedenom
príklade, ale napríklad sú vhodné aj pre oblúkové ko�ajové
spojky s nesústredenými oblúkmi r1/r2 alebo napríklad na
vloženie stromovej štruktúry oblúkového zhlavia do kruž-
nicového oblúka s jednou prechodnicou a požadovanou
konkrétnou dĺžkou oblúka pred stromom zhlavia. Princíp
spočíva v jednoduchosti, t. j. sú zoradené výpočtové vz�ahy
na kompletný požadovaný výpočet a výpočty sa opakujú až
po nastavené iteračné hodnoty (automatizovaný opakovaný
výpočet s novým jeho krokom).

Analýza posunov výhybkových objektov 
v ko�ajovom zhlaví

Hlavnou myšlienkou ZHIS je praktická aplikácia, ktorej
výsledkom sú hodnoty na vyrovnanie, t. j. na údržbu sme-
rového a výškového vedenia osí ko�ají výhybkových objek-
tov vo výhybkovom zhlaví. Rozhodujúcou zložkou sme-
rovej údržby je priečna zložka ∆qi kolmá na dotyčnicu
v každom analyzovanom bode (pozdĺžny posun ∆pi v da-
nom bode je len informatívny, nako�ko sú objekty pevne
zviazané medzi sebou a pozdĺžna úprava je prakticky nevy-
konate�ná, len ak by bolo prepracované celé zhlavie). Vy-
hodnotenie meraných hodnôt priestorovej polohy je vyko-
nané vzh�adom na registrovaný modelový stav, na základe
ktorého sú určené tieto vektory posunov opráv (priečny ∆qi
a výškový ∆hi – obr. 7b). Priečne a výškové posuny je po-
trebné analyzova� vzh�adom na stredné chyby meraní, t. j.
určenia súradníc bodu mYX a výšok mH, ktoré dokladujú
správnos� nameraných hodnôt v ko�ajisku. Analýza je zna-
čená trojstupňovo: ak ∆qi ≤ mYX zložka nebola dokázaná a
nemožno ho považova� za posun (zelená), ak mYX < ∆qi ≤
≤ 2mYX posun predpokladáme (žltá), ale ak ∆qi ≤ 2mYX posun je
preukázaný (červená). Podobné platí pre výškovú zložku
∆hi a strednú chybu určenia výšky mH. Aj napriek dekla-
rovanému vyhodnoteniu, je nutné body analyzova� aj vzh�a-
dom na stavebné alebo prevádzkové smerové a výškové
odchýlky SKa a VKa normy STN 73 6360 [9], ktorá v prí-

slušných častiach hovorí o realizácii týchto posunov v ko�a-
jisku. Posúdenie ∆qi a ∆hi (obr. 8b) vzh�adom na normové
SKa a VKa predstavuje dva stupne pre smer a výšku: vyho-
vuje (zelený), alebo nevyhovuje (červený); normové hodnoty sú
členené pod�a rýchlostných pásiem RP1 až RP5 [9], prípadne
zadaním iných požiadaviek na vyhodnotenie v konfiguračnom
súbore ZHIS (vlečky, firmy, mestská ko�ajová doprava, a pod.).

Pri vyhodnotení a analyzovaní výhybiek môžeme spra-
cováva� tieto údaje aj pre podrobné body na oblúkoch vý-
hybky procedúrou „iBOD“ (osadených �ubovo�ne alebo
v tretinách, štvrtinách, šestinách oblúkov ramien výhybky),
prípadne kontinuálne „kBOD“ s daným krokom (obr. 7a).
Bod meraný priamo v ko�ajisku je vyhodnocovaný k totož-
nému bodu v modeli ZHIS, ktorého poloha a výška je vy-
počítaná na základe aktuálnej vzdialenosti tBOD od začiatku
výhybky ZVi alebo oblúka ZOi z postavenia meracích hra-
nolov v ko�ajisku pri meraní univerzálnou meracou stanicou
(UMS). Schéma výpočtu iBOD (kBOD) je uvedená na obr. 8a,
vrátane ich určenia smerovej a výškovej zložky posunu
(obr. 8b).

Všetky hodnoty ∆yi, ∆xi, ∆hi musia by� prepočítané na ∆qi
a ∆hi v smere kolmom na dotyčnicu v danom analyzovanom
bode. Zložky ∆yi, ∆xi, ∆hi v systéme súradníc S-JTSK a
výšok Bpv slúžia len na zhodnotenie stability objektu.

Záver
Iteračné metódy výpočtu sú ve�mi vhodné pri vytváraní

modelov výhybkových zhlaví v informačnom systéme, na
vyhodnocovanie a analýzu skutočnej polohy ko�ajiska
vzh�adom na registrované hodnoty modelu zhlavia. Do
značnej miery odpadá riešenie zložitých odvodených vý-
sledných vz�ahov na jednoznačne dané riešenia, pri iterač-
nom výpočte sa k požadovanej hodnote priblíži a dosiahne
rovnakého výsledku kontrolovaných prvkov.

Pri systéme ZHIS sú na pamäti iba automatizované
výpočty, napríklad že model je definovaný tak, že ho je
možné celý prepočíta� v informačnom systéme pri zmene
údajov vložených konštrukcií (adaptabilnos�). Pri geode-
tických meraniach a analýze výsledkov sa získajú číselné a
grafické výstupy na smerovú údržbu polohy osí ko�ají výhy-
biek pre automatické strojné podbíjačky (ASP). Hodnoty sú
zobrazené priamo po výbere konštrukcie z CAD podkladu
obr. 1 [10], samozrejme musí by� spracovaná databáza geo-
detických meraní v [1] a [2].Obr. 7. Vyhodnotenie zložiek posunov ∆qi, ∆hi (mYX, mH)

Obr. 8. Analýza podrobných bodov iBOD vo výhybke ∆qi , ∆hi
(SKa, VKa)
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V dnešnej dobe je ešte stále nedocenené spracovávanie
presných geodetických informácií v informačných systé-
moch („mm“ – hodnoty), hlavne pri vyšších rýchlostiach a
tiež v množstve vlečkových a firemných zhlaví, pričom
vlastník ko�ajiska, okrem výhybkových objektov vrátane ich
geodetických informácií registrovaného modelu, bude ma�
informácie o stave skutočnej polohy (v rámci celej svojej
železničnej infraštruktúry), na základe ktorých je korigovaná ich
priestorová poloha k požadovaným hodnotám obsiahnutým
v modeli informačného systému. Neudržiavanie polohy a výšok
výhybkových objektov je nežiadúce a potom nastáva problém,
ak sa priestorová poloha pravidelne neudržiava. Na tieto
konštrukcie musíme tiež nazera� ako na investičné hodnoty.

Príspevok pojednáva o praktickej aplikácii a využití ite-
račných metód výpočtu inžinierskej geodézie v železničnom
stavite�stve a prezentuje ucelený obraz o celej technológii
„ko�ajisko (geodetické merania) → vyhodnotenie a analýza
(ZHIS) →→  ko�ajisko (ASP)“.

Hlavným motívom ZHIS je jeho nepriamy príspevok k zvy-
šovaniu bezpečnosti a plynulosti dopravy uskutočňovanej po
týchto zložitých častiach železničnej infraštruktúry, kde sú
zoskupené výhybkové objekty, a to udržiavaním ich priesto-
rovej polohy vo výbornom stave v rámci noriem a predpisov
platných v oblasti železničného stavite�stva a ich údržby. 

Definíciou modelov ko�ajových zhlaví, registrovaním a tvor-
bou databáz, geodetickými meraniami, vyhodnotením a analý-
zou meraných dát výhybkových objektov v zhlaví, vrátane včle-
nených iteračných postupov výpočtu zložitých konštrukčných
prvkov, sa venoval grantový výskum VEGA 1/0347/03 „Mate-
matický model priestorovej polohy výhybiek ko�ajového
zhlavia v rámci informačného systému“ [2] v rokoch 2003 až
2005 a inštitucionálny výskum Stavebnej fakulty Žilinskej uni-
verzity „Analýza výhybkových objektov v ko�ajovom zhlaví“
[4]. Na obdobie rokov 2006 až 2008 je realizovaný grantový
výskumný projekt VEGA „Ko�ajové zhlavie – komplexný pr-
vok informačného systému železníc v rámci EÚ“ [3].
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Hodas, S.: The ZHIS System and Iterative Methods of
Sub-Unit Calculations of the Turnout Layout 

Iterative calculations of the designed combined sub-units
and groups of the turnout layout are included in the
ZHIS system for the purpose of processing and analyzing
the real spatial position of turnout objects in the railway
layout in relation to the registered model state, which is
included in the information system of the particular rail-
way infrastructure owner. The software ZHIS solution is
a part of the whole technology “trackage →→  ZHIS →→
trackage”.

Hodas, S.: Das System ZHIS und Iterations-
berechnungen von Unterelementen des Gleisoberbaus  

Im Artikel werden Iterationsberechnungen komplizier-
ter Konstruktionselemente und -gruppen im Gleisober-
bau im Rahmen des Systems geodätischer Infor-
mationen ZHIS zum Zwecke der Auswertung und
Analysierung der tatsächlichen räumlichen Lage von
Weichenobjekten im Eisenbahnoberbau in Abhängig-
keit von einem registrierten Modellzustand im Info-
System des Gleisanlageneigners angeführt. Die Soft-
warelösung des Systems ist Teil des ganzen technologi-
schen Prozesses „Gleisanlage →→  ZHIS →→  Gleisanlage“.

Přední světový výrobce elektronických, informačních a komunikačních produktů představuje nyní zákazníkům
technologie 21. století. Nová nano-silver-antibakteriální technologie, určená pro vysavače a chladničky, ničí
škodlivé mikroorganismy s 99,98% úspěšností. 

Klimatizační jednotky LG disponují například funkcemi „přírodní vítr“ a „nanoplazmový čistič vzduchu“, jejichž výsledkem jsou
přirozené klimatické podmínky. Plazmový systém zbavuje místnost prachu, zápachu a alergenů bez nutné výměny filtru. Bezsáčkové
vysavače Cykling obsahují pětikrokový devítivrstvý filtrační systém s třinácti omyvatelnými filtry HEPA, které zadrží 99,95 %
nasátých prachových částic. Tento produkt se může pochlubit nejsilnějším sacím výkonem mezi bezsáčkovými cyklonovými
vysavači. Prachový zásobník je pokryt antibakteriálními nanočásticemi, které zabraňují šíření bakterií.
Unikátní technologie byla certifikována Úřadem pro potraviny a léčiva Spojených států (FDA). Rada odborníků společnosti
dohlíží na dodržování předpisů Evropské unie souvisících s ochranou životního prostředí (WEEE – o odpadech z elektrických a
elektronických zařízení, RoHS – používání nebezpečných látek ve výrobcích). 

Tisková informace

Nanotechnologie čistí domácnost
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� zprávy

� software

Během výstavy Servis pro stavebnictví, která probíhala
počátkem listopadu na holešovickém výstavišti, vystoupil
s přednáškou o pravděpodobném vývoji IT ve stavebnictví
v krátkodobém i dlouhodobém horizontu pan Dominic
Gallello, Chief Executive Officer firmy Graphisoft. V první
části svého vystupení se zabýval „pohledem zpět“, resp.
úvahou, zda má Graphisoft na čem stavět a jak hodnotí uži-
vatelé přínos produktu ArchiCAD pro praxi. Ve druhé části
se věnoval možnostem konceptu virtuální budovy z pohledu
současného i budoucího. Realitou je schopnost virtuální bu-
dovy zpracovávat konstrukce organických tvarů. Tato
schopnost je zabezpečena programem MaxonForm, který je
výsledkem spolupráce Graphisoftu a Maxon Computer, vý-
vojáře modelovacího a animačního programu Cinema 4D.
MaxonForm nabízí všechny modelovací funkce Cinemy 4D
a pracuje v prostředí Windows i Macintosh. Z pohledu
architekta a projektanta nabízí virtuální model mnohem více
než jen zdroj pro generování výkresové dokumentace. Ty-

pickým příkladem je možnost zpracování energetických
analýz, resp. energetických auditů.

Dalším produktem firmy Graphisoft je systém Virtual
Construction, který byl zařazen mezi finalisty v „Techno-
logy Innovation Awards 2005“ listu Wall Street Journal
v kategorii software. Toto ocenění je udělováno jednotliv-
cům, firmám a organizacím z celého světa, a to v kategoriích
biotechnologie, software, bezpečnost, energie a životní pro-
středí. Systém Virtual Construction je první komerčně do-
stupné 5D řešení pro řízení projektu. Umožňuje odpověd-
ným manažerům plánovat a řídit projekt v 5D: unikátním
spojení trojrozměrného modelu, času a ceny. Neuvěřitelně
rychle rostoucí počet uživatelů zahrnuje firmy Webcor
Builders, Rodgers Quinn Construction, Turner Construc-
tion, Holder Construction, China State Construction, YIT,
SRV, NCC a Skanska. 

Tisková informace

Vývoj informačních technologií ve stavebnictví

Ve spolupráci s Euroview, významným evropským inves-
tičním realitním fondem, spoluvlastní a řídí společnost Pin-
nacle, s. r. o., rozvoj dvou nejmodernějších a největších
pražských logistických parků s celkovou užitnou plochou
přes 300 tis. m2. Investiční hodnota obou projektů se odha-
duje na  250 mil. eur. 

Northpoint je umístěn v logisticky mimořádné lokalitě se
snadnou dostupností – přímo u dálnice D8 (Praha – Dráž-
�any – Berlín) na prvním dálničním sjezdu nedaleko obce
Zdiby. Díky své blízkosti k hranici hlavního města Prahy
disponuje vynikající obslužností městskou hromadnou i in-
tegrovanou dopravou. Svou polohou je ideální jak pro logis-
tické firmy s celoevropskou působností, tak regionální di-
stributory. Výjimečná péče v areálu je věnována zeleni – 40 %
celkové plochy je určeno jako plně udržovaná biologicky
aktivní plocha. Centrální parkoviště kamionů a okolí vrátni-
ce je obklopeno vzrostlými stromy a pečlivě udržovanou par-
kovou zelení. Široká páteřní komunikace bude lemována
udržovanými zatravněnými pruhy. Retenční nádrž deš�ové
vody o objemu 10 tis. m3 zajiš�uje odvodnění ploch a je

oblíbenou vodní plochou pro migrující ptactvo. V rámci vý-
stavby tohoto logistického parku se Pinnacle podílí i na pro-
tipovodňové ochraně obcí v povodí Máslovického potoka či
na vybudování splaškové a deš�ové kanalizace. 

Southpoint se nachází v tradičním logistickém koridoru
a velmi dobře dostupné lokalitě – v těsné blízkosti dálnice D1
(Praha – Brno – Bratislava) nedaleko obce Velké Popovice.
Od hranice Prahy je vzdálen zhruba 16 km, má tedy velmi
dobrou dopravní dostupnost. Obdobně jako Northpoint se
bude realizovat po jednotlivých fázích. Na pozemku o rozloze
45 ha vzniknou čtyři areály o celkové ploše přes 170 tis. m2. 

Oba logistické parky mají řadu společných vlastností.
Mohou být využity jak pro sklady, tak  pro lehkou nerušící
výrobu a kanceláře. Mezi další patří zejména prvotřídní in-
frastruktura i zázemí, jednotná světlá výška skladů 10 m,
instalační dispozice jedné nakládací rampy na 1 tis. m2 skla-
dové plochy (nebo podle potřeb uživatele), variabilní plocha
nájemních jednotek i kancelářských prostor. Projekt zpraco-
vaný Chemoprag, s. r. o., financuje HVB Bank Czech Re-
public, a. s., generálním dodavatelem je ZIPP Bratislava, s. r. o.

Své nové centrum, které je po Tlumačově u Zlína druhým
působištěm společnosti v České republice, otevírá v rámci
Northpointu největší evropský zpracovatel dřeva Finnforest.
Jeho česká pobočka působí na tuzemském trhu již více než
deset let. Za tuto dobu se stala jedničkou v prodeji velko-
plošných dřevěných materiálů na bázi dřeva. V posledním
roce rozšířila sortiment o palubky a tepelně upravené dřevo
Thermowood – dekorativní vodě odolný materiál s dlouhou
životností, který lze použít i pro venkovní obklady fasád.
Mezi realizace s využitím tohoto dřeva patří například
objekt radnice v Hlučíně u Ostravy 

Tisková informace

Logistické parky Northpoint a Southpoint
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� zprávy
Obchodní centrum Šestka

Na křižovatce Evropské ulice a pražského dálničního
okruhu nedaleko letiště Praha-Ruzyně byla koncem listo-
padu zahájena výstavba obchodního centra, které po dokon-
čení na podzim letošního roku nabídne více než sto obchodů
včetně restaurací, kaváren a provozoven rychlého občer-
stvení. Celkové náklady dosáhnou více než 1,5 mld. Kč.

Na architektuře projektu se významně podílelo české stu-
dio d u m architekti a na interiéru částečně renomovaný
architekt komerčních nemovitostí Terry Evenden. Výsled-
kem je originální řešení s nadčasovým designem. Svažité
fasády budovy jsou z velké části pokryty zeminou s vege-
tací plynule přecházející do okolní zeleně. Tento koncept je
v České republice využit pro komerční prostory vůbec po-
prvé a přináší do oblasti obchodních center svěží prvek. Pří-
jezdové komunikace na kryté vnitřní i na střešní venkovní
parkoviště jsou vedeny po ozeleněných svazích, které záro-
veň tvoří podélná průčelí objektu s přirozeným zasazením
do okolní krajiny. 

Developerem je TK Development, které již celý projekt
prodalo finálnímu investorovi, společnosti Europolis. Za
generálního dodavatele stavby byla vybrána společnost 
GEMO Olomouc. Na první fázi výstavby naváže další eta-
pa, v níž má vedle retailparku vzniknout hotelový komplex,
administrativní budovy a prostory pro volný čas. Rozsáhlá
multifunkční výstavba by měla přispět k rozvoji lokality.

Tisková informace

� dizertace
Příspěvek k optimálnímu provádění 
spodní stavby

Ing. Kamil Štrobl

Práce se zabývá možnostmi racionální výstavby objektů
pozemních staveb v místech s hustou zástavbou a v pro-
lukách. Posuzují se technologické postupy a vybírá se opti-
mální řešení. Přínosem je ověření nových technologií.

Polní cesty 

Ing. Petr Málek

Autor optimalizuje technické prvky polních cest z hlediska
jejich uživatelů. Přínosem je stanovení technických parametrů
kolejového způsobu zpevnění vozovky a metodika měření
obrusu krytu vozovky z recyklovaných asfaltových směsí.

Zpracování rastrových mapových podkladů
pro využití v katastru nemovitostí

Ing. Petr Doubrava

Dizertace se zabývá aplikacemi transformací rastrových dat
v oblasti katastru nemovitostí. Výsledky mají obecnější platnost
i pro geografické informační systémy. Výsledky se nyní uplatňu-
jí v resortu ČÚZK při zpracování skenovaných sáhových map.

Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních
vod

Ing. Renáta Lišková 

Práce hodnotí způsoby odstraňování nutrientů ve vybraných
čistírnách odpadních vod. Výsledky jsou aktuální a mohou
sloužit provozovatelům čistíren jako provozní podklady či
materiály pro možnou intenzifikaci.

Detail v architektuře – vikýř

Ing. Dušan Štětina

Práce se zabývá detailem v architektuře – vikýřem. Práce hod-
notí výsledky dosavadního badání a naznačuje směry vývoje.
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